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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om vilka förutsättningar för lärande som 
användningen av gamification skapar inom ett utvecklingsprogram. Forskningsfrågorna har 
varit: Hur upplever de chefer som deltog i steg 1 sitt lärande i programmet och gamet? Hur 
upplever de chefer som deltog i steg 2 sitt lärande i programmet och gamet? Vilka skillnader 
och likheter i uppfattningar finns mellan cheferna som deltagit i olika steg i programmet? 
Uppsatsens undersökning har genomförts i form av en kvalitativ fallstudie i ett 
utvecklingsprogram bestående av tre steg, som avser att förbättra en organisations kundnöjdhet. 
För att uppnå detta användas bland annat en plattform baserad på gamification då den innehåller 
poäng, resultattavlor och feedback. Syftet med att använda gamification i programmet är att öka 
erfarenhetsutbytet mellan chefer och medarbetare genom att skapa en feedbackkultur som ett 
naturligt lärande. För att besvara forskningsfrågorna har det genomförts kvalitativa intervjuer 
med åtta chefer, varav fyra deltar i programmets första steg och fyra i dess andra steg. Resultatet 
visar att utvecklingsprogrammet i sig genererat goda förutsättningar för såväl individuellt som 
organisatoriskt lärande genom att det funnits en relevant och gemensam målsättning och ett 
upplevt handlings - och beslutsutrymme. Lärprocessen har kännetecknats av diskussion, 
erfarenhetsutbyte, reflektion, eget skapande och beslutsfattande vilket i sig bidragit till att 
utveckla ledarskap och samarbete. Resultatet visar dock även att gamification haft en liten 
betydelse som redskap i detta sammanhang. Slutsatser av uppsatsen är att om gamification ska 
skapa goda förutsättningar för lärande krävs det ett relevant syfte, en fungerande teknik samt en 
behovsanpassning för användarlogik och lärandenivå. Därutöver tycks personligt intresse för att 
tävla liksom deltagarnas syn på spel i förhållande till sitt yrke ha betydelse för lärande och 
utveckling. 
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1. Inledning 
Denna uppsats handlar om vilka förutsättningar för lärande som gamification skapar i arbetslivet. 
Gamification härstammar från det engelska ordet game, då det syftar på att implementera 
spelmekanismer, spelestetik och traditionellt speltänk i en icke spel-kontext (Björk & Hoffman, 2014; 
Kapp, 2012). Idéen bygger på att skapa en process främjar lärande, problemlösning och engagemang i 
en avsedd aktivitet, som sedan resulterar i ett positivt kvantifierbart resultat eller beteendeförändring. 
Användning av gamification kan exemplifieras med den populära mobilapplikationen Runkeeper, 
vilket är en funktion som triggar användarens belöningssystem genom att ge återkoppling om fart och 
distans på löprundan (Hofbauer, 2014). Resultatet i Runkeeper kan sedan delas till vänner och bekanta 
över sociala medier och på så vis skapa en till social interaktion. Forskning liksom dagens arbetsliv 
har i allt högre grad börjat intressera sig för vad gamification kan bidra med och det finns åtminstone 
fyra motiv till denna utveckling.  

För det första finns det ett ökat intresse för gamification i stort. De senaste årens tekniska utveckling 
och en ökad användning av sociala medier innebär att onlinespel har blivit en global arena som drar 
massivt med deltagare från alla världsdelar (Linderoth & Olsson 2012; Skågeby, 2014). Dator - och 
konsolspel är därför numera snarare sociala aktiviteter än individuella, då människor som befinner sig 
på olika fysiska platser kan mötas i samma virtuella världar. Resultatet av detta är en onlinespelskultur 
med egna sociala regler och normer som både erbjuder erfarenheter i form av unika vänskaper och nya 
kulturella upplevelser samt sporrar särskilda former av social interaktion och beteenden. 
Kombinationen av en ökad digitalisering och ett växande intresse för onlinespel har medfört att 
spelmekanismer börjat användas inom områden som traditionellt inte förknippas med spel (Skågeby, 
ibid.). Denna utveckling har bland annat bidragit till ambitioner för gamification som blev ett omtalat 
fenomen bland företag i amerikanska Silicon Valley under år 2010 (Gamification Research Network, 
2015). Det finns således även ett ökat intresse för gamification inom arbetslivet. 

För det andra antas onlinespel främja lärande och utveckling. Att driva deltagandet i en avsedd 
aktivitet på detta sätt kan förstås som en följd av att spelvärlden har en historia som går ut på att 
förfina tänkandet för hur deltagaren ska attraheras genom att progressivt utmanas, belönas och få 
kontinuerlig feedback (Tulloch, 2014). Tullhoch (ibid.) förklarar att konsolspel är sofistikerade 
pedagogiska system med innovativa och välutvecklade metoder, som utbildar spelarna i att utföra 
svåra uppgifter och upprätthåller ett intresse. Nästan alla spel innehåller någon form av undervisning 
då spelaren måste lära sig reglerna. I traditionella brädspel finns dessa ofta nedskrivna i en manual 
eller på en låda vilket gör att deltagaren lätt kan delta på ett framgångsrikt sätt. I konsolspel är denna 
process däremot mer komplicerad efter som att reglerna ofta inte framgår bokstavligen.  

Det fascinerande med onlinespel är att är att deltagaren trots komplicerade regler engageras i att förstå 
logiken och utföra uppgifter i okända virtuella världar.  Deltagarens roll kan vara att agera soldat i ett 
krigsdrabbat område, vara en laglös kriminell karaktär eller att ge order åt stora arméer. Spelaren har 
inte naturligt de kompetenser som behövs för att kunna genomföra dessa utmaningar som 
rollkaraktärerna ställs inför, utan detta är något som måste läras in. Lärprocessen som sker under 
deltagande i dessa former av spel kan jämföras med den utveckling som sker när en elev ska lära sig 
hantera en text (Bennerstedt, 2007; Gee, 2003). Om den lärande ska kunna använda språkkunskaperna 
som inhämtas från texten i praktiken så måste individen skapa sig en uppfattning om hur orden kan 
användas i olika praktiska och sociala sammanhang. Omvänt kan detta förstås som att spelaren lär sig 
genom att utforska och reflektera över de fenomen som finns i den virtuella världen, för att sedan 
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skapa hypoteser om dess relation till kontexten som prövas och omprövas. Själva speltänket som går 
ut på att involvera individen i en abstrakt utmaning bestående av regler, interaktion och feedback kan 
därför förstås som avgörande aspekt för huruvida gamification lyckas engagerar användaren (Kapp, 
2012). 

För det tredje antas gamification attrahera dagens unga människor. Den tekniska utvecklingen som 
skett under de senaste åren innebär att dagens ungdomar inte läser böcker i lika hög grad som förr, då 
de istället hämtar fakta i vår samtida kultur genom att dagligen dela och lära sig låtar, videoklipp, 
berättelser och andra digitala artefakter (Westelius, 2013). Sättet att hämta information påverkar 
skolsystemet som är uppbyggt kring andra premisser och Westelius menar därför att det finns potential 
för gamification inom utbildning (ibid.). Digitala spel har länge setts som en barn - och ungdomskultur 
men enligt mätningar som ESA (Entertainment Software Association) gjort under år 2014 spelar 59 % 
av amerikanerna konsolspel och den genomsnittliga åldern bland dessa personer är 31 år (ESA, 2014). 
Dessutom är 36% av den spelande populationen kvinnor medan endast 17 % är pojkar under 19 år. 
Samtidigt menar Linderoth och Olsson (2012) att spelvärlden är en sfär där deltagarna först och främst 
blir en spelare och bedöms utifrån den prestation som uppnås, vilket innebär att olika åldrar kan delta 
på lika villkor.  

