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Abstract 
About 20 per cent of the population in Sweden are immigrants according to the definition of 
the department of culture. The market is changing in Sweden and today the market is multi-
cultural, hence it is important that enterprises and organizations continually alter the picture of 
their customers and adapt to their specific needs and wants. Banking business plays a central 
role for a country’s financial system and it is a service provider that almost everyone interacts 
with. The bank market is distinguished of long term relationships with customers; accordingly 
it is necessary for the continued survival of the bank to understand the needs and wants of its 
customers, to build a relation based on trust. Within international marketing it is well known 
that culture plays a significant role in the achieving of a successful business between coun-
tries. Hence, logically, culture ought to play a significant role in a relationship between busi-
ness and customers within a country, when different cultures are represented. However, it has 
been paid little attention to that matter in the marketing literature. Differences in cultural ex-
periences may lead to that immigrants, even if this group is not homogenous, have different 
consumption patterns from that of the mainstream Swedish population. If that statement is 
valid it implies that Swedish enterprises should adapt their strategies in purpose to satisfy the 
demands of this group.  
 
The purpose of this study is to create an understanding and awareness of the fact that immi-
grants should be seen as a target group for service providers. There is also a whish to contrib-
ute with development of theory in this matter due to the lack of theoretical framework and 
empirical based studies. The purpose of the study is specified into the following two ques-
tions: How do customers with other ethnic background then Swedish, experience the service 
interaction with the bank. Are the needs of this group satisfied? 
 
A qualitative approach has been taken and interviews have been conducted with 18 bank cus-
tomers with other ethnic background than Swedish. Furthermore interviews have been con-
ducted with two representatives of Föreningssparbanken, the only major Swedish bank that 
declares that it is attempting to reach the market of immigrants.  
 
The study points out that the respondent’s experiences of the service quality in the interaction 
with the bank are low. Above all, the bank clerks show a lack of empathy, understanding and 
patience. Many misunderstandings are due to the fact that bank clerks do not understand dif-
ferent cultural codes. There is a feeling that you have to behave in a “Swedish” way, which 
the bank clerks understand; the outcomes of the service will otherwise be negative. The re-
spondents feel that they are seen by the bank as unimportant and unprofitable customers. The 
trust for the bank system is low, often depending on experiences of discrimination based on 
the ethnic background. Furthermore, the respondents experience a lack of information, they 
do not know what the bank can offer, and therefore they do not always know what to ask the 
bank about. The lack of information also contributes to the mistrust towards many of the 
banks services. The respondents have suggested that bank clerks should take courses in inter-
cultural communication. Another suggestion that has been expressed is to employ people with 
language and cultural competence, but most important is to employ people with qualities as 
empathy, understanding and patience. 
 
Keywords:  Service marketing, banking, culture, multicultural marketing,  
 intercultural communication. 

 



 
 
 

 

Sammanfattning 
Idag har cirka 20 procent av Sveriges befolkning invandrarbakgrund. Trots detta är invandrare 
som målgrupp mycket ouppmärksammade. Sverige är idag en mångkulturell marknad, och 
därför är det viktigt för företag och organisationer att ständigt revidera sin bild av kunder och 
deras önskemål och behov. Banken spelar en central roll för landets finansiella system och är 
ett tjänsteföretag som nästintill alla människor kommer i kontakt med. Bankmarknaden för 
privatkunder kännetecknas av långsiktiga kundrelationer. Av denna anledning blir det nöd-
vändigt för bankernas överlevnad att förstå sina kunders behov och orsaken till dessa behov, 
för att kunna skapa ett förtroende och bygga en varaktig relation. Inom marknadsföringen har 
man endast fokuserat på kulturens påverkan vid affärer eller marknadsföring mellan länder. 
Men detta gör det sannolikt att viktiga skillnader även finns inom ett lands gränser om olika 
kulturer finns representerade. Skillnader i kulturella erfarenheter torde leda till att invandrare, 
även om denna grupp inte är homogen, skiljer sig, i konsumentmönster, från infödda svens-
kar. Om detta gäller, och beaktat att denna målgrupp utgör en stor andel av Sveriges befolk-
ning, bör svenska företag anpassa sina strategier för att tillgodose denna målgrupps efterfrå-
gan. 
 
Undersökningens syfte är att skapa ett medvetande om etniska minoriteter som målgrupp. 
Förutom att skapa förståelse för fenomenet finns en önskan att bidra till teoriutveckling inom 
området, då det finns en stor avsaknad av teoretiska ramverk och empiribaserade studier. Syf-
tet mynnar ut i följande problemformulering: Hur upplever invandrare tjänstemötet med ban-
ken? Upplever de att deras behov blir tillgodosedda? 
 
Utifrån en kvalitativ metod har 18 intervjuer genomförts med utrikes födda bankkunder. 
Dessutom har två intervjuer genomförts med representanter för Föreningssparbanken, som är 
den enda av de svenska storbankerna som uttalat säger sig vilja nå invandrarkunderna. Empi-
rimaterialet, analysen samt uppsatsens slutsatser presenteras utifrån tjänstekvalitetsmodellen. 
Teorier inom tjänstemarknadsföring, mångkulturell marknadsföring, interkulturell kommuni-
kation, kultur och etnologi används som inspirationskälla samt för att ge studien riktning, och 
inte för att prövas empiriskt. 
 
Undersökningens resultat visar på att respondenternas upplevelse av tjänstekvaliteten i bank-
mötet överlag är låg. Framförallt efterfrågas det mer empati, förståelse och tålamod från bank-
tjänstemännens sida. Många missförstånd beror på att banktjänstemännen inte kan tyda skilda 
kulturella koder. För att ett tjänstemöte skall bli lyckat krävs det att man beter sig på ett 
”svenskt” sätt som banktjänstemannen känner igen. Respondenterna upplever att de av ban-
ken ses som oviktiga och olönsamma kunder. Förtroende för banken är lågt, vilket ofta hand-
lar om att man har upplevt sig bli diskriminerad på grund av den kulturella bakgrunden. Dess-
utom upplever respondenterna en stor informationslucka, informationen om vad banken har 
att erbjuda når inte fram vilket leder till att det finns en misstro mot många av bankens tjäns-
ter. Respondenterna har föreslagit att anställda skall genomgå kurser i kulturell medvetenhet. 
Att anställa personer med språklig kompetens är en bra åtgärd, men framförallt bör banken 
vid rekryteringsprocessen fokusera på personliga kvaliteter såsom empati, förståelse och tå-
lamod.  
 
 
Nyckelord:  Tjänstemarknadsföring, bankrelationer, kultur, mångkulturell marknadsföring 
 interkulturell kommunikation. 



 
 
 

 

Förord 
 
Under denna studies gång har jag haft nöjet att få möta många intressanta 
människor med spännande erfarenheter. Intervjusituation har inte varit enkel, 
men dessa människor har varit engagerade och ansträngt sig för att utfallet 
skall bli det bästa. Jag vill tacka er här för att ni låtit mig ta del av er livsvärld 
och gett mig förutsättningarna att genomföra denna studie. 
 
Opponenten till denna studie, Alexander Garbu, har gett mig konstruktiv kritik 
långt utöver det åtagande som ett oppositionsarbete kräver. Du har varit en ly-
sande inspirationskälla, tack! Ett stort tack vill jag även rikta till mannen i mitt 
liv, för ditt enorma stöd och för att du när tvivlen hos mig väcktes alltid har 
lyckats att få mig återfå tron på detta arbete. 
 
Framförallt vill jag dock tacka min handledare Paula Liukkonen. Det är få 
förunnat att handledas av en så engagerad handledare. Din uppmuntran och 
hjälp har varit ovärderlig och mina möten med dig har varje gång resulterat i 
en inspirerad och lugn student.  
 
 
Stockholm den 24 juni 2006     
 
Ioana Monciu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Instead of just listening to what people say, 
we can try to understand why they do what 
they do-and thereby open new doors to the 
minds of cultures. Each culture has an un-
conscious or a code that can be decoded.  
 
Certain doors will remain closed to us until 
we decode the concept and the culture-and 
then we need the vision to see and courage 
to seize our new marketing opportunities. 
 

                    G. Clotaire Rapaille 
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1. Inledning 
I detta kapitel ges en bakgrund till problemet som beskriver att företagens marknad idag har 
förändrats till en mångkulturell marknad vilket gör att företagen bör revidera sin bild av 
marknaden. Detta mynnar ut i en problemformulering ”Hur upplever de etniska minoritets-
kunderna tjänstemötet med banken?”.  Därefter redogörs det för uppsatsens syften, motivet 
till val av problemformulering och en diskussion förs avseende om det är möjligt att generali-
sera efter etnicitet. Kapitlet avslutas med definitioner, avgränsningar, en kort beskrivning av 
den mångkulturella marknaden och sist en disposition över uppsatsens kapitel. 

 
1.1 Problemområde 
Sverige är ett land som har genomgått en stor demografisk förändring under de senaste åren, 
framförallt ur etnicitetssynpunkt. Idag har cirka 1,9 miljoner av Sveriges befolkning invand-
rarbakgrund enligt Kulturdepartementets definition. Trots detta är invandrare som målgrupp 
mycket ouppmärksammade. Många företag och organisationer tror fortfarande att Sveriges 
befolkning består av väletablerade, vita par som har två barn och bor i radhus. Så är dock inte 
fallet. Marknaden är under en kontinuerlig förändring, Sverige är idag en mångkulturell mark-
nad, och därför är det viktigt för företag och organisationer att ständigt revidera sin bild av 
kunder och deras önskemål och behov. Fahimi och Fridholm (2004) har sammanställt statistik 
över invandrares köpkraft i Sverige. Deras rapport har visat att köpkraften är betydande och 
att den dessutom kommer att växa med stor kraft under den närmaste framtiden. 
 
Mångfalden i fokus 
Det talas mycket om mångfald. Att det är viktigt att integrera invandrare i arbetslivet är ett på-
stående, oberoende av personlig åsikt i ämnet, som inte undfallit någon svensk. Men när det 
gäller att se invandrare som målgrupp för företagens varor och tjänster är det ovanligt tyst. 
Svenskt Näringsliv genomförde år 2001 en studie som visar att endast en fjärdedel av 300 till-
frågade svenska företag beaktar parametrar som kön, ålder och etnicitet i sin marknadsföring 
(Svenskt Näringsliv, 2001). 
 
Kulturen påverkar 
Inom marknadsföringen har man endast fokuserat på kulturens påverkan vid affärer eller 
marknadsföring mellan länder. Men detta ger att viktiga skillnader torde finnas även inom ett 
lands gränser om olika kulturer finns representerade. Ett ”samhälle” behöver inte endast fin-
nas på nationell nivå utan kan även finnas på subnationell nivå, därför är det av vikt att analy-
sera och lära känna dessa subnationella ”samhällen” om man som företag vill nå fler kunder 
(Kwok och Uncles, 2005). 
 
Vem ska anpassa sig? 
Det finns de som här kommer att påpeka att det är invandrarna som ska anpassa sig till Sveri-
ge och inte företagen som ska anpassa sig efter invandrarna. Men om vi istället börjar se in-
vandrare som kunder förefaller det självklart att det är företagen som ska anpassa sig efter de-
ras behov. Lektion nummer ett inom marknadsföring är faktiskt att vi ska lära känna kunden 
och möta dennes behov, detta oavsett om kunden följer den ledandehomogena kulturnormen. 
Anledningen till detta är på intet sätt att företaget skall ta ett socialt ansvar, utan för att företa-
get i slutändan skall lyckas tjäna pengar.  
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Konkurrensfördelar att hämta 
Jag tror att de företag och organisationer som förstår vikten av att analysera denna relativt nya 
målgrupps preferenser kommer att inneha en konkurrensfördel inför framtiden. I USA där 
man har lång erfarenhet av mångfald och etnicitet är det vanligt att företagen ser sina aktuella 
och potentiella kunder ur ett mångfaldsperspektiv. Att skapa ett medvetande om invandrare 
som målgrupp är inte bara viktigt för att säkerställa företagens framtida ekonomiska vinster 
utan också för att få en fungerande marknad där en stor grupps efterfrågan skall kunna tillgo-
doses. 
 
Kultur, kommunikation och relationer 
För företag handlar det om att skapa en relation till sina invandrarkunder. Nixon och Dawson 
(2002) drar paralleller till konsten. Man går in i ett konstgalleri, betraktar de utställda tavlorna 
på väggen och känner sig förvirrad. Så småningom börjar curatorn tala om tavlorna, han be-
skriver konstnärens uppfattningar, föreställningar och bildernas mening. Med bakgrund av 
denna information känns det konstärliga arbetet inte så främmande längre. De nya lärdomarna 
om tavlorna har minskat den initiala osäkerheten och det blir lättare att relatera till dem. På 
samma sätt kan kulturell träning minska osäkerheten och hjälpa personer från skilda kulturer 
att relatera till varandra och på det sättet förbättra kommunikationen dem emellan. 
 
Den hypotes som jag utgår från är att skillnader i kulturella erfarenheter gör att invandrare, 
även om denna grupp inte är homogen, skiljer sig i konsumtionsmönster från infödda svens-
kar. Om detta gäller, och beaktat att denna målgrupp utgör en stor procent av Sveriges befolk-
ning, bör svenska företag anpassa sina strategier för att tillgodose denna målgrupps efterfrå-
gan. Genom att utbud och efterfrågan möts undviks marknadsekonomiska förluster. 
 
1.2 Problemformulering 
Hur upplever invandrare tjänstemötet med banken? Upplever de att deras behov blir tillgodo-
sedda? 
 
1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att skapa ett medvetande om etniska minoriteter som målgrupp. Jag tror 
att det finns potentiella vinster att göra för företag som inser fördelarna med att segmentera 
kunderna efter etnicitet. Syftet är inte att framlägga mina personliga åsikter om etniska grup-
per ur ett socialt eller politiskt perspektiv. Detta är en uppsats i företagsekonomi som handlar 
om hur företag kan maximera sina egna vinster, vilket implicerar att även invandrarkundernas 
behov tillgodoses. Förutom att skapa förståelse för fenomenet önskar jag bidra till teoriut-
veckling inom området då det finns en stor avsaknad av teoretiska ramverk och empiribasera-
de studier. 
 

1.3.1 Varför val av banktjänster ur kundens perspektiv? 
Att en privat organisation har valts beror på det vinstintresse som finns inom dessa organisa-
tioner. Av denna anledning torde en sådan organisation sträva efter att öka sina marknadsan-
delar genom att utnyttja alla marknadsmöjligheter. Att just banken valdes beror på det som 
Yildiz Dag (2004, s.9) poängterar. För det första är banken en av de få privata verksamheter i 
ett svenskt samhälle som nästan alla människor kommer i kontakt med i sin vardag. Detta gör 
att bankens agerande gentemot sina kunder har ett stort allmänintresse. Dessutom känneteck-
nas bankmarknaden för privatkunder av långsiktiga kundrelationer. Av denna anledning blir 
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det nödvändigt för bankernas överlevnad att förstå sina kunders behov och orsaken till dessa 
behov, för att kunna skapa ett förtroende och bygga en relation.  
 
Enligt Pires et al. (2003) diskuteras tjänster mycket litet inom den litteratur som behandlar 
områdena kundbeteende och mångkulturell marknadsföring. Burton (1996) som företog en 
undersökning i England om asiatiska kunder och pensionsmarknaden fann att finansiella insti-
tutioner är mycket dåliga på att möta etniska minoritetsmarknaders. Företrädare för dessa in-
stitutioner talade i studien om icke-diskriminerings policy och att alla kunder skall behandlas 
likadant, men detta kan enligt författaren leda till att de speciella behov vissa kunder har kan 
komma att förbises.  
 
Att kundperspektivet valdes är ett resultat av teoriinläsningen. Det ursprungliga syftet var att 
undersöka både kund och företagsperspektivet. Men då tidigare uppsatser i vilka författarna 
hade undersökt liknande problemställningar endast hade undersökt banktjänstemannens per-
spektiv fann jag det befogat att lägga all kraft på invandrarkundernas perspektiv.  
 
Valet att fokusera på tjänster beror på de ytterligare komplikationer som uppkommer under 
tjänstemötet vid jämförelse med varukonsumtion. Vad gäller varor är det i själva verket inte 
så komplicerat, utan det handlar det om en vilja från företagens sida att ta till sig insikten om 
invandrare som kundgrupp. Om viljan finns kan en marknadsundersökning genomföras för att 
utröna vilka varor som olika invandrarkunder saknar.  
 
Vid konsumtion av tjänster försvåras dock bilden genom tjänstemötet som redan är komplext 
vid möten mellan etniskt homogena människor. När de kulturella aspekterna spelar in och yt-
terligare komplicerar bilden uppstår en utmaning. I de fall där viljan hos tjänsteföretagen 
finns, krävs även kunskapen om de utmaningar som finns i anslutning till det interkulturella 
tjänstemötet.  

1.3.2 Går det att generalisera efter etnicitet som variabel? 
Inom företagsekonomin arbetar man mycket med generaliseringar då detta underlättar arbetet. 
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg detta. Att en etnisk grupp tenderar att ha vissa prefe-
renser innebär inte att hela gruppen har det, däremot hjälper det oss ekonomer att arbeta med 
aggregerade storheter. Enligt Lewis (1995, s.9f) gäller generaliseringar angående nationella 
karaktärsdrag sällan på individer, men stämmer väl in på ett större antal medlemmar av en 
viss kultur. Hofstede (1991, s.314f) talar om centrala tendenser från respektive land. Genom-
snittspersonen finns inte, däremot finns det genomsnittliga tendenser inom en kultur. Genera-
liseringar är inte användbara för att beskriva individer, utan för att beskriva sociala system.  
 
Jag tror att det finns en rädsla hos många, däribland företag och ekonomer, att en indelning i 
etniska minoriteter är rasistisk. Jag vill understryka att så är inte fallet. Det handlar istället om 
att tillgodose olika gruppers skilda behov och genom att göra detta kan även företagen öka 
sina vinster.  
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1.4 Vem är invandrare? 
Begreppet invandrare är mångtydigt och begreppet saknar en generell definition. Därför måste 
det definieras varje gång som begreppet används vad som avses (SCB 2005, s.386).  Kultur-
departementet fastställde år 2000 att istället för begreppet invandrare skall begreppet person 
med utländsk bakgrund användas. Enligt Kulturdepartementets promemorior är en person 
med utländsk bakgrund utrikes född eller född i Sverige med två utrikes födda föräldrar eller 
en utrikes född förälder. SCB har en snävare definition sedan 2001, där personer med en utri-
kes född förälder inte inräknas i begreppet person med utländsk bakgrund. Detta har resulterat 
i att antalet invandrare i Sverige i SCB:s statistik har minskat från 1,9 miljoner till 1,5 miljo-
ner, av dessa är 1,1 miljoner utrikes födda. Cirka 20 procent av Sveriges befolkning är således 
invandrare enligt Kulturdepartementets promemorior och några procent färre enligt SCB:s de-
finition. Om vi ser på storstäderna är andelen invandrare mellan 30-40 procent (SCB 2002). 
 
I Sverige finns det etniska minoriteter som till exempel romer, samer, judar, kurder och syria-
ner. Etnisk grupp definieras enligt Nationalencyklopedin som ”grupp av människor med ge-
mensamt ursprung. Det som skiljer etniska grupper åt är främst deras kulturella särdrag men 
även yttre fysiska drag kan vara särskiljande”. Enligt paragraf 13 i personuppgiftslagen (PUL 
1998:204) är det förbjudet att behandla personuppgifter som bland annat avslöjar etniskt ur-
sprung.  Detta ger att det är förbjudet att i Sverige registrera personers etnicitet. Däremot är 
det tillåtet att behandla dessa uppgifter om den registrerade lämnar sitt uttryckliga samtycke.  
FN och Eurostat lämnar följande rekommendation: ”Etnisk grupp: 84. Personer skall vara fria 
att själva deklarera till vilken etnisk grupp och/eller till vilken nationell grupp de anser sig 
tillhöra” (SCB, 2002, s.19). Med stöd av denna rekommendation kommer respondenterna i 
denna undersökning vara fria att själva bestämma vilken etnisk och/eller nationell grupp som 
vederbörande tillhör.   

1.4.1 Definitioner 
Även om riktlinjerna från Kulturdepartementet använder sig av definitionen personer med ut-
ländsk bakgrund kommer jag att använda begreppet invandrare. Orsaken till detta är att be-
greppet invandrare används dagligen i press, i vetenskapliga artiklar och i böcker. En annan 
orsak är att jag anser att det ger en felaktig bild att kalla utrikes födda för personer med ut-
ländsk bakgrund då dessa de facto är invandrade. I denna undersökning kan en sådan defini-
tion leda till feltolkningar. När ordet invandrare används i uppsatsen syftar jag på SCB:s defi-
nition av den orsaken att statistiken är uppbyggd efter deras definition.  Däremot kan det vara 
relevant för vissa företag att utgå från Kulturdepartementets definition, då även personer föd-
da i Sverige med en utrikes född förälder kan ses ur ett kulturellt perspektiv, förutsatt att per-
sonen i hög grad identifierar sig med den utrikes födda förälderns kultur.  
 
Vid beskrivning av invandrarkunder kommer framförallt begreppet etniska minoritetskunder 
att användas. Ett första motiv till det är att forskare inom ämnet mångkulturell markandsfö-
ring ofta använder detta begrepp och därför tycker jag att det är mest rättvisande att använda 
deras begrepp när de refereras. Dessutom anser jag att det är ett bra begrepp. Begreppet in-
vandrarkunder kan med enkelhet tolkas som att dessa är en homogen grupp medan begreppet 
etniska minoritetskunder enligt mig i större grad leder till tolkningen att det handlar om olika 
etniska grupper. Däremot kommer begreppen invandrare och invandrarkunder att användas i 
empriavsnittet av den anledningen att respondenterna uteslutande har använt dessa begrepp. 
Härav följer att de sistnämnda begreppen på ett bättre sätt uttrycker respondenternas tolkning-
ar av verkligheten. 
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Enligt Kulturdepartementets definition är en person med svensk bakgrund inrikes född och 
har två inrikes födda föräldrar. När syftningar görs på denna grupp kommer begreppen: den 
ledande homogena populationen, etnisk svensk och den etniskt homogene kunden att använ-
das. 
 
1.5 Avgränsning 
Pires och Stantons (2000, s.607) definition av etniska minoritetskunder har används vid urval 
av undersökningsobjekt. Definitionen innefattar ”individer tillhörande en grupp som delar en 
etnicitet skild från den ledande homogena populationens etnicitet. Minoritetsstatus är resulta-
tet av emigration av infödda från ett land till ett annat land. (Värdlandet, med sin egna infödda 
dominerande befolkning, majoriteten eller den ledande befolkningen)“. Denna definition in-
begriper att endast människor som är utrikes födda kommer att utgöra undersökningsobjekten 
i denna studie.  
 
En ytterligare avgränsning har gjorts vid val av bankkunder. Endast privatkunder har valts 
som undersökningsobjekt av den anledningen att det upptäcktes i initialskedet av denna un-
dersökning att företagskundernas och privatkundernas upplevelser skiljer sig åt. Företagskun-
dernas erfarenheter har framförallt handlat om invandrares upplevda svårigheter med banken 
vid startande av företag. Denna aspekt är mycket intressant men kräver en annan inriktning än 
vad den denna undersökning har haft och därav lämnar jag ämnet att behandlas av en annan 
uppsats. 
 
Ingen avgränsning har gjorts till etnicitet eller ursprungsland vid val av respondenter för den-
na undersökning. Orsaken är denna uppsats explorativa karaktär där syftet inte är att hitta re-
gelbundenheter och mönster hos en etnisk grupp, utan att förstå vilka tendenser som finns hos 
olika etniska minoritetskunder.  
 
 
1.6 Hur ser den mångkulturella marknaden i Sverige ut? 
Det finns 1,5 miljoner invandrare i Sverige och av dessa är 1,1 miljoner utrikes födda. Under 
åren 1981-2000 låg invandrarnettot, det vill säga den siffra man får då man drar ifrån utvand-
rade personer från invandrade personer, på 18 000 personer per år. Enligt SCB:s prognoser är 
invandringsnettot, år 2001–2020 beräknat till 29 000 personer per år. Detta ger att år 2020 
kommer 27 procent av befolkningen beräknas som invandrare. SCB:s prognoser säger dessut-
om att invandrare kommer stå för mer än 90 procent (!) av befolkningstillväxten fram till år 
2020 (SCB, 2005). 
 
Den offentliga statistiken delar in de utrikes födda invandrarna i grupper efter ursprungsregi-
on, vilket innebär både världsdel, och snävare regioner som ursprungsländer. De största in-
vandrargrupperna är den nordiska och den asiatiska invandrargruppen som båda står för 27 
procent vardera av invandrarna. Tjugotre procent av invandrarna kommer från Europa, utom 
Norden och EU, vilket gör denna grupp till den tredje största. Tio procent av invandrarna 
kommer från EU-länderna och sex procent kommer från Afrika. Därefter har vi Sydamerika 
som står för fem procent. På sista plats återfinns Nordamerika som endast utgör två procent av 
invandrarna (ibid.). 
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1.7 Disposition 
 
Kapitel 1 – Inledning 
I detta kapitel presenteras en bakgrund som mynnar ut i uppsatsens problemformulering. Där-
efter redogörs det för uppsatsens syfte och motivet till val av problemformulering. Vidare förs 
en diskussion avseende om det är möjligt att generalisera efter etnicitet. Kapitlet avslutas med 
definitioner, avgränsningar, en kort beskrivning av den mångkulturella marknaden och slutli-
gen en disposition över uppsatsens kapitel. 
 
Kapitel 2 – Metod  
Inledningsvis beskriver jag mina tankar om vetenskapsteori i stort för att sedan steg för steg 
specificera mig och beskriva hur jag praktiskt har gått tillväga vid genomförandet av under-
sökningen. Olika metodologiska förhållningssätt och tillvägagångssätt jämförs och i anknyt-
ning till detta motiveras de val som har gjorts. 
 
Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen presenteras i detta kapitel som finns som inspirationskälla och 
för att ge studien riktning och inte för att prövas empiriskt. Företagsekonomi, kommunika-
tionsteorier, kulturbegrepp och etnologi integreras för att sedan utmynna i en modell där hy-
potetiska variabler sätts in. Tjänstemarknadsföring och relationer är huvudteorin för uppsat-
sen. 
 
Kapitel 4 – Empiri   
Det empiriska materialet presenteras med Christian Grönroos modell för upplevd tjänstekvali-
tet som utgångspunkt. Avsnitten delas in i funktionell kvalitet, teknisk kvalitet och profil. Stor 
vikt har emellertid lagts vid att inte låta tidigare teori bestämma vad som skall beaktas i det 
empiriska materialet, således har de kategorier som förekommer under de tre avsnitten fram-
förallt växt fram utifrån de teman som respondenterna har föredragit att tala om. 
 
Kapitel 5 – Analys  
I detta kapitel analyseras och diskuteras, den initiala problemformuleringen utifrån Christian 
Grönroos modell för upplevd tjänstekvalitet. Avsnittet följer samma struktur som empiriav-
snittet med undantag av att underkategorierna inte följer samma ordning som i empiriavsnit-
tet. Teorier som ingår i den interkulturella tjänsterelationen integreras i texten och analyseras i 
anknytning till Christian Grönroos modell för upplevd tjänstekvalitet. 
 
Kapitel 6 – Slutsats 
Uppsatsens slutsatser presenteras samlat i en överskådlig bild inspirerad av Christian Grön-
roos modell för upplevd tjänstekvalitet. Kapitlet avslutas med en sammanfattande slutsats, 
konkreta förslag från respondenterna samt lärdomar som banker och andra tjänsteföretag vilka 
arbetar med etniska minoritetskunder kan dra. 
 
Kapitel 7 – Avslutande diskussion  
Kapitlet inleds med en kritisk granskning av denna undersökning. Framförallt presenteras de 
skevheter som eventuellt har uppkommit under studiens genomförande. Därefter diskuteras 
undersökningens kunskapsbidrag. Kapitlet avlutas med förslag till framtida forskning. 
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2. Metod 
Problemformuleringen i denna undersökning är av explorativ karaktär, det vill säga att teorin 
är outvecklad och kunskapen om fenomenet är lågt. Vid metodvalet har jag utgått ifrån en 
pragmatisk ansats där den explorativa problemformuleringen helt har fått styra vägvalen, så-
ledes har en metod aldrig valts på principiell grund. Ändå tror jag inte att man som forskare 
kan vara helt objektiv, mitt sätt att se på världen kommer att påverka de val jag gör.  Av den-
na anledning kommer jag inledningsvis beskriva mina tankar om vetenskapsteori i stort för 
att sedan steg för steg specificera mig och beskriva hur jag praktiskt gick tillväga vid genom-
förandet av undersökningen. 
  
2.1 Forskningsansats  
Jag är av den övertygelsen att man som forskare, oavsett forskningsnivå, måste reflektera över 
sin egen personliga vetenskapsteoretiska referensram. Om forskaren inte tar ställning till hur 
denne tror att världen som ska undersökas är beskaffad blir det svårt att bedriva forskning. För 
att kunna forska måste man lära sig hantverket. Det har funnits och det finns genialitet inom 
forskning men den är mycket sällsynt. Oftast handlar forskning om att öva upp och lära sig 
hur ett gott hantverk ser ut. När jag har lärt mig vilka verktyg som finns och hur de kan an-
vändas kan jag ta ställning till vilka val jag gör och varför. Samtidigt tror jag att man ibland 
också måste bortse från det rationella och logiska. Många av dem som vi idag anser som stora 
genier har inte exakt kunnat förklara var deras teorier fick sitt ursprung. Många gånger har det 
handlat om ett infall som de sedan har följt. Jag tror att det vi talar om är intuition. Ibland får 
vi bara en känsla av ett sammanhang eller en idé som inte går att förklara. I dessa stunder är 
det viktigt att följa upp känslan trots att vår logik säger någonting annat. Einstein anknyter till 
detta resonemang då han hävdar att det inte finns någon formell logik och inga formella regler 
som vi kan använda för att utstaka den stig som leder oss från datanivå till teorinivå (Starrin et 
al. 1991, s.14f). 
 

2.1.1 Teoriutveckling eller teoriverifiering 
En oenighet inom vetenskapen handlar om vilken strategi som är bäst lämpad för att få grepp 
om verkligheten (Jacobsen, 2002, s.34). Man brukar skilja på två förklaringsmodeller: induk-
tion och deduktion. Av dessa två är den vanligaste deduktion som även kallas hypotetisk-
deduktiv. Denna förklaringsmodell innebär att det ur ett sammanhängande system av påståen-
den härleds nya hypoteser som sedan prövas genom empiriska undersökningar (Holme & Sol-
vang, 1996, s.51). Med andra ord skaffar man sig förväntningar om hur världen ser ut genom 
en omfattande studie av existerande teorier. Därefter insamlas empiri från verkligheten för att 
utröna om förväntningarna stämmer överens med verkligheten (Jacobsen, 2002, s.34f). 
 
Om en induktiv ansats används gör man istället tvärtom. Helst skall forskaren gå ut i verklig-
heten helt utan förväntningar och utifrån den empiri denne finner formuleras teorier. För att 
forskaren inte ska ha förutfattade meningar skall denne undvika teoristudier (ibid.). I ett tidigt 
skede börjar man samla på teoretiska pusselbitar, insamling av data varvas med datakodning 
och analys i syfte att utveckla en teori. Idealet är att ingenting skall begränsa vilken informa-
tion som insamlas (Starrin et al. 1991, s.31ff). 

2.1.2 Kritik 
Oändlig kritik har presenterats mot de båda förklaringstyperna. Enligt Alvesson och Sköld-
berg (1994, s.41) verkar den deduktiva ansatsen förutsätta vad som ska förklaras, det vill säga 
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att den allmänna regeln alltid gäller och därför gäller den även i det aktuella fallet. Dessutom 
menar författarna att förklaringsmodellen inte förklarar någonting utan istället undviker för-
klaring genom auktoritärt fastslående. 
 
Kritiken mot induktion har framförallt handlat om att det är omöjligt och naivt att tro att det är 
möjligt att gå ut i verkligheten med helt öppet sinne. Undersökaren kommer omedvetet eller 
medvetet avgränsa sig till en viss information. Som människor har vi fördomar om vad som är 
viktigt innan vi företar en empirisk studie (Jacobsen, 2002, s.43).  
 
Min personliga övertygelse är att det är forskningsproblemet som bör styra valet av metodo-
logi. Detta är någonting som stöds av åtskilliga författare (Starrin et al. 1991, s.10ff; Holme & 
Solvang, 1996, s.11ff; Jacobsen, 2002, s.39ff). Därför ser jag inget principiellt motsatsförhål-
lande mellan den deduktiva och induktiva förklaringstypen. Däremot tror jag precis som 
Holme och Solvang (1996, s.51) att merparten av den samhällsvetenskapliga forskningen har 
inslag av både induktiv och deduktiv ansats. Det är ofta i kombinationen av dessa två som ny 
och spännande kunskap uppstår. Själva kravet på kreativitet verkar ha inslag av induktion som 
förutsättning. 

2.1.3 Denna studies ansats – abduktion 
Den problemformulering som jag utgår ifrån handlar om att utveckla ny och relativt okänd 
kunskap. Inom företagsekonomin har man ännu forskat mycket litet om etniska minoritets-
kunder. Teoretiska ramverk finns inte och existerande teori är inte grundad i empiri. Därför 
kan man säga att problemformuleringen är av explorativ karaktär och avsikten är att få djupa-
re förståelse av vad fenomenet består av. För att förstå fenomenet bättre behöver forskaren en-
ligt Jacobsen (2002, s.71f) konkretisera fenomenet och blottlägga relevanta variabler och fylla 
dem med innehåll.  
 
Själva förutsättningarna för ett hypotetiskt-deduktivt arbetssätt finns inte för denna studie då 
saknaden av empirigrundad teori är stor. Att enbart anta en induktiv ansats är däremot någon-
ting jag inte tror på. Framförallt beroende på den kritik som anförs mot induktion. Jag tror inte 
på tanken att forskaren kan gå ut i verkligheten och söka empiri helt utan förförståelse samt 
riktning. Dessutom tror jag att risken finns att man upprepar vad alla redan vet om inte den 
empiriska undersökningen föregås av teoristudier. I så fall har ingenting nytt framkommit och 
undersökningen förefaller meningslös. Om nu induktion skulle vara möjlig till viss grad tror 
jag att det krävs en mycket erfaren forskare och ännu är jag långt ifrån det. 
 
Lösningen på de båda ansatsernas brist på räckvidd blir då abduktion. Metoden kan sägas vara 
en kombination av induktion och deduktion men tillför även nya moment och är den ansats 
som har antagits i denna studie. Det sägs att induktionen utgår från empiri och deduktionen 
utgår från teori. Vid abduktion finns inte ett sådant motsatsförhållande, man utgår från empi-
risk fakta men analysen av de empiriska fakta kombineras med eller föregrips av teoristudier. 
Här appliceras dock inte tidigare teori på enskilda fall utan teoristudien används som inspira-
tionskälla för upptäckt av mönster genom förståelse. Den abduktiva förklaringsmodellen skil-
jer sig från de båda andra genom sin inriktning på underliggande mönster och sin strävan efter 
förståelse. Alvesson och Sköldeberg (1994, s.42) yttrycker det på följande sätt: ”Analysen av 
empirin kan till exempel mycket väl kombineras med, eller föregripas av, studier av tidigare 
teori i litteraturen: inte som mekanisk placering på enskilda fall, utan som inspirationskälla för 
upptäckt av mönster som ger förståelse. Under forskningsprocessen sker således en alterne-
ring mellan (tidigare) teori och empiri, varvid båda successivt omtolkas i skenet av varandra.” 
Jag har således använt mig av abduktion genom att samla in mitt eget material för egen tolk-
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ning men samtidigt har tidigare teori använts som referensram för att hjälpa mig i tolknings- 
och analysarbetet.  
 
2.2 Vetenskapligt förhållningssätt  
Det finns två huvudsakliga förhållningssätt: positivism och hermeneutik. Som jag har redo-
gjort för tidigare anser jag att det är valet av problemställning som ska styra det metodologis-
ka arbetet. Men samtidigt är själva valet av problemformulering en subjektiv företeelse. Mitt 
val, tror jag är påverkad av de grundläggande värderingar, erfarenheter och föreställningar 
som jag har. Indirekt väljs det vetenskapliga förhållningssättet genom valet av en problem-
formulering som lämpar sig bättre för ett förhållningssätt.  
 
Det arbete som genomförs vid valet av problemformulering genomsyras således av mitt ve-
tenskapliga förhållningssätt. Vid genomgången av de respektive synsätten känner jag instink-
tivt vad jag anser är rätt eller fel sätt att bedriva vetenskap på. Orsaken till denna instinkt tror 
jag beror på mina individuella personliga erfarenheter, trosuppfattningar och föreställningar. 
Men jag tror också att tidens kulturvärden gör att jag väljer en forskningsinriktning. Här rela-
terar jag till Max Weber (i Gilje & Grimen, 2003, s.263ff) som menar att utifrån sådana kul-
turvärden gör forskaren sitt ämnesval och blir i stånd att skilja det viktiga från det oviktiga. 
Enligt Weber är det subjektiva värderingar som styr vårt kunskapsintresse, det vill säga de 
styr valet av och fokusering på vissa sociala fenomen som kulturellt betydelsefulla. Med den-
na insikt i bakhuvudet är min avsikt att försöka ta ställning till mitt vetenskapliga förhåll-
ningssätt, att motivera det, artikulera det och medvetandegöra det. 

2.2.1 Det finns bara fakta! 
Rubriken syftar på Nietzsches beskrivning av positivismen som den lära ”vilken gör halt vid 
fenomenen: ’det finns bara fakta”’, varpå han själv svarar ”Nej, fakta är precis vad det inte 
finns, bara tolkningar.” (Alvesson och Sköldberg, 1994, s.24). Positivismen hade sin höjd-
punkt på 1920-talet i Wien där en grupp filosofer och vetenskapsmän försökte formulera en 
grund för all vetenskap. De försökte framförallt skilja vetenskap från metafysik, det vill säga 
verklighetsfrämmande spekulationer. Föremålet för deras intresse var vetenskapsteori och ba-
sen i vetenskapliga aktiviteter, framförallt logik, matematik och fysik (Gilje & Grimen, 2003, 
s.57ff). Positivismens idéer dominerade fram till 1960-talet. Frågan är dock om det idag är re-
levant att tala om positivismen. Det sägs att positivismen är död och det är få idag som tror på 
positivismens idéer eller som kallar sig positivister. Inslag av positivismen finns dock starkt i 
dagens samhällsvetenskap, framförallt vad gäller synen på hur vetenskap bör bedrivas med 
naturvetenskapen som förebild (Gustavsson i Gustavsson (red), 2004a, s.10f). För att beskriva 
det förhållningssätt som idag har sina rötter i positivismen kan framförallt termerna objekti-
vism/realism, empirism och kvantifiering tas upp. Dagens positivism har ett grundläggande 
drag som är tilltron till vetenskaplig rationalitet. Kunskapen skall vara empirisk prövbar, man 
har inomvetenskapliga metodregler och kunskapskrav som skall ge tillförlitlig kunskap. För-
klaringar skall kunna anges i termer av orsak-verkan och uttryckas i lagbundenheter. Dessut-
om skall forskaren förhålla sig objektivt till sitt studieobjekt (Wallén, 1996, s.27). 
 

2.2.2 Denna studies val – ett hermeneutiskt förhållningssätt 
Redan i inledningen till detta kapitel ges en fingervisning om att mitt vetenskapliga förhåll-
ningssätt liknar det hermeneutiska. Där nämner jag begrepp som trosföreställningar och indi-
viduella personliga erfarenheter. Detta är någonting som positivisterna inte har större tilltro 
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till, de är istället intresserade av statistiskt sammanställande av ytfenomen. Och visst, ett så-
dant förhållningssätt kan vara av värde vid undersökningar av mycket klara problemställning-
ar, där det finns rikt av empiribaserade teoretiska ramverk. Men frågan är då hur mycket kan 
man säga att positivismen bidrar till utvecklande av ny kunskap? Jag ser istället syftet med ve-
tenskap som att försöka uppfatta verkligheten som uttryck för djupare liggande företeelser. 