För det fjärde har gamification börjat användas som metod för lärande i skolan. Det stora 
engagemanget som uppstått för spel världen över har som nämnt väckt ett intresse för om det finns 
potential för gamification inom skolväsendet, men fenomenet har även uppmärksammats i frågor som 
handlar om kundengagemang och lärande i arbetslivet (Hofbauer 2014; Hörberg 2015; Westelius, 
2013). På dagens arbetsplatser finns anställda som representerar flertalet generationer som har mycket 
att lära av varandra och Ronthy (2011) diskuterar därför ledarskapets och medarbetarskapets betydelse 
för organisationers resultat. Anställdas beteenden och handlingar baseras på deras värderingar som har 
sitt ursprung i vad de i grunden värdesätter. Blandningen av åldrar och tankesätt innebär dock att det 
skett en värdeförskjutning inom flertalet organisationer, vilket ställer nya krav på ledarskapet i 
arbetslivet. Fyrtiotalisterna präglas av en hierarkisk syn på ledarrollen som domineras av kontroll, 
styrning och rationellt tänkande. De yngre generationerna som har den senaste it-tekniken med 
mobiler, internet och sociala medier med sig sedan grundskolan trivs däremot inte i hierarkiska 
strukturer som förespråkar effektivitet, utan föredrar istället ett engagerat ledarskap som erbjuder 
flexibilitet, frihet, variation och feedback. Detta innebär att medarbetarnas krav på ledande 
befattningar genomgår en förändring från att vilja styras till en önska om att få ledas, vilket kan förstås 
som att det blir allt viktigare att chefer kan lyfta fram det bästa hos medarbetarna. Detta innebär att 
chefer behöver utveckla sin förmåga att leda genom att resonera kring vad de ska åstadkomma, hur de 
vill vara samt hur de kan ta ansvar för sin egen inre utveckling (ibid.). 

Utifrån ovan nämnda motiv kan vi konstatera att dagens arbetsplatser består av ett brett spektrum av 
generationer med skilda världsbilder. Dels kan detta förstås som att människor med olika bakgrunder 
och erfarenheter kan lära av varandra och dels kan det ses som att chefer behöver utvecklas för att 
uppfylla de kraven som ställs på ledarskapet. Samtidigt skapar den moderna teknologin potential för 
att ge lärande en ny dimension genom att ta fasta på nutidens sätt att interagera och inhämta 
information via digitala artefakter. Det har även konstatera att det finns något i spel som lockar 
människor till att frivilligt tillbringa tid åt till synes repetitiva uppgifter och öka sina förmågor inom 
ramen för dessa. Med detta i åtanke är det intressant att undersöka om spelvärlden kan bidra till 
utveckling för arbetslivet och om gamification har potential att bidra till chefers lärande. I denna 
uppsats studeras därför gamification som en del av ett utvecklingsprogram på Swedbank AB som 
framförallt riktar sig till chefer i syfte att utveckla kundnöjdhet. Uppsatsen syftar dock närmare till att 
studera vilka förutsättningar som skapas för individuellt och organisatoriskt lärande.  
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1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om vilka förutsättningar för lärande som 
användningen av gamification skapar inom ett utvecklingsprogram. 

1.3 Frågeställningar 
• Hur upplever de chefer som deltog i steg 1 sitt lärande i programmet och gamet? 
• Hur upplever de chefer som deltog i steg 2 sitt lärande i programmet och gamet? 
• Vilka skillnader och likheter i uppfattningar finns mellan cheferna som deltagit i olika steg i 

programmet? 
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2. Tidigare forskning 
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som är relevant för fenomenet gamification och 
användningen av spel. Databaserna som använts i sökandet efter artiklar är främst Google Schoolar, 
EBSCO Discovery Service, InfoSci-Journals och PsycINFO. En första sökning med endast 
gamification som nyckelord gav ett resultat på 12 100, 7 944, 68 respektive 40 artiklar i de olika 
databaserna. Därefter avgränsades sökningarna till artiklar som fokuserar på gamification, lärande och 
arbetsplatser. Val av artiklar har sedan baserats på publicering i tidskrifter, tidpunkt för studiernas 
genomförande, trovärdighet i redogörelse av metod och resultat samt antal gånger de citerats av andra 
forskare. De vetenskapliga artiklar som idag finns tillgängliga inom området avser i hög grad studier 
som handlar om skola, klassrumssituationer, kundengagemang, marknadsföring och mobil-
applikationer för fritidsaktiviteter, vilka tenderar att fokusera på engagemang samt yttre och inre 
motivation. Yttre motivation uppstår när det utförs en handling i syfte att motivera en person, 
exempelvis när ett företag betalar ut en lön till sina anställda (Armstrong, 2012). I motsats till detta 
handlar inre motivation om en känsla som uppstår i samband med prestationer och möjligheten att 
utveckla en kompetents som står under den anställdas kontroll.  

I studien ”Gamifying learning experiences: Practical implications and outcomes” undersöker 
Dominguez, Saenz-de-Navarret, De-Marcos, Fernández-Sanz, Pagés och Martinez-Herráiz (2013) hur 
ett gamifierat insticksprogram för en e-learningplattform påverkar universitetsstudenters motivation 
och engagemang. Insticksprogrammet är framtaget utifrån teorier som menar att individens motivation 
påverkas av kognitiva, emotionella och sociala aspekter. Den kognitiva delen handlar om att spelet har 
ett komplext regelsystem och en uppsättning uppgifter bestående av delmoment utformade som cyklar, 
vilka deltagaren upprepar tills den har bemästrat dem och därmed förvärvar en viss kompetens. 
Inlärningsprocessen innebär att spelet hela tiden förbereder individen inför vad som utgör nästa 
uppgift och att de har rätt kunskap för att klara av den. För att påverka individen emotionellt finns ett 
belöningssystem som ger spelaren återkoppling med emblem, poäng och tydliga mål som erkänner 
framgång eller misslyckande.  Den sociala aspekten går dels ut på att deltagarna tillåts interagera med 
varandra genom att samarbeta mot att uppnå vissa mål och dels om att skapa en känsla av konkurrens. 
Insticksfilen hade därför av en måltavla, som visade studenternas samlade prestationer. Resultatet i 
denna studie visar att en gamifierad e-learningplattform potentiellt sätt kan öka elevers motivation 
men det förutsätter att designen och implementeringen av den gamifierade upplevelsen är väl 
utarbetad. Dominguez m.fl. fann även att studenterna som hade en gamifierad läroplan presterade 
bättre i de praktiska moment men sämre på skriftlig tentamen. Forskarna menar därför att en 
gamifierad lärprocess främjar förvärvandet av praktisk kompetens men hindrar förståelsen till 
underliggande teoretiska begrepp som finns i en traditionell kursplan. När det gäller insticksfilens 
emotionella och sociala aspekter i form av belöningssystem och konkurrensskapande mekanismer, 
visade studien att dessa kan verka motiverande för eleverna. Detta förklaras med att belöningssystemet 
uppmuntrar till att göra framsteg i den gamifierade uppgiften, samtidigt som resultatlistorna bidra till 
ökad motivation på så visa att eleverna kunde jämföra sina presentationer med andras. Dominguez 
m.fl. poängterar dock att resultat som synliggörs även får ett visst erkännande som kan vara värdefullt 
för individen. 
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Hur studenters engagemang påverkas av att arbeta i en gamifierad plattform undersöks även i studien 
”Gamification for Engaging Computer Science Students in Learning Activities: A Case Study”. 
Ibanez, Di-Serio och Delgado-Kloos (2014) studerar här en lärplattform inom ramen för en utbildning 
i programmering, där studenterna får utföra en uppsättning aktiviteter med lärandemål att tjäna ihop 
100 poäng.  Resultatet i denna studie visar ett gamifierat lärande har en positiv effekt på studenters 
engagemang och att det kan ge en måttlig förbättring i deras studieresultat. Majoriteten av studenterna 
fortsatte att arbeta med programmeringsämnet även efter att de uppnått den maximala poänggränsen. 
Att samla märken var den mest effektiva drivkraften till att detta engagemang, vilket stärker resultatet 
av Dominguez m.fl. Det näst mest relevanta skälet för eleverna att fortsätta arbeta var att få mer 
kunskap om programmering.  Ibanez m.fl. menar dock att det är svårt att säga om detta är ett bevis för 
att gamification påverkar den inre motivationen eftersom att resultat från tidigare studier tyder på att 
detta inte är helt självklart. Ett par studenter valde att inte fortsätta arbeta när de väl uppnått 100 
poäng, vilket de tolkar som att gamifiering inte har samma inverkan på motivationen för alla. En 
jämförelse mellan elevernas testresultat före och efter studien, visade på att de har förbättrat sina 
kunskaper och forskarna drar därför slutsatsen att det är engagemang som är en värdefullt för 
studenternas prestationer.   

Just påverkan på inre motivation i relation till gamifierade lärprocesser diskuteras av Attali och Arieli-
Attali (2015) i studien ”Gamification in assessment: Do points test performance?”. Även dessa 
forskare undersöker om spelmekanik kan ha en positiv påverkan på människans motivation, i syfte att 
visa på effekten av att använda gamifierade element i form av poäng. Studien baseras på ett 
experiment med vuxna och tonåringar som genomför en matematisk uppgift via en dator, där de dels 
får poäng för korrekta och snabba svar och dels kan se sin poängnivå under tiden de arbetar.  
Resultatet visar att användandet av poäng ökar hasigheten i svarsfrekvensen men att det inte ger någon 
effekt på noggrannheten i svaren. Attali och Arieli-Attali menar däremot att ett resultat i matematik 
borde påverkat på den inre motivationen hos de deltagare som är studenter och att de borde varit mer 
benägna i att presentera bra eftersom att de fick feedback på sina resultat under testets gång. Studien 
innehöll poängsättning som ett separat gamifierat element och forskarna påpekar att det finns en 
möjlighet att detta bara ger en påverkbar effekt i kombination med ett andra spelelement som 
exempelvis konkurrens. 

Hanus och Fox (2015)  skriver däremot i studien ”Assessing the effects of gamification in the 
classroom: A longitudinal study on intrinsic motivation, social comparison, satisfaction, effort, and 
academic performance” att den inre motivationen kan missgynnas om momentet att tjäna in poäng är 
obligatoriskt. Dessa forskare studerar hur användningen av resultattavlor och emblem i klassrum 
påverkar studenters motivation, tillfredställelse, känslan av empowerment, ansträngning och 
studieresultat. Studien innehåll två klasser varav den ena fick en gamifierad läroplan med resultattavla 
och emblem medan den andra arbetade efter en traditionell läroplan. Resultatet visade att studenterna 
med gamifierad läroplan hade lägre motivation, lägre studieresultat, lägre tillfredställelse och lägre 
empowerment över tid, än de icke-gamifierade studenterna. De menar att belöningssystem kan ha en 
negativ påverkan på motivationen om individen upplever sig styrd. I studien användes de gamifierade 
incitamenten bland studenter som läste en valbar kurs. Forskarna menar att dessa individer därför 
redan hade ett intresse för ämnet som skulle studeras och att incitamentssystemet fick dem att känna 
sig begränsade i sina studier. För elever som däremot inte har intresse för sina studier kan belöningar 
och incitament skapa ett större engagemang för studiematerialet och på så vis ge ett positivt utfall. En 
av deras slutsatser är därför att gamification är som ett dubbel eggat svärd i en klassrumssituation 
eftersom att intresset för det ämnet varierar från person till person.   

I rapporten ”Att leva i World of Warcraft – tio ungdomars tankar och erfarenheter” skriver 
Bennerstedt och Linderoth (2012) om ungdomars upplevelser av att delta i spelet World of Warcraft 
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(WOW). WOW bygger på ett incitamentsystem som motiverar deltagaren på så vis att belöningarna 
möjliggör interaktion med vissa individer och att de fungerar som statusmarkör. Detta förstärker 
tidigare nämnda forskningsresultat av Dominguez m.fl. och Attali och Arieli-Attali, om att gamifierad 
poängsättning får ett värde om den innehåller ett erkännande samt att mekaniken behöver verka i 
kombination med andra spelmekanismer som exempelvis konkurrens för att få en effekt.  

Att spela WOW innebär att deltagaren ansluter sig till en server och på så vis kan möta flera tusen 
andra spelare i en virtuell värld. Spelet har 100 nivåer (level) och deltagaren kan höja sin nivå genom 
att döda monster (mobs), göra uppdrag (quest) eller delta i instanser (instances). En instans består av 
en grotta där det lever olika sorter monster och för att besegra dessa måste spelaren samarbeta med 
andra deltagare. Konstruktionen kring spelet bygger således på att det ska vara meningsfullt att göra 
saker tillsammans med andra, vilket innebär att det finns ett socialt utbyte som gör att många 
ungdomar träffas online efter skoltid (Bennerstedt & Linderoth, 2012). Samtidigt bygger möjligheten 
till att samarbete på att deltagarna har en någorlunda lika nivå och utrustning. Mekaniken i WOW går 
ut på att man avancerar genom att spendera tid i spelet. Bennerstedt och Linderoth (2012) menar 
därför att sociala mekanismer påverkar människor till att ägna mycket tid åt WOW, eftersom att just 
tidsinvesteringen är en förutsättning för att kunna delta i kamratkapen online.  

När de monster som finns i instansen har besegrats lämnar de ifrån sig skatter som spelaren kan 
använda för att höja nivån på sin utrustning (epics). Vilken utrustning spelaren har syns på dess färg 
som kan vara grå, vit, blå, lilla eller orange, där orange är mest kraftfull.  Bennerstedt och Linderoth 
(ibid.) skriver att det har visat sig finnas en statusmarkör i att ha en bra utrustning i ett visst 
sammanhang. Enligt ungdomarnas utsagor kan det vara viktigt att ha en hög status som spelare i 
WOW om man har en låg status i sociala sammanhang utanför spelet på grund av exempelvis 
mobbning. Som nämnt så är det tidsinvesteringen som avgör prestationen i WOW och detta innebär att 
det går att få hög status oavsett fysik och färdigheter. 

Sammanfattningsvis går det därför att konstatera att mycket av den vetenskapliga forskning som finns 
om gamification baseras på undersökningar som gjorts med studenter som deltagare. Utbudet av 
artiklar som behandlar arbetslivet består till stor del av så kallade konferensmaterial, framework, 
litteraturstudier och uttalanden från amerikanska entreprenörer, vilka inte har beaktats i detta avsnitt 
med anledning av att deras argument saknar fysiks prövning. Att det finns en brist på relevanta studier 
innebär således att detta är ett område som är i behov av vidare undersökningar.  



 
 

9 

3. Teoretiska utgångspunkter 
Utifrån inledningen i denna uppsats går det att förstå att lärande har en central betydelse i olika former 
av digitala spel då deltagaren måste skaffa sig vissa kompetenser för att kunna bemästra de utmaningar 
som finns i virtuella världar. Tidigare forskning om gamification handlar däremot överlag om 
motivation och engagemang i relation till poäng och resultattavlor, men ger ingen djupare bild av 
vilken betydelse lärande har för denna process.  De teoretiska utgångspunkterna inleds därför med en 
redogörelse för två perspektiv på lärande som används för arbetslivet. Fallet som utgör underlag för 
denna studie är ett utvecklingsprogram i tre steg, som både handlar om att deltagarna ska lära sig 
utifrån sin personliga situation samt att de ska lära ut och ge feedback till varandra. Lärande behandlas 
därför både från ett individuellt perspektiv som rör handlingsutrymme och därefter ur ett 
organisatoriskt perspektiv genom looplärande. 