2.2.3 Nej, fakta är precis vad som inte finns, bara tolkningar! 
Ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär att få grepp om omätbara dimensioner. Lidande, 
ångest, glädje och inre frid kan inte mätas oavsett hur mycket vi än försöker operationalisera 
begreppen. Hermeneutiken studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelser för den 
mänskliga existensen (Ödman, 1979, s.15ff). Enligt Ödman (ibid. s.7f) kommer ordet herme-
neutik från den grekiske guden Hermes. Denne var budbärare mellan människorna och gudar-
na och var tvungen att tolka det budskap som dessa sände till varandra. Gilje och Grimen 
(2003, s.176f) förklarar ordets uppkomst utifrån grekiskans ord för utläggningskonst eller för-
klaringskonst. Den hermeneutiska traditionen bygger alltså på ett intresse i att öka förståelsen 
mellan människor, förståelsen ger mottagaren ett nytt perspektiv på tillvaron (Ödman, 1979, 
s.15ff). Applicerat på denna undersökning handlar det om att förstå hur etniska minoritets-
kunder tolkar tjänstemötet med banken. Genom att förstå dessa individuella tolkningar kan 
banken öka förståelsen av sina kunders livsvärld och få ett nytt perspektiv på tjänstemötet.  
 
Den hermeneutiska processen innehåller fyra huvudmoment: tolkning, förståelse, förförståel-
se och förklaring. Tolkning kan beskrivas som översättning, men översättning som förmedling 
av innebörder av betydelser. Förståelse kan förklaras som ett moment av insikt som inträffar 
när vi plötsligt finner lösningen på en människas eller ett föremåls gåta. När vi talar om her-
meneutisk förståelse talar vi om en djupgående förståelse där ens existens berörs och föränd-
ras av förståelsen (Ödman i Gustavsson (red), 2004, s.74ff). Förförståelsen bygger på tidigare 
lärdomar och erfarenheter som formas på en språklig och kulturell gemenskap (Wallén, 1996, 
s.33, 81). Förförståelsen är således subjektiv och utgör både ett hinder och en tillgång när vi 
vill försöka förstå. Vid ytterligare prövningar visar det sig oftast att den första tolkningen var 
fel och anledningen till detta är att vår förförståelse medverkat till att avgöra vad vi ser vårt 
studieföremål som. Samtidigt gör förförståelsen det möjligt att gå vidare genom att den ger 
oss en första orientering. Förklaring har en nära relation till förståelse, vi måste förklara för 
att förstå och för att kunna förklara det måste vi ha förstått det vi förklarar. Förklaringens ut-
gångspunkt är en teori eller hypotes men den anpassas samtidigt till den aktuella situationen 
eller personen (Ödman i Gustavsson (red), 2004, s.74ff). Ödman sammanfattar det som att 
den hermeneutiska processen handlar om att pendla mellan närhet och distans, förklaring och 
förståelse. I tolkningen läggs förståelsen fram: ”såsom förklaringarna modifierar den, gjort 
den tydligare eller utlöst den” (ibid. s.76).  
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2.2.4 Den hermeneutiska spiralen 
Det kanske viktigaste begreppet inom hermeneu-
tiken är den hermeneutiska spiralen. Den utgår 
ifrån tanken att meningen hos en del endast kan 
förstås om den sätts i samband med helheten, 
samtidigt är helheten summan av delarna och kan 
därför bara förstås ur dessa (Alvesson & Sköld-
berg, 1994, s.115ff). För att lösa detta dilemma 
börjar man i en del och försöker tentativt sätta den 
i samband med helheten. Den första förståelse vi 
får är ofta ett missförstånd eller till och med för-
domsfull och beror på den förförståelse vi utgick 
ifrån. Snart förstår vi att tolkningen behöver nyan-
seras och ges en ny belysning. En pendling sker 
hela tiden mellan del och helhet, perspektiven 
ändras och förförståelsen ändras under tidens 
gång, gradvis uppnås en fördjupad förståelse av 
både delarna och helheten (Alvesson & Sköld-
berg, 1994, s.115ff; Ödman, 1979, s.80f). Tolk-
nings och förståelseprocessen är en dynamisk och 
rörlig process. Som forskare går man från den ini-
tiala förståelsen av ett problem. Genom att tolka 
dialogen med andra människor, genom fördjupade 
studier av böcker och observationer av händelse 
leder det fram till ny förståelse. Förhoppningen är 
att tolkningen av delarna skall utmynna i en me-
ningsfull helhetsbild, en syntes (Ödman, 1979, 
s.80ff). 

2.2.5 Pusselbitarna faller på plats 
Ödman (ibid. s.77f) talar om utgångspunkten för analysen som att lägga pussel. Man har en 
hög pusselbitar som är stor och kaotisk. Pusslaren känner sig handlingsförlamad, denne vet 
inte var han skall börja eller hur han ska hitta struktur och mening i detta kaos. Denne börjar 
plocka med pusselbitarna, misslyckas, men så plötsligt passar två bitar ihop. Pusslaren fortsät-
ter, misslyckas många gånger, men under tidens gång passar fler och fler bitar ihop. Detta är 
en mycket målande beskrivning för hur min tolknings- och förståelseprocess har gått till. I ini-
tialskedet fanns bara problemformuleringen som man kan kalla ett infall eller en idé. I detta 
skede befann jag mig långt ifrån helhetsbilden. Utifrån min förförståelse började jag planlöst 
genomföra en sökning efter artiklar och litteratur. Slutsatsen blev att jag inte kunde använda 
mig av befintliga teorier då dessa inte finns färdigdefinierade. Istället vidgades angreppssättet 
till att innefatta teorier från skilda vetenskaper och tentativt valda fragment. Huruvida dessa 
kunde interagera och användas för att öka förståelsen för undersökningens problemområde 
var ännu okänt, ännu kunde inte mönstret ses. Successivt under empiriinsamlandet förbättra-
des förståelsen genom att ny kunskap tillfördes. Genom att växla mellan teori med empiri och 
tolka dessa i skenet av varandra kunde jag plötsligt se sambandet mellan två delar. Samtidigt 
ledde det till insikten att tidigare tolkningar inte längre fungerade, med andra ord passade pus-
selbitarna inte in. När ny kunskap tillkom var jag tvungen att ta ställning till vilka delar som 
fortfarande hade ett förklaringsvärde, pusselbitar som tillhörde ett annat pusselspel eliminera-
des. Ibland hittade jag en pusselbit som jag trodde att jag hade placerat fel men jag var osäker. 

Figur 2.1 Den hermeneutiska spiralen (från Gustavsson, 
2003) 

Figur 2.2 Den hermeneutiska cirkeln (från Gustavsson, 
2003) 
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Jag hade svårt att gå vidare innan jag kunde få svar på frågan. Ett exempel på detta är när jag 
inte visste om en av teorierna i teorisyntesen var relevant. Jag talade därefter med Mikael 
Johnsson som forskar i ”mångkulturell banking” på Karlstads universitet och han bekräftade 
att även han hade ansett aspekten relevant. Pusslandet kunde fortsätta! 

2.2.6 Min förförståelse 
Valet av problemområde till denna undersökning är till stor del färgat av min bakgrund. Jag 
föddes i Sverige av rumänska föräldrar. Jag växte dock upp i en mångkulturell förort där jag 
hade kontakt och utvecklade vänskap med människor som invandrat från olika länder i värl-
den. Under min uppväxt utvecklade jag tron att människor från skilda kulturer skiljer sig från 
varandra i avseende av beteenden, värderingar och förhållningssätt. Samtidigt utvecklade jag 
även en tro att svenskar i mångt och mycket är avvikande i relation till andra folkslag vilket 
även styrks av Andreas Carlgren (2006) som är generaldirektör på Integrationsverket. Detta 
kan göra att en jugoslav och en etiopier kan likna mer i värderingar än vad en svensk och en 
jugoslav liknar, vilket kan verka besynnerligt med tanke på det geografiska avståndet mellan 
dessa länder. I förorten som jag växte upp i fanns det mycket få etniska svenskar. Däremot 
hade mina föräldrar kontakter med svenskar utanför förorten vilket gjorde att jag fick möjlig-
heten att möta två skilda kulturella normsystem, den ”mångkulturella” i förorten och den 
”svenska” utanför förorten. Jag argumenterar för att detta har gett mig både insikt och utsikt, 
det vill säga att jag kan se på dessa kulturella normsystem både från ett inifrånperspektiv och 
från ett utifrånperspektiv. Detta tror jag hjälper mig att i högre grad betrakta de fenomenen 
som behandlas i denna undersökning på ett objektivt sätt.  
 
En andra förförståelse har jag i egenskap av kund hos olika banker. De tjänstemöten jag har 
haft med olika banker har varit av varierande kvalité. Mina upplevelser av hur banken möter 
sina kunder har på samma sätt varierat beroende på vilka personer och bankkontor som har 
varit inblandade, men även av min ålder och hur jag stegvis har förändrat min syn. Framförallt 
har min syn förändrats efter att jag började studera företagsekonomi på högre nivå. Lärdo-
marna ifrån tjänstemarknadsföringen fick mig att se tjänstemöten på ett helt nytt sätt. Det är 
ingen tvekan om att det krävs ett hårt och kontinuerligt arbete för att kunna leverera en bra 
tjänst, men samtidigt är det ingenting som inte går att klara om viljan finns. Gång på gång ser 
man prov på hur företag helt har missat att ta till sig tjänstemarknadsföringens budskap.  
 
Det är viktigt att forskaren är medveten om sin förförståelse. I annat fall finns risken att tolk-
nings- och förståelseprocessen leder till att bekräfta den egna förförståelse. Enligt Ödman 
(1979, s.83f) kan fördomsfullt tänkande och handlande leda till att ny och motstridig informa-
tion omtolkas så att den stämmer med den tidigare förståelsen. För att inte komma in i en så-
dan ”ond” och självbekräftande process fordras öppenhet. Jag har försökt att beakta detta ge-
nom att noggrant analysera oväntad information. Steg ett har varit att försöka tolka informa-
tionen i skenet av tidigare vald teori, när detta inte har varit möjligt har jag varit tvungen att 
revidera teorin. Jag har flera gånger fått erfara att fragment av den initiala teorin inte haft det 
förklaringsvärde som jag från början antog, vilket har resulterat i en revidering av teoriavsnit-
tet. Detta kan ses som ett resultat av att den initiala förförståelsen successivt har förbättrats.  
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2.3 Datainsamlingsmetod 
Det finns enligt Holme och Solvang (1997, s.76f) ingen absolut skillnad mellan kvalitativa 
och kvantitativa metoder. Alla metoder är arbetsredskap som finns till för att hjälpa oss med 
vårt studeringsobjekt och har alla både svaga och starka sidor. Det är då viktigt att välja den 
metod som bäst lämpar sig för undersökningens frågeställning. Principiellt finns det inget 
konkurrensförhållande mellan dem utan det är ett strategiskt val. Däremot kan de stärka var-
andra. 
 
Den grundläggande likheten mellan kvalitativa och kvantitativa metodsystem är dess syfte att 
ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur enskilda människor, grupper och in-
stitutioner handlar och påverkar varandra. För att hårdra det är den största skillnaden mellan 
dessa två metodsystem att man med kvantitativa metoder omvandlar information till siffror 
och mängder och utifrån detta genomförs statistiska analyser. Inom kvalitativa metoder är det 
forskarens tolkning eller uppfattning av informationen som står i förgrunden, vilket gör att 
man inte kan eller bör omvandla informationen till siffror (ibid.).  
 
Enligt Jacobsen (2002, s.71f) kräver en explorativ problemställning en metod som får fram 
nyanserade data, som går på djupet och är öppen för kontextuella aspekter. Vanligtvis kräver 
detta en koncentration på ett fåtal enheter. Enligt författaren lämpar sig sådana metoder för in-
samling av kvalitativ data. 
 
Om en kvantitativ ansats skall väljas måste man kunna kategorisera innan informationen in-
samlas. En förutsättning för detta är att det finns överskådliga variabler och värden som kan 
tilldelas ett tal (Jacobsen, 2002, s.56f). Denna beskrivning av den kvantitativa ansatsen visar 
på att den helt kan uteslutas som metod för denna undersökning. Syftet var att skapa större 
klarhet i ett oklart ämne. I initialskedet fanns det inga variabler att utgå ifrån utan dessa fick 
utvecklas under undersökningens gång genom tolkning och förståelse av undersökningsobjek-
tens berättelser. Den allmänt bristande kunskapen om problemställningen gjorde det svårt att 
på förhand formulera frågor i ett frågeformulär. Med bakgrund av detta har en kvalitativ an-
sats valts för denna undersökning. 
 
Kvalitativa analyser syftar till en problematisering eller helhetsförståelse av specifika förhål-
landen och är inriktade på en intensiv djuporientering. Vid kvalitativa metoder finns det van-
ligtvis ingen tydlig skillnad mellan datainsamlingsprocessen och analysen och analysresulta-
ten förmedlas ofta genom att man återger samtal och använder illustrerande citat. Forsknings-
processen bygger inte på standardiserade metoder och tekniker (Befring, 1994, s.83).   
 
Det finns nackdelar och fördelar med kvalitativa och kvantitativa ansatser. Jag ser det dock 
inte som meningsfullt att redogöra för dessa i anknytning till den kvantitativa ansatsen. Att 
den kvantitativa ansatsen har valts bort beror inte på att nackdelar respektive fördelar har 
vägts mot varandra, utan för att själva grundförutsättningarna för en kvantitativ ansats inte 
fanns. Däremot är det desto mer relevant att redogöra för den kvalitativa ansatsens för- och 
nackdelar. 
 
En av fördelarna är öppenheten. Vad som ska undersökas är inte så utstakat och forskaren är 
öppen för nyanser och det unika hos varje undersökningsobjekt. Dessutom brukar kvalitativa 
ansatser ha hög intern giltighet. Det vill säga att det är undersökningsobjekten som avgör den 
korrekta förståelsen. De får inte en på förhand bestämd svarsmall att besvara. En ytterligare 
fördel som brukar framföras är undersökarens närhet till den som undersöks. Framförallt är 
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kvalitativa ansatser flexibla. Efterhand kan den ursprungliga problemställningen förändras 
genom att mer kunskap insamlas om det fenomen som undersöks. Vi kan då gå tillbaka och 
ändra problemställningen och datainsamlingsmetoden. I skenet av de nya data som successivt 
insamlas är det möjligt att ändra både problemställning, uppläggning av undersökning, datain-
samlingsmetod och analys (Jacobsen, 2002, s.142f). Här är det tydligt hur den kvalitativa in-
samlingsmetoden hänger ihop med den hermeneutiska spiralen.  
 
En nackdel med den kvalitativa metoden är att den är resurskrävande, framförallt eftersom in-
tervjuer används som undersökningsmetod. Intervjuer tar långt tid och tar mycket kraft från 
både respondent och intervjuare, därför blir man tvungen att prioritera många variabler fram-
för många enheter. Av denna anledning är det svårt att generalisera utifrån kvalitativa under-
sökningar (ibid. 143f). Vid inläsning av metodlitteraturen framstår det dock som att det aldrig 
går att generalisera utifrån kvalitativa undersökningar. Detta stämmer inte. Ett bra exempel är 
Carl Hamiltons fall från år 1994 som handlar om lanseringen av Absolut vodka. Enligt Gum-
messon (i Gustavsson (red), 2004, s.127) är detta fall så rikt att det går att lära för alla pro-
duktlanseringar.  
 
Ett annat problem är det stora material som insamlas. Detta kan vara mycket svårt att tolka på 
grund av sin nyansrikedom. Data är ofta ostrukturerade vilket gör det svårt att ordna dem i 
överskådliga kategorier. Informationen som insamlas är mycket rik och komplex men det kan 
bli ett problem att förhålla sig till den för den forskare som mister överblicken. Framförallt 
finns risken att viss information silas bort av undersökaren, då olika personer har skilda för-
hållningssätt (Jacobsen, 2002, s.144f).  
 
Den stora flexibiliteten kan också vara ett problem. Då det ständigt dyker upp ny information 
kan forskaren få en känsla av att aldrig bli färdig. Risken finns att man hamnar i en ond cirkel 
där det inte går att avsluta undersökningen. Problemområdet kan ändras så mycket att man till 
slut har en helt annan undersökning än vad som hade varit syftet från början (ibid.). Detta har 
jag ansträngt mig om att inte glömma då jag tror att detta problem är vanligt. Jag har upplevt 
känslan att allt känns viktigt flera gånger. Det jag har gjort är att med jämna mellanrum re-
flektera över vad som kan skalas bort från undersökningen, varje gång har jag varit tvungen 
att inse att vissa aspekter på grund av tidsbrist inte är möjliga att behandla.  
 
2.4 Fallstudie 
Enligt Gummesson (i Gustavsson (red), 2004, s.115) används fallstudiebaserad forskning i 
första hand för att förstå fenomen som är helt eller delvis okända och som innehåller stora 
mängder variabler och samband. Fenomenen är komplexa och därför tvetydiga, svåröver-
blickbara och svårförutsägbara. 
 
Fallstudiemetoden väljs för att skaffa djupgående insikter om en viss situation eller hur de in-
blandade personerna tolkar denna. Fokus sätts på processer snarare än på resultat, och intres-
set är att upptäcka snarare än att bevisa (ibid.). I denna studie handlar det om att undersöka 
hur etniska minoritetskunder tolkar sina behov i tjänstemötet med banken. Avsikten är att 
samla nya insikter. Ämnet är mycket komplext till sin natur och syftet är i första hand att upp-
täcka samband och variabler som kan leda till djupare förståelse, fallstudien som metod läm-
par sig följaktligen mycket väl. 
 
Merriams (1994, sid.24) definition på fallstudie är ”en undersökning av en specifik företeelse, 
t ex ett program, en händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social grupp”. I 
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den här undersökningen utgör de etniska bankkundernas tolkningar och upplevelser av tjäns-
temötet med banken fallet. Fallstudie ses som det enda alternativet för denna undersökning då 
intentionen är att fokusera på en enda företeelse och belysa denna djupgående. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att en fallstudie endast utgör en del och inte en helhet av en situation 
eller företeelse. Det är endast en aspekt av livet. 
 
En nackdel som brukar räknas upp med fallstudier är att det svårt att generalisera (Wallén, 
1996, s.118). Det är uppenbart att det inte går att generalisera till en större population utifrån 
denna undersökning, men det är inte riktigt relevant att se generaliserbarheten som ett pro-
blem i detta sammanhang. När problemställningen är så outforskad och så oklar som i detta 
fall måste syftet vara att samla in så mycket djupgående information som möjligt om de olika 
delarna i fenomenet. Resultaten från denna undersökning kan ses som en pusselbit i den större 
teoribildning som stegvis växer fram. I framtiden då utvecklade och empiribaserade teorier 
förhoppningsvis kommer att finnas kan det finnas anledning att göra större surveybaserade 
undersökningar som kan användas för generalisering. Även då kan man dock fråga sig om det 
är meningsfullt att generalisera utifrån sociala processer.  
 
Fallstudier kan inte generalisera till större populationer utan syftar till att förklara, att förstå 
vad som sker samt hur och varför det sker. Den generalisering som sker är till teori, man ge-
nererar ny och förbättrad teori som successivt bidrar till ökad förståelse (Gummesson i Gus-
tavsson (red), 2004, s.126). Mer om generaliserbarhet vid kvalitativa fallstudier presenteras 
längre fram i avsnittet om validitet och generaliserbarhet (se 2.7.1). 
 

2.4.1 Urval 
Vid kvantitativa metoder brukar man bygga på det statistiska urvalets princip. Syftet är att få 
ett representativt urval för att kunna generalisera. Vid fallstudiebaserad forskning är syftet 
istället att säga någonting om det unika och speciella, det handlar om att dyka på djupet 
(Gummesson i Gustavsson (red), 2004, s.126). Vid fallstudier handlar det om ett teoretiskt el-
ler ett strategiskt urval. Det vill säga att man börjar med ett fall som bedöms vara mest givan-
de för att sedan gå vidare och utforska fler fall till dess att bedömningen görs att det senaste 
fallet inte bidrog med någon ny eller väsentlig information, mättnad är nådd. Merriam (1994, 
s.60f) talar om målinriktad eller ändamålsenligt urval. Ett sådant urval utgår från antagandet 
att man önskar upptäcka, förstå och få insikt, vilket kräver ett urval som ger mycket lärdom. 
En sådan form av urval kräver enligt Merriam (ibid.) att kriterierna beskrivs, det vill säga ba-
sen eller normerna som krävs för att en enhet ska inkluderas i undersökningen. Därefter söker 
man ett urval som stämmer in på dessa kriterier.  
 
Urvalet av intervjupersonerna har således inte gjorts på grunden att de ska vara representativa, 
utan det har handlat om ett strategiskt urval eller som Merriam (ibid.) kallar det ett ändamåls-
enligt urval. Kriterierna för att ingå i urvalet har varit en utrikes född invandrare, som har haft 
någon form av kontakt med banker och som är privatkund. Enligt Gummesson (i Gustavsson 
(red), 2004, s.126) ska man börja med det fall som bedöms vara mest givande. I mitt fall har 
det dock i viss grad fungerat tvärtom av den anledningen att jag inte från början visste vilka 
intervjupersoner som var de mest givande. Under undersökningens gång har jag successivt 
upptäckt vilka intervjupersoner som har bidragit med mest kunskap och riktat mitt urval så att 
det ska omfatta dessa personer. Det har visat sig att personer som har bott i Sverige en längre 
period har lättare att uttrycka sina upplevelser. En annan känsla som jag har fått men som jag 
inte har några empiriska belägg för är att personer med högre utbildning har varit bättre på att 



 
 
 

 16

artikulera sina upplevelser. De har kunnat motivera och förklara sina påståenden på ett sätt 
som lägre utbildade personer inte har klarat av att göra. 
 
Jag har inte strävat efter slumpmässighet i urvalet då detta inte är eftersträvansvärt vid explo-
rativa frågeställningar. Däremot har jag försökt att öka spridningen av intervjupersoner genom 
att ha en spridning i kön, ålder, ursprungsland och utbildningsgrad i den grad det har varit 
möjligt. Detta har gjorts för att öka variationsrikedomen och mångfalden av intervjupersoner 
och inte för att göra någon analys utifrån den indelningen. Det slutgiltiga valet av intervjuper-
soner har således handlat om ett bekvämlighetsurval vilket vill säga ”att man tager det man 
haver”.  
 
Etniska minoritetskunder födda i Turkiet är överrepresenterade i underökningen av den anled-
ningen att jag har haft tillgång till en turkisk tolk. Detta har givit mig möjligheten att även in-
tervjua respondenter med mycket stora brister i det svenska språket om dessa har turkiska som 
modersmål. I två andra fall har intervjuerna utförts på engelska då respondenterna har haft 
svårigheter med det svenska språket. 

2.4.2 Intervjuplats 
Platsen för intervjuerna valdes utifrån ”sunt förnuft”, det vill säga att jag frågade mig var jag 
enklast kan få access till undersökningens målgrupp. Det enklaste sättet hade givetvis varit att 
samarbeta med banker i mångkulturella förorter men de sekretesskrav som bankerna har avse-
ende sina kunder har gjort detta alternativ omöjligt. Av denna anledning fick jag välja andra 
metoder. En metod har varit att kontakta invandrarorganisationer och be dem att få medverka 
på deras möten. Därefter har jag bett medlemmar som är utrikes födda och som har haft någon 
form av kontakt med banker att medverka i en intervju. En annan metod har varit att be män-
niskor som befunnit sig i Rinkeby centrum eller Kista centrum att medverka i denna under-
sökning. Att Rinkeby centrum och Kista centrum valdes beror på att dessa centrum är belägna 
i förorter som befolkas av mestadels invandrare.  
 
Intervjuerna har genomförts i invandrarorganisationerna lokaler, på kaféer eller på en park-
bänk, när vädret har tillåtit det. Intervjuer med två personer genomfördes i deras privata hem. 
Dessa intervjuer tog dock lång tid i anspråk, framförallt då personerna ville bjuda på mat och 
prata om mycket annat, och i ena fallet slutade det med att jag blev kvar till middagen. Efter 
detta avböjde jag att utföra intervjuer i respondenternas privata hem. 

2.4.3 Bortfall 
Det är många personer som inte har velat eller kunnat ställa upp på en intervju. En orsak som 
har anförts är tidsbrist. Men det har också handlat om misstänksamhet, personen har inte för-
stått syftet med intervjun. ”Misstänksamhetsbortfallet” minskade successivt då jag lärde mig 
hur jag skulle presentera mig för att undanröja misstankarna. Men även efter att jag hade tagit 
lärdomar om detta fick jag ett stort bortfall. Här kan man relatera till en undersökning som har 
gjorts om turkar i Sverige. I denna undersökning visade det sig att det fanns ett motstånd från 
turkarna att samarbeta med undersökarna (Alpay, 1980, s.48f). Det framkom att svenska myn-
digheter eller universitetsstuderande i tidigare intervjuer hade ställt frågor som uppfattades 
som intima av turkarna, vilket hade skapat en negativ inställning till intervjuer. Dessutom 
hade rykten inom den turkiska gruppen spridits om att någon form av polisutredning hade 
satts igång för att samla in uppgifter om turkarna som skulle kunna användas mot dem. Lik-
nande motvilja mot intervjuer kan ha påverkat bortfallet i denna undersökning, framförallt kan 
det ha varit fallet gällande personer som invandrat från Somalia. Denna grupp har varit myck-
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et motvillig att ställa upp på intervjuer och jag lyckades inte få en enda intervju med någon 
från denna grupp. En annan anledning kan vara att denna grupp är mycket religiös och därför 
inte vill tala med en person som inte tillhör islam och som dessutom är kvinna.  
 
En del personer har även menat att de inte har någon kontakt med banken men dessa har jag 
försökt övertala att ställa upp, då det många gånger har visat sig att de trots allt har haft någon 
form av interaktion med banken. Ibland har det tvärtom visat sig att dessa personer har kunnat 
bidra med mycket intressant information. Dessutom har det förekommit ett bortfall då det inte 
har varit möjligt att intervjua personer som inte talar svenska. Däremot har intervjuer med 
personer som inte talar svenska men som talar turkiska eller engelska kunnat genomföras, vil-
ket diskuterades i avsnittet om urval. 
 
2.6 Praktiskt genomförande av undersökningen 
Vid metod för datainsamling är det viktigt att välja en metod som är lämpad för problemfor-
muleringens karaktär, i detta fall en explorativ problemformulering. Enligt Jacobsen (2002, 
s.19ff) påverkar insamlingsmetoden datas giltighet det vill säga validiteten. Därför måste man 
diskutera om metoden är lämplig. 

2.6.1 Den öppna intervjun 
Intervjun lämpar sig framförallt när relativt få enheter undersöks, när kunskapsintresset ligger 
i vad den enskilde individen säger och när intresset ligger i att få kunskap om hur individen 
tolkar och lägger mening i ett speciellt fenomen (ibid. s.160f). Syftet med intervjun är att göra 
det möjligt att inta en annans människas perspektiv. I detta fall vill jag förstå hur personer från 
olika invandrargrupper upplever tjänstemötet och vilka behov de anser sig ha. Det alternativ 
som står mig till hands i en sådan situation är att helt enkelt fråga dem. På grund av den ex-
plorativa problemformuleringens karaktär måste intervjun vara mycket öppen, eftersom jag 
inte på förhand kan veta vilka svarsalternativ som kan uppkomma. I den öppna intervjun skall 
forskaren inte tvinga respondenterna att anamma sin egen kategorisering av världen (Merriam 
1994, s.88). I mitt fall hade jag inte kunnat göra en sådan egen kategorisering av den anled-
ningen att jag själv ännu inte har kunskap om hur en sådan hade kunnat se ut, den öppna in-
tervjun har således använts som datainsamlingsmetod. 
 
Vad är då en öppen intervju? Vid genomgången av litteratur på området har jag uppfattat det 
som att man med intervju ofta syftar på det som Gustavsson (i Gustavsson (red) 2004b, 
s.238ff) kallar samtal. Författaren skiljer på intervjuer och samtal. Huvudmålet med intervjun 
är att samla data av objektiv karaktär, det vill säga kunskap som inte är utsatt för individuell 
eller subjektiv påverkan. Grundtanken är att det finns en faktisk objektiv verklighet att kart-
lägga. Huvudmålet med ett samtal är istället att samla data av subjektiv karaktär, det vill säga 
att komma åt andra människors subjektiva, verkligheter. Att verkligheten är subjektiv innebär 
inte att den inte är faktisk, denna upplevda verklighet är åtkomlig. Min uppgift som forskare 
blir att försöka få samtalsdeltagaren att öppna sig och förmedla sina faktiska tankar. När jag i 
fortsättningen kommer att använda mig av begreppet intervju kommer jag syfta på samtal i 
denna bemärkelse.  
 
Vid intervjuer måste man ställa sig frågan om hur strukturerade intervjuer man vill ha. Öppna 
intervjuer kännetecknas av en låg grad av struktur, men användning av endast helt ostrukture-
rade intervjuer kommer sällan till användning. Enligt Merriam (1994, s.89) finns risken att 
man uppnår ett oöversiktligt material som verkar helt osammanhängande. Det blir svårt att 
skapa mening och analysera i ett sådant virrvarr. Jacobsen (2002, s.162ff) menar att det går att 
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förstrukturera intervjun och fortfarande upprätthålla en hög grad av öppenhet. Intervjun i den-
na undersökning har varit förstrukturerad i den bemärkelsen att det har funnits en intervjugui-
de med olika teman. Dessa teman har växt fram utifrån de hypotetiska variablerna som jag har 
utarbetat i teoriavsnittet. Däremot har det inte funnits en fast ordningsföljd, utan denna har 
kunnat ändras under intervjuns gång. Intervjun har således varit av mycket öppen karaktär 
men inte till den graden att det helt har saknats intervjuguide. Intervjufrågorna prövades ge-
nom att två provintervjuer genomfördes. Jag tog hänsyn till de anmärkningar som dessa re-
spondenter presenterade. Framförallt handlade det om att vissa frågor var svårförståeliga.  
Ibland har ämnen uppkommit i intervjun som inte fanns i intervjuguiden, när dessa har varit 
intressanta har jag inspirerats av dessa och ställt dessa frågor även till andra intervjupersoner. 
 
Intervjun ställer höga krav på intervjuaren men även på den intervjuade. Det är viktigt att den 
intervjuade upplever att vi lyssnar till denne och tar dennes uppfattningar på allvar. Enligt 
Holme & Solvang (1997, s.105) blir undersökningssituationen meningsfull då det uppstår en 
relation som präglas av tillit mellan båda parterna. För att uppnå denna tillit kan man som in-
tervjuare beakta ett antal punkter. Ekholm och Fransson (1992, s.15) presenterar den första 
punkten som handlar om att informera om intervjuns syfte men också att motivera den sva-
rande att ge den information som man söker. Det har visat sig under intervjuernas genomfö-
rande hur viktigt just informationen om undersökningens syfte är. Många respondenter har va-
rit misstänksamma mot mig och jag har lärt mig hur viktigt det är att presentera sig på rätt 
sätt. Jag har varit tydlig med att berätta att jag är student vid Stockholms universitet, att jag 
själv har invandrade föräldrar, att jag inte kommer från en myndighet och att deras medverkan 
kan hjälpa dem och andra invandrare att få bättre service på banken. Dessutom har jag förkla-
rat att behandlingen av data kommer att vara fullständig konfidentiell och att intervjuperso-
nerna helt kommer anonymiseras. Här har jag sett en stor skillnad vad gäller respondenternas 
utbildningsgrad, ju högre utbildning desto mindre misstänksamhet.  
 
En annan punkt handlar om frågornas formulering. Man måste kunna använda ett språk som 
respondenten förstår, att använda termer och begrepp som speglar dennes världsbild (Merri-
am, 1994, s.94). Dessutom finns det även kulturella olikheter i kommunikationskanaler, (Ek-
holm, 1994, s.19f) sådana signaler redogörs det för i teoriavsnittet (se 3.3.2). Denna punkt har 
varit mycket väsentlig i intervjusituationerna i denna undersökning. En del av respondenterna 
har brister i det svenska språket, och då handlar det att från min sida var mycket lyhörd och 
uppmärksam. I dessa situationer är det av stort värde att kunna använda sig av andra kommu-
nikationskanaler som respondenterna känner sig bekväma med. Jag anser att min förmåga att 
sätta mig in i deras situation till stor del har varit till hjälp. Jag har använt ett så enkelt språk 
som möjligt och när respondenterna har haft svårigheter med språket har jag uppmuntrat dem 
med leenden och ögonkontakt. Jag tror att just att anpassa sitt språk efter respondenten är 
mycket viktigt. Att jag talat om för dem att mina föräldrar är invandrare kan ha gjort att re-
spondenterna inte har upplevt att situationen är lika pinsam när språket brister. Vid intervjuer 
med invandrarkunder från Turkiet har jag haft hjälp av en tolk. Det går inte att utesluta att det-
ta kan ha påverkat analysmaterialet, då vi har varit två som har tolkat respondentens svar. Jag 
har dock gjort den avvägningen att detta var den enda möjligheten att få tillträde till denna 
grupps livsvärld. 
 
I intervjusituationen måste icke-styrande följdfrågor ställas, men det är viktig att dessa inte är 
ledande (Gustavsson i Gustavsson (red), 2004b, s.244f). Många gånger behövs en utveckling 
av svaren av typen: ”Kan du utveckla?”. I hur hög grad följdfrågorna behövs beror på inter-
vjupersonen.  En del personer berättar direkt och stödfrågor blir onödiga medan andra behö-
ver mer hjälp. Följdfrågor måste vara av objektiv karaktär och bör inte innehålla inflikningar 
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där forskaren egna tolkningar artikuleras. Jag har ofta blivit tvungen att ställa många följdfrå-
gor. Ibland har det inte räckt med följdfrågor utan jag har även gett exempel på vad jag menar 
för att respondenten skall förstå frågan. Idealet är att följdfrågorna inte behövs eftersom även 
dessa är ett sätt att styra intervjun. Jag har dock riskerat en viss styrning hellre än att inte få 
några svar alls. Framförallt har exempel behövts på grund av språksvårigheterna. 
 
Merriam (1994, s.96f) anser att en ordagrann utskrift av en inspelad intervju är den bästa 
grunden för analys. Gummeson (i Gustavsson (red), 2004, s.130) menar att inspelning av in-
tervjuer kan göras om man är förvissad om att inspelningen inte stör intervjusituationen. Gus-
tavsson (i Gustavsson (red), 2004b, s.247) ser nackdelar med bandspelare, framförallt då re-
spondenten kan bete sig ”onaturligt”. Dessutom tar det mycket tid i anspråk att skriva ut sam-
talet i förhållande till det bidrag som samtalet ger. Beslutet att inte använda bandspelare togs. 
En orsak är att jag tror att en del invandrare på grund av tidigare upplevelser kan uppfatta en 
otrygghet eller rädsla för att bli inspelade. Man har lärt sig att vara misstänksam och det kan 
vara svårt för mig att övertyga respondenterna om att ingen annan kommer att lyssna på in-
spelningarna. Dessutom kan respondenten skämmas för sitt språk när språkbrister finns i det 
svenska språket, att samtalet spelas in kan upplevas som att denna språkbrist blir ännu mer på-
taglig. Istället har jag endast antecknat intervjuerna. Jag har sett till att jag fått med illustre-
rande citat ändå. Direkt efter intervjun har jag sammanställt mina anteckningar för att inte 
glömma bort någonting. Av denna anledning har jag inte genomfört mer en två intervjuer efter 
varandra utan att sammanställa dem emellan.  
 
Att jag har varit ensam intervjuare och att inspelningar inte har gjorts ställer stora krav på mig 
som intervjuare att försäkra mig om att respondenterna har tolkats rätt. Detta har jag gjort ge-
nom att efter intervjun presentera en kort sammanställning av intervjun för respondenten och 
förklara hur viktigt det är att berätta om jag har missuppfattat någonting. Människor uppfattar 
frågor olika, de kan uttrycka sig på ett sätt men mena någonting annat. Därför har jag varit 
noggrann med att inte bara sammanfatta det som har sagts med ord utan att presentera min 
tolkning av det som har sagts. Respondenterna har oftast ansett min tolkning vara rätt, men 
flera gånger visade det sig att några missförstånd smugit sig in, många gånger beroende på 
språkproblem. I ett fall har respondenten ansett att jag på flera punkter har missförstått denne. 
Respondenten förklarade sina svar återigen tills vi kom fram till att dessa hade tolkats rätt.  
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2.7 Kvalitetssäkring och kvalitetsbedömning 
De tre vanliga kriterierna för att säkra kvaliteten under arbetets gång är validitet, generaliser-
barhet och reliabilitet. Validitet svarar på frågan: Studerar forskaren verkligen det han eller 
hon tror sig studera? Fångar resultaten de fenomen som verkligen finns? Generalisering häng-
er i fallstudiebaserad forskning nära ihop med validitet eller extern validitet. Reliabilitet hand-
lar om i vilken mån undersökningen kommer att ge samma resultat om den upprepas. Validi-
tet är centralt inom fallstudiebaserad forskning medan replikerbarhet ofta inte är önskvärt eller 
heller möjligt vid studier av komplexa fenomen, reliabiliteten är ändock betydelsefull vid fall-
studier men för andra uppgifter (Gummeson i Gustavsson (red), 2004, s.134). 
 

2.7.1 Validitet och generaliserbarhet 
Enligt Merriam (1999, s.177) finns det inte objektiva eller universella lagar på hur validiteten 
ska garanteras, utan endast tolkningar av den. Men bör heller inte låta kraven på validitet gå 
så långt att det begränsar de metoder som går att använda för att lösa ett problem, resultatet 
kan då bli att man tar sig an ett trivialt problem.  
 
En kvalitativ forskare är ute efter att studera människors konstruktion av verkligheten, det vill 
säga hur de upplever världen. Således är olika perspektiv intressanta snarare än sanningen i 
sig. Därför är det forskarens skyldighet att presentera en ärlig återgivning av respondenternas 
upplevelser och tolkningar (ibid.). Detta har jag beaktat genom att tydligt låta respondenterna 
att komma till tals i undersökningen. Det bästa sättet att låta respondenterna komma till tals är 
enligt mig att återge ordagranna citat från intervjusituationen, och till stor del har empridelen 
varit uppbyggd av dessa citat. 
 
Ett annat sätt att ta reda på om validiteten är hög är att se om andra forskningsresultat styrker 
eller motsäger resultaten (Gummeson i Gustavsson (red), 2004, s.136f). Denna undersök-
nings problemområde är relativt outforskat, vilket har gjort de svårt att använda sig av denna 
metod. Ett fåtal undersökningar har emellertid undersökt banktjänstemännen perspektiv i 
tjänstemötet med den etniske minoritetskunden. Det har tydligt framgått att dessa upplevelser 
till stor dela har varit en spegelbild av respondenternas upplevelser i denna undersökning, vil-
ket jag påstår är ett argument för denna undersöknings validitet. 
 
Samtidigt är verifiering av teori enligt induktiv metod en del av teoriutvecklingen och inte nå-
gon slutgiltig kontroll. Forskaren kontrollerar fortlöpande trovärdigheten, rimligheten och på-
litligheten i de aktuella strategierna för datainsamling, tolkning, analyser och presentation av 
data. Genom att ständigt granska, ompröva och revidera arbetet kan en hög validitet uppnås 
(Starrin et al. 1991, s.32f). 
 
Deltagarkontroll är viktig för att säkerställa att forskaren har presenterat riktiga tolkningar av 
respondenternas upplevelser (Merriam, 1994, s.179f). I denna undersökning har det tagits i 
beaktning genom att jag låtit respondenterna bedöma den tolkning som har gjorts av intervjun. 
Hur detta har gått till presenteras utförligt i det tidigare avsnittet om den öppna intervjun (se 
2.6.1). 
 
Det är angeläget att forskaren klargör de skevheter som denne riskerar att ha med i undersök-
ningen (ibid.). Detta har jag framförallt beaktat genom att explicit uttrycka min initiala för-
förståelse (se 2.2.6), men även genom att uttrycka utgångspunkterna och underliggande anta-
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ganden för undersökningen samt genom att beskriva min världsbild och det teoretiska per-
spektiv som används. 
 
Min handledare Paula Liukkonen säger att: ”det är tillåtet att göra fel, bara man är medveten 
om det och diskuterar konsekvenserna av det”. De ”fel” eller skevheter som har uppstått i 
denna undersökning och konsekvenserna av det kommer följaktligen noggrant diskuteras i 
den kritiska granskning av uppsatsen som presenteras avslutningsvis. 
 
Generaliserbarhet eller extern validitet handlar om i vilken utsträckning resultaten från en viss 
undersökning även går att tillämpa i andra situationer än den undersökta. Om man utgår från 
traditionella forskningsmetoder så kommer det inte att gå att generalisera från en fallunder-
sökning. Det är helt enkelt ingen mening med att generalisera från ett enda fall som valts ut-
ifrån ändamålsenlighet istället för slumpmässighet. Men det blir för enkelt att endast acceptera 
detta. Istället kan man omformulera generaliserbarhet så att det speglar de utgångspunkter och 
förutsättningar som den kvalitativa forskningen vilar på: 
 
Generaliserbarhet beträffande läsaren eller användaren passar fallstudieforskning mycket 
bra, den lämnar åt de personer som befinner sig i andra situationer att bedöma i vilken uträck-
ning resultaten från en undersökning är tillämpliga i deras situationer. Här handlar det om att 
vägleda inte att förutsätta ens handlingar (Merriam, 1998, s.187). Vad beträffar denna under-
sökning kan banktjänstemän som arbetar med etniska minoritetskunder få vägledning och en 
förståelse för varför vissa situationer kan uppkomma. Resultaten är lika intressanta för deras 
chefer om de medvetet vill arbeta med att nå dessa kunder. Men även andra tjänsteföretag 
som har etniska minoritetskunder eller som vill satsa på denna målgrupp kan fråga sig om vad 
som i denna undersökning är tillämpligt i företagets situation respektive vad som inte alls pas-
sar in. Gummesson (i Gustavsson (red), 2004, s.134) menar att det är önskvärt att forskning 
ger ett bidrag utöver vad som gäller i det specifika undersökta objektet. Och om man ser det 
ur Merriams (1998, s.187) synpunkt menar jag att resultaten i denna undersökning med fördel 
kan användas som vägledning i andra situationer. 

2.7.2 Reliabilitet 
Termen reliabilitet i traditionell mening stämmer inte särskilt väl när den används på kvalita-
tiv forskning. Det är inte möjligt eller heller ens önskvärt att en annan forskare upprepar en 
studie och får samma resultat, när vi studerar komplexa fenomen (Gummesson i Gustavsson 
(red), 2004, s.134). I stället kan man använda begreppen ”grad av beroende” och ”samman-
hang”, det vill säga att resultaten har någon mening, att de är konsistenta och beroende. Ett 
sätt att göra det är att se till att läsaren kan ”följa i samma spår”. För att läsaren skall kunna 
göra en sådan granskning bör forskaren i detalj beskriva hur informationen har samlats in, hur 
kategorier utvecklades och vilka beslut som tagits successivt under undersökningen (Merriam, 
1998, s.183). Detta har jag tagit i bekantning genom att tydligt redogöra för hur forskningsar-
betet har gått till. Jag har presenterat intervjufrågorna, vilka problem som kan och har upp-
kommit i intervjusituationen och hur jag har förhållit mig till dessa samt hur empirikategorier 
har växt fram. 
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3. Teoretisk referensram 
Existerande modeller som behandlar den effekt kultur har på konsumentbeteende är inte 
grundade i teori och tillhandahåller inga teoretiska ramverk. Luna och Gupta (2001), samt 
Pires och Stanton (2000) efterfrågar vidare forskning på området. De menar att det behövs 
välgrundade teoretiska och konceptuella ramverk där man integrerar olika forskningstradi-
tioner och discipliner. Den följande teoretiska framställningen är därför inte tänkt som en 
presentation av teori som sedan prövas empiriskt. Tanken är att den teoretiska referensramen 
skall finnas som en inspirationskälla och ge studien riktning. Företagsekonomi, kommunika-
tionsteorier, kulturbegrepp och etnologi integreras för att sedan utmynna i en modell där hy-
potetiska variabler sätts in. Tjänstemarknadsföring och relationer är huvudteorin för uppsat-
sen. 
 
3.1 Tjänstemarknadsföring 
Under lång tid utgick man i synen på marknadsföringen utifrån den så kallade 4 P-modellen – 
Produkt, Pris, Plats, Påverkan. På sextiotalet började man inse att marknadsföringen handlar 
om att sätta kunden i centrum och man utgick från det som kom att kallas för marketing mix, 
där 4 P-modellen användes. Denna syn utgår dock helt från produktbaserad tillverkning där 
kunderna har en anonym roll. Enskilda affärstransaktioner står här i fokus och målet är att 
åstadkomma enskilda köp och transaktioner. 
 
Tiderna förändrades och marknaden blev alltmer tjänsteorienterad, kunderna ville inte vara 
anonyma. Däremot ändrades inte teorin utan man använde sig fortfarande av samma teorier 
vid marknadsföring av tjänster. Det förhållande att tjänster är annorlunda än fysiska produkter 
uppmärksammades inte och tjänster behandlades på samma sätt som fysiska produkter (Olsen, 
1992, s.45ff). 
 
Under 1980-talet insåg dock alltfler forskare och praktiker att marknadsföringens roll i första 
hand inte är att få till stånd enskilda transaktioner utan att skapa långsiktiga affärsrelationer 
(Echeverri och Edvardsson, 2002, s.41). Byten var inte längre det viktigaste i marknadsfö-
ringen utan det centrala blev affärsförbindelser eller kundrelationer i vilka byten sker. Man 
anammade relationsperspektivet istället för bytesperspektivet (Grönroos, 1996, s.9ff). 
 
Denna syn växte framförallt fram inom den så kallade nordiska skolan. Dess två centrala före-
trädare är Christian Grönroos och Evert Gummesson, dessa två har spridit tjänstemarknadsfö-
ringen inom , Europa och USA. Kärnan inom den nordiska tjänsteskolan är en företagsledar-
syn med stark kundorientering. Grönroos och Gummesson har kritiserat marketing mix och 4 
P-modellen med sitt transaktionsbaserade synsätt även om de inte menar att 4 P-modellen helt 
har mist sin betydelse. Däremot måste den kombineras med andra variabler och åtgärder på 
marknaden som i många fall har större betydelse (Olsen, 1992, s.45ff). Inom den nordiska 
skolan betraktas marknadsföringen som en interaktiv process som måste ses i ett socialt sam-
manhang. Det huvudsakliga är byggandet av relationer och hantering av dessa (Grönroos, 
1996, s.10). 
 
Idag har synen förändrats även om 4 P-modellen har bred acceptans. Den dominerar utbild-
ningen i marknadsföringen och trots att den avser främst massmarknadsföring av standardise-
rade produkter presenteras den som en generell teori (Gummesson, 1998, s.22). I amerikanska 
läroböcker i marknadsföring lägger man ofta bara till ett extra avsnitt där man behandlar 
tjänsters särdrag, någonting som jag själv har fått erfara. Detta kan man ifrågasätta då det be-
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räknas att tjänstesektorn enligt Echeverri och Edvardsson (2002, s.30f) idag står för cirka 80 
procent av sysselsättningen.  
 
Frågan är dock om marketing mix ens längre är relevant vid köp av produkter. När kunden till 
exempel köper en bil är det inte en bytestransaktion med en produkt utan företaget erbjuder en 
transportmöjlighet. Gränser mellan produktorienterade företag och tjänsteorienterade företag 
blir alltmer flytande, enligt Echeverri och Edvardsson (ibid. s.31) är det fruktbart för alla typer 
av företag att se produkter som en tjänst och verksamheten som tjänsteproduktion.  
 
3.2 Relationer – tjänstemarknadsföringens kärna 
Vid produktion och leverans av tjänster kommer man alltid i kontakt med sina kunder. Tjäns-
teproduktionen leder till att det uppstår någon form av samverkan mellan kund och tjänste-
producent, det uppstår en relation. Det handlar om att kunden samarbetar med tjänsteprodu-
centen. Om kunden inte är nöjd med relationen upphör utbytet av tjänst mot kundens pengar, 
kunden byter tjänsteleverantör (Grönroos, 1996, s.10). 
 
Begreppet relationship marketing lanserades av den amerikanska forskaren Berry (1980) till 
stor del baserat på den nordiska skolans forskning. Berry definierade relationship marketing 
som: ”att attrahera, behålla, intensifiera och kommersialisera kundrelationer så att båda par-
ternas mål uppnås ” (Berry, 1980, s.25). Han poängterade att: ”en verklighet där kunder for-
mar relationer med människor istället för med varor är nyckeln till framgången för företag” 
(Berry, 1995, s.237). 
 
Grönroos definition säger att: “Marknadsföring är att identifiera och etablera, sköta om och 
utveckla samt vid behov avveckla relationer med kunder och övriga intressenter så att alla in-
blandade parters mål uppfylls. Detta genomförs genom ett ömsesidigt givande och uppfyllan-
de av löften.” (Grönroos, 1996, s.14).  Ett enklare sätt som enligt Grönroos uttrycker samma 
sak är Gummessons (1998, s.16) definition av relationsmarknadsföring: ”Marknadsföring som 
bygger på relationer, nätverk och interaktioner”.  
 
Enligt Gummesson (ibid. s.16ff) är syftet med relationsmarknadsföring att betona att mark-
nadsföring och försäljning är mer än en specialiserad avdelning. Det skall istället vara en 
funktion som skall genomsyra hela organisationen. Vidare är en annan viktig värdering att be-
tona samarbete. Leverantörer och kunder skall ses som medparter snarare än motparter. Dess-
utom läggs stor vikt vid att relationer med kunden skall vara långsiktig och bestående. Här 
blir relationskvalité och långsiktiga relationer en följd av kundens förtroende för säljaren ba-
serat på säljarens aktuella och tidigare prestationer. 
 

3.2.1 Sanningens ögonblick 
Vad är då tjänsters särdrag? Vad är det som skiljer tjänster från produkter? För att särskilja 
dessa två begrepp brukar man nämna fyra drag hos tjänster: tjänster är immateriella, mindre 
standardiserade än varor, de kan inte lagras och avslutningsvis; produktion och konsumtion 
sker delvis samtidigt och kunden deltar delvis i produktionen. 
 
Enligt Gummesson (1998) kan de tre första karaktäristiska relativt lätt avfärdas. Däremot an-
ser han att det fjärde karaktärsdraget är en avgörande skillnad i förhållande till varor. Detta är 
också en central del av relationsmarknadsföringen. Det är här vi kommer in på sanningens 
ögonblick. Denna metafor har introducerats av Normann (2000, s.29f) på 1970-talet och är ta-
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gen från tjurfäktningen. Han menar att samma strategi som gäller när matadoren möter tjuren 
också gäller när frontpersonalen möter kunden. I detta ögonblick är de utelämnade åt sig själ-
va och företaget kan inte längre påverka vad som händer: ”Det är skicklighet, motivationen 
och de specifikt valda metoderna som används av firmans representant som samverkar med 
kundens förväntningar och beteende och detta tillsammans kommer att skapa serviceleverans-
processen” (ibid. s.29). 
 
Troligtvis är sanningens ögonblick i ännu högre grad kritiskt när parterna i tjänstemötet utgår 
från skilda kulturella repertoarer. Det är möjligt att den etniske minoritetskundens förvänt-
ningar och beteenden inte utgår från den svenska kulturella normen som tjänstemannen är van 
vid vilket ställer större krav på tjänstemannen. 
 
Hur upplevs då sanningens ögonblick av de etniska minoritetskunderna? Det är någonting 
som ska besvaras genom denna undersökning och ett sätt som detta kan besvaras på är genom 
att använda Grönroos (1996, s.34) modell som behandlar total tjänstekvalitet. Avsnitt 3.2.3 
ägnas åt en beskrivning av denna modell. 

3.2.2 Empati 
En ingrediens som torde förbättra kundens upplevelse av sanningen ögonblick är empati. Em-
pati är enligt Berry et al. (1988, s.32f) någonting som är mer än professionell hövlighet. Det är 
viljan att förstå kundens exakta behov och viljan att finna svaren på dessa. Det kan helt enkelt 
uttryckas som att bry sig om kunden. Enligt författarna har kunder höga förätningar när de går 
fram till en disk där det sitter en människa, de förväntar sig att banktjänstemannen ska förstå 
deras problem, ta problemen på största allvar och att denne kommer att försöka att hitta lös-
ningen på dem. Den verkställande direktören för Bank of Branson, Missouri, ger exempel på 
hur empati kan påverka kundrelationen: 
 
• Damen som nyligen blev änka och som kommer in på banken varje dag av den anledning-

en att det är en plats där hon kan få en kram av människor som bryr sig om henne. 
• Äldre människor som kommer in på banken varje dag för att få hjälp att förstå nya finan-

siella produkter. 
 
Det handlar om att möta eller överträffa kundens förväntningar. Om man lyckas att uppnå 
kundernas förtroende för det är kostanden för den extra servicen oviktig. Företag som inte 
lägger någon större ansträngning att lyssna på kunden kan äventyra sin kapacitet för empati. 
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3.2.3 Kvaliteten på en tjänst 
När kunden försöker bilda sig en uppfattning om en tjänsts förmåga att möta dennes behov 
och förväntningar, värderas ett brett antal faktorer och aktiviteter i anslutning till tjänsten. Det 
essentiella är kundens upplevda kvalitet. Enligt Grönroos (1996, s.32ff) är kundens upplevda 
kvalitet en funktion av tre komponenter: profil, teknisk kvalitet och funktionell kvalitet. Detta 
illustreras tydligt i nedanstående modeller (figur 3:1). Den tekniska kvaliteten uttrycker vad 
kunden får som tekniskt slutresultat. Det innebär att kundens primära behov tillgodoses och 
att kärntjänsten fungerar som den ska. Exempel på detta är att det går att ta ut kontanter på ett 
kontor eller att en utlandsbetalning genomförs. Banker skiljer sig mycket sällan vad gäller den 
tekniska kvaliteten då tjänsteutbudet är likartat. Kundens upplevda kvalitet är således i högre 
grad beroende av den funktionella kvaliteten, det vill säga hur kunden upplever samspelet 
med tjänsteföretaget. Banktjänstemannens beteende eller andra bankkunders inverkan är ex-
empel på den funktionella kvaliteten. Således är frågan hur interaktionsprocessen med företa-
get upplevs oftast viktigare en vad som tekniskt sett görs för kunden. Det är följaktligen 
mycket lättare för en bank att konkurrera med funktionell kvalitet och därmed lyckas differen-
tiera sig på marknaden.  
 
Profilen, det vill säga företagets profil eller ett enskilt kontors profil är också en komponent 
som påverkar kvalitetsbilden. Om ett företag har en god profil kan detta medföra att incidenter 
som upplevs negativa av kunden kan mildras. Omvänt kan en dålig profil leda till att inciden-
terna förstärks. Samtidigt kan en god profil, som väcker orealistiska förväntningar som före-
taget inte kan leva upp till, leda till att kundens kvalitetsupplevelse blir mer negativ än den 
kunde ha blivit. Orsaken till detta är att kundens upplevda kvalitet kan ses som en jämförelse 
mellan kundens subjektiva förväntningar och den tjänst denne upplever sig få. Den uppfatt-
ning kunden har om företaget, det vill säga profilen, förändras kontinuerligt beroende på före-
tagets marknadsföringsåtgärder såsom PR, reklam och priserbjudanden samt beroende på den 
ryktesspridning som denne utsätts för. Inom företagsekonomi brukar den ryktesspridningen 
som sprids av vänner och bekanta kallas för word-of-mouth och är en starkt påverkande vari-
abel då den uppfattas som mycket tillförlitlig och mer neutral av kunden. Samtidigt inverkar 
reciprokt den uppfattning kunden har om företaget på vilken vikt denne lägger vid word-of-
mouth samt företagets marknadsföring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 3.1 Kundens upplevelse av en tjänsts kvalitet (från Grönroos, 1996, s.34) 
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3.3 Den interkulturella tjänsterelationen 
Gummesson (1998, s.42f) har utvecklat 30 relationer som han har funnit vara relevanta i till-
lämpad marknadsföring. Dessa kallar han de 30 R:en och de är konkreta och identifierbara. 
Innehållet i dessa är styrda av aktuell praktisk och teoretisk relevans såsom Gummesson upp-
fattar den. Författaren har tagit starka intryck av induktiv metod och som han själv uttrycker 
det: ”Så länge det finns en fokusering mot det man söker – i detta fall relationer, nätverk och 
interaktion i marknadsföringen – så kommer med envist arbete mönster, kategorier och sys-
tematik växa fram.” (ibid. s.41). Av denna anledning har det blivit 30 R och Gummesson me-
nar att antalet inte är låst och att vem som helst kan motivera ytterligare eller andra relationer. 
Detta har jag tagit fasta på och med inspiration av Gummessons 30 R har jag utökat de ur-
sprungliga 30 R:en med en relation, det vill säga relationen mellan leverantören av tjänsten 
och den etniske minoritetskunden. Därefter har jag utvecklat sju hypotetiska variabler som 
kan påverka framgången i denna 31: a relation. Här handlar det om en relation det vill säga 
den mellan tjänsteleverantören och den etniske minoritetskunden. I många fall är variablerna 
relevanta även i tjänstemötet med den etniskt homogene kunden som följer den svenska kultu-
rella normen, men i framställningen vill jag visa hur de är av extra vikt i det interkulturella 
mötet. Variablerna kan ofta gå in i varandra men denna uppdelning görs ändå för att tydliggö-
ra bilden. För att en framgångsrik interkulturell tjänsterelation skall uppnås där de sju variab-
lerna finns representerade krävs dock en understödjande relation: intern marknadsföring. 
Denna relation handlar om att applicera samma form av marknadsföringskunnande som an-
vänds för att nå företagets externa kunder, på företagets interna kunder, det vill säga persona-
len eller medarbetarna. Nedan kommer jag att inleda med en översikt över samtliga variabler 
för att därefter gå in djupare på var och en genom att de tilldelas varsitt avsnitt.  
 
V1 Kultur Detta är grunden i den interkulturella tjänsterelationen. För att den interkulturella relationen skall 
lyckas måste man vara medveten om kulturen som variabel. 
 
V2 Interkulturell kommunikation Det går att lära sig interkulturell kommunikation. En tjänsteman som ser 
vikten av denna variabel kommer i mycket högre grad vara lyhörd för den etniske minoritetskundens behov. 
 
V3 Medvetande om fällor vid interkulturell kommunikation Även en mycket kulturell medveten person kan 
hamna i fällor såsom stereotypering, fördomar och etnocentrism. Att vara medveten om denna variabel kan göra 
risken mindre och i sin tur leda till ett lyckat interkulturellt tjänstemöte. 
 
V4 Mångkulturell marknadsföring Företag måste anpassa sig till en förändrad omvärld. Inom marknadsföring 
är det självklart att inte använda samma marknadsföring i länder med mycket skilda kulturer. Men marknaden i 
det egna landet är inte längre homogen och man kan inte använda sig av samma marknadsföring till alla kunder. 
 
V5 Kundsegmentering Det är vanligt att använda segmenteringsvariabler inom marknadsföring. Men ännu är 
det få företag i Sverige som använder kultur som en segmenteringsvariabel. Företagen måste kunna se kultur 
som vilken annan segmenteringsvariabel som helst. 
 
V6 Word-of-mouth Som människor talar vi med varandra om våra erfarenheter av varor och tjänster. Personer 
från etniska minoriteter gör det i ännu högre grad, beroende på den större graden av osäkerhet, men även för att 
word-of-mouth ofta är mer utbrett i andra kulturer än i den svenska kulturen. 
 
V7 Förtroende Om man som kund inte känner att man blir förstådd, uppfattas tjänstemötet som misslyckat. För-
troendet skadas, detta kan hända under loppet av fem minuter. Att bygga upp ett förtroende är ett långsiktigt ar-
bete och tar långt tid.  
 

Den understödjande relationen: Intern marknadsföring 
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3.3.1 Variabel 1: Kultur 
Vad är kultur?  
En av de mest citerade definitionerna av kultur är gjord av Hofstede (1995, s.13) som definie-
rar kultur som: ”den kollektiva programmering som gör att medlemmarna i en grupp skiljer 
sig från medlemmarna i andra grupper”. En mycket mer obehaglig definition som dock egent-
ligen uttrycker samma sak är den ”hjärntvätt” som Lewis (1995, s.30) talar om. Han menar att 
det är den process som vi alla utsetts för så snart vi kommer till världen. Den sociala pro-
grammering som vi utsetts för gör att vi tycker att andra folks värderingar, seder och bruk är 
onaturliga och excentriska (Lewis, 1995, s.30f; Hofstede, 1991, s.12f). 
 
Individer är produkter av deras kultur, de lär sig agera på olika sätt betingat av den kulturella 
omgivningen. Kultur inkluderar alla de saker som historiskt sett har fungerat. Det inkluderar 
delade övertygelser, attityder, normer, roller och värderingar som delas av en specifik grupp. 
Ofta brukar dessa element föras vidare till nästa generation. Språk, tid och plats hjälper till att 
definiera kultur. Kultur är för samhället det som minnet är för individen (De Mooij, 2005, 
s.26f). 
 
Gupta och Luna (2001) talar om två definitioner av kultur: etisk (engelskans ”etic”) och emisk 
(engelskans ”emic”). Etisk kultur är den definition som Hofstede representerar och som sätter 
fokus på jämförelsen av en kultur med en annan. Forskare som följer etisk kultur inom tvär-
kulturell forskning letar efter universella teorier och koncept. Man letar efter variabler och 
konstruktioner gemensamma för alla kulturer. Dessa jämförs sedan för att fastställa hur kultu-
rer skiljer sig åt eller liknar varandra. Det alternativa synsättet som representeras av 
McCrackene (1998, s.73) är den emiska metodologin. Detta synsätt fokuserar på att förstå frå-
gor utifrån de synsätt som subjekten som blir studerade innehar. Definitionen av kultur blir: 
”de glasögon genom vilka alla fenomen ses, det bestämmer hur dessa fenomen förstås och in-
förlivas. I andra hand är kultur fingeravtrycket av mänsklig aktivitet. Kulturen bestämmer ko-
ordinaterna för social handling och produktiv handling och specificerar beteende och mål”. 
Här handlar det inte om att jämföra två eller flera kulturer, utan att få en helhetsförståelse av 
kulturer genom ”rik beskrivning”. Dessa definitioner är två sidor av samma mynt (Gupta och 
Luna, 2001; De Mooij, 2005, s.27ff). Jag tror att det är viktigt att beakta båda definitionerna 
för att få en djup förståelse av de kulturer som vi är intresserade av att studera. Den interkultu-
rella relationen kräver att kultur som variabel medvetandegörs. Alla kunder fungerar inte lika-
dant och detta kan bero på det kulturella bagage som vi bär med oss. 
 
Kan man tala om nationalkaraktärer? 
Här kan det vara relevant att föra en diskussion om nationalkaraktärens relevans. Detta av den 
anledningen att jag i framställningen kommer utgå ifrån att invandrare är färgade av sitt ur-
sprungslands nationalkaraktär.  
 
Ett vanligt argument mot nationalkaraktären är att det finns stora variationer inom ett lands 
gränser eller inom en etnisk minoritet. Detta är uppenbart, i Sverige kan vi se mentalitetsskill-
nader mellan norrlänningar och göteborgare. Trots detta finns det ett gemensamt kulturellt ka-
pital som binder samman människor i egenskap av svenskar, amerikaner eller greker. Detta 
kulturella kapital inkluderar bland annat språk, historia men även mer diffusa koder såsom 
skämt och vitsar (Sjögren, 1993, s.23). 
 
Kultur är en abstraktion. Det är liknande erfarenheter bland människor som motiverar an-
vändningen av begreppet kultur. Man abstraherar vissa likheter ur en verklighet vilket nöd-
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vändiggör att man bortser från de olikheter som samtidigt finns (Daun, 1998, s.16ff). Lewis 
(1995, s.9f) medger att det är ofrånkomligt att jämförelser mellan olika kulturer innehåller ge-
neraliseringar. Men han anser att det fortfarande finns en kulturell norm som gör det menings-
fullt att göra dessa jämförelser. Han är övertygad om att invånare av en viss nation delar spe-
cifika grundläggande värderingar och har en liknande verklighetsuppfattning som kommer i 
uttryck genom deras beteende.  Med bakgrund av denna redogörelse uttrycker jag min egen 
övertygelse att det är meningsfullt att göra jämförelser baserat på kulturell bakgrund. 
 
Intressant i sammanhanget är Hofstedes (1991) forskning, som var den första att på empirisk 
bas klassificera skillnader i nationalkaraktärer. Han utvecklade fyra dimensioner av kultur. En 
sådan dimension är en kulturell aspekt som kan mätas i förhållande till andra kulturers mot-
svarande aspekt. Dessa kallade han maktdistans, individualism-kollektivism, osäkerhetsundvi-
kande och maskulinitet-femininitet. Jag kommer endast att beskriva dimensionen individua-
lism-kollektivism. Orsaken till det är att litteraturen på de områden som denna uppsats behand-
lar ofta berör denna dimension. Av denna anledning är en mindre presentation av vad dimen-
sionen behandlar behövlig. 
 
Individualism-kollektivism handlar om individens roll gentemot gruppens roll. Detta är enligt 
författaren en fundamental faktor i mänskliga samhällen och är en grund för skillnader mellan 
kulturer. Hofstede (ibid. s.67) definierar individualism som: ”samhällen i vilka banden mellan 
individerna är lösa. Var och en förväntas sköta sig själv och sina närmaste i familjen”. Kollek-
tivism är motsatsen till individualism och kännetecknar: ”samhällen i vilka människor från 
födelsen och framåt integreras i starka, väl sammanhållna grupper, som under personens hela 
livstid fortsätter att skydda honom eller henne i gengäld för obetingad lojalitet”. 
 
De allra flesta människor i världen lever i kollektivistiska kulturer. Individualitet är således 
unikt (ibid.). Sverige är ett av de få länder med höga individualismpoäng medan merparten av 
de invandrare som finns i Sverige idag har ursprung i kulturer med låga individualismpoäng 
(se bilaga 2). 
 
Landet Annorlunda – svensk kultur i ett internationellt perspektiv 
Enligt en undersökning (Carlgren, 2006) som har gjorts på uppdrag av Integrationsverket är 
det inte invandrarna som är annorlunda, utan Sverige. Det är en kulturvetenskapligt jämföran-
de studie som gjorts i 80 länder. Värderingarna i de olika länderna knyts samman utifrån två 
huvuddimensioner: För det första dras en skiljelinje mellan länderna i ”traditionella” respekti-
ve ”sekulära” värderingar. Traditionella värderingar handlar om religion, familj och fädernes-
land. Medan sekulära värderingar är dess motsats. Den andra skiljelinjen går mellan ”överlev-
nadsvärden” och ”emancipativa frihetsvärden”. Det sistnämnda begreppet visar på att integri-
tet prioriteras framför ekonomisk trygghet, och visar på subjektiv tillfredställelse, acceptans 
av sociala minoriteter och tillit till andra, medan överlevnadsvärden är dess motsats. 
 
I den internationella jämförelsen visade sig Sverige ha de mest atypiska och avvikande värde-
ringarna av alla länder. Det fanns inget annat land som låg lika långt bort från de två dimen-
sionernas mitt. Norge, Danmark och Nederländerna visade på samma tendenser men inte alls i 
samma höga grad.  
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3.3.2 Variabel 2: Interkulturell kommunikation  
 

”The Germans live in Germany, the Romans live in Rome,  
the Turkeys live in Turkey: but the English live at home” 

 
Detta barnkammarrim av J.H. Goring uttrycker hur vi alla ser världen ur vårt kulturella hems 
fönster. Man tror att folk från andra länder är konstiga medan det egna landets kultur är det 
som är normalt. Philips-Martinsson (1992, s.18) menar att vi är blinda för vår egen kultur. För 
att kunna kommunicera med personer från andra kulturer menar hon att vi först måste förstå 
vår egen kultur. 
 
Den enklaste formen av interkulturella möten utgörs av möten mellan en främmande individ 
och en ny kulturmiljö. Detta brukar för utlänningen uppfattas som en kulturchock (Hofstede, 
1991, s.259f). Jag anser det rimligt att även en svensk som arbetar i ett mångkulturellt områ-
de, vilket inbegriper möten med många invandrare, kan uppleva en sådan kulturchock. En av 
de mest målande beskrivningarna av kulturchock är Hateleys och Schmidts (2001) moderna 
saga om kreativitet och mod i dagens organisationer. Det är en saga om en påfågel och andra 
annorlunda fåglar som anländer till pingvinernas land. I början är pingvinerna imponerade av 
påfågeln och välkomnar honom till sitt land. Men det visar sig snart att den annorlunda fågeln 
bara accepteras så länge han håller sina fjädrar gömda och försöker anpassa sig till pingvin-
kulturen. När han börjar slappna av för mycket och visa sitt sanna jag, framträder olikheterna 
alldeles för mycket och pingvinerna upplever en kulturchock. De känner sig illa berörda och 
kan inte förstå påfågelns alldeles för högljudda sätt och ville inte heller det: ”Så här gör vi i 
Pingvinlandet, anpassa dig!”, resonerar pingvinerna. 
 
Enligt Hofstede (1991, s.259ff) beror den framkallade kulturchocken på vår mentala mujkvara 
som innehåller grundläggande värderingar och som blivit så naturlig att den är omedveten. 
Invandrare kan lära sig den nya miljöns symbolers och ritualer, till exempel hur man hälsar, 
men det är mycket svårare att förstå och bli medveten om de underliggande värderingarna. 
Detta leder ofta till känslor av obehag, hjälplöshet och fientlighet mot den nya miljön. Om-
vänt återigen tror jag att samma känslor kan framkallas hos den svenske tjänstemannen vid 
möten med etniska minoritetskunder. Detta är exakt vad som händer påfågeln och hans annor-
lunda vänner. De försöker lära sig de yttre ritualerna, men de underliggande värderingarna 
skiljer dem åt från pingvinerna, och deras sanna jag avslöjar alltid dem till slut och framkallar 
obehag hos pingvinerna. Även påfågeln och hans vänner känner obehag och hjälplöshet då de 
är tvungna att dölja sitt sanna jag. 
 
Enligt Philips-Martinsson (1991, s.80) står kroppsspråket för 55 procent av kommunikationen 
med andra, rösten för 38 procent medan orden bara står för 7 procent av innehållet. Detta im-
plicerar att huvuddelen av kommunikationen utgör kroppsspråk och röst. Det är uppenbart att 
risken för att kommunikationen kan missuppfattas mellan människor från olika kulturer, med 
skild värdegrund, är ännu större. 
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Usunier och Lee (2005, s.374ff) talar om kontextens vikt vid kommunikation. De menar att 
man ofta skyller på språkbrist vid misslyckade interkulturella möten för att detta är mest på-
tagligt och enklast att förklara. Men detta är bara en orsak av många. Budskapet måste sättas 
in i den kulturella kontexten ur flera perspektiv: 

 
• Delar av budskapet är icke verbal; gester, attityder och uttryck. 
 
• Kommunikation integrerar med feedbackmekanismer i syfte att verifiera, eller ytterligare 

klargöra budskap. Många kulturer använder sig av olika verktyg såsom repetition, omskriv-
ningar, att avbryta et cetera. 

 
• I de flesta fall är kommunikation beroende av sitt sammanhang; vem säger det, var, hur och 

när sägs det? Kontextuella faktorer kan störa det som bokstavligt sägs. 
 
Ett sätt att beskriva effektiv kommunikation är sådan kommunikation som är produktiv och 
tillfredställande för både sändaren och mottagaren. Det är tillbörligt att följa de båda parternas 
regler och förväntningar för hur kommunikationen skall gå till. Kulturella skillnader gör dock 
att parternas regler och förväntningar kan skilja sig åt (Nixon och Dawson, 2002). 
 
Enligt Philips-Martinsson (1991, s.79ff) är kulturella skillnader ofta förklaringen till många 
missförstånd. Hon nämner några av de viktigaste aspekterna på icke-verbal kommunikation: 
språk, intonation, kroppsspråk och ögonspel, beröring och lukt, tids och rumsuppfattning samt 
utseende. Liknande indelningar i kulturella kategorier har Lewis (1995, s.97ff), Rossman 
(1996, s.32ff) och Gesteland (2002, s.67ff):  
 
Språk: Enstaka ord kan betyda skilda saker i olika kulturer beroende på förväntningar, värde-
ringar och erfarenheter. Exempelvis används ordet ”nej” nästan aldrig i Japan, ”nej” är ett fult 
ord, istället använder man omskrivningar som till exempel ”ja, det är mycket svårt”. I engels-
kan använder man ordet ”please” mycket frekvent, frånvaron av ordet i svenskan kan leda till 
att svensken utesluter ordet även på engelska, vilket gör att denne kan uppfattas som ohövlig 
av engelsmannen. 
 
Intonation: En sydeuropé kan till exempel uppfatta svenskens tystnad i ett samtal som oin-
tresse fastän denne bara är van att man väntar tills den andra parten har talat till punkt. Detta 
är för en svensk ett uttryck för respekt. En svensk däremot kan uppfatta sydlänningens uppre-
pade avbrytningar och höga tonläge som ohyfsat och respektlöst. För sydlänningen är det 
tvärtom ett uttryck för engagemang och intresse. 
 
Kroppsspråk: Här syftas det på gester, hållning, huvudrörelser, sättet att gå och ansiktsut-
tryck. Vardagliga gester som nickningar och handskakningar kan betyda helt skilda saker i 
olika länder. En annan intressant aspekt är att i många länder anses vänsterhanden oren. 
 
Ögonspel: Blickens längd och riktning skiljer sig både när man talar och lyssnar i olika län-
der. Av många kan det uppfattas som ointresse och högmod när svensken inte tittar dem i 
ögonen utan ofta flyttar blicken från öga till öga eller helt bort från ansiktet. Däremot kan en 
underordnad i andra länder visa respekt genom att undvika ögonkontakt med sin överordnade. 
 
Beröring: I den svenska kulturen brukar fysisk kontakt bara användas mellan älskande och 
med små barn. En kanadensisk psykolog har studerat samtalande par i fyra olika länder. Han 
undersökte hur ofta dessa i genomsnitt rörde vid varandra under en timme. Resultatet: Puerto 
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Rico 180 gånger, Paris 102 gånger, Florida 2 gånger och London 0 gånger. Invandrare i Sve-
rige kan ofta känna sig avvisade när det känner att svensken stelnar till vid beröring.  
 
Rymd: Svenskar vill oftast hålla avstånd när de samtalar. För svensken kan det uppstå obe-
hagskänslor när en latinamerikan som är van att hålla kort avstånd ställer sig för nära. 
 
Tidsbegrepp: Vissa kulturer tar mycket lätt på punktlighet medan det för andra är en dygd. 
Som svensk tycker man det är en självklarhet att be om ursäkt när man kommer sent om det 
så handlar om fem minuter. När en person från en främmande kultur kommer för sent och inte 
ber om ursäkt uppfattas det som ohyfs medan denne kanske helt enkelt inte förstår svenskens 
relation till tid. 
 
Utseende: Kläder spelar mycket större roll än vad vi tror. En banktjänsteman kan omedvetet 
ge en bankkund kredit baserad på dennes kläder. En bankkund kan ha svårt att få förtroende 
för en banktjänsteman med allt för ledig klädsel. 
 
Det är omöjligt att lära sig samtliga olika kulturella normer, värderingar, uttryck och kodsy-
stem. Att vara medveten om dessa skillnader är viktigare än att ha kunskap om varje kulturell 
skillnad relaterat till den egna kulturen (Usunier och Lee, 2005, s.374f). Syftet med denna re-
dogörelse är följaktligen att skapa ett medvetande om hur missuppfattningar kan uppstå. 
 
Förvärvandet av interkulturell kommunikationsförmåga har enligt Hofstede (1994, s.285) tre 
faser: medvetenhet, kunskap och färdigheter. Man måste börja med insikten om att man bär 
med sig en viss mental mjukvara från den kultur man själv växt upp med. Om man inte förstår 
att denna är relativ är det enkelt att tro att andra människor är underlägsna eller konstiga. När 
man har förstått detta kan man få kunskapen om andra kulturers värden och hur dessa skiljer 
sig åt från våra. Färdigheter är en symbios av medvetenhet och kunskap som med övning le-
der till att vi kan lösa problemen med människor från andra kulturer. 
 
Med bakgrund av slutsatserna i rapporten från Integrationsverket ter sig medvetandet om den 
egna mentala mjukvaran ännu mer relevant. Det är svårt att tänka sig att det kan vara en själv 
som är annorlunda och inte alla andra. Men när väl denna insikt accepteras blir det enklare att 
tänka i termer av att anpassa sig till sina mångkulturella kunder och inte tvärtom. Det kanske 
är helt enkelt så att vi arbetar i ett pingvinföretag med påfåglar som kunder. 
 
Enligt Hofstede (ibid. s.285ff) kan man lära sig interkulturell kommunikation. Enligt honom 
skulle en anpassad typ av medvetenhetskurser vara lämplig för personer som i sitt dagliga ar-
bete kommer i kontakt med invandrare. Således skulle en banktjänsteman som arbetar i ett 
mångkulturellt samhälle kunna gå en sådan utbildning. Men som Hofstede (ibid.) säger är of-
tast arbetsgivare ointresserade av att investera tid och pengar i sådana utbildningar.  
 

3.3.3 Variabel 3: Medvetande om fällor vid interkulturell kommunikation 
Etnocentrism: Utgångspunkten för detta perspektiv är den egna kulturen. Man uppfattar sin 
egen kultur som universums centrum. I denna undersökning kan det relateras till att bank-
tjänstemännen kan värdera sina mångkulturella kunder enligt normerna i sin kultur, vilket 
brukar utfalla ofördelaktigt för kunderna. De mångkulturella kunderna uppfattas som grova, 
naiva eller dumma och deras uppförande uppfattas som dåligt (Hofstede, 1991, s.262). 
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Stereotypering: Det är viktigt att inte glömma individperspektivet. Stereotypering sker när 
antaganden om en grupps kollektiva egenskaper automatiskt tillämpas på varje individ från 
den gruppen. När man talar om en grupps kultur beskriver vi sociala system och inte indivi-
der, de baseras på de dominerande värderingarna hos majoriteten av de människor som finns 
representerade i en grupp (Hofstede, 1991, s.314f). Enligt Daun (1998, s.48) är stereotypin 
ibland fördomsfullt osann, men framförallt är den osann i sin egenskap av generalisering. En 
tjänsteman som ägnar sig åt stereotypering kommer att bortse från de uppföranden som strider 
mot dennes föreställningar om gruppen och endast bekräfta de som motsvarar stereotypen. 
Detta leder till att individer från vissa grupper kommer att få en annan behandling.  
 
Yildiz Dag (2004, s.30) tar upp aspekten att inte våga fråga. I tjänstemötet finns makten över 
situationen vanligen hos tjänstemannen. Det gäller för kunden att göra sig förstådd och detta 
kan ibland leda till känslor av att inte bli betrodd på grund av att samspelet störs av skilda sätt 
att kommunicera, både verbalt och icke-verbalt. Tjänstemannen har kravet på sig att både ver-
ka kunnig i den situation som de båda parterna befinner sig i men samtidigt se till att kunden 
blir förstådd. Detta kan leda till att denne låtsas förstå mer än vad han gör och därför frågar 
för lite. Författaren poängterar att det interkulturella mötet kräver intensiv uppmärksamhet, in-
levelseförmåga och stark återkoppling. Det gäller att få kunden att fråga tills denne förstår för 
att få ett bra beslutsunderlag. 
 
Det är viktigt att lära känna och noggrant studera den etniska grupp som man vill knyta en re-
lation med, framförallt för att undvika stereotypering. Om det saknas kunskap om aktuella 
trender och tankemönster finns det risk för att göra ödesdigra misstag (Nwankwo och Lind-
ridge, 1998). Om man inte känner sina kunder kan det leda till att man schabloniserar och för-
stärker fördomar. Att använda sig av en kamel i öken på en bild som vill nå araber, är lika 
framgångsrikt som att använda sig av den svenska nationaldräkten och en dalahäst i en mark-
nadsföring som vänder sig till svenskar boende i Spanien. Det vill säga att kunden inte alls 
kommer identifiera sig med bilden av denne (Adlén, 2005, s.206ff). 
 