3.1 Individuellt lärande 

3.1.1 Förutsättningar för lärande 

Lärande kan ske på olika nivåer, vilken uttrycks som lägre och högre ordningens lärande (Ellström, 
1992). Den lägre ordningens lärande kallas anpassningsinriktat lärande och innebär att individen lär 
sig något med utgångspunkt i givna förutsättningar, uppgifter och mål. I arbetslivet förekommer detta 
exempelvis i samband med krav på givna direktiv och instruktioner (Ellström, 1996). Detta är en 
nödvändig form av lärande som behövs för att kunna behärska grundläggande principer och regler för 
att hantera återkommande problem, men samtidigt är det inte bra att begränsas till denna drillande 
lärprocess då den inte bidrar till att utveckla en förmåga att lösa problem och tänka kreativt. Till 
skillnad från detta innebär den högre ordningens lärande att uppgiften, målen eller förutsättningarna 
inte tas för givna (Ellström, 1996). Detta kallas för utvecklingsinriktat lärande, där ansvaret för att 
identifiera, tolka och formulera uppgiften ligger på gruppen eller individen. Om uppgiften är given 
kan det istället handlat om att undersöka dess innebörd, bakgrund och önskvärdheten av uppgiften. För 
att precisera skillnaden mellan anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande är det lämpligt att 
beakta det handlingsutrymme som finns i den lärande situationen. Handlingsutrymme kan definieras 
som graden av frihet som individen har när det gäller val och tolkning av en uppgift, metod för att lösa 
den samt värdering av ett uppnått resultat. För att kunna göra en åtskillnad i graden av frihet beaktas 
antal givna aspekter (t.ex. föreskrifter, normer, policys) och att individen måste sätta tillit till sin egen 
auktoritet för att definiera och värdera uppgifter, metoder och uppnådda resultat.  

3.1.2 Lärande som process 

Anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande kan delas in i fyra olika nivåer, som gradvis går 
från anpassning till utveckling. Den lägsta ordningens lärande nivån är reproduktivt och innebär att det 
finns en anvisning som på förhand talar om uppgiften, dess mål och metod samt resultatet som ska 
uppnås. Individen lär sig därför bestämda sätt att lösa de givna uppgifterna i syfte att uppnå ett på 
förhand bestämt mål. Ett exempel på detta lärande är betingning som bygger på belöning och 
bestraffning eller inlärning genom försök, misslyckande, imitation och modellinlärning (Ellström, 
1992). 
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Den efterkommande lärandenivån är produktivt och har en förgivet tagen uppgift. På den här nivån 
kan lärandet vara regelstyrt eller målstyrt (Ellström, 1996). Regelstyrt lärande ger individen både en 
given uppgift och metod men ger frihet i värderingen av resultatet. Ett målstyrt lärande ger däremot 
bara på förhand själva uppgiften och ger därför den lärande friheten i val av metod och att värdera 
resultatet av deras insatser. Det reproduktiva och produktiva lärandet kan likställas med ett 
anpassningsinriktat lärande, som innebär att lärandet sker utan ifrågasättande eller försök till att 
förändra uppgiften, målet och förutsättningarna. 

Tabell 1. Fyra typer av lärande som en funktion av handlingsutrymme som finns i 
lärsituationen (Ellström, 1992) 

Aspekt av 
lärande-
situationen 

Lärande nivåer 

Reproduktivt 
lärande 

  

Produktivt 
lärande; 
Regelstyrt 

 

Produktivt 
lärande;  

Målstyrt 

 

Kreativt 
lärande 

Uppgift/mål Given Given Given Ej given 

Metod Given Given Ej given Ej given 

Resultat 

 

Givet Ej givet Ej givet Ej givet 

  
Den högsta nivån kallas kreativt lärande som innebär att den lärande individen måste använda sin 
egen auktoritet i val av metod, i att definiera uppgiften för att diagnostisera situationen och sedan i att 
värdera resultatet. Ett kreativt lärande motsvarar därför ett utvecklingsinriktat lärande, där individen 
inte enbart lär sig ett sätt att handla i en given situation, utan istället tillägnar sig förmågan att 
identifiera och definiera vilken situationen, uppgiften eller problemet är. Det utvecklingsinriktade 
lärandet kräver att den enskilda eller en grupp kritiskt analyserar sina livs - och arbetsvillkor och vid 
behov även förändrar dessa. Denna lärandenivå förutsätter därför att individen överskrider det givna 
handlingsutrymmet som hen möter i verksamheten. Vilken lärandenivå man vill uppnå ställer därför 
krav på utformningen av lärsituationen, utformningen av arbetet och organisationen. 

3.2.3 Lärandets utfall 

En av forskningsfrågorna handlar om vad cheferna lär sig inom utvecklingsprogrammet vilket kan 
tolkas som en ett sökande efter utvecklande av förmågor och kompetenser. Begreppet kompetens kan 
definieras som en individs handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext 
(Ellström 1992; Ellström, 1996). Att ha en förmåga handlar om att framgångsrikt utföra ett arbete 
utifrån egna eller andras kriterium (Ellström, 1992). Detta inkluderar förmågan att kunna identifiera, 
utnyttja och om möjligt utvidga det tolknings - och värderingsutrymme som arbetet erbjuder. När 
Ellström skriver om den individuella handlingsförmågan avser det individens kunskaper, 
intellektuella, praktiska och sociala färdigheter samt attityder och personliga egenskaper. Vilken 
betydelse som dessa nämnda kompetenser har beror på uppgiftens karaktär och den situation som 
individen befinner sig i. Ellström (1992) menar att kompetensbegreppet även kan beaktas på två olika 
sätt, vilka benämns som ett anpassningsperspektiv respektive ett utvecklingsperspektiv. Ur ett 
anpassningsperspektiv består kompetensen av summan av de förmågor hos en individ som leder fram 
till ett framgångsrikt utförande av givna uppgifter och metoder. Det relevanta i detta synsätt är att se 
över vilken kompetens som krävs för att individen ska kunna utföra rådande arbetsuppgifter så 
effektivt som möjligt. Detta innebär att bortse från de färdigheter som individen har och som hen 
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medvetet eller omedvetet nyttjar för att försöka påverka och förändra sitt liv eller arbetet. Ur ett 
utvecklingsperspektiv innebär kompetensen däremot att individen själv i någon grad förmår att 
påverka sina livs och arbetsvillkor. Att analysera kompetensbegreppet ur detta perspektiv innebär att 
man måste beakta individens handlingsutrymme i relation till uppgiften samt vilka faktorer som är 
avgörande för att skapa detta handlingsutrymme.  En utvidgad eller fördjupad kompetens kan uppstå 
som ett positivt resultat av lärande, vilket kan ses som en process som ständigt pågår (Ellström, 1992). 
I nästkommande stycke förklaras därför lärande utifrån individens handlingsutrymme, följt av en 
organisatorisk ansats med utgångspunkt i teori om looplärande.   

3.3 Organisatoriskt lärande 
Argyris och Schön (i Granberg & Ohlsson, 2014) ägnar sig åt att studera förhållandet mellan individ 
och organisation, där tanken är att arbetsorganisationen måste stämma överens med individernas 
behov. En organisation ses som en helhet bestående av ett arrangemang av delar, som bibehålls genom 
återkoppling och feedback. Tillsammans har forskarna utvecklat begreppen espoused theories of 
action och theories-in-use, som senare förts samman till teorin om looplärande. Espoused theories of 
action syftar på de normer, mål och värderingar som människor uppger ligger till grund för deras 
beteenden (Argyris, 1976; Granberg, 2014). Dessa har bred variationsvidd då det kan innefatta så väl 
en auktoritär stil som medbestämmande och engagemang. Theoris-in-use innefattar däremot de 
underliggande normer och värderingar som styr beteendet i praktiken och innefattar därför teorier som 
ligger till grund för hur individen agerar i sitt faktiska handlande (Argyris, 1976; Granberg 2014). 
Denna teoribildning handlar om hur individens inre system används för att kontrollera situationer och 
tesen innehåller två delar. I vaga och tvetydliga situationer kan det vara svårt för individens inre 
system att förstå vad som är rätt eller fel. Det innebär dels att individen måste sträva efter att hitta den 
mest tillfredställande lösningen som stämmer överens med styrande normer och värderingar. Den 
andra delen handlar om att utöva kontroll över sig själv och den omgivningen som man befinner sig i. 
Schön (2003) menar att en profession kan använda vaghet som strategi av mystik och sakkunskap, 
genom vilket individen försöker kontrollera sin klient, för att klienten i sin tur ska respondera med en 
passiv, tydlig kompatibel version av samma strategi. Dessa teorier har sedan utvecklats till 
distinktionen mellan singleloop-lärande och doubleloop-lärande, som handlar om lärande ur ett 
organisatoriskt perspektiv.  Denna teoribildning kan ses som en parallell till åtskiljandet mellan 
anpassnings - och utvecklings och utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 1992; Granberg 2014). 