Detta vill på intet sätt säga att man skall bortse från kundens kulturella bakgrund. Men det är 
viktigt att relatera till den på rätt sätt. Ibland kan det handla om en så enkel sak som hur man 
frågar vilket land kunden har sitt ursprung från. Denna fråga kan ställas på ett objektivt och 
personligt sätt respektive på ett anklagande eller ointresserat sätt. En så enkel sak som att 
kunna ett eller två ord på kundens språk kan få kunden att känna sig betydelsefull och vara en 
bra början till skapandet av en långsiktig relation (Lee, 2004). 

 

3.3.4 Variabel 4: Mångkulturell marknadsföring 
Ett av de centrala målen för marknadsföringsfunktionen är att identifiera och möta konsumen-
ters behov. Man har dock inte intresserat sig för vilken roll etnicitet har för konsumenters 
köpbeslut. Här kan man jämföra med andra konsumentmått som social klass, kön och ålder 
där stor vikt läggs vid segmentering av marknader (Burton, 1996). 
 
Forskning i USA har dock visat på att etnicitet är en signifikant variabel i hur marknadsföring 
uppfattas (ibid.). I Sverige är inte begreppet mångkulturell marknadsföring vanligt förekom-
mande, enligt min åsikt är det snarare obefintligt. I USA är begreppet mer välkänt medan man 
i Europa ännu inte har visat ett större intresse för vilken påverkan etnicitet har i marknadsfö-
ringen (Nwankwo och Lindridge, 1998). I USA har det redan gjorts empiriska studier fram-
förallt på de tre största etniska grupperna: afroamerikaner, latinamerikaner och asiater. Det är 
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tämligen naturligt att USA har kommit längre då det är ett land uppbyggt av invandrare, sam-
tidigt så har ämnet även i USA varit negligerat till ganska nyligen. Sverige har etnisk varit ett 
homogent land fram till för inte så många tiotal år sedan. Däremot anser jag att tendenserna 
har kunnat skönjas under en längre tidsperiod och att svenska företag är svaga vad gäller att 
uppfatta tendenser och nya potentiella marknader. 
 
Inom internationell marknadsföring är det självklart att segmentera sina marknader. Man an-
vänder inte samma marknadsföringsstrategi i Japan som i USA. Man beaktar dessutom att en 
kampanj som fungerar i Puerto Rico inte kommer att fungera i Argentina bara för att man ta-
lar spanska i båda länderna. Att göra detta är dock lika viktigt på den nationella marknaden, 
om än inte viktigare (Rossman, 1994, s.vii). Det finns ingen entydig definition på vad mång-
kulturell marknadsföring är. Däremot är en gemensam tanke hos dem som använder begreppet 
att det inte handlar om att till exempel översätta en annons. Att använda sig av målgruppens 
språk kan vara en del, men är en mycket liten del av det som kallas mångkulturell marknads-
föring. Det handlar om att uppfatta nyanser av en kultur. En målande beskrivning är att 
”knäcka koden”, eller att ”avkoda” en kultur (Rapaille, 2001). 
 
Det första steget vid implementerandet av mångkulturell marknadsföring är att erkänna beho-
vet av att anpassa sig till en förändrad omvärld (Tharp, 2001, s.31f). Det är mycket svårt för 
företag där marknadsförarna oftast själva är en del av den ledandehomogena kulturen att för-
stå, att personer från andra kulturer skulle kunna vara annorlunda. Att det dessutom finns et-
niska grupper som är mycket köpstarka och som har vuxit sig stora är ofta ett facto som de 
helt förbisett (Korzenny och Korzenny, 2005, s.1f). Det är ingen som förväntar sig att varje 
marknadsförare skall vara antropolog, sociolog eller etnolog men vi måste lära oss hur kultu-
rella aspekter av språk, religion, familjemönster, könsroller, utbildning och ambitioner påver-
kar konsumtionsbeteenden och mönster. Endast när vi har förstått detta kan vi bestämma oss 
för om och hur vi ska anpassa produkterna eller tjänsten (Rossman, 1994, s.33).  
 
McDonald (2005) argumenterar för att mångkulturella marknader är ignorerade och dåligt tjä-
nade, framförallt vad gäller tjänster och försäkringar. I USA finns det enligt honom stora 
diskrepanser mellan den generella marknaden och den mångkulturella marknaden till exempel 
vad gäller kreditkort, försäkringar och bankkonton. Nittiofem procent av den generella mark-
naden använder bankkonton medan bara 65 procent av den mångkulturella marknaden gör 
detta. Här finns det uppenbarligen stora marknadsföringsmöjligheter. McDonald presenterar 
tre nyckelsteg för ett mångkulturellt marknadsföringsprogram: 
 
Steg 1: Bygg en allsidig och omfattande strategi 
Det går inte att enbart översätta sin webbsida. Processen är tvungen att starta med omfattande 
forskning för att fastställa vilka marknader som representerar företagets största möjlighet. 
Vilka grupper representerar dess största potentiella vinstökningar och hur kan de nås? 
 
En målgruppsprofil bör utvecklas. Hur många språk talar målgruppen? Finns det högtider och 
sedvänjor där hänsyn bör tas? Listan kan göras lång men det essentiella är att känna sin mål-
grupp ut och in. 
 
Det bör fastställas hur man ska kommunicera med sin målgrupp och vinna dess tillit och dess 
lojalitet. Vilka tidningar läser målgruppen? Är en marknadsföringsstrategi viktig? 
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Steg 2: Tala det som språk som din kund använder i sina tankar 
Man måste veta hur man skall översätta sitt material till kundens modersmål och att behärska 
konsten att göra det väl. Det är mycket viktigt att ha en förståelse och att ta i beaktande socia-
la och kulturella innebörder. För att uppnå trovärdighet behövs en komplett förståelse för 
skiftningar, slang och innebörder. 
 
Steg 3: Erövra kulturen 
Det handlar om att erövra andra kulturer både vad gäller språket samt kulturella nyanser och 
seder. Att bokstavligt översätta texter till ett annat språk betyder inte att varumärket, företa-
gets värderingar och företagets löften är översatta. För att nå mångkulturella marknader effek-
tivt krävs det att företaget utvecklat en komplett kunskapsbas vad gäller kulturella nyanser. 
Vad driver konsumenter av en given kultur? Vad bryr de sig om? Tar de sina beslut baserat på 
pengar, familj eller religion? 
 
Det finns säkerligen andra nyckelsteg och aspekter som kan användas för att nå sina etniska 
minoritetskunder. De ovanstående tre stegen tjänar dock som exempel på aspekter som bör 
beaktas för att bygga en framgångsrik interkulturell tjänsterelation. 
 

3.3.5 Variabel 5: Kundsegmentering 
Det är inte enkelt att uppskatta hur viktig en etnisk grupp är för marknadsföringsändamål. Po-
pulationen måste vara identifierbar, mätbar, unik, stabil och homogen. Det stora problemet är 
att identifiera hur populationen skall avgränsas. Forskning som försöker identifiera menings-
fulla avgränsningar bör vara medveten om relationen mellan etnisk identitet, intensitet och 
styrka samt påverkan av kulturellt utbyte (engelskans ”acculturation”) på dessa tre variabler 
(Pires et al. 2003). Enligt Cui och Choudhury (2002) har stora skillnader visat sig mellan et-
niska minoritetskunder som i hög grad identifierar sig med sin etniska grupp och dem som 
inte gör det vad gäller konsumtionsrelaterade attityder och beteenden. Etnisk identifikation 
påverkar respons på marknadsföring, vilken media som används, och beteende vid informa-
tionssökande. 
 
Fahimi och Fridholm (2004) har i sin rapport använt sig av ett antal segmenteringsvariabler. 
Dessa är faktorer där det enligt författarna är uppenbart att de olika invandrargrupperna skiljer 
sig åt från andra svenskar. De gör dock inte anspråk på att dessa variabler är de bästa, utan de 
presenteras endast som förslag. Dessa faktorer exemplifieras i tre nivåer: 
 
• Strukturella faktorer, som omfattar bland annat ursprungsland, boende, ekonomi, tid i Sve-

rige och så vidare. 
• Kulturella faktorer, såsom kulturgemensamma värderingar, traditioner och religion. 
• Individuella faktorer. 
 
Strukturella faktorer 
Alla människor som har invandrat till Sverige har en relation till ett annat land och en annan 
kultur, vilket gör att deras konsumtionsmönster också påverkas. Det kan handla om utlands-
samtal, andra resmål, och en annan relation till varumärken.  
 
Vad gäller inkomster är de relaterade till gruppens tid i Sverige, individers utbildning samt 
gruppens ursprungsland. Ekonomin påverkar vilka tjänster och varor som personerna konsu-
merar. Men det är viktigt att inte ta för givet att lägre inkomster innebär att kundgruppen kon-
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sumerar lågprisprodukter. Det har till exempel visat sig i USA att afroamerikaner i större ut-
sträckning köper dyra bilmärken trots att de har en lägre disponibel inkomst. Förklaringen till 
detta kan vara att marginaliserade grupper känner ett större behov att köpa statusprodukter. 
 
Boendeformen i Sverige kännetecknas av segregation. Invandrare bor i hyresrätter i mycket 
högre grad än etniskt homogena svenskar. Dessutom är olika invandrargrupper ofta koncent-
rerade till samma område. Till exempel bor ungefär 60 procent av alla turkar i Sverige i 
Stockholm. 
 
Kunskaper i det svenska språket påverkar kundens konsumtion. Framförallt när det handlar 
om komplexa tjänster, där det slutliga konsumtionstillfället ofta föregås av ett stort informa-
tionsinsamlande. Dessutom innefattar konsumtionen ofta ett tjänstemöte där kommunikation 
krävs. Att det är svårare för en person med brister i svenska språket att konsumera är tydligt. 
 
Kulturella aspekter 
Graden av individualitet är en faktor som anses vara kulturell betingad. Vissa kulturer betrak-
tas som mer familjeorienterade medan andra ses som mer individualistiska. De nordiska län-
derna samt USA anses vara mycket individualistiska medan de svenska invandrarna ofta här-
stammar från mer familjeorienterade kulturer.  
 
Rapporten från Integrationsverket (Carlgren, 2006) visar på att religionen har mycket liten 
påverkan på de etniskt homogena svenskarna. Däremot har den påverkan i de flesta andra kul-
turer i den internationella studien. Men även utan religiös påverkan avspeglar kulturen vilka 
högtider man firar. Olika konsumtionsmönster är kopplade till högtiderna, till exempel köp av 
mat, köp av presenter och telefonsamtal till ursprungsländer. 
 
Individuella aspekter 
Enligt rapportförfattarna är det viktigt att aldrig tappa individperspektivet. Ålder, familjesitua-
tion, livsstil samt huruvida en person identifierar sig med Sverige eller sitt ursprungsland kan 
till exempel påverka konsumtionen.  
 

3.3.6 Variabel 6: Word-of-mouth 
Människor vill tala om och dela sina erfarenheter beträffande tjänster och produkter. Kunder 
använder word-of-mouth för att rekommendera eller dela med sig av erfarenheter från tjänster 
och produkter (Fill, 2002, s39ff). Begreppet word-of-mouth är välkänt inom företagsekonomi 
men någon god översättning till svenska finns inte. Begreppet kan uttryckas som en ryktes-
spridning avseende företagets tjänster eller produkter. Ryktet sprider sig genom att kunder ta-
lar om sina erfarenheter med personer inom det egna sociala nätverket. 
 
Kunder ingår i sociala nätverk bestående av andra potentiella kunder. Tjänster är komplexa 
och abstrakta framförallt då de realiseras i produktionsögonblicket. Konsumenter behöver 
följaktligen all möjlig hjälp innan de bestämmer sig för att använda sig av en tjänst. Tjänster 
säljs ofta via rekommendationer från människor som man har förtroende för inom nätverket. 
Dessa rekommendationer är mycket mer trovärdiga än marknadsförningen från företaget 
(Echeverri & Edvardsson, 2002, s.313, 362). 
 
Enligt Pires och Stanton (2000) har etniska minoritetskunder svårigheter att bedöma, att söka 
upp och utvärdera information om produkter och tjänster på grund av brist på tid och pengar 
och kännedom om marknaden. Svårigheterna är desto större vid tjänster då dessa enbart kan 
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utvärderas under eller efter konsumtionstillfället. Detta gör att oerfarna etniska minoritetskun-
der enligt Pires och Stanton (2000) kommer att förlita sig på information från personer i sin 
omgivning. Positiv word-of-mouth är alltid en marknadsförares dröm men när det handlar om 
etniska minoriteter är den därför extra värdefull. En rekommendation från en person med auk-
toritet inom den etniska minoritetsgruppen kan vara tillräckligt för att uppnå stora delar grup-
pen som kunder (Rossman, 1996, s.22). Ett exempel på positiv word-of-mouth är att Sveriges 
Muslimska Råd har gått ut till sina medlemmar och rekommenderat Folksam som försäk-
ringsalternativ.  
 
Personer från den etniska minoritetsgruppen tenderar att i högre grad lita på erfarenheter från 
gruppmedlemmar, än på vad företag eller personer från den huvudsakliga populationen påstår 
(Usunier och Lee, 2005, s.495ff). Omvänt kan negativ word-of-mouth skapa förödande kon-
sekvenser för företag. Det har visat sig att kunder som kommer från kollektivistiska kulturer 
(se avsnitt 3.3.1) är mindre benägna att uttrycka sitt missnöje med en tjänst eller produkt di-
rekt till företaget. De är istället mer benägna att engagera sig i negativ word-of-mouth inom 
den egna gruppen (De Mooj, 2004). 
 
I en undersökning som behandlade etniska minoritetspatienter i USA visade det sig att de lade 
stor vikt vid personlig interaktion, och när de upplevde att de fick det utvecklade de en stark 
lojalitet mot tjänsteleverantören. Om de upplevde att de hade blivit behandlade med tålamod 
och känslighet rekommenderade de i hög grad tjänsteleverantören till familjemedlemmar och 
vänner (Lee, 2004). 
 
Denna redogörelse visar på hur viktigt det är för företag att göra rätt från början, att etablera 
en relation. Om man misslyckas med att tillhandahålla en tjänst till en person ur den etniska 
minoritetsgruppen, kan det resultera i att förtroendet från både potentiella och befintliga kun-
der förloras. 
 

3.3.7 Variabel 7: Förtroende 
Fukuyama (1995, s.26) som är en föregångare inom forskning om förtroende definierar be-
greppet som: ”de förväntningar som uppkommer i ett samhälle om vad normalt, ärligt och 
samarbetsvilligt beteende är, baserat på gemensamma värderingar”. En mer konkret och lätt-
begriplig förklaring är Grönroos (1996, s.33ff) som menar att kunders förtroende för företaget 
är relaterat till deras uppfattning om tjänstekvalitén och avspeglar hur väl de tror att företaget 
nu och i framtiden kommer att göra sitt bästa för kunden och uppfylla de löften som det har 
givit. Mayer et al. (1995) beskriver också förtroende på ett enkelt sätt, det vill säga viljan att 
vara beroende av en annan part och dennes handlingar baserat på antagandet att denna andra 
part inte kommer att dra fördel av situationen. Fukuyamas definition (1995) är dock den enda 
som nämner kulturens betydelse för förtroende och att kultur och förtroende är nära samman-
kopplat. 
 
Enligt Zineldin (1995) är förtroende den viktigaste faktorn vid val av bank. Även banktjäns-
temannen måste ha förtroende för kunden för att till exempel ge lån. Banker brukar välja for-
mell kontroll istället för kontroll i form av förtroende. Inom bankväsendet finns det en miss-
tänksamhet att förtroende är någonting för ”soft”. Detta fastän det är empiriskt bevisat hur 
viktigt det är i bankrelationer. 
 
I Seals (1998) artikel talar han om företagspolicy för förtroendeingivande relationer. Han me-
nar att banker inte skall ge upp sina försiktighetsåtgärder men att de bör vara lyhörda för vad 



 
 
 

 37

som kan skapa misstro. När ett finansiellt utbyte är erkänt som relationsbaserat kan den detal-
jerade strukturen av relationen analyseras i termer av informationsbehov och ömsesidighet. 
Detta synsätt är mer relationsinriktat, mer kunskapsintensiv och mer beroende av relationen 
mellan kunden och andra parter. Framförallt skall företag undvika beteenden som indikerar 
misstro och därför skadar det långsiktiga förtroendet för företaget. 
 
Samlandet av specifik information skall inte ses som ett substitut för förtroende. I en relation 
som baseras på förtroende skall juridiska överenskommelser och sedvanlig redovisning inne-
ha en symbolisk roll, istället för att ses som det viktigaste elementet. De juridiska överens-
kommelserna skall ses som symbolen för existensen av en relation. Existensen av en juridisk 
överenskommelse symboliserar följaktligen en relation mellan de båda parterna snarare än att 
specificera ett förutbestämt beteende. Användandet av juridiska bestämmelser och strikt kon-
troll kan minska tendenserna till opålitlighet hos parterna i en specifik kontext men kan skapa 
en distans som kan framkalla en mer generell nivå av misstro baserat på ett missförhållande i 
värderingar (ibid.). 
 
Enligt Usunier och Lee (2005, s.496) kompliceras dock bilden av förtroende i ett kulturellt 
perspektiv. Det finns hinder vid etablering av förtroende i det interkulturella mötet: 
 

• Människor delar inte alltid samma kommunikationssätt. 
• Det är inte säkert att människor delas samma övertygelser. 
• Det är inte säkert att människor är överens om vad som är adekvata kontrollsystem. 
• Människors tolkning av vad som signalerar förtroende, misstro eller en kombination 

av båda kan skilja sig. 
 
I en undersökning i England som beskrev asiatiska bankunders upplevelser av engelska ban-
ker, visade det sig att asiaterna beskrev bankerna som vita institutioner som drivs av vita för 
vita, och där asiaterna känner sig exkluderade, om inte praktiskt så psykiskt. De kände inte 
förtroende för dessa institutioner och vände sig därför till banker som hade startats av asiater, 
där de upplevde att deras behov uppmärksammades och framförallt kände de sig förstådda 
(Burton, 1996). 
 
Enligt Fukuyama (1995, s.26ff) litar personer från kollektivistiska kulturer i mycket mindre 
grad på information som kommer från främlingar. Personer från individualistiska kulturer har 
dock lättare att lita på främlingar. Detta gör att utmaningen är större vad gäller att uppnå för-
troende från personer som härstammar från kollektivistiska kulturer. De kommer att förlita sig 
på egna erfarenheter och de erfarenheter som personer i deras personliga nätverk har och inte i 
samma grad på företagets marknadsföring. 
 
Att det är viktigt för banken att inge förtroende inför sina kunder har vi förstått. Men här ser 
vi hur det kan bli svårare att uppnå förtroende när kunderna har en annan kulturell bakgrund 
än den ledandehomogena. Däremot är det desto viktigare att uppnå förtroendet från dessa 
kunder. Enligt Usunier och Lee (2005, s.494f) har etniska minoritetskunder ofta en misstro 
gentemot banken som institution både baserat på dåliga erfarenheter från sina ursprungsländer 
och att de inte känner sig förstådda av banker i det nya landet. Det är en svår utmaning att få 
detta kundsegment att återfå förtroendet för banken.  
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3.3.8 Intern marknadsföring: en understödjande relation 
Om man som företag vill vända sig till sina etniska minoritetskunder måste man börja med att 
involvera och motivera sin personal. Friman (i Arndt och Friman (red), 1986, s.5ff) förklarar 
att man måste ta hjälp av människorna i organisationen. Genom att göra dem delaktiga i för-
ändringsarbetet skapas och utvecklas organisationens idéer, mål och strategier gemensamt. 
Grönroos (2002, s.376ff) menar att det bästa sättet att motivera personalen till att bli tjänstvil-
lig och inställd på ett kundinriktat arbete är att använda ett aktivt och målinriktat program. Det 
är viktigt att alla medarbetare på olika avdelningar (kontaktpersonal, stödjande personal, 
gruppledare och chefer) är inkluderade.  
 
Målet med intern marknadsföring är att öka effektiviteten och förbättra servicekvalitén och på 
det sättet uppnå en mer lönsam organisation. Arnerup och Edvardsson (1992, s.175ff) beskri-
ver den interna marknadsföringens huvuduppgifter:  
 

• Att utveckla och hålla kvar förändringsbenägenheten i verksamhetsstrukturen. 
• Att skapa förståelse för verksamhetens strategiska situation och utvecklingsinriktning. 
• Att göra hela organisationen service- och kvalitetsinriktad. 
• Att utveckla, dra till sig och behålla de ”rätta” medarbetarna. 

 
Redskap för att uppnå dessa huvuduppgifter finns. Jag har tagit fasta på några aktiviteter som 
Grönroos (2002, s.376ff) samt Echeverri och Edvardsson (2002, s.355ff) nämner och utveck-
lat dem så att de passar undersökningens studieobjekt: 
 
Affärsidé och mål: Det krävs en klar marknadsorienterad affärsidé om man vill få personalen 
att sträva i samma riktning. Det bör göras klart för hur den interkulturella tjänsterelationen 
kan ge ekonomiska fördelar genom en anpassning till de etniska minoritetskundernas behov. 
Personalen skall inte tro att det handlar om någon form av välgörenhet. Ett socialt ansvar kan i 
och för sig ge marknadsmässiga fördelar i form av goodwill men även i detta fall handlar det 
om hur banken skall öka sina marknadsmöjligheter. Exempelvis kan en tidsplan presenteras 
som visar när man tror att de ekonomiska förtjänsterna visas och hur stora de blir.   
 
Utbildning: Brist på utbildning kan leda till attitydproblem och brist på förståelse för företa-
gets strategier bland de anställda. Banken bör låta alla anställda genomgå en utbildning om 
den interkulturella tjänsterelationen där det beskrivs hur de sju variablerna interagerar och hur 
den interkulturella kommunikationen kan förbättras. Alla anställda skall genomföra utbild-
ningen och inte enbart frontpersonal som möter ett stort antal etniska minoritetskunder, detta 
för att förståelsen för verksamhetens utvecklingsinriktning skall genomsyra hela företaget. 
 
Ledningens stöd och interna dialog: Det krävs att ledningen, mellanchefer och arbetsledare 
visar ledarskap och inte bara förmåga att ”dirigera”. Ofta lämnas personalen ensamma med 
idéer, istället bör chefen eller arbetsledaren hjälpa och uppmuntra de anställda att genomföra 
dessa. Frontpersonalen kan stöta på olika problem i mötet med den etniske minoritetskunden, 
då är det viktigt att det finns ett stöd från organisationen. Dessa problem bör diskuteras och 
den värdefulla information som frontpersonalen har måste tillvaratas. En dialog om den inter-
kulturella tjänsterelationen bör ständigt föras, det räcker inte med en utbildning. Även den 
mest hängivne medarbetaren som till fullo tror på företagets strategi ger upp om denne inte 
känner att det finns ett stöd när svårigheter uppkommer och att dennes idéer inte tillvaratas. 
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Empowerment: Ledningen bör delegera ansvar och befogenheter. Frontpersonal har ansvar 
men bör även tilldelas befogenheter att lösa kundernas problem. I Yildiz Dags (2004) studie 
beskrivs det hur frontpersonalen slits mellan motstridiga krav, den ena att tillgodose kunder-
nas behov och det andra att följa bankens regler. Frontpersonalens arbete bör präglas av mer 
flexibilitet och befogenheter att ta egna beslut för att tillmötesgå kundens behov.  
 
Intern marknadsföring har blivit något av ett modeord men det går inte att då och då använda 
sig av intern marknadsföring. Grönroos (2002, s.388f) betonar att intern marknadsföring är en 
kontinuerlig process som kräver mycket tid och engagemang i anspråk från ledningens sida. 
 

3.3.9 Sanningens ögonblick i kombination med etniska minoritetskunder 
Pires och Stanton (2000) behandlar den utmaning som etniska minoritetskunder i kombination 
med tjänsters särdrag står inför. Enligt dem kompliceras marknadsföringen mot etniska mino-
ritetskunder av marknadsförarens svårigheter att förstå andra kulturer. Framförallt vad gäller 
språkbarriärer och användandet av etniska kommunikationsnätverk. I författarnas framställ-
ning sammanfattas många av de variabler som jag har presenterat, därför kommer jag att av-
sluta de sju variablerna med de viktigaste slutsatserna från deras avhandling. 
 
De flesta tjänster är resultatet av sociala handlingar i form av direkt kontakt mellan kunden 
och tjänsteföretagets representant (Normann, 2000, s.27f; Grönroos, 1996 s.48f; Hartman och 
Lindgren, 1993; Pires och Stanton, 2000). Detta ger kunder möjligheten att uttrycka sina pre-
ferenser och behov och följaktligen kan lyhörda tjänstemän utnyttja möjligheten att förbättra 
tjänsten och anpassa den till kundens behov. Däremot har enligt Pires och Stanton (2000) inte 
alla kunder denna möjlighet. Oerfarna etniska minoritetskunder kan ha det särskilt svårt i situ-
ationen där deras önskningar och behov skall uttryckas, ofta i andras närvaro. Tjänster i syn-
nerhet blir utmanande på grund av kunders upplevda eller reella svårigheter både vad gäller 
att förklara sina behov och att svara på det som begärs under deltagandet i produktionsproces-
sen. 
 
Det finns minst två grunder på vilka etniska minoritetskunder kan stöta på större svårigheter 
än ”majoritetskunderna” vid konsumtion av tjänster: 
 

• Medan ”majoritetskunderna” förlitar sig på tidigare erfarenheter från liknande tjäns-
temöten har oerfarna etniska minoritetskunder ingen historia på den nya marknaden 
och kan behöva interagera med många andra tjänsteleverantörer först. 

 
• Medvetenhet om egna kommunikationssvårigheter får etniska minoritetskunder att 

skylla åtminstone en del av tjänstemisslyckandet på tjänstemannen, vilket skapar osä-
kerhet vad gäller prestationer hos denne. 

 
Kommunikationssvårigheterna inbegriper inte bara språkliga barriärer. Innebörder och kon-
text är viktiga för att definiera ett ”normalt” sett att göra saker på, såsom hur tjänstemannen 
och kunden tilltalar varandra, om fysisk kontakt är tillåten, helt enkelt hur kulturellt medvetna 
och känsliga parterna är vid tjänstemötet. Det är mycket lättare att samspela med personer 
som har samma attityder, värderingar, verksamheter och erfarenheter. Enligt Pires och Stan-
ton (2000) kan sådana svårigheter vändas till marknadsmöjligheter för de organisationer som 
kan etablera goda sociala kontakter och som är medvetna om kulturella skillnader. Detta kan 
uppnås genom utbildning av anställda eller möjligtvis genom att anställa personal från etniska 
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minoritetsgrupper. Detta är någonting som även Burton (1996) tar upp. Han menar att när det 
handlar om finansiella tjänster bör personer som är flerspråkiga anställas och dessutom bör 
man försöka trycka upp information på så många språk som möjligt. 
 

3.3.10 Vad andra studenter har kommit fram till 
Centrum för bank och finans har i en rapport gett ut två studier som har företagits av dokto-
rand Yildiz Dag (2004) på kandidatnivå och på magisternivå.  Studierna behandlar ämnet, hur 
banktjänstemännen i en mångkulturell förort ser på sina kunder då respektive part i mötet har 
olika kulturella bakgrunder. En av de viktigaste slutsatserna är att det inte finns någon intern 
kulturell medvetenhet på strategisk nivå inom banken. Ett lyckat interkulturellt kundmöte be-
ror istället på tillfälligheter och tjänstemannens egen initiativförmåga. Det går att se en tydlig 
ambivalens hos banktjänstemännen vad gäller kulturella skillnaders relevans i kundmötet. Å 
ena sidan menar banktjänstemännen att fenomenet inte har relevans och att alla kunder är lika 
värda, medan de å andra sidan uttrycker de kulturella skillnaderna i starka ordalag. Detta kan 
ses som en följd av att banktjänstemannen inte vill verka nedlåtande eller rasistisk och därför 
talar om alla kunders lika värde.  
 
I den första studien fick banktjänstemännen beskriva i vilka situationer som man kände av att 
kunderna utgår ifrån en annan kulturell referensram än den svenska. Språkförbistring, annat 
förhållande till ekonomi, banktjänster och avtal, svårigheter att fylla i blanketter och en myck-
et stor kontanthantering, var sådant som nämndes. Andra aspekter som berördes var de etniska 
minoritetskundernas häftiga temperament, problem att ta ett nej på en förfrågan om lån och 
vissa kunders svårigheter att acceptera en kvinnlig banktjänsteman. Ett återkommande tema i 
studierna är bankens uppfostrande roll. Banktjänstemännen ser det inte som att det handlar om 
att möta de etniska minoritetskundernas behov, utan det handlar om att dessa kunder saknar 
kunskap om hur det svenska banksystemet fungerar och det är dessa kunder som ska anpassa 
sig till den svenska banknormen. Detta rimmar illa med bankens tal om kundfokus, det vill 
säga att anpassa sig efter kunders behov. Kundfokus blir istället att enbart rikta sig till de kun-
der som följer den svenska banknormen. Relationsmarknadsföring handlar om att vara lyhörd 
för kundens behov, det vill säga att skapa förståelse för hur kunden tänker, värderar och beter 
sig. Detta oavsett om de följer den svenska banknormen eller inte.  
 
Banktjänstemännen i undersökningen kände en splittring då de upplevde motstridiga krav. Å 
ena sidan finns de mångkulturella kundernas krav och å andra sidan finns bankens krav som 
inte sammanfaller med de förstnämndas. Att respondenterna upplevde mycket frustration i de 
interkulturella mötena är tydligt även om de till en början inte ville ange kulturella skillnaders 
relevans i kundmötet. 
 
Andersson och Axelsson (2003) har i deras kandidatuppsats behandlat Föreningssparbankens 
mångkulturella verksamhet vid kontoren i Rinkeby och Uppsala. Många av de ämnen som 
nämns av banktjänstemännen i Yildis Dags (2004) studie återkommer även i denna undersök-
ning. Emellertid består empiriunderlaget i denna studie av intervjuer med fem personer varav 
fyra har varit drivande i det mångkulturella arbetet på Föreningssparbanken. Följaktligen är 
dessa personer sådana som har en helt annan medvetenhet och engagemang i det mångkultu-
rella arbetet om man jämför med banktjänstemännen i Yildis Dags (ibid.) studie. I Stockholm 
genomfördes intervjuer med Jan Calner, som vid denna tid var integrationsansvarig på Före-
ningssparbanken, och med Sejla Taric som är platschef på bankkontoret i Rinkeby. Jan Calner 
är tydligt engagerad i det mångkulturella arbetet och vet vad han talar om, men den bild han 
förmedlar förefaller tyvärr vara utopisk. Vid en jämförelse med Sejla Tarics berättelse som är 
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den som möter de etniska minoritetskunderna varje dag förstår man att Jan Calners vision inte 
riktigt är verklighet. Sejla Taric är en av de få medarbetare som har orkat arbeta kvar på kon-
toret. På Föreningssparbanken i Uppsala möter vi Rose-Marie Lewicki som är projektledare 
för det mångkulturella arbetet samt Eva Olsson som är anställd på bankkontoret i Uppsala och 
som ingår i Rose-Marie Lewickis projektgrupp. Dessa personer är två eldsjälar inom Före-
ningssparbankens mångkulturella arbete i Uppsala, och deras engagemang går inte att ta miste 
på.  Dock är det tydligt att de inte möter på förståelse och stöd från övriga medarbetare samt 
från organisationen.  
 
En slutsats av denna undersökning som uppsatsförfattarna inte riktigt lyckas lyfta fram är att 
ett organisatoriskt stöd och en förståelse inom hela organisationen för dessa personers arbete 
inte finns. Det vilar helt på dessa eldsjälar att lita till sin egen initiativförmåga och att försöka 
göra det bästa av situationen med de medel som finns till hands. Framförallt syftar jag här på 
Sejla Taric och Eva Olsson som varje dag stöter på de etniska minoritetskunderna. Andra 
bankanställda har inte samma intuitiva förståelse eller orkar helt enkelt inte arbeta med kunder 
som ställer motstridiga krav på dem, vilket Eva Olsson åskådliggör: ”Förut upplevde jag som 
att de [läs banktjänstemännen min anmärkning] alltid var arga på alla som inte förstod. De sä-
ger att de har förklarat flera gånger, men de kan ju inte ha gjort det. Inte om de gör fel varje 
vecka […] Jag tror att alla har förutfattade meningar. Ser man bara ett enda konto med bara 
ett konto, inget sparande, ett rent uttagskort istället för betalkort, så låter man den kunden vara 
inbillar jag mig. Då tänker man att det är en som lever på socialbidrag. Det finns inget att göra 
här, det finns inget at tjäna på och det är ju fel. De kunderna har ett helt annat beteende och 
dem måste man informera mer. Jag ska informera mina kollegor om att man måste höja statu-
sen på de här människorna.” (Andersson och Axelsson, 2003 s.21f). 
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4. Empiri 
Det empiriska materialet kommer att presenteras med Christian Grönroos modell för tjänste-
kvalitet som utgångspunkt. Avsnitten delas in i funktionell kvalitet, teknisk kvalitet och profil. 
Stor vikt har emellertid lagts vid att inte låta tidigare teori bestämma vad som skall beaktas i 
det empiriska materialet, således har de kategorier som förekommer under de tre avsnitten 
framförallt växt fram utifrån de teman som respondenterna har föredragit att tala om. Men 
det har inte handlat om att försöka finna regelbundenheter utan istället att finna tendenser 
bland respondenternas uppfattningar, härav har det varit tillräckligt att två personer har lagt 
stor vikt vid ett tema för att en kategori ska växa fram.  
 
Några inledande anmärkningar… 
Det slutgiltiga empiriska materialet är uppbyggt på intervjuer med 18 respondenter. Intervjuer 
har initialt företagits med 24 personer, av dessa har jag dock nödgats eliminera sju responden-
ter. Tre av dessa togs borts då de var egna företagare. När undersökningen påbörjades hade 
ingen begränsning gjorts till privatkunder eller företagskunder. Under forskningsprocessen 
upptäckte jag emellertid att företagskundernas och privatkundernas erfarenheter är mycket 
olika och att de därför kräver skilda utgångspunkter. Företagskundernas erfarenheter handlar 
till stor del om de förutsättningar som invandrare har för att starta och driva företag. Informa-
tionen som insamlades var mycket intressant och viktig men krävde andra utgångspunkter en 
de som har valts i denna undersökning. Följaktligen gjordes en avgränsning till endast privat-
kunder.  De andra tre respondenterna har gett mycket motstridiga svar, exempelvis menade en 
respondent att denne inte var kund hos någon bank men förklarande samtidigt att hon har ett 
sparkonto.  En annan respondent sade sig ha en bank men svarade ”vet inte” på merparten av 
intervjufrågorna. Stora delar av intervjufrågorna har inte besvarats av dessa respondenter. 
Trots det kan det vara intressant att presentera de fragment som dessa respondenter har bidra-
git med för att göra en bedömning av orsakerna till dessa respondenters motstridiga svar. Des-
sa tre respondenter har därför tilldelats ett eget avsnitt då de på grund av deras fragmentisera-
de svar inte kunnat presenteras tillsammans med det övriga empirimaterialet.  Avslutningsvis 
presenteras en intervju som har gjorts med Sejla Taric som är platschef på Föreningssparban-
kens Rinkebykontor och med hennes chef, Joachim Söderqvist som är kontorschef. Anled-
ningen till att en intervju har företagits med personer från Föreningssparbanken är att det är 
den enda bank som utger sig för att arbeta med att nå etniska minoritetskunder och som där-
med har utnämnt Rinkebykontoret till ett mångkulturellt kontor. Med denna intervju ämnar 
jag att få klarhet i hur denna satsning på etniska minoritetskunder ser ut i praktiken. På näst-
följande sida presenteras en bild över hur empiriavsnittet är presenterat. 
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4.1 Översikt över empiripresentationen  
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANALYS 

• Banken som myndighet 
• Att förbereda sig inför bankmötet 
• Att bete sig på ett ”svenskt” sätt 
• Behovet av information 
• Att erhålla råd och tips på  
    banktjänstemannens initiativ 
• Banktjänstemannens personlighet  
    som variabel för ett lyckat tjänstemöte 
• Banktjänstemän med utländsk bakgrund 
• Upplevda missförstånd 
• Tjänster som betraktas med  
    misstänksamhet 
• Bankens material på andra språk 
• Är banken kunnig? 
 

Teknisk kvalitet → Vad?
• Att inte känna sig lika viktig som andra 

kunder 
• Vikten av empati och tålamod  
    från tjänstemannens sida 
• Att känna sig orättvist (rasistiskt) be-

handlad 
• Upplevelse av misstro från bankens sida 
• Att känna sig som en ”jobbig” kund 
• Att känna sig respekterad 
• Att bli behandlad som ett barn 
• Att känna sig uttittad på banken 
• Bankens intresse för den kulturella bak-

grunden 
• Kulturella koder under tjänstemöte 
• Banktjänstemän som har gjort ett gott in-

tryck 
 

Funktionell kvalitet → Hur?

 
Profil 

• Respondenten 
sprider rykten 

• Respondenten hör 
rykten 

Word-of-mouth
• Förväntningar under-

byggda av erfarenheter 
från ursprungslandet 

• Förväntningar på banken 
• Förtroende för banken 
• Uppfattning om bankers 

profil 

Förväntningar

• Uppfattning om 
bankers externa 
marknadsföring  

Traditionell  
marknadsföring 

Upplevd kvalitet 
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4.2 Presentation av respondenter 
 

Respond. Kön Ålder 
Ankomst 
Sverige Ursprungsland Utbildning 

Nuvarande 
Bank 

1 Kvinna 40 1983 Kurd från Turkiet Universitet/Högskola Nordea 
2 Man 38 1998 Serbien Gymnasium SEB 
3 Man 35 1998 Albanien Universitet/Högskola Handelsbanken
4 Kvinna 33 1993 Ghana Universitet/Högskola Nordea 
5 Man 35 1980 Turkiet Gymnasium Nordea 
6 Kvinna 45 1995 Turkiet Grundskola/lägre utb. FSB 
7 Man 50 1985 Irak Universitet/Högskola SEB 
8 Kvinna 44 1983 Kurd från Irak Grundskola/lägre utb. Nordea 
9 Man 49 1987 Iran Universitet/Högskola Nordea 

10 Kvinna 50 1991 Kurd från Iran Universitet/Högskola Nordea 
11 Kvinna 41 1986 Eritrea Universitet/Högskola Handelsbanken
12 Kvinna 49 2000 Chile Grundskola/lägre utb. FSB 
13 Kvinna 58 1995 Turkiet Grundskola/lägre utb. Nordea 
14 Man 51 1981 Chile Universitet/Högskola SEB 
15 Kvinna 48 1998 Polen Universitet/Högskola SEB 
16 Man 42 1986 Eritrea Universitet/Högskola Nordea 
17 Man 35 1985 Syrian från Libanon Gymnasium FSB 
18 Kvinna 29 2000 Bulgarien Universitet/Högskola SEB 

 
 
Hur valdes din nuvarande bank? 
Valet av bank har första gången uteslutande gjorts på slumpmässiga grunder och inte genom 
ett medvetet val. I ett fall gick respondenten in i den ”första, bästa” bank för att göra en ut-
landsbetalning och blev därefter kund hos banken. I ett annat fall valde respondenten den 
bank där hans far var kund. I alla övriga fall har man fått sin första utbetalning av lön, försörj-
ningsstöd eller sjukpenning på denna bank och har därefter fortsatt att vara kund i banken. 
Därefter har en del av de respondenter som varit missnöjda med sin bank gjort ett medvetet 
val när de bytt till en annan bank. Orsaken att en bank har valts i detta skede har uteslutande 
varit rekommendationer från vänner, släkt eller bekanta. 
 
4.3 Teknisk kvalitet 
 
Banken som myndighet 
Ett vanligt förekommande fenomen bland respondenterna är åsikten att banken beter sig som 
en myndighet. De får inte känslan av att banken är ett tjänsteföretag utan istället att det är en 
myndighet som ifrågasätter vad kunderna behöver och ställer krav på dem. Det upplevs som 
att detta försvårar tjänsteutbytet. Genom att ständigt bli ifrågasatt känner man sig trängd, vil-
ket i ett fall har resulterat i att respondenten gått ifrån banken utan att utföra sitt ärende. Det 
visade sig också under intervjun med en respondent att hon är övertygad om att banken är en 
myndighet vilket följande citat åskådliggör: 
 

”Jag menar banken är ju en svensk myndighet och jag måste anpassa mig till deras sätt att vara.” 
 
 
 

Figur 4.1 Bakgrundstabell över respondenterna 
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Att förbereda sig inför bankmötet 
En del respondenter nämner olika metoder som de använder sig av för att förbereda sig inför 
bankmötet i avsikt att få ut det mesta möjliga av mötet. En respondent berättar hur hon under 
sin första tid i Sverige tog hem broschyrer från banken och översatte dem med hjälp av per-
sisktsvenskt lexikon. När hon sedan kom till banken hade hon noggrant strukturerat upp det 
som skulle sägas. Att förbereda sig noga inför bankmötet ansågs vara viktigt av många, både 
avseende vad som ska sägas och hur det sägs. En man berättar att han noggrant förbereder 
både vad han ska säga till banktjänstemannen men även vilka kläder han har på sig: 
 

”Jag förbereder mig ordentligt innan jag har ett ärende med banken, jag läser in mig ordentligt på 
informationen och sätter på mig kostym.” 

 
Att bete sig på ett ”svenskt” sätt 
Många respondenter berättar hur viktigt det är att bete sig på ett ”svenskt” sätt för att bemötas 
på ett respektfullt sätt och uppnå målet med tjänstemötet. Det är viktigt att inte få känslout-
brott, höja rösten, ställa privata frågor eller vara allmänt ”skrikig”. Dessutom bör man vara 
saklig och snabbt komma fram till det ärende man har. Svenska banktjänstemän tycker inte 
om när man kommer ifrån ämnet.  Om det upplevs att man har blivit orättvist behandlad eller 
blir upprörd av en annan anledning bör man behärska sig, i annat fall finns risken att ses som 
en ”jobbig invandrare” istället för som en missnöjd kund. Detta uttrycks av de flesta respon-
denter som ett konstaterande medan vissa lägger en mer negativ innebörd i det. De menar att 
det är fel att enbart kunden ska anpassa sig då det faktiskt är banken som ska erbjuda en an-
passad tjänst. Två citat kan illustrera detta, det första uttrycks av en kurdisk kvinna från Irak 
och det andra av en turkisk man: 
 

”Man ska försöka att vara lugn, man kan inte bli hetsig som mina vänner, då ser de ju bara en som 
en jobbig invandrare […] Man får försöka prata med svenska tjänstemän på deras sätt.” 

 
”Och det jobbiga är att då måste jag lägga band på mig. För om jag börjar höja rösten kommer de 
bara tycka att jag är en invandrare som måste skrika och gorma. Man måste hela tiden bevisa att 
man kan bete sig.  Jag menar om jag var svensk och skulle bli behandlad så skulle ja självklart säga 
ifrån. Då är man en kund som är upprörd över att ha fått dålig service. Men om jag gör det är jag 
bara en invandrare som inte förstår systemet och inte kan lägga band på mina känslor.” 

 
Behovet av information 
Ett återkommande samtalsämne är behovet av information. Framförallt var detta ett stort be-
hov mär man var nyanländ i Sverige. Många vet inte vad de ska fråga om på banken då de 
faktiskt inte vet vilka tjänster som tillhandahålls. Banken anses inte vara tydlig med informa-
tionen om sina tjänster och dessutom uppfattas broschyrer som finns på banken och som 
skickas hem som komplicerade att förstå. 
 
Tre respondenter har på eget initiativ tagit upp behovet av en informationsdag eller kväll på 
banken. På följande sätt uttrycker sig denna kurdiska kvinna från Turkiet: 
 

”Det hade varit bra med öppet hus på banken någon gång i månaden, kanske en kväll eller helg och 
det skulle kunna vara lite informellt, att man bjuder på kaffe. Att det skulle ha karaktären av mer in-
formationskväll, då alla kan komma och ställa frågor, och banken kan informera om olika tjänster. 
För nu är det så att många faktiskt inte vet vad de ska fråga efter för de vet inte vad man kan göra på 
banken, eller hur deras vardag kan underlättas. Dessutom finns det folk som nästan inte har någon 
utbildning och de har svårt att läsa broschyrer till och med på sitt eget språk, de behöver istället pra-
ta.” 
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Att erhålla råd och tips på banktjänstemannens initiativ 
Respondenterna har i positiva ordalag berättat om hur banktjänstemännen på eget initiativ har 
givit dem råd och tips. Det har upplevt att banktjänstemannen på detta sätt visat sin vilja att ge 
dem en bra tjänst. En kurdisk kvinna från Turkiet är mycket nöjd med sin personliga kontakt 
som hon idag har på banken. Hon uttrycker det på följande sätt: 
 

”Det var en äldre svensk dam som hade haft mycket kontakt med invandrare innan, hon intresserade 
sig för mig och vi fick en personlig kontakt[...] Hon informerade mig på eget initiativ om många 
tjänster på banken. Det var som om hon visste vad jag behövde innan jag visse det. Och det var vik-
tigt för innan visste jag många gånger inte ens vad jag skulle fråga om på banken, jag visste inte rik-
tigt vad de ägnar sig åt. Hon såg människan i mig och gav mig personlig service. Hon berättade om 
aktier, fonder, hur jag kunde spara barnbidraget åt mina barn, pensionssparande. Hon pratade med 
mig istället för att bara skicka med massor med broschyrer. Hon fick veta allt om mig så att hon 
verkligen visste hur mina behov såg ut.” 

 
Det är på detta sätt som många respondenter har börjat nyttja tjänster som de inte hade vet-
skap om eller som de tidigare hade uppfattat som krångliga. Exempel på detta är Internetban-
ken, pensionssparande och fonder. Två respondenter har uttryckt missnöje över att ingen 
banktjänsteman tidigare har informerat dem om Internetbanken då de har utfört sina betal-
ningar på bankkontor. Denna kvinna från Chile svarar på följande sätt: 
 

”De brydde väl sig inte om mina behov direkt, eftersom de aldrig frågade någonting. Exempelvis 
hade de ju kunnat tala om för mig att det är dyrt att gå och betala räkningar på banken… Det var ny-
ligen jag lärde mig att man kan betala räkningar på Internet, så jag har slösat massor med onödiga 
pengar på det.”  

 
Många respondenter berättar att de inte vetat vilka tjänster som finns på banken förrän en 
banktjänsteman berättade det för dem. Den enda negativa aspekten som har uttryckts är att det 
ibland kan vara svårt att veta om banktjänstemannen ägnar sig åt rådgivning eller försäljning. 
Om banktjänstemannen ägnar sig åt försäljning minskar förtroendet för att denne har invand-
rarkundens bästa för ögonen. 
 
Banktjänstemannens personlighet som variabel för ett lyckat tjänstemöte 
Om ett tjänstemöte blir lyckat eller inte är framförallt beroende av banktjänstemannens per-
sonlighet. En del tjänstemän är helt enkelt trevligare än andra. Så här uttrycker sig en albansk 
man: 
 

”Om någon hjälper en och bryr sig beror det inte på att banken bryr sig utan just att den banktjäns-
temannen har ett godare hjärta.” 

 
Tjänstemän som är förstående, har inlevelseförmåga och intresserar sig för invandrarkundens 
situation kommer tillsammans med vederbörande ofta fram till dennes behov. Ofta är det så-
dana tjänstemän som känner invandrare eller har invandrarvänner. Men att tjänstemannen ar-
betar i en förort och har erfarenhet av invandrare betyder inte att denne är mer förstående. En 
del respondenter nämner att dessa tjänstemän verkar vara trötta på att invandrarkunderna är så 
”jobbiga” och orkar inte längre hantera dem. Andra tjänstemän uppfattas som nonchalanta, 
otrevliga eller rent av fördomsfulla vilket resulterar i att tjänstemötet blir misslyckad, eller i 
värsta fall, att invandrarkunden lämnar banken utan att ha uträttat sitt ärende. 
 
Banktjänstemän med utländsk bakgrund 
Överlag anses det bra att det arbetar personer med utländsk bakgrund på banken. Framförallt 
är detta behov stort innan man har lärt sig det svenska språket. Behovet av att tala med en per-
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son som har samma modersmål då man inte kan uttrycka sig på det svenska språket är stort. 
Men det är också viktigt av den anledningen att det upplevs som att banktjänstemannen har en 
större förståelse för den situation som man befinner sig i. Av denna orsak kan vissa respon-
denter till och med föredra ett tjänstemöte med en utländsk banktjänsteman som härstammar 
från ett annat land än det egna ursprungslandet, framför en etnisk svensk banktjänsteman. 
Upplevelser av att känna sig främmande inför det nya landet, erfarenheter av att emigrera eller 
av att fly fån sitt land och mer lika kulturella koder kan knyta dessa personer samman, anses 
det. En kurdisk kvinna från Iran uttrycker det på följande sätt: 
 

”Sedan blev jag tipsad av landsmän om en tjänsteman som pratade kurdiska. Jag började gå till ho-
nom och det hjälpte mig mycket. Det var skönt att prata med någon som förstår en. Det språkliga un-
derlättar ju och sedan förstår personen mer vilka behov man har. I början när man har kommit till 
Sverige betyder det mycket att kunna prata med någon som kan ens språk och som har samma refe-
rensramar genom att man till exempel vet vad det betyder att fly från ett land. Det var andra som jag 
kände som också gick till honom.” 

 
En eritreansk man anser dessutom att en banktjänsteman med utländsk bakgrund i större grad 
är uppmärksam på att inga missförstånd uppkommit: 

 
”När man har att göra med en utländsk tjänsteman har man större tilltro för denne. Jag tror att 
svensken gör det som ska göras. Medan den utländske tjänstemannen på eget initiativ t ex kan stoppa 
en från att göra någonting dåligt för en själv. De förstår oss bättre, att vi kanske inte har förstått vad 
som menas i papperna och gjort fel val.” 

 
Några respondenter anser inte att det spelar någon roll om banktjänstemannen är etnisk svensk 
eller har utländsk bakgrund. Det viktiga är att banktjänstemannen utför sitt jobb på ett tjänste-
inriktat sätt. Däremot finns det en rädsla hos enstaka respondenter att utländska banktjänste-
män kan utnyttja sin position. Å ena sidan handlar det om att de kan förfördela vissa folk-
grupper exempelvis beroende på konflikter i ursprungslandet, medan etniskt svenska tjänste-
män uppfattas som mer neutrala, då de inte gör någon större skillnad på invandrare från skilda 
länder. Å andra sidan anses det att banktjänstemän med utländsk bakgrund kan vara mer strik-
ta, av rädsla för att inte väcka misstro hos sina etniskt svenska kollegor om att man ger in-
vandrare eller landsmän några fördelar. 
 
Upplevda missförstånd 
Missförstånd uppstår mellan banktjänstemannen och respondenten på grund av de språkliga 
problemen men även på grund av skilda kulturella koder. Respondenter berättar hur missför-
stånden även kan uppstå från banktjänstemannens sida. När invandrarkunderna inte kan göra 
sig förstådda finns tendenserna att de höjer rösten. Enligt dessa respondenter kan den svenske 
banktjänstemannen då uppfatta det på fel sätt, denne tar de personligt, och istället för att vara 
mer förstående bli han/hon otrevlig mot kunden. Detta resulterar i en negativ spiral enligt 
denne man från Turkiet: 
 

”Jag ser missförstånd på grund av språket och att man har olika sätt att prata hela tiden. Jag ser hur 
tjänstemännen gör fel hela tiden, pratar på ett sätt med invandrarkunderna som gör att de blir ännu 
mer frustrerade.” 

 
I en del fall har invandrarkunder fått fel material från banktjänstemannen på grund av upp-
komna missförstånd. En respondent menar att banktjänstemännen skyndar sig att bli av med 
invandrarkunderna och ger dem fel blanketter. Detta berättar en turkisk kvinna: 
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”Jag har blivit missförstådd många gånger på banken, för att de inte förstår vad jag säger. De har 
till exempel gett mig fel papper då de inte har förstått vad jag behöver.” 

 
Vissa respondenter upplever dock att det inte enbart handlar om missförstånd utan om bank-
tjänstemännens brist på engagemang, så här uttrycker sig en kvinna från Ghana: 
 

”Det har uppstått missförstånd flera gånger på grund av språket, jag pratar engelska och det funge-
rar ibland, men många kan inte engelska. Men ibland känns det som att det inte handlar om missför-
stånd, utan att de inte vill förstå eller inte bryr sig om det, de anstränger sig inte.” 

 
Så här säger den eritreanska kvinnan om den incident där en banktjänsteman antog att hon 
inte talar svenska: 
 

”Jag vet inte om jag ska kalla det ett missförstånd från bankens sida, det visar väl snarare på för-
domsfullt beteende.” 

 
Tjänster som betraktas med misstänksamhet 
Det är många av respondenterna som inte använder Internetbanken. Det upplevs som kompli-
cerat och man känner ett litet motstånd mot att ändra på sina vanor. Man är van vid att betala 
sina räkningar på banken. En del har blivit erbjudna Internetbanken genom hemskickat mate-
rial från banken eller direkt på bankkontoret, medan andra inte kan minnas att någon har 
nämnt det. Ett fåtal respondenter uppger att de inte har Internet hemma och därför kan de inte 
nyttja Internetbanken. De respondenter som idag använder sig av Internetbanken anser det 
vara viktigt att tjänstemannen på bankkontoret grundligt går igenom hur Internetbanken fun-
gerar. Dessutom tror en del respondenter att fler invandrarkunder skulle använda Internetban-
ken om den var flerspråklig. Denna kvinna från Eritrea förklarar följande:  
 

”Internetbanken tror jag också skulle användas mer om den var flerspråkig. Jag har vänner som 
fortfarande går till banken eller kassaservice för att betala räkningar för att de tycker att Internet-
banken verkar komplicerad.”   

 
Två respondenter har blivit erbjudna Visakort flera gånger men har inte varit intresserade av 
det. Den ena respondenten som kommer från Eritrea vet inte riktigt varför han inte vill ha det, 
han uttrycker det på följande sätt: 

 
”Jag har inget Visakort och de försöker hela tiden övertala mig om att skaffa det. De skickar hem 
papper och ibland säger de till på banken. Men jag vill inte ha det, jag gillar inte Visakort och behö-
ver inte det. Vet inte varför jag inte vill ha det, jag tycker att jag har det bra idag med bankomat-
kort.” 

 
Den andre respondenten tror att det finns någon typ av kredit kopplat till Visakortet och me-
nar att det kan vara farligt, han tror också att det finns en del dolda avgifter. Andra responden-
ter har Visakort men föredrar att betala kontant, en del förklarar att det handlar om en vanesak 
medan andra menar att det finns risker kopplade till att betala med Visakort. Framförallt har 
man hört att restaurang- eller butikspersonal kan använda kortnumret för att utföra bedrägeri-
er. 
 
Två respondenter sparar helst inte sina pengar på banken av den anledningen att de inte tror 
att det är säkert. De ena turkiska kvinnan bevarar pengarna i sitt hem på en ”säker” plats me-
dan en kurdisk kvinna från Irak istället köper guld för de pengar som hon vill spara, och för-
varar även hon guldet i sitt hem. Den sistnämnda kvinnan menar att värdet av guld aldrig för-
ändras och därför är det säkrare att spara i guld än i fonder, sparkonto eller pensionssparande. 
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Pensionssparande betraktas med skepsis av en del respondenter. De vet inte riktigt på vilket 
sätt det skiljer sig från vanligt sparande. Det verkar vara ett komplicerat system som man inte 
ser något behov av att sätta sig in i, eller som denna kurdiska kvinna från Irak säger: 
 

”Nej, pensionssparande det är ingenting för mig, vi invandrare håller inte på med sånt!” 
 
Många respondenter har telefonbank, men det är ingen som använder det. De personer som 
har Internetbanken använder sig av den för att få uppgifter om saldo, utföra överföringar och 
göra betalningar. De övriga respondenterna går istället till bankkontoret för att utföra nämnda 
ärenden. Att telefonbanken inte används beror på att det uppfattas som en komplicerad tjänst. 
De personer som har brister i det svenska språket tror också att det kan vara svårt att förstå 
vad som sägs. 
 
Bankens material på andra språk 
Samtliga respondenter menar att bankens material borde finnas på andra språk. Broschyrer, 
telefonbanken och Internetbanken borde finnas översatt till andra språk, att det oftast inte ens 
finns översatt till engelska är helt obegripligt för vissa respondenter. Självklart går det inte att 
översätta till alla språk som finns representerade i Sverige men det borde översättas till de 
största språken som finns representerade anses det. Men en del respondenter påpekar också att 
skrivet informationsmaterial inte får ersätta den mänskliga kontakten. En del invandrare har 
svårt att läsa texter då de knappt har genomgått någon utbildning, dessutom kan bankspråk 
överhuvudtaget vara svårt att förstå. Då är det viktigt att det finns banktjänstemän som kan 
förklara för invandrarkunden och visa hur man gör. Dessutom menar några respondenter att 
det skrivna materialet borde anpassas ”till vanligt folk” då ”bankspråk” kan vara mycket svårt 
att förstå. En ytterligare orsak till varför banken borde översätta sitt material till andra språk är 
enligt ett fåtal respondenter att invandrarkunderna då känner sig viktigare. Så här uttrycker sig 
en man från Chile: 
 

”När ett företag anstränger sig för att översätta sitt material till mitt språk, tänker jag omedvetet att 
de måste tycka jag är viktig, de vill att jag ska vara med dem.” 

 
Är banken kunnig? 
Vad gäller bankens kunnighet skiljer sig åsikterna åt, ungefär hälften av respondenterna anser 
att banken är kunnig. Med det menas att banktjänstemannen kan svara på de frågor man har, 
är kunnig om bankens tjänster och kan ge bra rekommendationer. Det finns olika orsaker till 
att respondenter anser att banken inte är kunnig. En orsak är att banktjänstemannen inte har 
den information som behövs om kunden och därför kan ta fel beslut eller ge fel rekommenda-
tioner. På följande sätt uttrycker sig en respondent från Polen: 
 

”Anledningen till att jag inte fick lån enligt henne, var att datorerna hade bestämt det. Det räknas ut 
automatiskt enligt henne. Hon kollade inte alls andra saker som kan visa på min betalningsförmåga, 
hon påstod att de kunde de se i sina datorer, att det räknas ut automatiskt. Jag tycker definitivt inte 
att de hade den information de behöver för att kunna ge mig rätt beslut.”  

 
Samma respondent och två ytterligare respondenter menar att banktjänstemännens okunnighet 
har fört med sig förluster för dem. De anser att det arbetar människor på banken som egentli-
gen inte kan så mycket, de kanske kommer direkt från skolan, eller är gamla människor som 
inte bryr sig om att lära sig nytt, eller att de helt enkelt har fått sitt arbete genom någon form 
av nepotism. Detta berättar en iransk man: 
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”Efter elfte september ville jag sälja mina fonder då jag trodde att de skulle gå ned. När jag gick till 
banken sade hon att jag endast har räntefonder och inga aktier och att det är räntorna som går upp 
nu. Jag trodde på vad hon sade och sålde inte. Men när jag kollade mina fonder någon månad senare 
hade de rasat ned för det var inte alls bara räntefonder jag hade utan även 40 procent aktier. Jag vet 
inte om hon gav mig oärliga rekommendationer eller om hon bara var okunnig, men numera litar jag 
aldrig på deras rekommendationer, jag diskuterar istället med vänner som är insatta i finans.” 

 
Många respondenter anser att banken är okunnig vad gäller kulturella skillnader. De menar att 
banktjänstemännen borde genomgå kurser som behandlar ämnet kultur, framförallt om bank-
tjänstemannen arbetar i ett invandrartätt område. De tror att detta skulle kunna öka banktjäns-
temännens empati och förståelse för invandrarkunden vilket göra att denne därmed kan erbju-
da en bättre tjänst. Ett fåtal av de respondenter som anser att banken är okunnig vad gäller 
kulturella skillnader tror dock inte på utbildning. De menar att de som inte är intresserade av 
att förstå sina invandrarkunder inte kommer att lära sig någonting nytt medan de som är in-
tresserade oftast är sådana människor som redan idag har förståelse för kulturella olikheter. 
Följande citat kommer från en polsk kvinna:  
 

”Men jag tror inte att utbildningar om interkulturella relationer skulle hjälpa så mycket för att i teo-
rin vet de vad som behövs men det är inte lika lätt att praktisera det och viljan finns inte många 
gånger.” 

 
 
4.4 Funktionell kvalitet 
 
Att inte känna sig lika viktig som andra kunder 
Endast tre av respondenterna känner sig viktiga för banken. Av dessa kände sig två respon-
denter oviktiga för banken innan de bytte till sin nuvarande bank. Två orsaker anges till varför 
man tror sig vara en oviktig kund. Det ena orsaken är att man har för lite pengar och endast är 
en småsparare. Banken är endast intresserad av de kunder som har mycket pengar anses det. 
En del respondenter påpekar att de ändå borde vara viktiga kunder för banken då många små-
sparare tillsammans betyder mycket kapital för banken men de upplever inte att banken har 
förstått det. Den andra orsaken som anges är det etniska ursprunget. Invandrarkunder är helt 
enkelt mindre viktiga än etniskt svenska kunder anses det. Enligt vissa respondenter kan ban-
ker till och med tycka att det ät skönt att bli av med en ”jobbig” invandrarkund. Framförallt 
har respondenterna känt sig oviktiga när de har uttryckt sitt missnöje genom att höra av sig till 
banken eller genom att byta bank. I dessa fall har de upplevt att banken inte lagt någon vikt 
vid klagomålet eller att de i enstaka fall till och med ironiserat dem, som i denna kurdiska 
kvinnas berättelse: 
 

”Jag ringde Handelsbanken för att berätta att jag skulle byta bank och därför skulle avsluta mitt 
konto. Jag berättade varför jag skulle byta bank men upplevde inte att banken brydde sig. Istället var 
de ironiska mot mig och nonchalerade helt min berättelse. Jag upplevde händelsen som mycket obe-
haglig. Jag kände mig inte alls viktig för banken” 

 
Detta upplevde en albansk man när han skulle byta bank: 
 

”Jag bestämde mig för att byta bank och sade varför jag gör det till dem, men de var helt ointresse-
rade, de sa att som du vill!" 

 
De gånger respondenterna har känt sig viktiga har det oftast berott på att de fått personlig kon-
takt med en banktjänsteman. Denne har då ställt frågor och visat ett intresse för invandrarkun-
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den. En turkisk kvinna som bytte till Föreningssparbanken i Rinkeby upplever sig exempelvis 
viktig för hennes bank då de bemödar sig om att ta reda på hennes behov.  
 
Vikten av empati och tålamod från tjänstemannens sida 
Nästintill alla respondenter har tagit upp tålamod och empati som viktiga ingredienser för ett 
lyckat tjänstemöte. Respondenterna menar att banktjänstemännen sällan har tålamod med in-
vandrarkunder som inte förstår. De bemödar sig inte tillräckligt om att se till att invandrar-
kunden verkligen har förstått, vilket gör att denne kan komma tillbaka för att återigen ställa 
samma fråga. Framförallt känner respondenterna sig dumma när de måste ställa samma frågor 
återigen. Respondenterna upplever att det finns en brist på empati hos banken. Det menar att 
tjänstemännen inte inser hur svårigheter att förstå det svenska banksystemet, att förstå tjäns-
temännens kulturella koder och bristerna i det svenska språket inverkar på invandrarkunden. 
En albansk man berättar följande: 
 

”På banken är de ofta stressade och de bryr sig inte om en. De ställer inte extra frågor. De borde be-
rätta mer på eget initiativ, och om de hade bra information om en skulle de kunna ge en bra råd och 
tips. Jag skulle vilja att de tog sig längre tid att förklara tålmodigt och gav en mer och bättre infor-
mation om vad man kan använda banken till. De ska visa att de är till för oss alla kunder och inte 
bara dem som har pengar.” 

 
Många respondenter menar att inlevelseförmåga och förståelse till och med är det viktigaste i 
mötet med banken. Är banktjänstemannen mycket kunnig men inte kan förstå sin invandrar-
kund kommer tjänstemötet ändå att misslyckas resonerar man. Vissa respondenter berättar att 
om förståelsen finns så gör det inte så mycket att de skilda kulturella koderna kan krocka. 
Medvetenhet om de skilda kulturella koderna finns redan då hos banktjänstemannen som 
istället för att ställa sig på tvären försöker förstå kunden. Denna bulgariska kvinna förklarar 
det på följande sätt: 
 

”Ofta handlar det om att invandrarkunden höjer rösten och då intar banktjänstemän en försvars-
ställning, om banktjänstemannen hade haft förståelse och empati för kunden hade han förstått att 
kunden bara försöker göra sig förstådd.” 

 
Att känna sig orättvist (rasistiskt) behandlad 
Många respondenter kommer in på händelser där de har känt sig orättvist eller fel behandlade. 
Framförallt har denna känsla förekommit vid ansökan om bostadslån. Men det har även före-
kommit att respondenter har blivit nekade att öppna bankkonto. I ett fall menade banken att 
det inte går på grund av att kunden inte hade ett svenskt personnummer. I det andra fallet be-
rodde det på att kunden inte hade en fast inkomst. Flera av respondenterna vill inte rakt ut 
säga att det har handlat om rasism men säger egentligen det indirekt så som denne irakiske 
man: 
 

”Jag hade Nordea som bank först. Men sedan ansökte jag om ett bostadslån som jag fick avslag 
på[…] jag blev förvånad att jag fick avslag. Alla papper var ju i sin ordning och jag har fast inkomst. 
De påstod att jag inte var kreditvärdig men de ville inte ge mig några konkreta anledningar till var-
för. Jag var ju tvungen att acceptera deras beslut. Men sedan provade jag på SEB, jag förväntade 
inte mig att jag skulle bli beviljad lånet den här gången men jag blev väldigt överraskad när jag blev 
beviljad lånet. Ingenting i min situation hade förändrats och visst börjar man då spekulera i att man 
inte fick lån på Nordea, om det har att göra med att jag är invandrare.” 

 
Flera fall handlar om fall där respondenterna först nekats bostadslån av en bank men sedan 
utan problem beviljats lån av en annan bank. I en jugoslavisk mans fall blev han beviljad lån 
på ett annat bankkontor hos samma bank som först hade nekat honom lån. På det första konto-
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ret påstod man att respondenten inte hade tillräcklig historia i Sverige och därför inte kunde 
bedöma dennes betalningsförmåga. Respondenten hade därefter blivit rekommenderad av sina 
landsmän att vända sig till en banktjänsteman på ett annat kontor där respondenten senare 
blev beviljad lån. Detta har fått respondenten att inte enbart dra slutsatser om rasism utan även 
om att det i Sverige handlar om att ha kontakter om man vill få någonting uträttat:  
 

”Allt handlar bara om kontakter. Så för oss invandrare är Sveriges banksystem detsamma som i Bal-
kan, det gäller att känna folk.” 

 
Även i de två fall där man nekades att öppna bankkonto på Nordea, var detta inget problem 
när invandrarkunden istället vände sig till SEB respektive Föreningssparbanken. Detta har i de 
sistnämnda fallen gjort att respondenterna anser att det är deras kulturella bakgrund som har 
påverkat beslutet. En kvinna från Ghana försöker hitta andra anledningar än rasism till att hon 
blir dålig bemött på banken: 
 

”De vill inte förstå vad jag behöver. Jag vet inte om mitt ursprung påverkar mötet, jag vill inte säga 
att jag får ett sämre bemötande för att jag är svart men det känns som det. Jag tror att vi svarta får 
ännu sämre bemötande än vad andra invandrare får. Men man vill ju inte säga att det är ens svartas 
färg som påverkar utan man försöker hitta andra anledningar till att mötet misslyckades.  Jag tänker 
att tjänstemännen är vanliga människor som har dåliga dagar och det brukar gå ut över oss kunder.” 

 
Samma kvinna kände sig orättvist behandlad då en banktjänsteman inte ville ta emot hennes 
id-kort då hon menade att det var skadat på kanten. Respondenten hade dock använt id-kortet 
tidigare utan problem och dagen efter gick hon till en annan banktjänsteman som inte alls re-
flekterade över det. Samtliga tre respondenter från Afrika nämner att deras svarta hudfärg kan 
påverka bankmötet. En eritreansk kvinna blev tilltalad på engelska av en banktjänsteman på 
ett av Handelsbankens kontor i innerstaden. Då hon har levt mer än halva sitt liv i Sverige och 
talar utmärkt svenska påtalade hon detta för banktjänstemannen. Respondenten anser att en 
ursäkt hade räckt, men istället blev banktjänstemannen otrevlig och nonchalerade henne. På 
följande sätt uttrycker hon sig:  
 

”Men jag har oftast fått ett helt okej bemötande på banken, det är väl i vissa fall beroende på bank-
tjänstemannens personlighet att man känner sig särbehandlad på grund av att man är svart. Jag vill 
inte säga att det är rasistiskt, men man upplever att vissa liksom pratar med en på ett nedlåtande sätt. 
Och de gångerna etsar sig fast.” 

 
En eritreansk man upplevde sig mycket ifrågasatt när han skulle sätta in kontanter på en rese-
byrås konto genom banken:  
 

”De betedde sig som detektiver. De ställde massor med frågor om var pengarna kom ifrån, om biljet-
terna som jag skulle köpa och så vidare. Det var som om de trodde att jag hade sålt knark. Jag blev 
jätte arg och irriterad för det kändes som att det berodde på att jag är invandrare och svart.” 

 
Upplevelse av misstro från bankens sida 
Många respondenter har upplevt en misstro från bankens sida. Ofta hänger misstro och att 
man blir orättvist behandlad ihop av den anledningen att respondenterna förmodar att miss-
tron grundar sig i att banktjänstemannen har förutfattade meningar om invandrarkunder.  En 
kurdisk kvinna från Iran och hennes man bestämde sig för att välja en annan bank fastän de 
till slut blev beviljade ett lån på den första banken: 

 
”Alla våra papper var i sin ordning och båda hade bra inkomst. Men de var så misstänksamma. De 
skulle kolla nya saker hela tiden. De var så otrevliga och man märkte att de inte litade på en […] 
Under tiden hade SEB till slut beslutat sig om att bevilja oss lån, men jag talade om för dem att vi 
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hade valt en annan bank på grund av deras dåliga bemötande och misstänksamhet. De tyckte att det 
var tråkigt men gjorde ingenting för att få oss att ändra oss.” 

 
En annan iransk man blev inte heller beviljad lån på sin bank och beskriver det på följande 
sätt: 
 

”Det känns som att de från början har bestämt sig för att inte ge en lån och sedan försöker hitta be-
lägg för det. I Iran var målet för banken att hitta lösningar för att jag skulle ta mitt lån just hos dem. 
Jag tror att det är svårare för en invandrare att få lån eftersom banken har förutfattade meningar om 
oss. De tror att man är fattig och de har mindre tillit till oss.” 

 
Den eritreanske mannen som menar att han blir särbehandlad av banken på grund av sin hud-
färg har stött på misstro även när han velat ta ut pengar från sitt eget konto. Han menar att de 
hade kunnat tala om för honom vilken gräns som finns för att ta ut pengar. I och med att de 
inte ville tala om det för honom ser han det som att det inte fanns några belägg för deras age-
rande, och att det enbart grundade sig i att de misstror honom på grund av hans svarta hud-
färg. 
 
Att känna sig som en ”jobbig” kund 
Många av respondenterna har upplevt det som att banken ser på dem som ”jobbiga” kunder. 
När man har brister i det svenska språket och inte känner till det svenska banksystemet tar 
man mycket mer tid i anspråk än de etniskt svenska kunderna. Dessutom förmodas det att 
banken betraktar invandrarkunder som olönsamma kunder och därför ser det som slöseri på 
tid att ägna dem för mycket tid. En kvinna från Ghana anser till och med att banken helst vill 
bli av med sådana ”jobbiga” kunder som henne: 
 

”Jag tror inte att banken bryr sig om mig egentligen, det är ingen skillnad om jag kommer dit eller 
inte, de tycker bara det är jobbigt om jag kommer dit för att fråga någonting, för att det tar längre tid 
att förklara för mig […] Jag tror inte de skulle bry sig om jag byter bank, jag är inte viktig för dem, 
för jag har inte mycket pengar. Jag tror tvärtom att de tycker att jag kostar för mycket, det är skönare 
att bli av med sådana jobbiga kunder som mig.” 

 
När banktjänstemännen inte tar sig tid att förklara eller lyssna och stressar respondenten kän-
ner sig denne som en ”jobbig” kund. En del respondenter upplever det som att de stör bank-
tjänstemännen när de ställer för mycket frågor. 
 
Att känna sig respekterad 
Många respondenter tar upp vikten av att bli behandlad på ett respektfullt sätt. Det finns skil-
da uppfattningar mellan respondenterna avseende om de blir behandlade med respekt eller 
inte. För en del är det helt beroende av vilken tjänsteman man har kontakt med och inte alls 
beroende av bankens profil. En del tjänstemän behandlar invandrarkunden med respekt medan 
andra inte gör det. Enstaka respondenter har enbart blivit respektfullt bemötta, medan vissa 
har blivit respektfullt behandlade först när de har bytt bank. I dessa fall är det beroende av att 
den nya banken visar dem respekt och inte enbart enstaka tjänstemän. Ett exempel på respon-
denter som inte känner sig respekterade är denna kvinna från Ghana: 
 

”Det viktiga är att de visar oss respekt, det värsta som finns är när man känner att de tittar ned på 
en. Man känner att de tror att man är en mindre utvecklad person för att man inte förstår vad de sä-
ger. Jag upplever inte att jag behandlas med respekt.” 

 
En kvinna från Turkiet menar att hon blir respektfullt bemött på Föreningssparbanken, vilket 
inte var fallet när hon var kund hos Nordea. På Nordea upplevde hon det som att de pratade 
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med henne som om hon var lite dum på grund av att hon har svårigheter med det svenska 
språket. En del respondenter upplever att de bemötts med större respekt idag än vad som var 
fallet under tidigare år. Anledningen till det anses vara att man idag talat bättre svenska, har 
lärt sig att bete sig mer ”svenskt” och är mer kunnig vad gäller det svenska banksystemet. 
Denne syrianske man från Libanon har däremot aldrig blivit respektlöst behandlad: 
 

”Jag har bara bra erfarenheter av banken. Den behandlar sina kunder på ett bra sätt, med respekt.” 
 
Merparten av respondenterna menar dock att det är banktjänstemannen som bestämmer om 
man får ett respektfullt bemötande eller inte, denne man från Irak kan åskådliggöra detta: 
 

”Jag tycker det är mycket individuellt hur man bli behandlad som kund, om det är med respekt eller 
inte. Det handlar om att ha tur med tjänstemannen. Vissa är jätteförstående och trevliga, de behand-
lar en med respekt och kan på eget initiativ ge en rekommendationer.” 

 
Många respondenter har upplevt att banktjänstemän talat med de på ett nedlåtande sätt eller 
att de helt har nonchalerat invandrarkunden. Att banktjänstemannen låter invandrarkunden 
vänta och tar en annan kund emellan har upplevts som mycket respektlöst. I vissa fall har det 
handlat om möten som har varit bokade på förhand som i dessa två respondenters fall: 
 

”Jag hade bokat tid men när vi kom till banken blev vi nonchalerade. Vi fick vänta i en timme. Bank-
tjänstemannen gick förbi oss hela tiden och när jag frågade hur lång tid det skulle ta kände jag mig 
nonchalerad, och jag kände att jag bara störde och var jobbig.” 
 
”Det värsta var att när jag sedan skulle göra mina ärenden, sätta in pengar och skicka iväg en del 
pengar, vilket jag behövde hjälp med sa hon att jag fick vänta för hon skull ta hand om andra kunder 
som väntade. Jag hade avtalat tid med henne och jag sade till henne att hon inte bara kan börja hjäl-
pa andra mitt i, nu när hon ska hjälpa mig. Hon bara nonchalerade mig.” 

 
Att bli behandlad som ett barn 
Denna kategori är nära sammankopplad med att känna sig respektlöst bemött. Framförallt på 
grund av språkbristerna i det svenska språket upplever en del respondenter att de blir för-
dummade av banktjänstemännen som talar med dem som om de vore mindre vetande barn. 
Denna kvinna från Turkiet uttrycker det på följande sätt: 
 

”Det känns som att de tror att man är dummare än andra kunder för att man inte kan prata språket, 
de behöver inte prata med en som om man vore ett barn.” 

 
Respondenterna känner inte att de blir respekterade som jämlikar utan att banktjänstemännen 
ser på dem utifrån ett uppåt perspektiv. 
 
Att känna sig uttittad på banken 
En del respondenter har berättat hur jobbigt det kan upplevas att bli uttittad på banken. När 
man inte kan göra sig förstådd, eller inte förstår vad banktjänstemannen säger på grund av 
språkbrister kan det upplevas som jobbigt att andra kunder på banken kan höra det. Invand-
rarkunden känner sig utsatt och dum. Flera respondenter menar att när invandrarkunder inte 
förstår vad som sägs är en vanlig reaktion hos banktjänstemannen att istället höja rösten, vil-
ket leder till att andra kunder på bankkontoret hör konversationen. En kurdisk kvinna från 
Turkiet har själv upplevt detta och idag då hon inte längre har problem med det svenska språ-
ket ser hon hur andra invandrarkunder utsätts för samma behandling: 
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”Det kan kännas mycket pinsamt när man inte förstår vad banktjänstemannen förklarar och det står 
massor med människor runt omkring en och lyssnar. När jag står där och ser på, kan jag känna hur 
jobbigt det är för den personen, denne känner sig utsatt, hur kan inte personalen se det, var är empa-
tin? Då skulle de betyda mycket om bankpersonalen skulle ta in en i ett avskilt rum några minuter 
och förklara även om man inte har bokat tid Då känner man att tjänstemannen förstår en, att vad 
snäll hon var mot mig, och man uppskattar det och blir lojal mot denne.” 

 
Så här beskrivs situationen av en kvinna från Ghana, och därefter av en kvinna från Turkiet:  
 

”Hon pratade högt så att man hörde i hela banken. Jag tyckte det var jätte jobbigt, jag pratar inte 
heller så bra svenska, och det kändes som att hela banken tittade på mig. Det kändes obehagligt och 
jag kände mig mycket kränkt. Det var som om alla andra trodde att jag hade gjort någonting illa.” 

 
”Jag har väldigt svårt med svenska språket, och när jag undrade saker försökte de inte förklara utan 
bara höjde rösten, men man förstår ju inte bättre för att de höjer rösten. Sedan när de hade stängt 
Nordeas bankkontor i Rinkeby gick jag bara två gånger till kontoret i Spånga för där var det ännu 
värre. I Rinkeby var ju nästan alla kunder invandrare så då kändes det inte så farligt, alla fick sam-
ma dåliga behandling men i Spånga kände man sig uttittad när man pratade.”  

 
Bankens intresse för den kulturella bakgrunden 
Tre respondenter anser att deras bank visar ett intresse för deras kulturella bakgrund.  Den ena 
respondentens bank, Föreningssparbanken, är belägen i Södertälje, ett område som befolkas 
av många syrianer. Han anser att banken har bemödat sig om att lära känna denna marknad. 
De andra två respondenterna är kunder i Föreningssparbanken i Rinkeby. Där är man intresse-
rad av kundens kulturella bakgrund genom att man försöker erbjuda kunden hjälp på dennes 
modersmål.  
 