3.3.1 Singleloop-lärande 

Organisatoriskt lärande är en process som handlar om att upptäcka och korrigera egenskaper som på 
något sätt hämmar lärandet (Argyris, 1977a).  När denna process gör det möjligt för organisationen att 
bedriva sin nuvarande politik eller uppnå sina syften, uppstår ett singleloop-lärande. Singelloop-
lärande handlar om att lösa problem som är aktuella, men ger det ingen grundläggande lösning på 
varför ett det finns (Granberg, 2014). Detta lärande sker i samband med att individen använder sina 
theories-in-use, då hen lär sig att utforma handlingar som upprätthåller befintliga styrande variabler 
(Argyris & Schön, 1977). Teorin antar nämligen att individens styrande variabler är av vikt då 
mänskliga beteendet alltid representerar den mest tillfredställande lösningen som stämmer överens 
med dessa (Argyris 1976). Singleloop-lärandet möjliggör för oss att undvika fortsatt investering i 
förutsägbara aktiviteter, som utgör större delen av våra liv (Argyris & Schön, 1977). Det innebär att 
individen blir en fånge i sina egna program om han tillåter dem att fortsätta bli ogranskade på 
obestämd tid.  
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Den primära handlingsstrategin går ut på att individen på ett ensidigt sätt vill ha kontroll över den 
givna kontexten och arbetsuppgifterna samt skydda sig själv och sin grupp (Argyris, 1976). Till detta 
finns det även underliggande beteendestrategier som syftar till att ha kontroll över människor i ens 
omgivning. Ett kontrollerande beteende kan uppfattas som att sluta sig och inta en försvarsställning, 
då detta inte tenderar att producera giltigt feedback. Grupper vars medlemmar agerar på detta sätt har 
ofta en defensiv gruppdynamik som reducerar fria val och produktionen av relevant information, 
vilket innebär att idéer bara testas i begränsad utsträckning. Detta kan resultera i att gruppens ledare 
får lite genuin feedback samt att gruppmedlemmarna inte bryter mot sina styrande värderingar då det 
kan störa den accepterade grundläggande ramen. 

 
 
 
 
 
 

Figur 1. Singleloop-lärande. (Argyris 1990: i Granberg, 2014) 

3.3.2 Doubleloop-lärande 

Till skillnad från singleloop-lärande, så innebär doubleloop-lärandet att individen ändrar de styrande 
variablerna eller inställningarna i sitt program och på så vis skapar en förändring som påverkar hela 
sin theory-in-use (Argyris & Schön, 1977). Doubleloop-lärande är en djupare process som innebär att 
organisationens medlemmar inte enbart försöker korrigera de fel som upptäcks i verksamheten, utan 
även ifrågasätta och analyserar den bakomliggande orsaken till varför detta uppstått (Argyris, 1977a).  
Individen går in i ett doubleloop-lärande när hen lär sig att bli berörd av det som dyker upp istället för 
att trycka undan det. Detta lärande innebär att individen går in i en process som handlar om att ändra 
ramen för ett fortlöpande sammanhang. 

 
 
 
 

  
 
 
 
Figur 2. Doubleloop-lärande. (Argyris 1990: i Granberg 2014) 

Människan kan lära sig att övervinna organisatoriska försvarsmekanismer, det vill säga aspekter som 
hindrar den organisationens utveckling. För att åstadkomma detta krävs det att problemet i gruppen 
diagnostiseras och kopplas till deltagarnas rådande beteenden (Granberg, 2014). Därefter krävs det ett 
synliggörande av hur beteendet skapar organisatoriska försvarsmönster, för att hjälpa dem att förstå 
hur de ska ändra sig. Nästa steg handlar om att förändra den praxis som skapat de defensiva 
beteenden, genom att utveckla nya organisatoriska normer och en kultur som förstärker nya sätt att 
handla.  
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4. Metod 

I detta avsnitt behandlas val av metod och fallstudien som ansats. Nedan redogörs för en mer ingående 
beskrivning av val av datainsamlingsmetod, det aktuella fallet, och urval samt hur bearbetning och 
analys av data har genomförts. Avslutningsvis i detta avsnitt förklaras innebörden av att vara forskare, 
vilka etiska aspekter som beaktats samt betydelsen av validitet och reliabilitet.  

4.1 Metodologiska överväganden 
Studien syftar till att bidra med kunskap om vilka förutsättningar för lärande som användningen av 
gamification skapar inom ett utvecklingsprogram, vilket har varit utgångspunkt för val av metod. För 
att få en bild av hur dessa lärprocesser går till har undersökningen utgått ifrån hur chefer lär med ett 
gamifierat redskap inom ramen för ett visst program. Utifrån teorin kan vi förstå att lärande dels sker 
individuellt på olika nivåer och dels i processer av loopar på en organisatorisk nivå. För att få 
förståelse för hur detta fungerar i kombination med gamifiering ansågs det mest lämpat att fråga 
cheferna själva om deras upplevelser och erfarenheter av detta. För att få inblick i hur de lär som 
organisation var det även av intresse att inkludera personer från olika nivåer i programmet. Att utgå 
från en kvalitativ ansats med intervjuer bedömdes därför vara mest relevant, då den kan generera 
berättelser och redogörelser om upplevelser (Ahrne, 2014). Intervjuer är troligtvis den vanligaste 
forskningsmetoden för studier med kvalitativ inriktning. Genom intervjupersoner som är delaktiga i 
viss social kontext, exempelvis en organisation, får man insikter om de förhållanden, känslor och 
upplevelser som råder i miljön.  I detta fall var det av intresse att få redogörelser om hur chefer 
upplevde sitt lärande i relation till gamification som genomen. Detta lärande sker inom ramen för ett 
specifikt fall och innebörden av detta förklaras i nästkommande stycke.  

4.2 Fallstudieansats 
Föreliggande studie utgår från en specifik situation på ett företag där ett särskilt fenomen är av 
intresse, vilket innebär att detta är en så kallad fallstudie. Den grundläggande formen för denna 
forskningsdesign innebär att detaljerat och ingående undersöka ett enda fall som utgörs av en unik 
miljö (Bryman, 2011). Yin (2007) ger en liknande definition av fallstudien då han menar att det 
handlar om att undersöka en aktuell företeelse i dess verkliga kontext. Metoden är därför att föredra 
när det finns uttalade kontextuella förutsättningar som har stor relevans för det som studeras. 
Dessutom menar Yin (ibid.) att fallstudier är en metod som föredras i samband med frågeställningar 
som innefattar hur och varför, eftersom att fokus ligger på en konkret skeende i en situation som 
generellt inte går att kontrollera. Utvecklingsprogrammet som ligger till grund för studiens 
datainsamling är unikt för banken och framtaget av cheferna själva, vilket gör det till ett sammanhang 
med särskilda betingelser. Vidare har det varit av intresse att skapa förståelse för hur lärande i 
arbetlivet sker med hjälp av gamifierade redskap. Eftersom att det är en unik situation som är 
intressant att studera så måste forskaren ingående belysa fallet för att kunna skilja det från andra 
angreppsätt (Bryman, 2011). Med anledning av detta följer en beskrivning av fallet efter 
metodavsnittet. Langemar (2008) diskuterar fallstudien i relation till hermeneutiken, det vill säga en 
kvalitativt inriktad tolkningslära och skriver att metoden i sig själv inte kan ge ett resultat som kan 
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generaliseras till ett bredare fält, men att en långvarig fallstudie kan lägga grund för att bygga en 
allmän giltig teori. Även Yin (2007) påpekar att generaliserbarheten är ett bekymmer vid fallstudier 
eftersom att det endast behandla ett enstaka fall. Han menar att fallstudier är generaliserbara precis 
som experiment om man ser till teoretiska hypoteser men inte till populationer, vilket går i linje med 
Langemars (ibid.) åsikt. Å andra sidan menar Yin(ibid.), att målet med en fallstudie inte att beskriva 
frekvenser av oföränderlig generalisering utan att analytiskt utveckla och generalisera teorier. Då 
generaliserbarheten är ett kritiskt område för fallstudier så beaktas detta separat i stycket om validitet 
och reliabilitet (se: 4.6).  