Merparten av respondenterna anser att banken borde intressera sig mer för sina kunders kultu-
rella bakgrund. Ett sätt att visa detta är att anställa människor med annan kulturell bakgrund, 
det ger dessutom en signal till invandrarkunden att satsningen på invandrare ”inte bara är ord 
och visor” som en man från Chile uttrycker det. Att Internetbanken och annat material är fler-
språkig är också en bra början. Marknadsföringen från bankens sida bör vara mer synlig och 
rikta sig till invandrare genom att ha bilder som dessa kan identifiera sig med och kanske någ-
ra ord på ett annat språk än svenska, anses det. Dessutom tror merparten av respondenterna att 
banktjänstemännen bör gå en utbildning som behandlar kulturella olikheter.  
 
Kulturella koder under tjänstemötet 
Flertalet respondenter uttrycker en besvikelse över att svenskar inte tycker om att småprata, 
vilket även gäller banktjänstemännen. De är bara intresserade av ärendet och en del respon-
denter upplever att banktjänstemännen blir irriterade eller helt enkelt ignorerar dem om de 
pratar om annat. Genom att banktjänstemannen småpratar upplevs det som att denne visar ett 
intresse och känslan av en relation blir större. Många respondenter antog under den första ti-
den i Sverige att tjänstemännen var ointresserade av dem och önskade att bli av med sina 
”jobbiga” invandrarkunder så snabbt som möjligt. En del respondenter menar att de nu har 
förstått att det inte ingår i svenskars kultur att ställa för mycket frågor. Många samtalsämnen 
som är vanliga för respondenterna uppfattas som mycket privata av svensken. En serbisk man 
är dock övertygad om att banktjänstemännen är mindre intresserade av att småprata med just 
sina invandrarkunder: 

 
”Jag har minsann sett hur trevliga de kan vara med en svensk gammal tant, men min mamma hon är 
helt ointressant. Det känns ju inte kul för henne att känna sig som om hon inte finns, du vet till slut 
hoppar hon till om någon ens tilltalar henne.” 
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En del respondenter talar i termer av ”varma” och ”kalla” sidor. De menar att i Sverige an-
vänder man inte sina varma sidor tillsammans med främlingar såsom det görs i deras ur-
sprungsländer. Man är mer hjärtlig med okända än vad man är i Sverige. Svenskar har ett kal-
lare sätt vilket kan missuppfattas av invandrarkunden enligt denne iranske mans utsago: 
 

”Sedan har svenskar ett kallare sätt, så i början när jag kom till Sverige kände jag mig otrevligt be-
mött på banken. Nu har jag förstått att det är deras sätt att vara och de menar inte att vara otrevli-
ga.” 

 
Ett ämne som har berörts av en del respondenter är svenska banktjänstemäns undvikande av 
ögonkontakt. Framförallt när man är nyanländ i Sverige kan detta tolkas som att banktjänste-
mannen ”ser ned på en” att de inte ens vill ägna vederbörande en blick. Denna serbiske man 
uttrycker sig på följande sätt: 
 

”Du vet, de tittar ju inte en ens i ögonen, jag vet inte om det är rädsla eller om de tittar ned på en.” 
 
I detta fall kunde inte denne serbiske man besinna sig fastän han är medveten om att svenskar 
inte tycker om känsloutbrott och att det därför strider mot de kulturella koderna:   

 
”Jag blev så förbannad så att jag skrek på dem, jag vet att jag inte borde ha gjort det, men man blir 
trött på att behandlas negativt på grund av sin bakgrund. Jag krävde att prata med chefen också men 
han var ju bara rädd för mig. Svenkar är så rädda för känslor, du vet de får panik bara man höjer 
rösten för mycket, eller skrattar för högt.” 

 
En eritreansk man har funnit andra sätt att besinna sig när han känner sig orättvist behandlad. 
Respondenten räknar tyst till tio för att lugna ned sig. 
 
En del respondenter menar att svenska banktjänstemän är dåliga på att förklara, då de inte för-
söker finna andra sätt att göra det på, exempelvis genom kroppsspråk. Man tror att det beror 
på att svenskar inte har lärt sig att ”prata med händerna”, med andra ord att gestikulera. En 
vanlig reaktion hos tjänstemännen enligt många respondenter är istället att höja rösten, eller 
att återigen repetera det som sagts, vilket enbart leder till mer frustration hos invandrarkun-
den. 
 
Banktjänstemän som har gjort ett gott intryck 
Merparten av respondenterna har haft kontakt med någon banktjänsteman som har gjort ett 
positivt intryck. Det har framförallt handlat om dessa banktjänstemäns personliga kvaliteter 
det vill säga att de är förstående, intresserade, engagerade och ser människan i kunden vilket 
har gjort att en relation har utvecklats. Även banktjänstemannens kunnande har nämnts. Ett 
exempel på detta kommer från denne irakiske man: 
 

”Det fanns en dam på Nordea för många år sedan och hon var svensk. Hon var gift med en irakier så 
hon kunde några ord arabiska. Hon frågade var jag kom ifrån och brukade säga några ord på mitt 
språk när jag kom till banken. Det kändes roligt, och vi brukade även prata om våra familjer om livet 
i Sverige och andra saker. Men hon var inte som andra tjänstemän, hon slutade sedan och jag har 
aldrig träffat på en lika trevlig tjänsteman sedan. Hon gav mig massor med råd också, om sparkonto, 
pensionskonto, fonder och bankomatkort. Men det är alltid så, det beror helt på personen om man får 
bra service på banken.” 

 
Att det kan betyda mycket att beakta kundens kulturella bakgrund är någonting som följande 
citat från en iransk man visar: 
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”En gång i början av min tid i Sverige var det en ung kvinna på banken som såg att jag hade ett per-
siskt namn. Så när jag skulle gå önskade hon mig en trevlig dag på persiska. Hon hade lärt sig säga 
det av sina vänner. Det tyckte jag var jättetrevligt, jag var glad hela dagen efter det.”  

 
 
4.5 Profil 
Som en följd av tjänsters abstrakta natur är profilen hos tjänsteföretaget viktig för kundens 
kvalitetsbild. Kunder värderar tjänster delvis efter yttre utseende och rykte. Företagets profil 
påverkas av de tidigare komponenterna, funktionell kvalitet och teknisk kvalitet men även av 
de förväntningar som finns på tjänsten. Förväntningar på tjänsten underbyggs av traditionell 
marknadsföring och word-of-mouth. 
 

4.5.1 Word-of-mouth 
Respondenten sprider rykten 
Negativ word-of-mouth: Elva respondenter har upplevt en eller flera händelser med banken 
som har uppfattats mycket negativt. Samtliga av dessa har diskuterat händelsen eller händel-
serna med sin omgivning. Framförallt har ämnets diskuterats med familj och vänner från ur-
sprungslandet men även med vänner och bekanta från andra länder och i enstaka fall har äm-
net även diskuterats med etniska svenskar. Orsaken till detta är att man i de flesta fall endast 
umgås med landsmän eller andra invandrare. En annan orsak är också att respondenterna upp-
levt sig rasistiskt behandlade och det har upplevs som att etniska svenskar inte har samma för-
ståelse för situationen. Åtta av dessa respondenter har upplevt negativa händelser i mötet med 
Nordea. I fem fall har klagomål även framförts till banken men i samtliga fall har det upplevts 
att banken inte har lagt vikt vid klagomålet eller i vissa fall har banken till och med ironiserat 
kunden. Anledningen till att de övriga respondenterna inte har framfört sina klagomål är räds-
la för att inte bli tagen på allvar eller att man inte har haft orken att göra detta. Sju personer 
har bytt bank efter att de har upplevt att de blivit dåligt bemötta. Av dessa har fem personer 
bytt ifrån Nordea medan en person bytt ifrån Handelsbanken och en person ifrån SEB. Två re-
spondenter som bor i Rinkeby menar att många invandrarkunder i Rinkeby inte tycker om 
Nordea eftersom de lade ner sitt bankkontor i området vilket resulterade i att det under en 
längre period saknades ett bankkontor. Detta har de diskuterat med sin omgivning och på föl-
jande sätt uttrycker sig denne iranske man: 
 

”Framförallt tappade jag det förtroendet när de stängde banken i Rinkeby. Då känns det som att vi i 
förorten inte är viktiga kunder för dem. Det var många i Rinkeby som blev upprörda över det. En tid 
fanns det ingen bank här, det är ju skandal. Ingen vill ju bygga bostäder eller starta företag i en för-
ort som inte ens har en bank.” 

 
Positiv word-of-mouth: Fyra respondenter rekommenderar sin bank till sina landsmän och tre 
av dem är kunder i Föreningssparbanken. Den ena respondenter är en kvinna från Chile. Hon 
rekommenderar sin bank av den anledningen att det finns en kvinna på bankkontoret som talar 
spanska. Dessutom anser hon att man får ett mycket bra bemötande och att de anställda är en-
gagerade samt tar sig tid att visa och förklara hur man gör. En turkisk kvinna beskriver det på 
följande sätt: 
 

”Jag har svårt att prata med de andra tjänstemännen på Föreningssparbanken också på grund av att 
jag pratar så dålig svenska. Men de tar sig tid att försöka förstå och förklara. Jag trodde inte att det 
kunde vara så stor skillnad mellan två banker. Nu rekommenderar jag alla jag känner att byta till 
Föreningssparbanken och jag känner flera stycken som har gjort det.” 
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Den tredje respondenten som rekommenderar sin bank är en syrian från Libanon. Han menar 
att hans bank känner till området som de verkar i och sina kunder som mestadels är syrianer 
mycket väl. Detta gör att banken tillgodoser sina kunders behov på ett anpassat sätt. Den fjär-
de respondenten som rekommenderar sin bank Nordea har inte någon motivering utan menar 
att det är en bra bank. Tre respondenter har rekommenderat sina personliga rådgivare. Dessa 
rekommendationer är dock framförallt grundade på rådgivarens personliga egenskaper och 
inte på att banken allmänt är bättre än andra banker. Anledningen till att man rekommenderar 
sin personliga kontakt är att denne är kunnig, engagerad och förstående. I samtliga tre fall be-
rättas det att dessa banktjänstemän har invandrare som vänner och har erfarenhet av andra 
kulturer. En turkisk man berättar att han har rekommenderat Föreningssparbanken i Rinkeby 
till bekanta, han är själv kund hos Nordea och har aldrig varit på Föreningssparbankens kontor 
i Rinkeby, men har hört av bekanta att det är en mycket bra bank. Han har själv övervägt att 
byta till Föreningssparbanken men har ännu inte orkat göra det. 
 

Respondent 
Nuvarande 
Bank 

Rekommenderar 
nuvarande bank 

1 Nordea Nej 
2 SEB Nej 
3 Handelsbanken Nej 
4 Nordea Nej 
5 Nordea Nej 
6 FSB Ja 
7 SEB Nej 
8 Nordea Ja 
9 Nordea Nej 

10 Nordea Nej 
11 Handelsbanken Nej 
12 FSB Ja 
13 Nordea Nej 
14 SEB Nej 
15 FSB Nej 
16 Nordea Nej 
17 FSB Ja 
18 SEB Nej 

 
 
 
 
Respondenten hör rykten 
Negativ word-of-mouth: En del respondenter har från släkt eller vänner hört att de har blivit 
dåligt bemötta på banken. Oftast har det handlat om personer som har känt sig orättvist be-
handlade då de har ansökt om lån för att köpa bostad eller starta ett företag. Två respondenter 
har följt med en vän för att hjälpa denne utföra sina ärenden på banken då personen inte hade 
klarat det på egen hand. Den ena respondenten är en kurdisk kvinna från Turkiet, hon hade 
från sin vän fått höra att vännen hade upplevt att hon blivit oförstående och respektlöst be-
handlad på Nordeas bankkontor i Kista. Dessutom hade vännen fått med dig hem fel blanket-
ter och broschyrer. Respondenten följde därför med sin vän och hjälpte denne utföra sina 
ärenden. Tre respondenter har hört sina vänner i Rinkeby tala i negativa ordalag om Nordea 
på grund av att banken lade ned sitt kontor i Rinkeby. Och så här uttrycker en turkisk man sig 
om vad han har hört för rykten från bekanta: 
 

Figur 4.2 Bankrekommendationer 
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”Jag tror att Nordea är den sämsta banken för oss invandrare. Jag har hört många klaga på den 
banken. Jag tror att den bästa banken är Föreningssparbanken, de ska vara mycket hjälpsamma på 
kontoret i Rinkeby, men jag har aldrig varit där har bara hört det från vänner och bekanta.” 

 
Positiv word-of-mouth: Tre respondenter har av vänner blivit rekommenderade att byta till 
Föreningssparbankens Rinkebykontor. Av dessa har två personer följt rekommendationen och 
är idag mycket nöjda, den tredje personen överväger att byta till Föreningssparbanken. En 
fjärde respondent har hört bekanta tala mycket bra om Föreningssparbankens Rinkebykontor, 
men själv bor hon inte i närheten och är nöjd med sin bank idag. I två andra fall blev respon-
denterna inte rekommenderade en bank utan en specifik banktjänsteman. Den ena kurdiska 
kvinnan från Iran blev när hon kom till Sverige rekommenderad att vända sig till en kurdisk 
banktjänsteman som arbetar på Nordea. Respondenten följde rekommendationen och upplev-
de det som en lättnad att få tala med en banktjänsteman som kunde tala vederbörandes språk 
men som även kunde förstå hennes situation. Den jugoslaviske mannen som blev nekad ett lån 
på SEB blev därefter av sina landsmän rekommenderad att vända sig till en banktjänsteman 
som arbetar på ett annat SEB-kontor. Respondenten blev beviljad banklån av den rekommen-
derade banktjänstemannen och är mycket nöjd med din personliga kontakt idag, däremot är 
han missnöjd med banken.  
 

4.5.2 Traditionell marknadsföring 
Uppfattning om bankers externa marknadsföring 
Samtliga respondenter anser att bankers marknadsföring är mycket osynlig. Någon marknads-
föring riktad till sina invandrarkunder har man inte kunnat se. Den marknadsföring som man 
lagt märke till är broschyrer och informationsmaterial som skickas hem från banken. Denna 
marknadsföring anses av de flesta respondenter inte vara så effektiv då man oftast bara släng-
er iväg breven utan att läsa närmare. De respondenter som har Internetbanken kan se erbju-
danden och marknadsföring från bankens sida på första sidan där man loggar in. Merparten av 
respondenterna anser att den marknadsföring som har varit mest synlig är när banktjänstemän 
på eget initiativ har berättat för kunden om erbjudanden och lösningar på bankkontoret. Två 
respondenter har sett erbjudanden inne på bankkontoret och därför intresserat sig för dessa er-
bjudanden. De flesta respondenter börjar reflektera över hur konstigt det är att bankerna inte 
marknadsför sig mer när frågan kommer på tal under intervjun. De tror att om banken gjorde 
det skulle man kanske få en annan bättre uppfattning om vissa banker. Idag tas det för givet 
att de flesta banker är relativt lika. Hälften av respondenterna tror att de skulle bli mer upp-
märksamma på marknadsföring som de kan identifiera sig med. Olika exempel ges på detta 
varav två exempel presenteras nedan:  
 

”Till exempel kan man tänka på att marknadsföringen ska appellera till invandrarna. Att det inte 
bara är blonda svenskar i annonser, för då känner man inte igen sig.”  
 
”Om de har en person som är latinamerikan på bilden tror jag att man blir mer uppmärksam. Jag 
tänkte på det eftersom jag såg en annons på utlandssamtal en gång och de hade en kvinna från La-
tinamerika och några ord på spanska och då reagerade jag på en gång och ringde dem. Det var jät-
tebra för jag ringer väldigt billigt med dem till Chile. Annars tittar man liksom inte. Jag tror att ban-
kerna förlorar på att det är så många invandrare som inte vet att det finns massor med bra tjänster 
hos dem, som till exempel jag var innan.”  
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4.5.3 Förväntningar 
Förväntningar underbyggda av erfarenheter från ursprungslandet 
Ett fåtal respondenter har inga erfarenheter från banken i ursprungslandet. Av de övriga re-
spondenterna har personer från Turkiet och Iran bra eller mycket bra erfarenheter av banken i 
ursprungslandet. Personer från Balkanområdet, det vill säga Serbien, Bulgarien, Polen och 
Albanien samt personer från Chile har dåliga erfarenheter av banken i ursprungslandet. Re-
spondenter från de afrikanska länderna talar mestadels om att banken är underutvecklad fram-
förallt ur ett teknologiskt perspektiv men det talas även om att banken inte är så serviceinrik-
tad.  
 
De goda erfarenheterna som personer från Iran och Turkiet har, grundar sig i att bankerna i 
deras ursprungsländer är mycket serviceinriktade. Banken avsätter tid för att ta reda på kun-
dens behov istället för att ifrågasätta deras behov. Man försöker tillsammans med bankkunden 
komma fram till goda lösningar för kunden. Tid avsätts även för samtal av mer informell ka-
raktär och det är inte ovanligt att kunden bjuds på en kopp kaffe eller the. Detta gör att det är 
enklare att uppnå en relation till banken. Dessutom anses det att tiden används mer effektivt 
och att de ärenden som kunden har löses mycket snabbt. En orsak till den goda servicen anses 
vara att bankerna i dessa länder har en hårdare konkurrenssituation än i Sverige. Dessutom 
upplevs det att kunden ses som ”en av oss” och inte som en olönsam invandrarkund vilket är 
fallet i Sverige. På följande sätt uttrycker en kurdisk kvinna från Turkiet erfarenheterna av 
banken i hennes ursprungsland: 
 

”Det finns en helt annan syn på bankservice i Turkiet än i Sverige. Det finns personlig bankservice. 
Man bjuds på kaffe eller the. Så fort man har frågor tar de sig tid att sätta sig ned och svara på dem. 
Personalen är kunnig i hela processen till skillnad från i Sverige, där varje bankman kan sitt område 
och man hänvisas till olika personer för olika saker. Det är inte så byråkratiskt och ärendena går 
snabbt. Banken informerar mer genom att prata med en istället för att man delar ut massor med bro-
schyrer. Tjänstemännen småpratar om mycket annat som inte har med banken att göra till exempel 
om barn och familj, vilket gör att man får en personlig kontakt, det får en att känna sig viktig.” 

 
Respondenterna från Albanien, Serbien och Chile menar att det finns mycket korruption inom 
bankväsendet i deras ursprungsländer. Det gäller helt enkelt att känna rätt människor och att 
ha pengar som man kan lägga ”under bordet”, av denna anledning är det ingen som har förtro-
ende för bankväsendet i dessa länder. Personerna från Bulgarien och Polen menar att banker-
na i deras ursprungsländer är byråkratiska och mycket otjänstvilliga. Banktjänstemännen tar 
kunden till ”nåders” och man ska vara tacksam att de överhuvudtaget ödslar sin tid. Det hand-
lar inte om att utgå från kundens behov utan det är helt enkelt banken och banktjänstemannen 
som vet vad som är bäst för kunden. De två sistnämnda respondenterna berättar att de hade 
höga förväntningar på banken i Sverige och att de blev förvånade när de upptäckte att skillna-
derna mot banken i deras ursprungsländer inte är så stora. De upplever att banken i Sverige är 
mycket byråkratisk och mer liknar en myndighet än en privat organisation. 
 
Respondenterna från Afrika menar framförallt att bankerna i deras ursprungsländer är mycket 
underutvecklade teknologiskt vilket resulterar i långa kötider och att pengar kan komma bort. 
Den eritreanske mannen anser att tjänstebemötandet är mycket bra medan den eritreanska 
kvinnan anser att tjänstvilligheten inte är så stor. Men det betyder inte att tjänstvilligheten är 
större i Sverige vilket följande citat vittnar om: 
 

”Det är mycket primitivt, teknologin är helt efter, men annars fungerar banken ungefär som här, de 
är inte så tjänstevilliga.” 
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Förväntningar på banken 
Ungefär hälften av respondenterna hade från börja höga förväntningar på tjänstemötet med 
banken i Sverige. Ett fåtal respondenter menar att de inte hade några förväntningar alls. De 
personer som invandrat från Bulgarien, Polen, Jugoslavien, Eritrea, Ghana och en person som 
invandrat från Chile menar att deras förväntningar byggde på att tjänstemötet med banken 
skulle vara bättre än i ursprungslandet. Anledningen till det är att Sverige ses som ett demo-
kratiskt land utan korruption där man behandlar sina kunder på ett jämlikt sätt. Dessutom är 
det en marknadsekonomi och därför förmodades det att byråkratin inte skulle vara lika ut-
spridd som i ursprungslandet. Respondenterna från Iran, merparten av de från Turkiet samt en 
person från Irak förväntade sig att tjänstemötet skulle se ut som i deras ursprungsländer. De 
anser att tjänstemötet i deras länder är mycket tjänsteinriktad och de förmodade att bilden 
skulle vara densamma i Sverige. De övriga respondenterna har antingen inte haft några för-
väntningar eller så har de inte erfarenheter av bankmöten från ursprungslandet och har av 
denna anledning inte underbyggt några förväntningar. De flesta respondenter upplever att de-
ras förväntningar på tjänstemötet med banken idag är låga. På följande sätt uttrycker sig denna 
polska kvinna: 
 

”Man förväntar sig inte att de gör mer än vad de är tvungna till. Det minsta intresse som visas för en 
person upplevs som positivt eftersom förväntningarna är så låga.” 

 
Besvikelsen hos denne albanske man går inte att ta miste på: 
 

”Jag har inga som helst förväntningar på banken. Just nu bryr jag mig inte så mycket om banken, jag 
är besviken på dem. Det tar emot att sätta sina pengar på sparkontot, jag har de hellre hemma för 
jag tänker att nu kan de använda mina pengar utan att de ger mig någonting i gengäld. Jag får hem 
papper både från min förra bank och från min nya bank med olika info, jag nonchalerar det bara, 
slänger utan att öppna. Efter deras behandling av mig försöker jag ha så lite kontakt som möjligt 
med banken.”   

 
Och detta säger denne eritreansk man om förväntningar: 
 

”Jag tycker att banken oftast behandlar mig på ett vanligt sätt det vill säga bra men inte mycket bra, 
inte över förväntan.” 

 
Har du förtroende för banken? 
Nio personer svarar nej på denna fråga. Av de respondenter som svarar ja på frågan gör fem 
personer det med modifikation. Framförallt har man inte förtroende för att banken behandlar 
sina invandrarkunder på ett rättvist sätt. Det vill säga att den kulturella bakgrunden kan påver-
ka vilken bedömning som banktjänstemannen gör eller den tjänst som utbyts. Man har inte 
heller förtroende för att man är lika viktig som andra kunder. Här tas även förmögenhets-
aspekten upp, det vill säga att om man inte har mycket pengar ses man inte som viktig. Två 
personer har inte heller förtroende för att banken är en säker plats att spara sina pengar på. Så 
här säger en kvinna från Turkiet: 
 

”Jag förvarar pengarna hemma. Jag vet att de flesta brukar ha sina pengar på banken på konto, men 
jag tycker att det är säkrare att ha det hemma. Man vet aldrig vad som kan hända på banken.” 

 
En respondent har stort förtroende för sin personliga kontakt på banken men inte för banken i 
sig. Han tror inte att banken bemöter sina kunder på samma villkor beroende på deras kultu-
rella bakgrund. Han tror dessutom precis som två andra respondenter att det enda banken är 
ute efter är att tjäna pengar, även om det är på sina kunders bekostnad. De är helt övertygade 
om att banken inte har några skrupler när det gäller att lura sina kunder. Den ena av de sist-
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nämnda respondenterna tror att invandrarkunder är ett tacksamt mål när banken vill luras då 
de har både språkliga brister och mindre kännedom om banksystemet och dess tjänster. Så här 
påverkade en negativ händelse med banken denne respondent: 
 

”Jag tappade helt förtroendet för banken. De gånger som man behöver banken finns de inte där för 
en. Man blir rädd för att bli behandlad på samma dåliga sätt igen och man orkar inte bli påmind om 
att man inte är lika viktig som andra medborgare.” 

 
Däremot har den sistnämnda respondenten till viss del återfått förtroendet för banken. Idag är 
hon nöjd med sin nya bank, men framförallt är hon det av den anledningen att hon har upprät-
tat en personlig relation med en banktjänsteman på kontoret. 
 
På följande sätt beskriver en albansk man och därefter en irakisk man förtroendet eller snarare 
det bristande förtroendet för banken: 
 

”Jag har inget förtroende för banken. De luras bara så fort de kan så att de ska kunna tjäna pengar. 
Har man inte pengar är de inte alls intresserade av en för då finns det ingenting att lura av en. De 
bryr sig definitivt inte om att ha en relation med mig.” 

 
”Jag har väl inte ett stort förtroende för banken, men man har väl inte så mycket val man måste lita 
på dem. Nordea tappade jag ju förtroendet för då de inte beviljade mig lån, när de inte verkar ha 
några rationella anledningar till att jag fick avslag.” 

 
Ett vanligt svar på frågan om förtroende är: ”ja, man måste ha förtroende för banken, det 
finns inga andra val”. En turkisk kvinna som menar att hon har fullt förtroende för banken ut-
talar sig på följande sätt: 
 

”Jag litar ju på att de gör rätt på banken men man vet aldrig vad som kan hända, det kan hända sa-
ker som de inte har kontroll över som till exempel krig eller rån. Men jag tror inte att de vill lura en 
med flit men man vet ju aldrig. Fast man måste ha förtroende för banken, det finns ingen annat sätt.” 

 
Och därefter säger hon:  
 

”Jag förstår inte på vilket sätt jag skulle kunna vara viktig för banken, nej det är jag nog inte.” 
 
En eritreansk man som menar att han har förtroende för banken berättar också att han inte har 
det till ”hundra procent”. Han menar att kunderna inte alltid blir behandlade på ett rimligt sätt 
på grund av deras kulturella bakgrund. Dessutom har han inte förtroende för att banken ger 
honom ärliga rekommendationer eftersom bankens mål är att tjäna pengar och då kan de även 
använda sig av lite ”fula knep”. 
 
Hur ser respondenterna på olika svenska bankers profil?  
En vanlig uppfattning bland respondenterna är att de olika bankerna inte skiljer sig nämnvärt. 
De banker som har nämnts är Nordea, Föreningssparbanken, Handelsbanken, SEB samt i ett 
fall Länsförsäkringar.  Nedan presenteras ett antal uppfattningar: 
 

”Jag skulle inte rekommendera min bank till landsmän, men ingen annan heller. Det finns inte så 
stora valmöjligheter.” 
 
”Jag har inte försökt byta bank för jag tror inte det är bättre i andra banker, det finns ingen annan 
stans att ta vägen.” 
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”Egentligen stör det mig att jag är kund hos SEB efter hur de har behandlat mig. Men vad ska man 
göra, andra banker är inte bättre.” 
 
”Det finns ingen bank som är bra, så det handlar om pest och kolera.”  

 
Enstaka personer har nämnt Nordea som mer statlig och Föreningssparbanken som en ”folk-
lig” bank medan Handelsbanken och SEB ses som affärsbanker som är till för de mer bemed-
lade människorna. Samtidigt så säger en av dessa personer som är en syriansk man från Liba-
non, följande: 
 

”Jag tror inte att bankerna skiljer sig så mycket. De har väl lite olika profil. Föreningssparbanken är 
mer en folkets bank, Handelsbanken och SEB är för mer välbärgade och Nordea finns någonstans 
emellan. Men i praktiken är det nog inte någon skillnad.” 

 
Fyra personer tror att Föreningssparbanken satsar på att möta invandrares behov, medan en 
person av dessa anser att det endast är fallet på Rinkebykontoret, de övriga kontoren är precis 
som vilken annan bank som helst. 
 
Denne eritreanske man tror inte heller att det finns någon större skillnader mellan olika svens-
ka banker, däremot betraktas man annorlunda om man går in på ett kontor som är beläget i en 
invandrartät förort till skillnad från ett kontor i innerstaden: 
 

”Det är skillnad vilket bankkontor man går in i. De i förorterna är ju mer vana med invandrarkun-
der. Om jag går in i ett bankkontor på Östermalm tappar de ju hakan för att jag är svart och vet inte 
hur de ska reagera.” 

 
Har upplevelsen av tjänstemötet med banken förändrats? 
Merparten av respondenterna anser att de fått ett bättre tjänstebemötande av banken ju längre 
tid de har levt i Sverige. Anledningen till det är att man har blivit bättre på att ställa krav och 
inte accepterar vilken behandling som helst. På följande sätt uttrycker sig denna bulgariska 
kvinna: 
 

”Banktjänstemannens beteende är till stor del beroende av vilken kund han träffar, om det är en kund 
som kan sin rätt och vet vad han vill. Förut tänkte jag att de vet väl bäst och vågade inte säga emot, 
jag var också van med systemet från Bulgarien där man inte ska ifrågasätta tjänstemannen. Nu har 
jag erfarenhet och vet vad jag vill och vad jag har för rättigheter vilket gör att jag får en helt annan 
respekt idag som jag inte fick förut.” 

 
En annan orsak är att man som kund är bättre på att anpassa sig till det svenska banksystemet, 
och dessutom har man blivit bättre på det svenska språket. När man talar språket bättre upp-
levs det som att banktjänstemännen har en större respekt. 
 
Ett fåtal respondenter menar att bytet av bank har gjort att man idag har bättre upplevelser av 
tjänstemötet med banken. Två personer som idag har en personlig rådgivare uppger att de inte 
vet om de skulle få ett bättre bemötande av banken idag, då de endast har kontakt med sin 
personlige rådgivare i bankärenden. Däremot får de ett mycket bra bemötande av sin person-
lige kontakt. 
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4.6 Presentation av ofullständiga intervjuer 
Respond. Kön Ålder 

Ankomst 
Sverige Ursprungsland Utbildning 

Nuvarande 
Bank 

1 Man 36 2000 Irak Grundskola/lägre utb. Vet ej 
2 Man 57 1982 Turkiet Grundskola/lägre utb. SEB 
3 Kvinna 53 1976 Syrian från Libanon Grundskola/lägre utb. Ingen 

 
Figur 4.3 Bakgrundstabell över respondenterna 
 
Respondent 1 
Denne respondent menar att han inte har någon bank. På frågan vad han hade för ärende på 
bankkontoret som jag såg honom gå ut från (Nordea i Kista) säger han att han lade in pengar 
på ett sparkonto. Jag frågar honom om det är hans sparkonto, men den frågan vill han inte 
svara på. Sin lön får han inte heller på banken, utan denna menar han att han får i handen av 
den anledningen att han är timanställd. Han har inte så mycket erfarenheter vare sig av banken 
i sitt hemland eller av banken i Sverige och uttrycker det på följande sätt: 
 

”Jag försöker hålla mig borta från sådana ställen så mycket som möjligt, det går inte att lita på 
dem.” 

 
Respondenten har dock inga dåliga erfarenheter själv från banken, men detta beror på att han 
håller sig borta som han själv uttrycker det. Internetbank, pensionssparande eller telefonbank 
är inte någonting som intresserar honom. Däremot har han ett bankomatkort men han kan inte 
svara på i vilken bank han har det eller hur det gick till när han fick kortet. 
 
Respondent 2 
Denne man är kund hos SEB. Han säger att han inte riktigt vet vilka tjänster han har i banken. 
Jag försöker få fram dem genom att ställa olika frågor. Vi kommer fram till att han troligtvis 
har ett privatkonto som han får sin sjukpension på och att han sparar pengar i någon form av 
konto. Han tror också att han har pensionssparande men han är inte säker. Han anser att all-
ting är bra på banken och säger att han inte vill klaga. Respondenten har inte så mycket erfa-
renheter från banken i Turkiet men han menar att banken är mycket mer modern i Sverige. 
Mannen säger sig lita på banken till fullo men banken är inte riktigt till sådana människor som 
honom menar han. På frågan vad han menar med det säger han följande: 
 

”Jag har inte så mycket pengar, och jag är inte så intresserad av banken och de är inte heller intres-
serade av sådana kunder som jag, jag hämtar mina pengar och så är det bra med det, jag håller inte 
på med aktier och sånt.” 

 
Respondenten har dock alltid blivit behandlad med respekt och banktjänstemännen är oftast 
trevliga. Visst skulle det vara bra om någon som pratar turkiska arbetade på banken menar re-
spondenten, men han vet inte riktigt vad han skulle tala med denne om  
 
Respondent 3 
Respondenten säger att hon inte har någon bank. Jag frågar därefter vad hon hade för ärende 
på banken (Nordea i Kista) och då svarar hon att hon tog ut pengar från sitt konto. Hon har 
inga andra tjänster på banken förutom ett bankomatkort som hon inte använder. En banktjäns-
teman på banken har försökt övertala henne om telefonbank och pensionssparande och hon 
övertalade även respondenten om att skaffa bankomatkort. Men respondenten tar istället ut 
pengarna på banken för att det känns lättare. Även räkningar betalar hon på banken. Pensions-
sparande intresserar henne inte heller, i hennes kultur tar man hand om varandra så hon behö-



 
 
 

 65

ver inte oroa sig för att hon inte ska ha någonting att leva av när hon blir äldre. På banken är 
de oftast trevliga mot henne, förutom en kvinna som alltid är arg och som pratar med sina 
kunder som om de inte är värda någonting. För inte länge sedan fick respondenten en utskäll-
ning för att hon ville veta hur mycket pengar som finns på hennes konto, kvinnan på banken 
menade att respondenten kunde göra det själv i en bankomat. 
 
Även om respondenten inte känner sig så säker på det svenska språket, påverkar det inte mö-
tet med banken nämnvärt, eftersom hon inte har så mycket att prata med banken om. Men 
visst skulle det vara skönt att tala med någon som behärskar arabiska. Att bankens material 
finns på arabiska är inte så viktigt, då respondenten inte tycker om att läsa komplicerade saker 
i skrift.  
 
 
4.7 Intervju med representanter för Föreningssparbanken 
Denna intervju har genomförts av den anledningen att jag ville veta vari Föreningssparban-
kens mångkulturella satsning ligger, då det är den enda banken som uttalat säger sig rikta sig 
till etniska minoritetskunder. En gruppintervju genomfördes med Sejla Taric, platschef för 
Föreningssparbankens Rinkebykontor, och med Joachim Söderquist som är kontorschef för 
bland annat Rinkebykontoret. 
 
År 1998 bestämdes det att ett mångkulturellt kontor skulle startas i Rinkeby, där det vid den 
här tiden inte fanns någon bank. Den mångkulturella satsningen bestod i att man anställde per-
soner med utländsk bakgrund och ekonomutbildning. Personalen skulle också vara flerspråk-
lig och behärska minst ett till språk utöver engelska och svenska. Tolv personer började arbeta 
på bankkontoret och tillsammans behärskade de 14 språk. Idag består personalstyrkan endast 
av två personer och tillsammans behärskar de svenska, engelska, spanska och bosniska. Att så 
många slutat arbeta på kontoret beror till viss del på de höga krav som ställs på banktjänste-
männen. Invandrarkunderna kräver stora ansträngningar från banktjänstemännens sida. Myck-
et tålamod, förståelse och förmågan att inte ta negativ kritik från de etniska minoritetskunder-
na personligt krävs och det är någonting som alla inte klarar av.  
 
Sejla Taric som talar bosniska upplever inte någon större tillströmning av invandrarkunder 
som talar bosniska från andra delar av staden av den anledningen att de kan tala på sitt ur-
sprungsspråk med henne. Däremot har man på bankkontoret märkt av att det är en stor till-
strömning av invandrarkunder som talar spanska från andra delar av staden av den anledning-
en att en banktjänsteman talar spanska. 
 
Det finns inte några kurser i kulturell medvetenhet inom banken men däremot finns det kurser 
som berör regler, etik och moral. De krav som ställs på banktjänstemännen i Rinkeby är att 
vara mycket förstående, ha tålamod och kunna ”förklara runt” för att invandrarkunden ska 
förstå. Man måste också kunna förklara på enkel svenska. Framförallt måste man tycka om att 
arbeta med människor, för det kan ta mycket lång tid ibland att göra sig förstådd. Många in-
vandrare vill dessutom prata, inte bara om ärendet. Invandrarkunder kommer in med olika 
blanketter, skattedeklarationen och andra papper som inte har med banken att göra för att få 
hjälp. Vid sådana tillfällen hjälper man ändå kunden fastän detta inte är bankens område.  
 
Det som framförallt skiljer Rinkebykontorets kunder mot andra kunder är att de har brister i 
svenska språket, att de inte förstår banksystemet och att de använder banken som informa-
tionskanal.  Dessutom litar inte invandrarkunderna i samma grad på banktjänstemannen om 
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man jämför med majoritetssvensken. Exempelvis kan det handla om att invandrarkunden tror 
att kravet på att legitimera sig har att göra med att banktjänstemannen misstror denne och inte 
att det handlar om bankens regler som gäller för alla. 
 
Bankens skrivna material finns endast på svenska av den anledningen att man tror att invand-
rarkunderna vill lära sig svenska och att det är en inkörsport till integration. Dessutom finns så 
många språk representerade i Rinkeby vilket gör det omöjligt att översätta det skrivna materi-
alet till alla dessa språk. Detta kan göra att invandrarkunder som inte finner bankens material 
på sitt eget språk blir irriterade över att just deras språk saknas. 
 
I början var det mycket svårt för Sejla Taric. Så fort kunderna inte var nöjda ville de prata 
med henne då hon är platschef. En del kunder blev överraskade över att se att det var en ung 
kvinna med utländsk bakgrund som är platschef. Många gånger blev hon inte accepterad och 
var tvungen att ringa sin chef Joachim Söderquist. Det har varit både ris och ros. Det har före-
kommit att kunder är jättearga på henne och sedan talar med Joachim Söderquist. Därefter när 
kunden och Joachim Söderquist har kommit överens har kunden sedan kommit tillbaka med 
blommor till Sejla Taric. Detta har förändrats under åren, idag känner de flesta igen henne och 
hon har blivit accepterad som platschef. När hon exempelvis födde sitt barn var det många 
kunder som kom till banken för att gratulera henne. Efter att ha arbetat under så många år har 
Sejla Taric vunnit en helt annan erfarenhet. Exempelvis är hon idag mycket bättre på att fram-
föra ett nej till en låneansökan, i början var hon alldeles för rättfram vilket kan uppfattas som 
negativt av vissa kunder, man måste veta hur detta skall göras på ett förståelseinriktat sätt. 
 
En tjänst som har anpassats efter vissa invandrarkunders behov, är konto utan ränta, då ränta 
är förbjudet enligt islam. De lån som förekommer på Rinkebykontoret är mest konsumtions-
krediter. Det finns nästan inga bostadsrätter i området vilket gör att bostadslån utnyttjas i 
mycket liten grad. Detta gör att lönsamheten är mycket liten för bankkontoret på kort sikt. 
Vad gäller pensionsförsäkringar är Rinkebykontoret ett av de kontor där dessa säljs mest. 
Många bankkunder har även börjat utnyttja Internetkontoret efter det att bankpersonalen på en 
dator har visat kunderna hur detta fungerar. 
 
Det mångkulturella arbetet ses av Föreningssparbanken som en långsiktig satsning som ska ge 
lönsamhet i framtiden. Att kontoret idag inte är så lönsamt är ingenting som skrämmer utan 
man är medveten om att det tar lång tid att se resultaten av det mångkulturella arbetet. Varje 
år gör man på Föreningssparbanken utvärderingar av bankkontoren genom att kunder fyller i 
enkäter. Under flera år har Rinkebykontoret varit ett av de kontor där kundnöjdheten är som 
störst. Detta kan ses som ett uttryck för att banken är på rätt väg. 
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5. Analys 
Syftet med detta avsnitt är att analysera och diskutera, utifrån Christian Grönroos modell för 
upplevd tjänstekvalitet, den initiala problemformuleringen: Hur upplever etniska minoritets-
kunder tjänstemötet med banken? Avsnittet följer samma struktur som empiriavsnittet genom 
att undersökningens resultat delas upp på teknisk kvalitet, funktionell kvalitet och profil. Där-
emot följer inte underkategorierna samma ordning som i empiriavsnittet då analysen kräver 
att de undersökta variablerna relateras till varandra. Teorier som ingår i den interkulturella 
tjänsterelationen kommer integreras i texten och analyseras i anknytning till Grönroos modell 
för upplevd tjänstekvalitet. 
 
Några inledande ord om kultur… 
Enligt De Mooij (2005, s.26f) är individer produkter av deras kultur, de lär sig att agera på 
olika sätt betingat av den kulturella omgivningen. Men hur är det med de etniska minoritets-
kunderna? De lever numera i Sverige och kan man då utgå ifrån att de ser världen genom 
andra glasögon än vad majoritetssvensken gör? Vad är det som bestämmer olika minoritets-
kunders värderingar, beteenden, normer, roller och övertygelser? Är det den svenska kulturen 
eller en annan kultur som delas av människor som har samma etniska bakgrund som den et-
niske minoritetskunden? Detta är frågor som det inte finns enkla svar på och troligtvis är det 
många faktorer som inverkar. Det är alldeles för enkelt att helt utgå från den etniske minori-
tetskundens ursprungsland och dess kultur och tro att man har funnit det som påverkar minori-
tetskunden. Kulturen i det nya landet inverkar och andra troliga faktorer tror jag kan vara, 
graden av integrering, utbildningsgrad och personlighetsskillnader. Men som Daun (1995, 
s.21f) säger är kultur en abstraktion, man abstraherar vissa likheter ur en verklighet vilket 
nödvändiggör att man bortser från andra. Om en bank eller ett annat företag vill nå sina mino-
ritetskunder måste ett lite enklare sätt användas. För det första handlar det om att bli medveten 
om kulturens påverkan på tjänstemötet när parterna har skilda kulturella repertoarer precis på 
samma sätt som kultur har en inverkan vid affärer mellan länder. Man kan se det som Kwok 
och Uncles (2005) uttrycker det, att det finns subnationella samhällen inom ett lands gränder. 
 
Det går inte att gå ut och fråga etniska minoritetskunder vilken kultur som har inflytande på 
dem och hur de anser att kulturen inverkar och tro att man ska få ett objektivt svar. Mycket av 
det som innefattar kultur är omedvetet, och eftersom vi tar det för givet blir det svårt att ut-
trycka det. Respondenterna i denna undersökning har dock implicit gett svar på några av dessa 
frågor. Ett exempel där respondenten tar upp skillnaderna mer uttalat är dock följande:  
 

”Jag känner inte att jag och personerna på banken har samma värderingar och mål. Jag har gått 
igenom mycket i mitt liv, genom problem i hemlandet, det har gjort att jag engagerar mig i sådant 
som de inte förstår, vi har olika syn på världen, det är inte samma saker som driver oss. Mina fritids-
intressen skiljer sig mycket från den vanlige svensken, jag engagerar mig i politiken i Iran och kvin-
nors rättigheter till exempel.” 

 
Här kan man invända att även majoritetssvensken kan engagera sig i politik och kvinnors rät-
tigheter, men det är inte det som är det intressanta här, utan istället hur uttalat denne respon-
dent beskriver de skilda värderingarna, målen och drivkrafterna. Det är ett fåtal respondenter 
som har uttryckt det så explicit. Men det finns många andra uttalanden som visar på att re-
spondenterna anser sig tillhöra en annan kultur än majoritetssvensken. Ett representativt utta-
lande är följande: 
 

”För oss är ju familjen det viktigaste, man är ingenting utan familjen, men svenskar förstår inte sånt, 
de är mer självständiga, de gillar inte att ha familjen för nära.” 
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Dessa respondenter har uttryckt en känsla som de har fått, men de intressanta är att de enligt 
Hofstede (1991, s.67, 70) har rätt då Sverige är en av de få individualistiska kulturerna i värl-
den och merparten av invandrarna i Sverige kommer från kollektivistiska kulturer.  
 
 
5.2.1 Teknisk kvalitet 
 

”Jag menar banken är ju en svensk myndighet och jag måste anpassa mig till deras sätt att vara.” 
 
Orsaken till att jag börjar analysen med detta citat, som dessutom endast är en övertygelse 
som delas av en person, är för att det är så talande för den känsla som flertalet respondenter 
uttryckt. Den person som står för uttalandet är uppenbart av den övertygelsen att banken är en 
myndighet. De flesta skulle troligtvis dra slutsatsen att vi talar om en nyanländ invandrare, en 
analfabet eller någon som inte alls har integrerats i samhället. Men tvärtom, denna kurdiska 
kvinna från Irak, som i och för sig inte tillhör den utbildade skaran respondenter, talar tämli-
gen väl svenska, har vistats i Sverige i tjugo år och är mycket villig att integrera sig vilket 
hennes många uttalanden om att invandrare måste anpassa sig till Sverige och inte tvärtom 
vittnar om. Det kan tyckas paradoxalt att den person som är en av de enstaka respondenter 
som inte anser sig ha stött på några problem med banken tror att banken är en myndighet. El-
ler snarare är det tvärtom, att just denna kvinna inte anser sig ha stött på några problem beror 
på att hon tror att banken är en myndighet och därför inte ställer större krav på de tjänster som 
tillhandahålls och sättet det utförs på.  
 
Det är någonting som är mycket fel om en kund tror att banken är en myndighet, samtidigt 
menar jag att det är nästintill lika illa när flertalet respondenter upplever att banken beter sig 
som en myndighet. Upplevelserna under denna kategori rimmar mycket illa med både tjäns-
temarknadsföringens kärna och den bild av ett kundorienterat företag som banken vill förmed-
la till sina kunder. En orsak till detta kan vara det som Seal (1998) talar om, det vill säga att 
banker har ett beteende som indikerar misstro. Författaren menar att banker inte ska ge upp 
sina försiktighetsåtgärder, men att dessa mer ska ges en symbolisk roll istället för att ses som 
det viktigaste elementet. Strikt kontroll och juridiska bestämmelser kan istället skapa en di-
stans som skapar en mer generell misstro. Detta resonemang kommer att utvecklas utförligare 
under kategorin upplevelse av misstro från bankens sida. 
 
Ett stort behov för många av respondenterna har varit information från bankens sida. De et-
niska minoritetskunderna vet helt enkelt inte vad banken har att erbjuda dem. En mindre del 
av respondenterna anser att de även idag har behov av information men flertalet menar att det-
ta behov var störst tidigare. Troligtvis är detta en påverkan av det urval som har nåtts i denna 
undersökning det vill säga mer medvetna etniska minoritetskunder som har befunnit sig i lan-
det under en längre tid. Följande citat är talande för det som många respondenter uttryckt, det 
vill säga att man inte längre har samma behov av information, men att det har funnit ett sådant 
och att man tror att många andra etniska minoritetskunder har det behovet: 
 

”Det skulle vara mycket bra med skrivet material på andra språk, jag behöver det inte längre, men 
för andra är det bra.” 

 
Bankens material på andra språk är en lösning på detta behov för etniska minoritetskunder 
som inte talar det svenska språket, och det är någonting som samtliga respondenter är överens 
om. Här syftas det inte bara på skrivet material utan även på Internetbanken och telefonban-
ken. Från Föreningssparbankens sida är det dock ett medvetet val att inte översätta bankens 
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material, då det hävdas att det är viktigt att de etniska minoritetskunderna lär sig svenska. 
Dessutom går det inte att översätta materialet till samtliga språk vilket kan göra att vissa et-
niska minoritetskunder kan ta illa upp när deras språk inte är representerat, anses det. Detta 
resonemang anser jag dock inte hålla. I första hand tar banken på sig ”den uppfostrande” roll 
som Yildiz Dag (2004) fann i sin undersökning. Det är emellertid inte bankens sak att avgöra 
vad som är bäst för kunden, i det här fallet att lära sig svenska, utan som ett tjänsteföretag 
handlar det om att möta kunders behov i enlighet med tjänstemarknadsföringens teorier. I 
andra hand har jag svårt att tro att exempelvis en person från Rumänien skulle ta illa vid sig 
att bankens material finns översatt på arabiska och inte på rumänska, då personer i Sverige 
som talar arabiska är en väsentligt större grupp än personer som talar rumänska. I USA är det 
vanligt att företagets material exempelvis finns översatt på spanska eftersom denna grupp är 
så stor. McDonald (2005) reflekterar inte ens över om huruvida ett företag som vill marknads-
föra sig till etniska minoritetskunder ska översätta sitt material till andra språk, utan han redo-
gör istället för hur företaget ska behärska konsten att göra det väl. För det första måste företa-
get ha en förståelse och ta i beaktande sociala och kulturella innebörder för att uppnå trovär-
dighet. En bank som översätter sina texter till ett annat språk måste se till att inte göra detta 
endast bokstavligt utan även se till att varumärket, bankens värderingar och bankens löften 
framkommer. Om jag tillåter mig att gå in på den kategori som återfinns under avsnittet om 
profil det vill säga hur ser respondenterna på olika svenska bankers profil? är det tydligt 
att de svenska bankerna inte har lyckats förmedla sitt varumärke till de etniska minoritetskun-
derna: 
 

”Jag tror att alla banker är likadana de skiljer sig inte på något sätt.” 
 
Troligtvis kan denna uppfattning vara utbredd även bland den svenska majoritetsbefolkning-
en, framförallt då bankers utbud av tjänster och produkter är mycket lika. Däremot torde den-
na uppfattning vara mer utbredd bland etniska minoritetskunder då de inte är uppväxta med de 
svenska storbankernas namn. 
 
Många respondenter har påpekat hur viktigt det är att denna information som de etniska mino-
ritetskunderna har behov av, även förmedlas av människor, av banktjänstemännen. Här är 
kopplingen till att erhålla råd och tips på banktjänstemannens initiativ tydlig. Flertalet re-
spondenter har påpekat hur mycket de har uppskattat detta när det har hänt. Man kan tycka att 
det kan finnas en risk med att banktjänstemannen tar på sig rollen att veta vad som är bäst för 
kunden, men det är ingen respondent som har sett det negativt på något sätt. Tvärtom så me-
nar många respondenter att detta har hjälpt dem då de faktiskt trots att de har haft en känsla att 
de behöver någonting inte har vetat vad de ska fråga om.  
 

”Hon informerade mig på eget initiativ om många tjänster på banken. Det var som om hon visste vad 
jag behövde innan jag visste det.” 

 
Förutsättningarna för att tjänstemännen kan ge bra råd och tips är dock att de har en relation 
till kunden som har resulterat i att tjänstemannen har uppnått en god bild av den etniske mino-
ritetskundens situation och behov. Det är här som banktjänstemannens personlighet som 
variabel för ett lyckat tjänstemöte spelar in. Denna kategori är flytande och handlar mycket 
om hur kunden upplever samspelet med tjänsteföretaget vilket gör att den är den del av den 
funktionella kvaliteten. Samtidigt kan man se det som att respondenterna ser banktjänsteman-
nens personlighet som en variabel för att ett tekniskt slutresultat överhuvudtaget skall uppnås 
vilket innebär att jag har placerat kategorin under teknisk kvalitet. Ett exempel på mitt reso-
nemang är följande uttalande: 
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”Hon var så otrevlig och nonchalant att jag helt enkelt vände om och gick utan att utföra mitt ären-
de.” 

 
Tjänstemän som är förstående, har inlevelseförmåga och intresserar sig för den etniske mino-
ritetskunden behov och som dessutom samspelar med denne lär känna kunden och kan identi-
fiera kundens behov enligt respondenterna. Detta är ingenting nytt utan det är välkänt inom 
marknadsföringsteorier att man måste lära känna kunden för att bli ett framgångsrikt företag. 
Det som däremot är anmärkningsvärt i detta sammanhang är att respondenterna ser detta som 
uteslutande beroende av tjänstemannens personlighet och inte alls beroende av bankens profil. 
Det är uppenbart att det finns ett problem när den etniske minoritetskunden känner att ett 
lyckat tjänstemöte är helt beroende av slumpen, det vill säga om tjänstemannen råkar vara 
”trevlig” eller ”otrevlig”.  Denna undersöknings empiriska material saknar helt belägg för ris-
kerna som Arnstberg (i Daun & Ehn (red), 1988, s.310f) beskriver. Det vill säga att det är 
mycket viktigt att tjänstemannen gör en avvägning när denne försöker förstå kunden då per-
soner från vissa kulturer förväntar sig att tjänstemannen skall ha auktoritet och inte framstå 
som ovetande. Tvärtom så har kunden uppskattat när banktjänstemän visat intresse och ställt 
mycket frågor om kunden, vilket har fått dem att känna sig viktiga. Det är just sådana engage-
rade banktjänstemän som respondenterna har uppskattat. 
 
Att flertalet av respondenterna är positiva till eller till och med föredrar banktjänstemän med 
utländsk bakgrund är ingenting som förvånar. Människor föredrar att interagera med andra 
människor som är lika en själv. Och även om den utländske tjänstemannen har ursprung från 
ett annat land än den etniske minoritetskunden, kan denne känna en större samhörighet med 
en banktjänsteman med utländsk bakgrund än med en etniskt svensk banktjänsteman. Detta 
kan förklaras av att etniska svenskar i mångt och mycket är ett av det mest avvikande folksla-
get kulturellt enligt den kulturvetenskapligt jämförande studien som gjorts på uppdrag av In-
tegrationsverket (Carlgren, 2006) och enligt Hofstede (1991, s.67, 70). Men det kan även för-
klaras av att den etniske minoritetskunden i större grad förväntar sig förståelse och empati av 
den utländske banktjänstemannen som troligtvis haft upplevelser av att komma till ett nytt 
land och känna sig främmande och oförstådd. Mer överraskande är det att enstaka personer 
helst inte interagerar med en banktjänsteman med utländsk bakgrund även om denne har sam-
ma ursprungsland som den etniske minoritetskunden. Detta stämmer dock med Saras berättel-
se, en banktjänsteman med utländsk bakgrund i Yildiz Dags (2004) undersökning som ut-
trycker det på följande sätt: 
 

”Sen blir man ju inte accepterad av kunderna bara för att man är utlänning själv. De tror att man 
sitter här på banken och tror att man är någonting, att man inte vill hjälpa dem och tror att man är 
någon.” 

 
Detta visar på att det är viktigt att det inte endast arbetar personer med utländsk bakgrund på 
ett kontor som riktar sig till etniska minoritetskunder, vilket är fallet på Föreningssparbankens 
”mångkulturella” bankkontor i Rinkeby, då vissa etniska minoritetskunder har en misstro mot 
dessa banktjänstemän. Samtidigt bör det finnas ett organisatoriskt stöd för dessa banktjänste-
män med utländsk bakgrund, de bör inte bära upp denna misstro mot dem själva, det krävs en 
medvetenhet inom banken om problemet. Även Sejla Taric, platschef på Föreningssparban-
kens Rinkebykontor har stött på problemet, till och med från sina egna landsmän, att etniska 
minoritetskunder inte vill tala med henne utan hellre vill tala med en etniskt svensk tjänste-
man. I fall där hon inte har kunnat övertala kunden har hon blivit tvungen att be sin chef 
komma till kontoret för att lösa problemet.  
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Vi har sett hur viktigt en del respondenter anser det vara att förbereda sig inför bankmötet. 
Denna kategori visar på hur den etniske minoritetskunden tar en del av ansvaret på sig själv 
för att uppnå ett lyckat tjänstemöte. Detta stämmer väl med vad som brukar anföras som ka-
raktäristiskt för tjänster, det vill säga att kunden är medproducent exempelvis genom att utföra 
delar av tjänsten (Gummesson, 1998, s.80ff). Men frågan är hur långt skall kravet på kunden 
gå? Resonerar den svenske majoritetskunden på samma sätt? Och vet banken om denna om-
fattande förberedelse från vissa kunder? Att ta med sig bankens material hem och översätta 
det med hjälp av lexikon för att sedan återvända och förklara är en arbetsam process. Dessut-
om är det troligt att detta är ett vanligare beteende bland etniska minoritetskunder med högre 
utbildning och att andra inte klarar av det. Här måste banken fundera över om det finns andra 
sätt att underlätta tjänstemötet för den etniske minoritetskunden. 
 
Att bete sig på ett ”svenskt” sätt är ett ytterligare exempel där den etniske minoritetskunden 
tar på sig en stor del av ansvaret för att uppnå ett lyckat tjänstemöte. Att de etniska minori-
tetskunderna på ett så medvetet plan skulle uttrycka sina försök att anamma ett annat kultu-
rellt förhållningssätt än sin egen är någonting jag inte hade förväntat mig. Detta visar på att de 
har förvärvat den första fasen av tre i interkulturell kommunikationsförmåga, närmare bestämt 
medvetenhet (Hofstede, 1991). Enligt en del respondenters egna utsagor har de dessutom för-
värvat både kunskap och färdigheter vilket följande citat åskådliggör:  
 

”Man ska tänka ordentligt hur man pratar med svenska tjänstemän, det är inte bra att höja rösten 
och vara skrikig och man måste vänta på sin tur att prata, inte avbryta. Man ska också visa att man 
vet vad man vill, men det måste göras på ett lugnt sätt.” 

 
Här är parallellerna till de ickeverbala kulturella skillnader som Philips-Martinsson (1991) tar 
upp uppenbara. Framförallt har respondenter implicit uttryckt intonation, kroppsspråk och 
ögonspel som viktigt. Att många av respondenterna uttryckt detta på ett så medvetet plan för-
klaras troligtvis återigen av urvalet i denna undersökning som framförallt har varit högutbil-
dade, medvetna etniska minoritetskunder som levt i Sverige under en längre period. Att de et-
niska minoritetskunderna försöker anpassa sitt sätt till att vara mer ”svenskt” är naturligt men 
när det går ut över att en del av dessa kunder menar att de inte kan hävda sin rätt har det blivit 
ett asymmetriskt förhållande där den etniske minoritetskunden är den förlorande parten såsom 
detta citat uppvisar: 
 

”Och det jobbiga är att då måste jag lägga band på mig. För om jag börjar höja rösten kommer de 
bara tycka att jag är en invandrare som måste skrika och gorma. Man måste hela tiden bevisa att 
man kan bete sig. Jag menar om jag var svensk och skulle bli behandlad så skulle ja självklart säga 
ifrån. Då är man en kund som är upprörd över att ha fått dålig service. Men om jag gör det är jag 
bara en invandrare som inte förstår systemet och inte kan lägga band på mina känslor.” 

 
Enligt Nixon och Dawson (2002) är effektiv kommunikation sådan kommunikation som är 
produktiv och tillfredställande för både sändare och mottagare. Det är tillbörligt att följa båda 
parternas förväntningar och regler för hur kommunikationen skall gå till. Det empiriska mate-
rialet uppvisar att respondenterna försöker följa banktjänstemännens förväntningar och regler 
för hur kommunikationen skall gå till men om kommunikationen skall bli effektiv bör ett så-
dant försök även finnas från bankens sida. För att detta ska vara möjligt måste ett medvetande 
om skilda kulturella koder och interkulturell kommunikation finnas inom banken. Enligt 
Hofstede (1991) är det möjligt att lära sig interkulturell kommunikation och många av re-
spondenterna anser att en utbildning i interkulturell kommunikation skulle hjälpa banktjäns-
temän att få en större förståelse avseende sina etniska minoritetskunder. En del respondenter 
tror dock inte på detta och menar att många människor, däribland banktjänstemän, inte är in-
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tresserade av att lära sig om andra kulturer och skilda kommunikationssätt. Vilket sammanfal-
ler med det som Hofstede (1991) säger, att de som mest behöver denna utbildning troligtvis är 
de som är mest ointresserade. Utbildningen från bankens sida skall därför inte vara någonting 
som banktjänstemännen frivilligt får välja om de ska genomgå. Dessutom måste banken pre-
cis som Arnerup och Edvardsson (1992, s.172f) hävdar, se till att utveckla, dra till sig och be-
hålla de rätta medarbetarna, närmare bestämt de medarbetare som visar ett intresse och ly-
hördhet för kulturella skillnader. 
 
De kulturella koder som Philips-Martinsson (1991) tar upp har även haft sin inverkan när 
missförstånd mellan banktjänstmannen och respondenter har uppstått. I Yildiz Dags (2004) 
undersökning kan man se hur banktjänstemän skyller missförstånden på språkbristen. Det är 
det som Usunier och Lee (2005) förklarar när de menar att det oftast är enklast att skylla miss-
förstånden på språkbrist då de är det mest påtagliga. Istället måste det inom banken finnas ett 
medvetande om den kulturella kontexten. 
 
Tjänster som betraktas med misstro är en ytterligare kategori som till viss del hänger ihop 
med behovet av information men framförallt med bristen av förtroende för banksystemet. Det 
tog exempelvis lång tid för en del respondenter tills de visste om att Internetbanken finns. In-
ternetbanken och telefonbanken betraktas dessutom av en del kunder som komplicerade och 
det visar på att informationen om hur dessa tjänster fungerar inte har nått fram. Att etniska 
minoritetskunder inte vågar använda betalkort eller helst betalar med kontanter visar både på 
en misstro mot banksystemet och på ett annat sätt att se på kontanter. Dessutom har det före-
kommit en mer extrem misstro mot banksystemet hos enstaka respondenter som helst inte 
förvarar sina pengar på bankkonton eller föredrar att spara sina pengar genom att köpa guld. 
Man kan spekulera i huruvida denna extremt misstänksamma grupp hade varit större om urva-
let hade omfattat fler lågutbildade etniska minoritetskunder. Jag tror att sannolikheten för det-
ta är stor och i sådana fall bör banken försöka upprätta detta förtroende om de vill ha lönsam-
ma kunder. Här har flera respondenter efterfrågat informationsdagar eller kvällar på banken 
under mer lediga former där föreläsningar kan äga rum och de etniska minoritetskunderna kan 
ställa sina frågor. En bra idé kan också vara att det ska finnas tillgång till några personer som 
tolkar under en sådan informationsdag: 
 

”Det hade varit bra med öppet hus på banken någon gång i månaden, kanske en kväll eller helg och 
det skulle kunna vara lite informellt, att man bjuder på kaffe.” 

 
.  
5.2.2 Funktionell kvalitet 
Denna undersökning har visat på att flertalet respondenter känner sig oviktiga för banken. I 
flera fall har denna känsla infunnit sig när banken inte har visat intresse för respondentens av-
sikt att byta bank. Många respondenter menar att banker ser dem som olönsamma kunder och 
därför inte bryr sig om att behålla dem. Hur ska då banker ändra denna bild som responden-
terna har? Ett första steg är att banken måste marknadsföra sig till de etniska minoritetskun-
derna. Samtliga respondenter har uppfattat bankens marknadsföring som mycket osynlig. Frå-
gan är dock om bankers marknadsföring kanske rent av uppfattas som osynlig av de etniska 
minoritetskunderna då bankens marknadsföring inte appellerar till dem. 
 
Respondenter har dessutom berättat att de upplever sig i högre grad som viktiga kunder för 
banken när tjänstemannen intresserar sig för dem och ställer frågor. Detta visar på hur viktigt 
det är att banktjänstemannen inte gör misstaget att inte våga fråga. Detta handlar om att bank-
tjänstemannen upplever motstridiga krav då denne både bör verka kunnig men samtidigt se till 



 
 
 

 73

att kunden blir förstådd. Det går inte att ta miste på hur mycket många av respondenterna har 
uppskattat när banktjänstemän har ställt mycket frågor och intresserat sig för dennes situation. 
Det är sådana engagerade och intresserade banktjänstemän som har lämnat goda intryck hos 
respondenterna. Det är således mycket negativt om banktjänstemannen låtsas förstå mer än 
han gör, det gäller att fråga kunden och framförallt att få kunden att fråga. Stark inlevelseför-
måga från banktjänstemannens sida krävs i denna situation enligt respondenterna. 
 
Vikten av empati, förståelse och tålamod har varit ett genomgående tema i respondenternas 
svar. Att empati är viktigt är känt inom relationsmarknadsföringen (Berry et al. 1998). Och de 
etniska minoritetskunderna verkar behöva det i ännu högre grad. Vi har sett respondenten som 
berättar att hans mor har behov av mänsklig interaktion på banken, för henne betyder det 
mycket att en tjänsteman visar henne ett personligt intresse utöver ärendet. Sejla Taric, plats-
chef på Föreningssparbanken i Rinkeby berättar att etniska minoritetskunder kan komma in 
med alla möjliga blanketter som exempelvis skattedeklarationen. I sådana fall bör det inte ut-
tryckas åsikter om att detta inte är bankens sak. Det handlar inte om att banken ska vara någon 
form av välgörande organisation, men när banken visar prov på den medmänsklighet och em-
pati som den verkställande direktören på Bank of Branson i Missouri talar om, och överträffar 
den etniske minoritetskundens förväntningar är det guld värt. Förutom att en relation utveck-
las med den etniske minoritetskunden där denne känner sig viktig kommer erfarenheten att 
spridas till dennes omgivning. Banken kan se på en gammal kvinna som utför alla sina ären-
den på kontoret, inte använder betalkort och inte har något sparande på banken som olönsam. 
Men om man tänker ett steg längre kan denna kvinna ha flera barn som inom några år kom-
mer att vara kapitalstarka och dessa kommer inte att glömma att deras mor ansåg sig bli illa 
behandlad på ett bankkontor. Det fodras att inlevelseförmågan finns exempelvis när en person 
som pratar mycket dåligt svenska ska göra sig förstådd inför andra människor. 
 
 Att känna sig uttittad på banken i sådana sammanhang kan upplevas som mycket pinsamt 
av den etniske minoritetskunden. Att ta in den etniske minoritetskunden i ett avskilt rum så att 
denne får förklara i lugn och ro kan betyda mycket. Det är det här Pires och Stanton (2000) 
menar med att alla kunder inte har samma möjlighet. Oerfarna etniska minoritetskunder kan 
ha det särskilt svårt i situationen där deras önskningar och behov skall uttryckas, ofta i andras 
närvaro. Tjänster i synnerhet blir utmanande på grund av kunders upplevda eller reella svårig-
heter både vad gäller att förklara sina behov och att svara på det som begärs under deltagandet 
i produktionsprocessen. Här krävs det att banktjänstemännen är mycket lyhörda.  
 
När etniska minoritetskunder upplever sig själva som ”jobbiga” kunder, kan man tydligt se 
att det är empatin, förståelsen och tålamodet som saknas. Att kunden känner sig som en ”job-
big” kund är någonting som inte får hända, det inverkar mycket negativt genom att kunden 
både känner sig oviktig och tappar förtroendet för banken. 
 
Det har tydligt gått att urskilja hur merparten av respondenterna har upplevt sig orättvist eller 
med andra ord rasistisk behandlade av banken eller banktjänstemannen. Här vill jag på-
peka att när jag utformade intervjufrågorna ämnade jag undvika en fokusering vid diskrimine-
ring och istället inrikta mig på skilda kulturella referensramar och tjänstemarknadsföring. 
Men det går inte att frångå det faktum att detta ämne är någonting som berört de etniska mino-
ritetskunderna och någonting som de velat tala om. Det har således visat sig att upplevelser av 
diskriminering har präglat många av respondenternas upplevelser av tjänstemötet med ban-
ken. Detta stöds av Svenska FN-förbundets rapport (2004) som menar att Sveriges banker är 
en del av den dolda strukturella och institutionella diskrimineringen i det svenska systemet. 
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I en del fall går inte respondenternas berättelser att tolkas som annat än uttryck för etnocent-
rism, fördomar och stereotypering från banktjänstemannens sida. Ett exempel är fallet där en 
svart kvinna blev tilltalad på engelska. I andra fall kan det handla om skilda kulturella koder 
där den etniske minoritetskunden upplever ett beteende från banktjänstemannens sida som ut-
tryck för diskriminering trots att detta inte var avsikten från tjänstemannens sida. Exempel på 
detta är det som en del respondenter har påpekat, att banktjänstemannen inte tittar dem i ögo-
nen. Detta har av vissa respondenter uppfattats som att banktjänstemannen ser ned på dem och 
inte vill ägna kunden ens en blick. Enligt Philips-Martinsson (1991) är det dock så att svens-
kar ofta inte tittar varandra rakt in i ögonen utan flyttar blicken från öga till öga eller helt bort 
från ansiktet. Här kan man tydligt se att det krävs ett medvetande om dessa skilda kulturella 
koder. Detta tas också upp av Pires och Stanton (2000), innebörder och kontext är viktiga för 
att definiera ett ”normalt” sett att göra saker på, som hur tjänstemannen och kunden tilltalar 
varandra, om fysisk kontakt är tillåten, helt enkelt hur kulturellt medvetna och känsliga par-
terna är vid tjänstemötet. Sådana svårigheter kan vändas till marknadsmöjligheter för de orga-
nisationer som kan etablera goda sociala kontakter och som är medvetna om kulturella skill-
nader. 
 
De flesta upplevelserna av diskriminering har uppkommit då respondenter har ansökt om lån 
och oftast blivit nekade till det. För en del respondenter har det upplevts som att banktjänste-
männen i detta sammanhang har behandlat dem på ett nonchalant och respektlöst sätt, men 
också att de har blivit nekade lån på felaktiga grunder. Här går de inte mer än att spekulera i 
om det verkligen har handlat om felaktiga grunder eller inte men även om beslutet inte har va-
rit felaktigt grundat visar det på hur viktigt det är att detta beslut framförs på rätt sätt. Att häv-
da att det är datorer som automatiskt räknar ut detta är inte att ge kunden anförliga skäl. Det är 
viktigt att beslutet förklaras och motiveras på ett förståelseinriktat, empatiskt och framförallt 
konkret sätt. I de fall där respondenter har vänt sig till en annan bank och där beviljats lån blir 
det svårt att förklara att den första banken har nekat respondenten lån på annat än fördomsful-
la grunder.  
 
Även här kan de medvetenhetskurser som Hofstede nämner (1991) hjälpa, men personer som 
har svårt att förstå att den egna kulturen med dess normer inte är universums centrum utan att 
kulturen är relativ kommer inte vilja ändra på sitt synsätt. Här menar jag att det är bankens sak 
att se till att sådana människor inte rekryteras. 
 
Vi har sett att många respondenter har upplevt en misstro från bankens sida. Ofta har re-
spondenterna relaterat det till sin kulturella bakgrund vilket gör denna kategori nära relaterad 
till att bli rasistiskt behandlad. Om det verkligen är fallet så finns det inte mycket att analysera 
förutom att det återigen visar prov på irrationell etnocentrism och fördomar. Här är det dock 
viktigt att ta det som Usunier och Lee (2005) menar i beaktning, det vill säga att människors 
tolkning av det som signalerar förtroende, misstro eller en kombination av båda kan skilja sig. 
Vad som betraktas som adekvata kontrollsystem kan också skilja sig. Med det menar jag inte 
att banken ska ändra på sina kontrollsystem men att banken måste vara medveten om detta 
problem. Lagen om åtgärder mot penningtvätt (193:768) har inte någon specifik beloppsgräns 
vilket skapar problem. Exemplet med den eritreanske respondenten som betalade kontant på 
bankkontoret visar på problem som finns. Respondenten uppfattade sig utpekad och misstrodd 
då han blev ifrågasatt vid inbetalningen till en resebyrå. Då banktjänstemannen inte kunde 
peka på en gräns för hur mycket kontanter som får sättas in uppfattade respondenten det som 
att det egentligen handlade om att han är svart och att det rörde sig om ett fördomsfullt bete-
ende från bankens sida. Både svaren från denna undersöknings respondenter och svaren från 
banktjänstemännen i Yildiz Dags (2004) studie visar på tendenserna att kontanthantering är 
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mycket större bland etniska minoritetskunder än för majoritetsbefolkningen. Därför bör det 
finnas en diskussion inom banken om hur man ska gå tillväga när penningtvätt misstänks, det 
är farligt om etniska minoritetskunder upplever sig misstrodda av banken gång på gång. 
 
Det är oroande att så många respondenter upplever att de inte blir behandlade med respekt. 
Att banktjänstemannen tar andra kunder emellan när den etniske minoritetskunden tar lång tid 
i anspråk är helt fel. Det är det bästa sättet att få den etniske minoritetskunden att känna sig 
oviktig, olönsam och behandlad med brist på respekt. Vid sådana tillfällen bör tvärtom bank-
tjänstemannen vara mycket fokuserad och lyhörd för de behov som den etniske minoritets-
kunden har. Även om ärendet tar lång tid i anspråk utan att det upplevs som lönsamt för ban-
ken, blir det lönsamt för banken i ett längre perspektiv att kunden känner sig viktig. Den et-
niske minoritetskunden får inte känna sig som en ”jobbig” kund, det går emot all tjänstemark-
nadsföring och uppbyggandet av relationer. Dessutom är det viktigt att det görs på rätt sätt då 
vi har sett att många respondenter upplever att de blir behandlade som om de vore ett barn. 
Detta är ett uttryck för det som Hofstede (1991) menar, att om man inte förstår att kulturen är 
relativ är det lätt att tro att andra människor är underlägsna eller konstiga. Man kan omedvetet 
uppleva den etniske minoritetskunden som lite mindre intelligent. Både för att man inte för-
står skilda kulturella koder och för att den etniske minoritetskunden eventuellt har svårare att 
uttrycka sig på det svenska språket. Ett exempel på detta är följande uttalande: 
 

”Den kulturella bakgrunden påverkar genom att banktjänstemannen uppfattar en som lite dum på 
grund av att man har språkliga problem.” 

 
Om vi istället är medvetna om detta kan vi få kunskapen om andra kulturers värderingar och 
hur dessa skiljer sig från våra. Färdigheter är en symbios av medvetenhet och kunskap som 
med övning leder till att vi kan lösa problemen med människor från andra kulturer. 
 
Kulturella koder under tjänstemötet har implicit berörts av respondenterna, framförallt har 
det handlat om att man har upplevt missförstånd på grund av skilda kulturella koder. Respon-
denterna anser att det är vanligt bland etniska minoritetskunder att höja rösten för att göra sig 
förstådda. Banktjänstemannen förstår inte det och tar den gestikulerande, högljudda kunden 
fel, det vill säga som att kunden uttrycker kritik mot banktjänstemannens person. Istället för 
att försöka förstå blir banktjänstemannen istället otrevlig och intar en försvarsposition vilket 
leder till en negativ spiral som gör den etniske minoritetskunden mer frustrerad. Enligt Phi-
lips-Martinsson (1991) står kroppsspråket för 55 procent av kommunikationen och rösten för 
38 procent. När vissa respondenter menar att svenska banktjänstemän är dåliga på kropps-
språk och att förklara på andra sätt är det uppenbart att problem uppstår. Att många banktjäns-
temän endast upprepar det de har sagt utan att ändra intonation eller använda andra sätt att ut-
trycka sig tolkar många respondenter som att banktjänstemannen inte bryr sig om kunden, att 
denne är oviktig. Av de kulturella koder som Philips-Martinsson (ibid.) tar upp har responden-
terna nämnt intonation, kroppsspråk, ögonspel och utseende. Dessa kulturella koder har fram-
förallt berörts när respondenterna har beskrivit hur man försöker bete sig på ett svenskt sätt. 
Frågan är dock hur medvetna respondenterna egentligen är om de kulturella koderna. Att ha 
en referensram i form av två kulturer kan göra en person mer medveten om dessa kulturella 
koder, och många av respondenterna har verkat vara till stor del integrerade i det svenska 
samhället vilket kan göra att de i större grad kan se på de kulturella koderna ur olika syn-
vinklar. Dock går det att tänka sig att många kulturella koder ändå kan undgå respondenterna 
och leda till att den etniske minoritetskunden upplever att denne blir behandlad på ett negativt 
sätt.  
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Endast tre av respondenterna upplever att banken visar ett intresse för deras kulturella bak-
grund i positiv bemärkelse. Samtliga är kunder i Föreningssparbanken och detta intresse ut-
trycker sig genom att banken har bemödat sig om att lära känna den mångkulturella markna-
den i bankens omgivning enligt respondenterna. Merparten av respondenterna efterfrågar 
dock ett större intresse för den kulturella bakgrunden från bankens sida. Här vill jag visa hur 
ett mindre, subtilt intresse också uppskattas:  
 

”Men nu när jag tänker på det kommer jag ihåg att det fanns en dam på Nordea för många år sedan 
och hon var svensk. Hon var gift med en irakier så hon kunde några ord arabiska. Hon frågade var 
jag kom ifrån och brukade säga några ord på mitt språk när jag kom till banken. Det kändes roligt.” 
 
”En gång i början av min tid i Sverige var det en ung kvinna på banken som såg att jag hade ett per-
siskt namn. Så när jag skulle gå önskade hon mig en trevlig dag på persiska. Hon hade lärt sig säga 
det av sina vänner. Det tyckte jag var jätte trevligt, jag var glad hela dagen efter det.”  

 
Några sätt att visa intresse för de etniska minoritetskundernas kulturella bakgrund enligt re-
spondenterna är att anställa människor med utländsk bakgrund, att bankens material finns på 
andra språk, att bankanställda genomgår utbildningar i kulturell medvetenhet och att den tra-
ditionella marknadsföringen appellerar till etniska minoritetskunder genom att exempelvis in-
vandrare finns med i marknadsföringen. 
 
Banktjänstemän som har gjort ett gott intryck på respondenterna är sådana människor som 
besitter de kvalitéer som respondenterna efterfrågar; de är förstående, engagerade och ser 
människan i kunden. Det är mycket viktigt att banken värnar om dessa medarbetare. Inte bara 
att de uppmuntras och känner sig uppskattade, utan de måste dessutom ha ett organisatoriskt 
stöd då det kräver stora ansträngningar från banktjänstemannen sida att engagera sig i den et-
niske minoritetskundens situation. Här kan man relatera till ledningens stöd och interna dia-
log som är en aktivitet inom intern marknadsföring som Echeverri och Edvardsson (2002) 
nämner. Enligt författarna lämnas ofta personalen ensamma med idéer, istället bör chefen el-
ler arbetsledaren hjälpa och uppmuntra de anställda att genomföra dessa. Frontpersonalen kan 
stöta på olika problem i mötet med den etniske minoritetskunden, då är det viktigt att det finns 
ett stöd från organisationen. Dessa problem bör diskuteras och den värdefulla information 
som frontpersonalen har måste tillvaratas. Även den mest hängivne medarbetaren som till ful-
lo tror på företagets strategi ger upp om denne inte känner att det finns ett stöd när svårigheter 
uppkommer och att dennes idéer inte tillvaratas. 
 
5.2.3 Profil 
 
Word-of-mouth 
Det empiriska materialet i den här undersökningen bekräftar de teorier som menar att word-
of-mouth i hög grad är utbrett bland etniska minoritetskunder. Då respondenterna i denna un-
dersökning har ursprung i kollektivistiska kulturer kan detta kopplas både till det som Fuku-
yama (1995) talar om, att personer från kollektivistiska länder i mindre grad litar på främling-
ar och därför utbyter erfarenheter med personer från det personliga nätverket, och det som 
Hofstede menar, att personer från kollektivistiska kulturer i större grad utbyter erfarenheter 
med sin omgivning. Att dessa personer dessutom bor i ett nytt land där de inte har växt upp 
kan troligtvis dessutom förstärka behovet av att tala om sina erfarenheter med personer i sin 
omgivning på grund av den upplevda osäkerheten. Här kommer vi in på det Pires och Stanton 
(2000) menar, att etniska minoritetskunder har svårigheter att bedöma, att söka upp och utvär-
dera informationen om produkter och tjänster på grund av bristen på tid och pengar och kän-



 
 
 

 77

nedom om marknaden. Svårigheterna är desto större vid tjänster då dessa enbart kan utvärde-
ras under eller efter konsumtionstillfället. Detta gör att oerfarna etniska minoritetskunder 
kommer att förlita sig på informationen från personer i sin omgivning. Word-of-mouth är en 
marknadsförares dröm, men då bankerna inte förvaltar denna möjlighet, vilket det empiriska 
materialet uppvisar, kan det istället bli en mardröm vilket denna sammanfattning av empirin 
kan åskådliggöra: 

 
• Respondenterna talar i hög grad med sin omgivning framförallt om negativa upplevelser. 
• Endast 4 av 18 respondenter rekommenderar sin bank. 
• 11 personer har upplevt händelser med banken som uppfattats som mycket negativt varav 

7 av dessa har bytt bank.  
• Den nya banken har uteslutande valts baserat på rekommendationer från omgivningen. 
• I 8 fall har de negativa upplevelserna förekommit i interaktion med Nordea. 
 