4.2.1 Val av fall 

I urvalsprocessen för själva fallet är det viktigt att identifiera och definiera vilka fall som är aktuella 
innan datainsamlingen påbörjas, för att säkerställa att dessa passar de frågeställningar som ska 
besvaras (Yin, 2007). Föreliggande studie genomfördes på Swedbank AB som är en bank verksam i 
Sverige och Baltikum, med cirka 14 000 anställda (Swedbank AB, 2015; Swedbank AB, 2013).  Inom 
Sverige är verksamheten organiserad i sex regioner med bankkontor samt enheter för digitala kanaler 
och affärsenheter. I studien har en av dessa regioner studerats utifrån ett pågående utvecklingsprogram 
som tagits fram av chefer i samarbete med ett externt konsultföretag. Det hade kommit till min 
kännedom att dessa chefer arbetar med ett gamifierat redskap inom programmet, vilket är motivet till 
att de valdes ut som fall. Studiens deltagare arbetar som kontorschefer och biträdande kontorschefer på 
ett antal olika bankkontor inom regionen, men denna information kommer inte att tillkännages i 
analysen i syfte att bibehålla personernas anonymitet. Istället kommer de att kategoriseras som utifrån 
om de deltagit i programmets första eller andra steg, eftersom att detta är av relevans för att kunna 
redovisa för lärande på en organisatorisk nivå. Tillvägagångsättet för val av intervjupersoner beskrivs 
längre fram (se: 4.2.3). 

4.2.2 Val av datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen för föreliggande studie inleddes med att jag deltog på ett informationsmöte om 
programmet som gav möjlighet att ställa frågor om dess karaktär och genomförande. Utifrån denna 
information har jag sedan kunnat formulera en fallbeskrivning som går att läsa efter avsnittet om 
metod. Den huvudsakliga datainsamlingen har sedan baserats på kvalitativa intervjuer eftersom att 
intresset låg i att studera upplevelsen av att lära med gamification. Att göra intervjuer med personer 
som är delaktiga i en viss social kontext var ett val som grundas på vetskapen om att det kan ge insikt i 
de förhållanden som råder i sammanhanget, samt vad människorna som verkar i den känner och 
upplever (Ahrne, 2014). En kvalitativ intervju karaktäriseras av att den har öppna svarsalternativ 
(Langemar, 2008). Fördelen med detta angreppssätt är att intervjufrågornas kan anpassas genom att 
ställas i en ordning som passar situationen och på så vis ges en möjlighet att få en djupare bild av 
fenomenet i fråga jämfört med att ställa standardiserade frågor (Ahrne, 2014). Intervjuerna har även 
varit semistrukturerade då de haft en viss flexibilitet i själva utförandet, vilket inneburit att jag har 
kunnat ställa följdfrågor och nya frågor som dykt upp under själva samtalet med informanten 
(Langemar, 2008). Vid respektive intervjutillfälle fanns en intervjuguide med en förutbestämd struktur 
över vilka teman som skulle beröras och vilka frågor som skulle ställas (Bryman, 2011). 
Intervjufrågorna formulerades med utgångspunkt i aspekter som berör lärande i arbetslivet och 
spelinfluerade moment. Det skapades två olika intervjuguider där den ena var avsedd för de personer 
som deltagit i utbildningsinsatsens steg ett (se bilaga 1), medan den andra riktade sig mot de som 
deltagit i steg två (se bilaga 2). Intervjufrågorna handlade om hur personerna upplevde lärande inom 
ramen för utvecklingsprogrammet men betoning på faktorer som är relevant för gamification som 
fenomen. Sju av intervjuerna ägde rum på informanternas respektive bankkontor och en genomfördes 
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över ett telefonsamtal. Varje intervju hade i snitt en tidsåtgång på 60 minuter och samtliga spelades in, 
för att jag skulle kunna koncentrera mig på svaren och ställa relevanta följdfrågor. I slutet av varje 
intervju tillfrågades informanterna om de ville tillägga någonting som de anser vara av relevans för 
programmet. För att testa intervjuguidens relevans fick den första intervjun utgöra en pilot.  
Intervjupersonen informerades om detta samt att materialet ändå skulle användas på samma sätt som 
övriga intervjuer i resultatet. Att göra en pilotintervju innebar att jag efteråt kunde ändra vissa ord och 
frågor i intervjuguiden som inte passade för mottagarna.  

4.2.3 Val av intervjupersoner 

Urvalet för en studie kan ske i två steg där det första handlar om att välja en organisation (Ahrne, 
2014). Jag var intresserad av att studera hur gamification används för att skapa lärande i arbetslivet. 
Att studera en viss miljö eller socialt sammanhang inom kvalitativ forskning kallas för fall, vilket 
beskrivits i tidigare stycke. Nästa steg i urvalet är att välja ut intervjusubjekt (Ahrne, 2014). 
Populationen som är relevant för forskningsfrågorna är personer med ledande positioner som har 
praktisk erfarenhet om hur det är att använda gamification i sitt arbete. Mina kontaktpersoner inom 
den studerade banken tog inledningsvis fram ett urval som omfattade totalt 13 personer. Personerna 
valdes dels ut på grund av deras erfarenhet av att delta i ett utvecklingsprogram och dels beroende på 
om de varit i steg ett eller steg två inom denna kontext, då det fanns ett intresse av att se hur lärandet 
sker inom de olika utbildningsnivåerna. Innan jag kontaktade dessa kontorschefer skickade banken ut 
ett engagemangsbrev till dem via mail som informerade om att en student kommer att kontakta dem 
och syftet med detta (se bilaga 3). Av dessa 13 personer var det sedan åtta som ställde upp på intervju. 
Urvalet består av fyra personer från steg ett och fyra personer från steg två. Sju av dessa intervjuer är 
ett tillgänglighets – och bekvämlighetsurval eftersom att informanterna inte är slumpmässigt utvalda, 
utan framtagna av den studerade organisationen (Bryman, 2011). En av personerna som ingick i det 
ursprungliga urvalet hänvisade till sin kollega och därför har en intervju kommit till genom ett 
snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär att en person har förmedlat kontakten vidare till en annan 
person (Langemar, 2008). Min kontakt med informanterna inleddes med att jag kontaktade dem via 
telefon för att stämma av en tid för intervju. Därefter skickade jag mail till samtliga personer med 
information om uppsatsens syfte, intresseområde och de forskningsetiska principer som gäller (se 
bilaga 4). 