Ett bankkontor som har vunnit på att word-of-mouth är utbrett bland respondenterna är Före-
ningssparbankens ”mångkulturella” kontor i Rinkeby. Samtliga respondenter som har bytt till 
denna bank har gjort det baserat på rekommendationer från det personliga nätverket. Att så 
många respondenter har negativa upplevelser från tjänstemöten med Nordea behöver inte be-
tyda att denna bank är sämre. Troligtvis är förklaringen att de flesta etniska minoritetskunder 
har varit kunder i denna bank då den första utbetalningen av lön, sjukpension, barnbidrag, för-
sörjningsstöd etcetera har kommit in vilket gör det sannolikt att det finns många upplevelser i 
anknytning till Nordea. Men när dessa personer därefter kommer ägna sig åt negativ word-of-
mouth avseende Nordea finns risken att banken uppfattas som den sämsta, vilket uppenbart är 
mycket negativt för banken.  
 
Vi kan dessutom se hur respondenternas svar helt går emot tanken att bankkunderna är trög-
rörliga vilket är en uppfattning som brukar anföras. En orsak till att så många respondenter 
har bytt bank när de inte varit nöjda kan vara att det empiriska materialet representerats av et-
niska minoritetskunder som är medvetna och relativt utbildade, men sju personer av elva är 
fortfarande mycket högt. Kan det vara så att etniska minoritetskunder är mindre trögrörliga än 
majoritetsbefolkningen? Urvalet i denna undersökning är på intet sätt representativt men ban-
ker torde undersöka om tendensen i denna undersökning stämmer. Det är ett resultat som jag 
och säkerligen många med mig inte hade förväntat oss. 
 
Traditionell marknadsföring 
Denna undersökning har visat på att flertalet respondenter känner sig oviktiga för banken, 
många respondenter menar att banker ser dem som olönsamma kunder och därför inte bryr sig 
om att behålla dem. Hur ska då banker ändra denna bild som respondenterna har? Ett första 
steg är att banken måste marknadsföra sig till de etniska minoritetskunderna. Samtliga re-
spondenter har uppfattat bankens marknadsföring som mycket osynlig. Frågan är dock om 
bankers marknadsföring kanske rent av uppfattas som osynlig av de etniska minoritetskunder-
na då bankens marknadsföring inte appellerar till dem. Troligtvis lutar det mer mot att bankers 
marknadsföring inte når de etniska minoritetskunderna. Idag är det endast Föreningssparban-
ken som uttalat säger sig vända till etniska minoritetskunder genom sina mångkulturella kon-
tor. Det förefaller dock inte som att banken har marknadsfört detta särskilt väl utåt. Respon-
denter som är kunder på ett av Föreningssparbankens mångkulturella kontor eller har hört ta-
las om kontoret, har fått denna kunskap genom vänner och bekanta. Troligtvis har Förenings-
sparbanken kunna marknadsandelar att vinna genom att marknadsföra sin satsning på etniska 
minoritetskunder. 
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Ett första steg är att banken frågar sig vilka medier som de etniska minoritetskunderna kan nås 
igenom. Ett sätt att marknadsföra sig kan vara genom tidningar som finns på andra språk i 
Sverige eller tidningar som skrivs på enklare svenska, exempelvis Sesam. Metro är en dags-
tidning som når många etniska minoritetskunder. Det enklaste sättet idag är dock att vända sig 
till en marknadsföringsbyrå som hjälper företag som vill nå etniska minoritetsgrupper. I 
Stockholmsområdet finns det för närvarande redan två sådana byråer. 
 
En gemensam tanke hos de författare som presenterats i teoriavsnittet är att mångkulturell 
marknadsföring uttrycks av Rapaille (2001) och handlar om att ”knäcka koden” eller ”avko-
da” en kultur. Det handlar inte bara om att översätta sitt material. Utifrån respondenternas 
svar går det att identifiera några punkter som banker borde ta i beaktande i sin marknadsfö-
ring. Jag kommer återigen att presentera ett citat från empiriavsnittet eftersom det är så talan-
de för vad banken borde tänka på: 
 

”Om de har en person som är latinamerikan på bilden tror jag att man blir mer uppmärksam. Jag 
tänkte på det eftersom jag såg en annons på utlandssamtal en gång och de hade en kvinna från La-
tinamerika och några ord på spanska och då reagerade jag på en gång och ringde dem Det var jät-
tebra för jag ringer väldigt billigt med dem till Chile. Annars tittar man liksom inte. Jag tror att ban-
kerna förlorar på att det är så många invandrare som inte vet att det finns massor med bra tjänster 
hos dem, som till exempel jag var innan.”  

 
Det är egentligen självklart att marknadsföringen måste vara sådan att målgruppen kan identi-
fiera sig med den. Man använder sig inte av en femtioårig blond affärskvinna i marknadsfö-
ring som vänder sig till ungdomar. På samma sätt kommer inte denna bild appellera till en et-
nisk minoritetskund. Här handlar det inte bara om att målgruppen utseendemässigt skall kun-
na identifiera sig med marknadsföringen, banken måste också fråga sig vilka värderingar som 
målgruppen har, vad är det som driver dem? Precis som McDonald (2005) säger handlar det 
om att erövra kulturen. Vi har sett att många respondenter nämner hur viktig familjen är för 
dem, det är någonting som de tycker skiljer dem mot etniska svenskar. Man måste identifiera 
det segment av etniska minoritetskunder som man vill nå. Det kanske ger helt fel signaler att 
en ensam kvinna finns i bankens marknadsföring även om hon är framgångsrik. Målgruppen 
kanske vill att hennes man och barn också är närvarande exempelvis.  
 
Samtidigt finns det ingen anledning att marknadsföra någonting som inte är verkligt. Det ver-
kar inte vara några andra stora banker förutom Föreningssparbanken som på något sätt är in-
tresserade av att vända sig till etniska minoritetskunder. I Föreningssparbankens fall förefaller 
satsningen på etniska minoritetskunder inte innebära mer än att personer med utländsk bak-
grund och språkkunskaper, som förutsätts besitta en kulturell kompetens, anställs på kontor 
belägna i invandrartäta orter. Grönroos (1996) beskriver hur en god profil, som väcker orealis-
tiska förväntningar som företaget inte kan leva upp till kan leda till att kundens kvalitetsupp-
levelse blir ännu negativare än den kunde ha blivit. Orsaken till detta är att kundens upplevda 
kvalitet kan ses som en jämförelse mellan kundens subjektiva förväntningar och den tjänst 
denne upplever sig få. 
 
Förväntningar 
Rimligtvis torde de erfarenheter etniska minoritetskunder har av banken från sitt ursprungs-
land påverka de förväntningar de har på den svenska banken. Vi har sett att respondenterna 
från Turkiet och Iran hade goda upplevelser av tjänstemöten med banken i ursprungslandet. 
Är då de svenska bankerna så mycket sämre än bankerna i dessa länder på att möta kunders 
behov? Det är någonting som det inte går att svara på här men det kan vara så att det endast 
handlar om att respondenterna inte upplever samma utanförskap i tjänstemötet med banken i 
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ursprungslandet i jämförelse med banken i Sverige. Varken språkliga problem eller skillnader 
i kulturell repertoar är hinder när respondenterna interagerar med banken i ursprungslandet, 
vilket gör att dessa faktorer inte inverkar på känslan av att inte bli respekterad eller att man 
blir behandlad som ett mindre vetande barn. Merparten av dessa respondenter förväntade sig 
att de skulle bli behandlade på samma tjänsteinriktade sätt i mötet med banken i Sverige. Där-
emot upplevde de istället besvikelse, och om det som Grönroos (1996) anför stämmer, är det 
troligt att den negativa kvalitetsupplevelse som respondenterna har upplevt har blivit ännu ne-
gativare än den kunde ha varit då förväntningarna på bankmötet var stort. De resterande re-
spondenterna har inte haft så goda upplevelser av bankmötet i ursprungslandet. Däremot me-
nade nästintill samtliga att de förväntade sig att banken i Sverige skulle vara serviceinriktad i 
mycket högre grad. Troligtvis är denna grupps förväntningar ändå inte lika stor som den första 
gruppens då man redan har varit van att ha ett lågt förtroende för bankväsendet i ursprungs-
landet.  
 
Att så många respondenter har mycket goda erfarenheter av banken i ursprungslandet går 
emot påståendet att etniska minoritetskunder redan har ett lågt förtroende för banken baserat 
på dåliga erfarenheter från hemlandet. Även de respondenter som har negativa upplevelser av 
bankväsendet från ursprungslandet menar att innan de hade interagerat med den svenska ban-
ken hade de höga förväntningar på den svenska banken. Det låga förtroende för banken idag 
beror helt på erfarenheterna från bankmöten i Sverige. Jag hade inte förväntat mig att så 
många respondenter skulle ha bra erfarenheter från banken i sitt ursprungsland. Detta både för 
att det är ett påstående från Usunier och Lee (2005) men jag ser även uttryck för etnocentrism 
från min sida, på något undermedvetet sätt förväntar jag mig att banksystemet är mycket säk-
rare och mer rättvist i Sverige. 
 
Mer än hälften av respondenterna har inte förtroende för banken. Av de personer som säger 
sig ha förtroende för banken ger en del respondenter enligt mig motstridiga svar. Två respon-
denter säger sig ha förtroende för banken men känner sig samtidigt oviktiga för banken och 
tycker att ett lyckat tjänstemöte inte är beroende av banken utan tjänstemannens personlighet, 
vilket jag inte ser som att ha ett stort förtroende för banken. Dessutom menar några personer 
som säger sig ha förtroende för banken att de inte har förtroende för att banken alltid behand-
lar dem på ett rättvist sätt. Av de personer som har förtroende för banken har de flesta fått det 
efter att de har bytt bank och det är ofta endast beroende av den personliga bankkontakt som 
man har. Att en del respondenter endast har förtroende för en person på banken är inte bra för 
banken som helhet. Om denna personliga bankkontakt slutar på banken finns risken att man 
även förlorar den kund som tjänstemannen hade en relation till. Det är viktigt att den etniske 
minoritetskunden inte endast har en relation till sin bankkontakt utan också till den bank som 
denne är kund i. 
 
Här är det viktigt att beakta det som Zineldin (1995) säger, att förtroende för banken från kun-
dens sida ofta fungerar bättre än andra former av kontroll. Därför är det mycket oroande att 
dessa respondenter i så liten grad har förtroende för banken. När banken behöver vidta försik-
tighetsåtgärder bör det inte indikera misstro från bankens sida, utan det måste ske på ett rela-
tionsorienterat sätt där kunden känner att det handlar om en ömsesidighet där både parter är 
beroende av varandra och inte någon form av myndighetsutövande från bankens sida, viket 
Seal (1998) poängterar. Framförallt bör man som Usunier och Lee (2005) menar, se på förtro-
ende ur ett kulturellt perspektiv. I Yildis Dags (2004) undersökning berättar banktjänstemän-
nen att etniska svenskar inte reagerar på att de måste redovisa varifrån de kontanter som ska 
sättas in på kontot har sitt ursprung, medan de etniska minoritetskunderna ofta blir mycket 
upprörda. I det empiriska materialet i denna undersökning har det också visats prov på att re-
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spondenter har känt sig misstrodda vid sådana frågor. Detta kan mycket väl hänga ihop med 
att det som indikerar misstro ser olika ut i olika kulturer. Det här är ingenting som bara ska 
accepteras utan vidare reflektion, utan här måste man ta reda på vad det är som indikerar 
misstro och hur detta kan förändras. Även om jag här anknyter till den kulturella kontexten 
går det inte att bortse ifrån att etniska minoritetskunder troligtvis i högre grad blir ifrågasatta 
på grund av uttryck för fördomar och etnocentrism. 
 
Att förväntningar på olika banker inte skiljer sig kan vi utläsa utifrån svaren på frågan avse-
ende hur man uppfattar olika bankers profil. Ett fåtal respondenter ser det som att Förenings-
sparbanken i högre grad vänder sig till etniska minoritetskunder. Några respondenter vet ock-
så att bankerna vill förmedla olika profiler men man har inte några förväntningar om att det är 
någonting som märks i praktiken. 
 
5.2.4 Analys av ofullständiga intervjuer 
Om man läser detta empiriska material kan man med enkelhet dra slutsatsen att intervjuerna 
blev ofullständiga av den anledningen att dessa respondenter talar dålig svenska och därför 
inte förstod mina frågor. Så är dock inte fallet, även om de hade många brister i det svenska 
språket, har jag fått fullständiga intervjuer från personer med större brister i det svenska språ-
ket. Dock går det i tabellen (se figur 4.3) att utläsa att dessa är personer med låg utbildning 
som har integrerats tämligen dåligt i det svenska samhället. Frågan är om fler sådana intervju-
er hade uppkommit om fler lågutbildade människor hade ställt upp på en intervju. 
 
Det intressanta är att dessa respondenter var mycket villiga att ställa upp på en intervju, men 
kunde därefter inte, eller som i fallet med respondent nummer 1, ville därefter inte svara på de 
flesta frågor. Respondent nummer 1 visade en stor misstro mot banken och mot mig. Frågan 
är om han inte efter ett tag började misstänka att jag inte var den jag utgav mig för att vara. 
Att respondenten blir orolig är inte konstigt då han säger att han får sin lön i handen av den 
anledningen att han är timanställd, vilket kan tolkas som att han arbetar svart eller har en osä-
ker tillfällig anställning. Utifrån respondentens uttalanden tolkar jag det som att han överhu-
vudtaget har en misstro mot bankväsendet, inte bara mot det svenska bankväsendet. Det var 
dock svårt att få fram vad denna misstro grundar sig på. 
 
Vi kan se att både respondent nummer 1 och nummer 2 påstår att de inte tillhör någon bank. I 
fallet med respondent nummer 1 kan det handla om att han allmänt inte vill svara på de flesta 
frågor. Kvinnan från Libanon verkar dock inte se sig som en bankkund trots att det är uppen-
bart att hon är kund, då hon exempelvis äger ett konto som hon kan ta ut pengar ifrån. Överlag 
kan man se att samtliga av dessa respondenter ”inte vill klaga” som en respondent uttrycker 
det, vilket jag försökte förklara att det inte handlar om, utan att genom att svara på mina frå-
gor kanske vi kan få en bättre bank. Respondenterna verkar dock resonera som att ”det är bra 
som det är idag” och ser inte riktigt meningen med de frågor som ställs. 
 
Dessa respondenter verkar befinna sig utanför banksystemet, eller det är någonting de i alla 
fall tror, då två respondenter inte anser sig vara kunder i en bank, trots att de uppenbarligen är 
det. Det är tydligt att deras beteende inte är ett lönsamt beteende för banken. Frågan är hur 
många sådana kunder det finns och vad kan banken göra för att de ska känna sig som en del 
av banksystemet? Detta empiriska material visar att bankens arbete för att nå dessa kunder 
ställs inför stora utmaningar. Om denna grupp är stor i samhället, har då banken råd att inte 
försöka nå den? 
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5.2.5 Analys av intervju med Föreningssparbanken 
Utifrån Yildiz Dags (2004) undersökning går det att utläsa att bankerna i Skärholmen, trots att 
området befolkas av 82 nationaliteter inte har någon medveten strategi för att möta de etniska 
minoritetskunderna. Avsaknaden av ett kulturellt tänkande är total och ett lyckat tjänstemöte 
är helt beroende av tillfälligheter eller banktjänstemannens initiativförmåga. Föreningsspar-
bankens satsning att rikta sig till etniska minoritetskunder är således en ljusglimt i ett stort 
mörker. Detta kan även utläsas utifrån de etniska minoritetskundernas upplevelser i denna un-
dersökning som visar att Rinkebykontorets arbete uppskattas. Men om man ser närmare på 
Föreningssparbankens Rinkebykontor verkar dock den mångkulturella satsningen inte innebä-
ra mer än att det har anställts flerspråkliga personer med utländsk bakgrund som därför förut-
sätts inneha någon form av kulturelle kompetens. Resonemanget förefaller vara att invandrare 
förstår invandrare. Och visst kan det vara enklare för en etnisk minoritetskund att identifiera 
sig med någon som man upplever har lite mer lika upplevelser, men att banktjänstemannen 
har utländsk bakgrund förutsätter inte att den kulturella kompetensen finns. Det går inte heller 
att förutsätta att banktjänstemännen ska ha hela det ansvaret på sig själva och intuitivt veta hur 
de ska agera gentemot den etniske minoritetskunden. Detta måste vara förankrat i hela organi-
sationen och banktjänstemännen bör känna ett starkt organisatoriskt stöd. En ständig dialog 
bör föras om utmaningar och problem. 
 
Man kan fråga sig om det inte är detta som har gjort att endast två medarbetar av fjorton fort-
farande arbetar på kontoret. I första hand kan det vara så att det fokuserades alldeles för 
mycket på att banktjänstemännen skulle ha utländsk bakgrund vid rekryteringsprocessen. De 
etniska minoritetskunderna i denna undersökning efterfrågar dock framförallt empati, förstå-
else och tålamod. Att en person har utländsk bakgrund betyder självklart inte att denne per au-
tomatik besitter de nämnda kvalitéerna. Det är sådana kännetecken som man snarare bör fo-
kusera på i rekryteringsprocessen. I andra hand klarar inte ens den mest hängivne medarbeta-
ren av arbetet om det inte finns ett organisatoriskt stöd när svårigheter uppkommer. 
 
Sejla Taric, platschef, har arbetat på Rinkebykontoret sedan den startades och vi kan se hur 
hon beskriver att det har förekommit många svårigheter. Hon säger sig själv ha förvärvat en 
annan medvetenhet idag, men det är tydligt att det har krävts många år av övning. Vissa kultu-
rer skiljer sig mycket från hennes ursprungskultur och det tar tid innan man lär sig tolka olika 
kulturella synsätt och koder. Det förefaller som att det helt vilar på de anställda som möter 
dessa etniska minoritetskunder att intuitivt försöka göra det bästa av situationen, någonting 
som inte kan förväntas av den bankanställde och som de flesta inte klarat av. Sejla Taric och 
hennes kollega är de enda anställda på Rinkebykontoret som har klarat av detta, vad det beror 
på går inte att svara på här, men det kan ha att göra med personliga egenskaper som stark vilja 
och en personlig tro och engagemang för det mångkulturella arbetet. 
 
Ett interkulturellt medvetande bör finnas inom hela organisationen och satsningen på de et-
niska minoritetskunderna bör inte ses som ett välgörenhetsprojekt. Sådana tankar kan man se 
hos banktjänstemännen i både Yildiz Dags (2004) undersökning och Anderssons och Axels-
sons (2003) undersökning. Olyckligtvis drar även författarna i den sistnämnda undersökning-
en felaktiga slutsatser, de menar att det finns en konflikt mellan bankens vinstintresse och det 
mångkulturella arbetet, Föreningssparbanken är inte en välgörenhetsorganisation utan ett 
vinstdrivande bolag, poängterar man. Här har man helt missförstått både tjänstemarknadsfö-
ringens kärna och det mångkulturella arbetes potential. 
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I den teoretiska referensramen beskriver Arnerup och Edvardsson (1992) den interna mark-
nadsföringens huvuduppgifter. Praktiskt innebär detta att det inte räcker att utnämna sig till ett 
mångkulturellt bankkontor, anställa några personer med invandrarbakgrund och sedan tro att 
arbetet sköter sig självt. För det första måste hela företaget genomsyras av förändringsarbetet. 
I Anderssons och Axelssons (2003) uppsats framgår det hur anställda på Föreningssparban-
kens andra bankkontor i Stockholm anser det vara orättvist att det mångkulturella bankkonto-
ret i Rinkeby får ekonomiska medel när det går med förlust. I detta fall handlar det från Före-
ningssparbanken sida om en långsiktig satsning där de ekonomiska förtjänsterna kan ta lång 
tid att märkas. Om en förståelse för det mångkulturella arbetet finns i hela företaget kan sådan 
misstro undanröjas. Alla människor passar inte in i ett företag. Här vill jag anknyta till det 
som Hofstede (1991) hävdar, det vill säga att människor som har svårt för att ändra sitt syn-
sätt, har ett etnocentriskt perspektiv och inte vill förändra sig är inte bra kandidater för ett fö-
retag som vill vända sig till nya marknader som till exempel de etniska minoritetskunderna. 
Att den arbetssökande själv har invandrarbakgrund betyder inte heller att denne är en bra kan-
didat. Etnocentrism finns inom alla kulturer. För att inte locka ”fel” medarbetare till företaget 
bör företaget tydligt förmedla sin affärsidé, vision och sina mål och lägga stora ansträngningar 
på rekryteringsprocessen. För att sedan kunna behålla de ”rätta” medarbetarna bör de stödjas 
och motiveras på bästa sätt, allt detta i enlighet med den interna marknadsföringens teorier. 
 
5.2.6 Upplevd tjänstekvalitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovanstående bild skall påminna oss om syftet med analysen, det vill säga att svara på hur de 
etniska minoritetskunderna upplever tjänstemötet med banken. Analysen visar att de etniska 
minoritetskunderna upplever att hur interaktionsprocessen med banken upplevs är viktigare 
än vad som tekniskt görs för denne, vilket helt följer Christian Grönroos resonemang. Många 
gånger är den funktionella kvaliteten ett hinder för att den tekniska kvaliteten skall vara till-
fredställande. Både den tekniska kvaliteten och den funktionella kvaliteten upplevs som brist-
fällig, ett lyckat tjänstemöte beror på tillfälligheter och banktjänstemannens initiativförmåga. 
De etniska minoritetskundernas profilbild av banken påverkas negativt av både den funktio-
nella och den tekniska kvaliteten. Enligt respondenterna är bankens externa marknadsföring 
osynlig, följaktligen påverkas inte profilbilden av denna. Det som däremot drar ner förvänt-
ningarna och påverkar bankens profilbild negativt är den ryktesspridning som är utbredd. Att 
flertalet av respondenterna i början hade höga förväntningar på den svenska banken, någon-
ting som senare visade sig vara orealistiska förväntningar, kan ha fört med sig att de respon-
denternas kvalitetsupplevelse har blivit ännu negativare än den kunde ha blivit. 

 

Upplevd kvalitet 
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6. Slutsats 
Uppsatsens slutsatser presenteras samlat i en överskådlig bild inspirerad av Christian Grön-
roos modell för tjänstekvalitet. Här ser man inte endast hur respondenternas upplevelser av 
tjänstemötet med banken ser ut, vilket är svaret på denna uppsats problemformulering, utan 
även vad dessa upplevelser beror på. Kapitlet avslutas med en sammanfattande slutsats, kon-
kreta förslag från respondenterna samt lärdomar som banker och andra tjänsteföretag vilka 
arbetar med etniska minoritetskunder kan dra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Man har ett behov av information som inte 
är tillfredställt 

• Att banktjänstemän ger råd och tips på eget 
initiativ uppskattas men förekommer sällan

• På grund av informationsluckan finns det 
en misstro mot många av bankens tjänster 

• Det finns ett behov av bankens material på 
andra språk 

• Om tjänstemötet upplevs positivt beror helt 
på banktjänstemannens personlighet  

 

• Empati, förståelse och tålamod saknas från bankens 
sida, vilket starkt efterfrågas 

• Man behandlas som ett ovetande barn 
• Man behandlas respektlöst 
• För att ett tjänstemöte skall bli lyckat bör man som 

kund bete sig på ett ”svenskt” sätt 
• Banktjänstemän är svaga på att uppfatta kulturella ko-

der och svaga på att finna alternativa förklaringssätt 
• Banken upplevs som en myndighet 
• Banktjänstemän som är intresserade och engagerade 

uppskattas men dessa är få 

• Man känner sig som en oviktig kund 
• Man upplever sig bli diskriminerad 
• Man upplever sig bli misstrodd och ifrågasatt
• Man känner sig som en ”jobbig” kund 
• Man upplever sig bli behandlad som ett 

mindre vetande barn 
• Man upplever sig bli respektlöst behandlad 
• Man har inte förtroende för banken 
• Man vet inte vad banken har att erbjuda 
• Man blir betraktad som en olönsam kund 

Vad som görs (teknisk kvalitet) Hur det görs (funktionell kvalitet) 

Tjänstekvaliteten upplevs överlag vara låg 

• Respondenterna talar i hög grad med sin om-
givning framförallt om negativa upplevelser 

• Endast 4 av 18 respondenter rekommenderar 
sin bank 

• 11 personer har upplevt händelser med ban-
ken som uppfattats som mycket negativt var-
av 7 av dessa har bytt bank 

• Den nya banken har uteslutande valts baserat 
på rekommendationer från omgivningen 

• Bankens externa marknadsföring upplevs 
som osynlig 

• Man uppfattar inte någon skillnad i profil 
mellan banker 

Ryktet 
(tjänsteleverantörens profil och rykte)
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6.1 Avslutning 
Tre ledord från respondenternas sida har varit: empati förståelse och tålamod. De är dessa 
egenskaper hos banktjänstemän som framförallt värdesätts och enligt respondenterna förefal-
ler ett lyckat tjänstemöte vara nästintill uteslutande beroende av närvaron av dessa tre ledord. 
Ett ytterligare tema som har varit genomgående är behovet av information, och enligt respon-
denterna är informationsluckan stor. Nedan presenteras några konkreta förslag på vad som 
kan förbättra den upplevda tjänstekvaliteten enligt respondenterna: 
 
• Anställ personer med kulturell och språklig kompetens, men det är lika viktigt att beakta 

att dessa personer även besitter kvalitéer som empati, förståelse och tålamod. 
• Översätt bankens material såsom Internetbanken, informationsmaterial, broschyrer och te-

lefonbanken, till fler språk.  
• Låt de anställda genomgå kurser i kulturell medvetenhet. 
• Inför informationsdagar eller informationskvällar på banken. 

 
Banker och andra tjänsteföretag kan dra lärdomar av denna undersökning. Tjänsteföretag som 
vill nå sina etniska minoritetskunder kan även dra nytta av kunskap från variablerna i den in-
terkulturella relationen, som har utarbetats med hjälp av tidigare teori och resultaten i denna 
undersökning. Varje tjänsteföretag som har etniska minoritetskunder eller som vill satsa på 
denna målgrupp kan fråga sig vad som i denna undersökning är tillämpligt i företagets situa-
tion respektive vad som inte alls passar in. Nedan följer en sammanfattande presentation av 
variablerna i den interkulturella relationen samt intern marknadsföring som är den understöd-
jande relationen: 
 
V1 Kultur Detta är grunden i den interkulturella tjänsterelationen. För att den interkulturella relationen skall 
lyckas måste man vara medveten om kulturen som en variabel. 
 
V2 Interkulturell kommunikation Det går att lära sig interkulturell kommunikation. Låt de anställda genomgå 
kurser i kulturell medvetenhet. Det går inte att förvänta sig att tjänstemannen intuitivt har kulturell kompetens. 
 
V3 Medvetande om fällor vid interkulturell kommunikation Även en mycket kulturell medveten person kan 
hamna i fällor såsom stereotypering, fördomar och etnocentrism. Ett medvetande om detta kan minska risken, 
men framförallt bör man vid rekryteringsprocessen se till att personer som är öppna för kulturella skillnader an-
ställs. 
 
V4 Mångkulturell marknadsföring Företag måste anpassa sig till en förändrad omvärld. Inom marknadsföring 
är det självklart att inte använda samma marknadsföring i länder med mycket skilda kulturer. Men marknaden i 
det egna landet är inte längre homogen och man kan inte använda sig av samma marknadsföring till alla kunder. 
 
V5 Kundsegmentering efter etnicitet Det är vanligt att använda segmenteringsvariabler inom marknadsföring. 
Men ännu är det få företag i Sverige som använder kultur som en segmenteringsvariabel. Företagen måste kunna 
se kultur som vilken annan segmenteringsvariabel som helst. 
 
V6 Word-of-mouth Som människor talar vi med varandra om våra erfarenheter av varor och tjänster. Personer 
från etniska minoriteter gör det i ännu högre grad framförallt beroende på den större graden av osäkerhet. Därför 
är det viktigt att göra rätt från första början. På det sättet kan word-of-mouth bli en konkurrensfördel istället för 
en nackdel. 
 
V7 Förtroende Många etniska minoritetskunder saknar förtroende för banksystemet. Att bygga upp ett förtroen-
de är ett långsiktigt arbete och är inte enkelt men vinsterna av att uppnå detta förtroende är stora.  
 
 



 
 
 

 85

Intern marknadsföring är dock en grund för att ett tjänsteföretag skall kunna ändra sin strategi. 
Om man som företag vill vända sig till sina etniska minoritetskunder måste man börja med att 
involvera och motivera sin egen personal. Det är människorna i organisationen som man mås-
te ta hjälp av. Genom att göra dem delaktiga i förändringsarbetet skapas och utvecklas organi-
sationens idéer, mål och strategier gemensamt. Det bästa sättet att motivera personalen till att 
bli tjänstvillig och inställd på ett kundinriktat arbete är att använda ett aktivt och målinriktat 
program. Det är viktigt att alla medarbetare på olika avdelningar (kontaktpersonal, stödjande 
personal, gruppledare och chefer) är inkluderade.  
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7. Avslutande diskussion 
Kapitlet inleds med en kritisk granskning av denna undersökning. Kritik har löpande presen-
terats i uppsatsen, men en sammanfattning ges här i syfte att underlätta för läsaren. Framför-
allt kommer jag att presentera de skevheter som eventuellt har uppkommit. Därefter diskute-
ras undersökningens kunskapsbidrag. Undersökningens frågeställning har varit explorativ. 
En explorativ studie genererar ofta fler frågeställningar än vad den besvarar, så har varit fal-
let även i denna studie, kapitlet avlutas således med förslag till framtida forskning. 

 
7.1 Kritisk granskning 
Den främsta informationskällan till denna undersökning är framförallt kvalitativa djupinter-
vjuer. Undersökningens resultat påverkas således av hur respondenterna har vinklat situatio-
nen. Detta kan eventuellt ha skett när respondenter har berättat om sina erfarenheter av tjäns-
temötet med banken i sitt ursprungsland. Nästintill samtliga respondenter med ursprung i Iran, 
Irak och Turkiet har gett en mycket bra bild av tjänstemötet med banken i sitt ursprungsland. 
En anledning till detta kan vara att respondenten inte vill ge en negativ framställning av det 
land som denne eventuellt känner en större samhörighet med. Samtidigt har samtliga respon-
denter med ursprung i Balkanområdet istället gett en negativ framställning av tjänstemötet 
med banken i deras ursprungsland, så om denna risk verkligen existerar är någonting som var-
je läsare får ta ställning till. 
 
Många av de personer som jag har bett om en intervju har varit misstänksamma mot mig och 
inte velat ställa upp. Det finns således ett stort ”misstänksamhetsbortfall”. Respondenterna i 
denna undersökning har varit relativt välutbildade invandrare som oftast har levt länge i Sve-
rige. Jag har tolkat det som att dessa respondenter är mycket medvetna, etniska minoritets-
kunder som har lätt för att artikulera sig. Detta urval har inte varit medvetet utan det är någon-
ting som upptäcktes efter att intervjuerna sammanställdes. Således kan man dra slutsatsen att 
etniska minoritetskunder med högre utbildning, som i större grad är integrerade i samhället, 
inte har varit misstänksamma i samma grad och har haft ett större intresse av att medverka i 
en intervju. Självklart är detta någonting som har påverkat undersökningens resultat.  
 
Troligen ställer personer med högre utbildning större krav på den tjänst som tillhandahålls, 
vilket har gett en tämligen negativ bild av etniska minoritetskunders upplevelse av tjänstemö-
tet med banken. Om vi ser på de ofullständiga intervjuerna i undersökningen framgår det att 
dessa respondenter inte alls ställde samma krav. Frågan är om detta urval kan ses som skevt. 
Kanske är dessa respondenter som idag har en större distans och erfarenhet och som dessutom 
är bra på att artikulera sig, det bästa urvalet för att svara på undersökningens problemformule-
ring. Jag tar mig här friheten till en vild jämförelse. Man frågar inte patienten som ligger på 
operationsbordet hur han upplever situationen under operationstillfället, utan denna fråga stäl-
ler man efter att patienten har genomfört operationen. 
 
Många av de händelser som respondenterna har berättat om har utspelat sig längre bak i tiden. 
Detta kan föra med sig att styrkan av de känslor som utspelade sig då har avtagit eller att de 
har blivit förstärkta.  
 
Bland respondenterna i denna undersökning finns det en överrepresentation av turkiska in-
vandrare. Anledningen till det är att jag har haft tillgång till en tolk som talar turkiska. Detta 
har gett mig möjligheten att även intervjua turkiska invandrare med mycket stora brister i det 
svenska språket. Denna möjlighet har jag inte haft med invandrare från andra länder, förutom 
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i ett fall då personen talade engelska. Jag har vägt fördelen med att även intervjua personer 
med stora brister i det svenska språket mot nackdelen att upplevelser som eventuellt är större 
hos turkiska invandrare har fått ta en större plats. Att jag har använt mig av en tolk har dessut-
om fört med sig en dubbel tolkning vilket kan vara en nackdel, men även här har jag värderat 
fördelen av en större access som större. 
 
Eventuellt kan det finnas en viss styrning i intervjufrågorna. I intervjusituationen måste icke-
styrande följdfrågor ställas, men det är viktig att dessa inte är ledande. Följdfrågor bör vara av 
objektiv karaktär och skall inte innehålla inflikningar där forskarens egna tolkningar artikule-
ras. Jag har ofta blivit tvungen att ställa många följdfrågor. Ibland har det inte räckt med följd-
frågor utan jag har även gett exempel på vad jag menar för att respondenten skall förstå frå-
gan. Idealet är att följdfrågor inte behövs eftersom även dessa är ett sätt att styra intervjun. Jag 
har dock riskerat en viss styrning hellre än att inte få några svar alls. Framförallt har exempel 
behövts på grund av språksvårigheterna. 
 
7.2 Kunskapsbidrag 
Denna uppsats har skapat en större förståelse för hur etniska minoritetskunder upplever tjäns-
temötet med banken. Framförallt har jag konkret kunnat peka på vad som uppfattas som pro-
blematiskt och vad som dessa etniska minoritetskunder värdesätter. Resultatet i denna under-
sökning är på intet sätt ämnat att vara representativt för etniska minoritetskunder men det vi-
sar oss de tendenser som troligtvis finns bland etniska minoritetskunder. 
 
Dessutom kan banker och banktjänstemän som arbetar med etniska minoritetskunder få väg-
ledning och en förståelse för varför vissa situationer kan uppkomma. Men även andra tjänste-
företag som har etniska minoritetskunder eller som vill satsa på denna målgrupp kan fråga sig 
om vad som i denna undersökning är tillämpligt företagets situation respektive vad som inte 
alls passar in. Gummesson (i Gustavsson (red), 2004, s.134) menar att det är önskvärt att 
forskning ger ett bidrag utöver vad som gäller i det specifika undersökta objektet. Jag menar 
med bakgrund av detta att resultaten i denna undersökning med fördel kan användas som väg-
ledning i andra situationer. 
 
7.3 Förslag till framtida forskning 
I initialskedet av denna undersökning hade en begränsning till privatkunder inte gjorts. Tre in-
tervjuer genomfördes med företagskunder som jag senare tog bort. Företagskundernas erfa-
renheter handlar till stor del om de förutsättningar som invandrare har för att starta och driva 
företag. Där spelar banken en stor roll. Samtliga av dessa respondenter är idag framgångsrika 
företagare men har erfarenheter av att deras affärsidé inte blivit betrodd och att banker har ne-
kat dem lån. Här togs några mycket intressanta aspekter upp som handlar om skilda kulturella 
normer. En aspekt handlar om att banken utgår från den svenska normen då de beräknar vil-
ken möjlighet kunden har att återbetala lånet. Banken utgår ifrån vad en etnisk svensk person 
ekonomiskt kan klara sig på men denna minimigräns kan vara mycket lägre för personer från 
andra kulturer. En annan aspekt är att det i många kulturer är vanligt att hela familjen, och då 
syftas det även på släktingar, ställer upp och arbetar gratis för att det ska bli möjligt att starta 
företaget. Detta är inte vanligt i den svenska kulturen och det är denna kulturella norm banken 
utgår ifrån, följaktligen tas sådana aspekter inte in i kalkylen. Det skulle vara av stort värde att 
undersöka invandrarföretagskunders erfarenheter av bankens roll vid startande av företag. 
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Morten J S Olsen (1992) har skrivit en avhandling om privatkunders upplevda problem med 
banktjänster, som är en studie med hjälp av kritisk-händelsemetoden. Denna avhandling har 
mött ett stort gensvar och är ofta refererad inom närliggande litteratur. Det skulle vara mycket 
intressant att tillämpa samma metod på endast etniska minoritetskunder. Kommer resultatet 
att bli detsamma, och om det inte blir det, kan det bero på den kulturella aspekten? 
 
Vi kan dessutom se hur respondenternas handlingar i denna undersökning helt går emot tan-
ken att bankkunderna är trögrörliga vilket är en uppfattning som brukar anföras. Även om en 
orsak till att så många respondenter har bytt bank när de inte varit nöjda kan vara att det har 
handlat om etniska minoritetskunder som är medvetna och relativt utbildade är sju personer av 
elva mycket högt. Kan det vara så att etniska minoritetskunder är mindre trögrörliga än majo-
ritetsbefolkningen? Urvalet i denna undersökning är på intet sätt representativt men det vore 
intressant att undersöka om tendensen i denna undersökning stämmer.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Om mig själv 
• Förklarar vem jag är samt syftet med intervjun.  
• Förklarar vad informationen som vi ska ta fram skall användas till.  
• Berättar vad vi ska prata om och hur vi ska göra det.  
 
Om dig själv 
• Namn, ålder, ursprungsland, tid i Sverige, utbildningsgrad, boendeplats, boendeform. 
• Vilken bank har du idag? Hur valdes denna bank? 
 
Relation till banken 
• Vad har du för erfarenheter av banken i ditt ursprungsland? I vilken typ av bankaffärer hade 

du kontakt med din bank? Bostadsköp, lån, annat? Hur ofta hade du bankkontakt? 
• Vad har du för erfarenheter av banken i Sverige? Har dessa ändrats under den tid som du 

har bott i Sverige? 
• Har du haft andra banker? Om ja  Varför bytte du bank? 
• Hur ofta har du kontakt med banken i Sverige? Vad gäller det för ärenden? 
• Har du saknat tjänster som du skulle ha behov av på banken? 
 
Kultur 
• Hur ofta har du kontakt med banken i Sverige? Vad gäller det för ärenden?  
• Tror du att din kulturella bakgrund påverkar mötet med banken? Om ja  På vilket sätt? 
• Känner du dig trygg med dina kunskaper i det svenska språket när du möter banken? Om nej  Hur 

påverkar det mötet med banken? 
• Har du upplevt att du blivit missförstådd? Om ja  Upplever du att det var ditt fel eller bankens fel 

att missförståndet uppstod? 
• Om du fick välja vilken tjänsteman som du ska arbeta med, skulle du då välja en person som är 

svensk eller en person som har en annan kulturell bakgrund? Varför? 
• Skulle det underlätta för dig om bankens material skulle finnas skrivet på ditt hemspråk? 
• Känner du att du har samma tankesätt, värderingar och mål som de personer du möter i mötet med 

banken? 
• Anser du att banken och du kommunicerar på samma sätt?  
• Upplever du att banken är intresserad av din kulturella bakgrund? Om nej  Tycker du att banken 

borde vara det? 
 
Word-of-mouth 
• Hur gick det till när du valde din bank? 
• Pratar du med andra i din omgivning om dina erfarenheter med banken? Om ja   Är det personer 

som har samma kulturella bakgrund som du? 
• Känner du till andra banker? Vad har du för uppfattning om dem? 
• Om du inte är nöjd med din bank, vem talar du med om det? Banken, eller andra i din omgivning? 
• Vad tycker du om bankens externa marknadsföring? 
• Skulle du vilja rekommendera din svenska bank till dina landsmän?  
 
 
 



 
 
 

 

Förtroende 
• Har du förtroende för att din bank sätter dina intressen i första rummet? 
• Visar din bank respekt för dig som kund? 
• Bryr sig din bank om dina behov? 
• Tror du att banken ger dig ärliga rekommendationer? 
• Upplever du att banken är intresserad och lyssnar på dig när du kontaktar dem? 
• Har banken den information om dig som de behöver för att ge dig bra råd? 
• Behandlar din bank kunder på ett rimligt/(bra) sätt? 
• Tycker du att banken är kunnig? 
• Upplever du att banken anser att det är viktigt att ha dig som kund? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Bilaga 2: Hofstedes individualismpoäng 