4.3 Bearbetning och analys av data 
Processen att analysera data inleddes med att samtliga inspelade intervjuer transkriberades i sin helhet 
för att kunna utgå från ett rikt textmaterial i vidare analysmoment. Langemar (2008) menar att en 
kvalitativ ansats innehåller tre analysprocesser i form av tolkning, strukturering och komprimering. 
Tolkningen innebär att skapa en förståelse för innebörden i de handlingar som beskrivs. Bearbetningen 
av data inledes därför med att jag läste igenom alla texter en gång för att få en överblick av materialet. 
I det här stadiet försökte jag ha ett öppet förhållningsätt och i den mån det går koppla bort personen 
som finns bakom materialet. Jag läste sedan igenom materialet ytterligare ett par gånger utifrån 
grupperingarna steg ett respektive steg två, och förde anteckningar vid de uttalanden som gav svar på 
mina forskningsfrågor. I detta steg formandes det ett antal tema som visar på olika egenskaper och 
kvalitéer.  Utifrån Langemars (ibid.) beskrivning av analysarbetet är detta en tematisk analys då datan 
struktureras utifrån teman. Att jag valde att utarbeta teman under tiden som jag skapade förståelse för 
det transkriberade materialet gör att studien är induktiv eller empiristyrd, vilket innebär att 
forskningsprocessen styrs av det man vill studera och vad som kommer fram. Studiens teman var 
därmed inte utsatta på förhand utan de formades efterhand som data bearbetades. Vidare valde jag ut 
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relevanta stycken i intervjuerna som sorterades utifrån vilka likheter de hade och kortades ner till citat. 
Langemar (ibid.) beskriver detta som en strukturering då materialitet ordnas och sorteras för att skapa 
en djupare förståelse och mening för det som undersöks. Vissa teman bestod av utsagor från samtliga 
intervjuer. I de fall de inte gjord det gick jag tillbaka till texten för att se om det fanns underförstådda 
tendenser i vissa personers uttalanden. Till en början skrev jag ner resultatet utifrån studiens 
huvudsakliga frågeställningar och därefter beslutade jag att strukturera om det i en uppdelning för steg 
ett respektive steg två, följt av ett sammanfattande stycke som visar på jämförelse mellan stegen. Att 
texten skrevs om innebar även att jag gick igenom materialet ytterligare en gång i de fall jag ansåg 
mina teman var svagt underbyggda.  Detta kan ses som en komprimering, då omarbetningen av texten 
även innebar att vissa stycken förytligades och reducerades.  Därefter analyserades texten utifrån valda 
begrepp och teorier.   

4.4 Forskarens roll 
Som forskare är det viktigt att beakta sin egen roll i utförande av kvalitativa studier då det finns en del 
kritik riktad mot ens egen närvaro. Det finns ingen närmare definition för vilka färdigheter och insikter 
som krävs för att kunna göra utföra en fallstudie med tillräcklig kvalitet (Yin, 2007). Yin påpekar 
därför att det är svårt att göra en bra kvalitativ fallstudie eftersom att det inte går att avgöra hur pass 
skicklig forskaren är i att använda denna metod. För mig var fallstudien ett relativt nytt angreppsätt då 
jag inte använt det i tidigare arbeten. I början uppstod det osäkerhet i hur genomförandet skulle gå till 
och vad som skulle bli nästa steg i processen. Osäkerheten berodde mycket på att det kändes svårt att 
förstå sig på fallet och hur banken arbetar med det. Jag är inte anställd inom organisationen utan är 
bara där i egenskap av student, vilket innebär att det var en ny situation som jag skulle förstå mig på. 
Å ena sidan kan det faktum att jag är en extern person vara en fördel för tolkningsarbetet i ett senare 
skede då jag inte hade någon djup förförståelse för kontexten. Langemar (2008) diskuterar forskarens 
förhållningssätt utifrån kvalitativa studier och menar att det är viktigt att både kunna visa på en närhet 
i form av inlevelse och förståelse för deltagarna. Samtidigt måste forskaren även kunna hålla en viss 
distans på ett sätt som gör en ifrågasättande även till det som upplevs som självklart. Ur den aspekten 
kan det vara en fördel att inte vara en del av organisationen eftersom att bristen på förförståelse 
innebar att jag var tvungen att ställa frågor om sådant som kan kännas givet. Å andra sidan innebar 
min externa roll även en svårighet att förstå kontexten och sammanhanget. Efter att min handledare 
gett mig rådet att göra en utförlig beskrivning av fallet kändes det lättare då de gav mer struktur för 
hur jag skulle kunna lägga upp det fortsatta arbetet.  Bryman (2011) är inne på ett liknande spår som 
Yin (ibid.), då han menar att kvantitativa forskare har en viss skepticism mot de kvalitativa resultaten 
eftersom att de baseras på forskarens uppfattning om vad som är viktigt och betydelsefullt. Att de data 
som ligger till grund för resultat och analys dessutom anses vara ostrukturerad, innebär att tolkningen 
av dem påverkas av forskarens subjektiva benägenheter. Langemar (2008) förklarar å andra sida att 
kvalitativa studier alltid utgår ifrån ett perspektiv som innebär att forskningen är teoristyrd i sin 
utgångspunkt och att det finns en förförståelse som exempelvis grundas i kunskap om teorin, 
frågeställningarna samt ens personliga, sociala och emotionella aspekter. Denna förförståelse innebär 
att det är viktigt att ha ett reflexivt förhållningsätt under samtliga steg i forskningsprocessen. Jag har 
därför försökt att vara självkritisk till mina egna tolkningar under arbetets gång. Eftersom att jag även 
skriver uppsatsen på egen hand anser jag att detta är extra viktigt i mitt fall, då det inte finns någon 
skrivpartner som aktivt kan ifrågasätta mina resultat och slutsatser. Kritiken mot kvalitativa studier 
handlar även om att forskare kan utveckla en personlig kontakt med undersökningspersonerna 
(Bryman 2011). Det innebär exempelvis att de utsagor som undersökningspersonerna ger kan påverkas 
av forskarens egenskaper med avseende på kön, ålder och personlighet. Intervjupersonerna har endast 
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träffat mig under tillfället för respektive intervju, vilket innebär att ingen av dem har en personlig 
relation till mig som jag påverka materialet. Inför varje intervju har jag varit väldigt tydlig med att jag 
är student vid Stockholms Universitet, vilket är viktigt ur den etiska aspekten. Å andra sida kan ha 
påverkat resultatet om det har gjort intervjupersonerna blivit mer återhållsamma i sina uttalanden 
eftersom att jag är extern för banken.  

4.5 Etiska överväganden 
När studier genomförs är det viktigt att beakta vissa etiska aspekter för att säkerställa att inte de 
individer som medverkar drabbas av konsekvenser. Vetenskapsrådet har därför tagit fram en 
uppsättning etiska riktlinjer som utgår ifrån två huvudsakliga aspekter, nämligen forskningskravet och 
individskyddskravet (Langemar, 2008).  Forskningskravet handlar om att det finns en förväntan om att 
den forskning som bedrivs är till nytta för samhället. I studiens inledande skede gick jag därför igenom 
tidigare forskning och studentuppsatser för att få en bild av vilka frågeställningar som har besvarats 
och vad som kan vara relevant att undersöka närmare.  Individskyddskravet innebär att forskaren 
ansvarar för att studien inte utsätter människor för psykisk eller fysisk kränkning samt att den inte gör 
intrång i privatlivet på ett opassande sätt (Langemar, 2008). Detta krav finns preciserat i fyra 
huvudkrav gällande samtycke, information, konfidentialitet och nyttjande.  

Samtyckeskravet innebär att deltagandet i studien ska ske av egen fri vilja (ibid.). För att det ska kunna 
motiveras som ett fritt val måste deltagarna få fullständig information om vad det innebär att vara 
med. Banken som jag har undersökt tog fram ett urval av personer som de ansåg ha relevanta 
erfarenheter för studiens syfte. Därefter ringde jag dessa och frågade om de kunde tänka sig att 
medverka. De informerades om ämnet som skulle studeras och fick då själva ta ställning till sitt 
deltagande. Efter telefonsamtalen skickade jag ett mail (se bilaga 3) till de personer som accepterat att 
bli intervjuade. I denna mail informerades deltagarna om att de kommer att vara anonyma i 
presentationen av resultatet, att de har rätt att avbryta sitt deltagande om de vill. Detta är ytterligare en 
princip som ska följas enligt samtyckeskravet. I mailet framgick även att materialet behandlas 
konfidentiellt och att de hade möjlighet att avbryta intervjuerna utan att ange skäl till detta 
(Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011). Konfidentielitetskravet innebär att informationen i det 
material som samlas in, inte får lämnas ut om det är möjligt att identifiera intervjupersonerna. 
Forskaren och övriga personer som tar del av informationen har skyldighet därför att iaktta sekretess. 
För att säkerställa deltagarnas anonymitet och konfidentialiteten har de transkriberade intervjuerna 
först fått en kodnyckel utifrån om de tillhör steg 1 eller steg 2 och sedan har de fått ett nummer. I 
resultatet presenteras de enbart utifrån vilken grupp de tillhör.  Deras kön och ålder nämns inte då 
detta innebär en risk för att de kan identifieras. Vidare förtydligande jag uppsatsens syfte, anledningen 
till att just dem tillfrågats samt att vad att frågor under intervjuerna skulle handla om lärande inom ett 
specifikt program i det informationsmail som skickades till intervjupersonerna. Eftersom att 
gamification är ett uttryck som är relativt nytt angavs även en begreppsdefinition, för att det tydligt 
skulle framgå vad det var som är av intresse för uppsatsen. Att förklara innebörden av att medverka 
för deltagarna innan studien startar, är en viktig aspekt enligt informationskravet (Langemar, 2008). 
Detta innebär att deltagarna, om det är möjligt ska få kännedom om just syftet och det ska framgå om 
studien gör på uppdrag av någon. Jag informerade därför om vilken institution och vilket universitet 
som jag studerar vid. Dessa nämnda punkter är även viktiga för att tillgodose nyttjandekravet som 
innebär att det insamlade materialet bara får användas för forskningsändamål (ibid.) I mailet uttryckte 
jag även en önskan om att få spela in samtalet och orsaken till detta. Intervjupersonerna tog ställning 
till detta när vi väl sågs. När studien är klar informeras deltagarna även om vilket resultat studien 
genererade (Langemar, 2008). De flesta intervjupersonerna har bett om att få läsa uppsatsen när den är 
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klar och kommer då att få dem skickade till sina arbetsmailadresser. En av intervjupersonerna har 
önskat att få se resultatet innan det publiceras för att säkerställa anonymitet.  

4.6 Validitet och reliabilitet 
Yin (2007) skriver att designen för fallstudier behöver uppfylla fyra villkor som rör utformningens 
kvalitet. Dessa fyra är begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. 
Begreppsvaliditet definieras här som en utformning av operationella mått för de begrepp som studeras. 
Kritiken som finns mot fallstudier handlar bland annat om att forskare åsidosätter att formulera mått 
som är tillräckligt operationella samt att subjektiva bedömningar ligger till grund för insamling av 
data. Bryman (2011) menar att begreppsvaliditet främst är ett kriterium inom kvantitativ forskning och 
definierar det som huruvida ett mått för ett begrepp verkligen beskriver det som begreppet anses 
beteckna. Även om denna studie är kvalitativ så sammanställde jag teoretiska begreppsdefinitioner 
innan intervjuerna ägde rum för att jag skulle ha bra överblick för indikatorer som spelar roll. I 
utformningen av teoretiska utgångspunkter utvecklades dock begreppen ytterligare vilket innebar att 
jag fick en djupare förståelse för dess innebörd. Att färdigställa teoriavsnittet innan intervjuerna ägde 
rum hade dock medfört en bättre förberedelse som kunde gett intervjuer som var mer specificerade 
och därmed passat begreppen bättre.  

Det andra kriteriet som måste tas i beaktan kallas intern validitet, vilket ofta handlar om frågor som rör 
kausalitet (Bryman 2001; Yin 2007). Detta är av intresse i förklarande eller kausala studier, där 
forskaren gör ett försök att avgöra om det finns ett samband som gör att x orsakar y. När forskaren 
beaktar denna relation är det viktigt att ta hänsyn till om det finns andra variabler som kan ha orsakat 
y. Från början var tanken att studien skulle begränsas till att kretsa kring det som kan säga utgöra 
själva gamifieringen. I det här fallet visade det sig att det gamifierade redskapet inte existerade som ett 
separat inslag i chefernas arbete, utan som en del i ett program. Jag valde därför att ha en bredare 
inriktning som innebar att lärandet beaktats ur flera aspekter, vilket ökar den interna validiteten. 
Samtidigt kunde den interna validiteten stärkts ytterligare genom att ta hänsyn till andra 
kompetenshöjande insatser inom banken som påverkar chefernas utveckling.  

Vidare utgör den externa validiteten det tredje kvalitetskriteriet, vilket handlar om huruvida studien 
resultat kan generaliseras till andra undersökningskontexter (Bryman, 2011). Här är det därför frågan 
om urvalet för den studien som gjorts är representativt.  Den externa validiteten utgör ett huvudsakligt 
hinder i samband med just fallstudier då kritiken riktas mot om ett enda fall verkligen kan ge en 
generaliserbar grund (Yin, 2007). I den här studien består fallet som nämnts av ett program som 
innehåller ett antal olika moment, däribland gamifiering. Sett utifrån de resultat som konstateras om 
gamification i en arbetsmiljö så bör dessa kunna generaliseras till ett större sammanhang då det rör sig 
om relativt grundläggande förutsättningar, processer och utfall för lärande, som karaktäriserar en 
digital kontext. Beaktar man däremot den externa validiteten utifrån lärandet i programmet som en 
utbildningsinsats, så kan det behöva göras ytterligare studier för att kunna dra allmänna slutsatser 
huruvida chefer lär sig i under de omständigheter som erbjuds. Att fallstudien exempelvis omfattar 
chefer i en bank som har haft låga siffror i statistiken för kundnöjdhet, gör sammanhanget unikt. Den 
externa validiteten skulle därför bli starkare av att upprepa studien inom andra branscher eller 
organisationer, då ett replikerbart resultat skulle göra att slutsatserna kunnat generaliseras för chefer 
som yrkesgrupp. Att göra ytterligare studier hade även varit bra för att ge en högre reliabilitet. 
Reliabilitet handlar om att det resultat som genereras blir samma om studien utförs på nytt, eller om de 
påverkas finns slumpmässiga och tillfälliga förutsättningar (Bryman, 2011). Som forskare är det därför 
viktigt att försöka säkerställa att andra personer kan genomföra samma fallstudie igenom genom att 
följa ett tillvägagångsätt som leder fram till samma resultat och slutsatser (Yin, 2007). Jag har därför 
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försökt återge mitt tillvägagångsätt så detaljerat som möjligt i tidigare delar om metod och teori. 
Vidare har jag följt ett intervjuformulär och genomfört majoriteten av intervjuerna har ägt rum under 
snarlika förutsättningar. Som jag tidigare nämnt har jag dock analyserat resultatet på egenhand utan 
och detta kan innebär att det präglas av min egen subjektivitet, vilket kan ha påverkat reliabiliteten.  
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5. Fallbeskrivning 

5.1 Bakgrund 
Som koncern har Swedbank AB cirka 8 miljoner privatkunder och 600 000 företags - och 
organisationskunder, vilket innebär att kundmötena är en central utgångspunkt för hela verksamheten. 
Svensk Kvalitetsindex (SKI) undersöker årligen kundnöjdheten bland bankerna på den svenska 
marknaden i en mätning som omfattar cirka 300 kunder per bank (Bokslutskommuniké, 2014; Privata 
Affärer, 2015). Under de senaste åren har dessa SKI-mätningar visat på att Swedbanks kundnöjdhet 
har minskat i förhållande till andra storbanker. För att komma på rätt spår med detta problem har 
Swedbanks centrala HR i samarbetet med en extern leverantör tagit fram ett train-the-trainerprogram 
med benämningen Beyond Customer Expectation (BCE), vilket utgör fallet för föreliggande studie. 
BCE är ett utvecklingsprogram med målsättning att öka kundnöjdheten genom att höja engagemanget 
hos personalen. För att åstadkomma en beteendeförändring som i sin tur kan skapa bättre kundmöten, 
fokuserar programmet på att arbeta med individens interna motivationer med betoning på bland annat 
autonomi, social gemenskap och att skapa känsla för ett högre syfte.  För att stärka banken som en 
lärande organisation har de valt ett pyramidformat upplägg i tre steg. I avsnitten som följer beskrivs 
hur chefer och medarbetare i en av bankens region lär och får feedback av varandra genom att delta i 
detta program. 

 

 
 
Figur 3. Beyond Customer Expectation (BCE). Utvecklingsprogram i tre steg. 
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5.2 Två olika steg i programmet 

5.2.1 Steg 1 

Under år 2014 tillfrågades kontorscheferna i en av bankens sex regioner om de var intresserade av att 
delta i en pilotversion av Beyond Customer Expectation (BCE), med argumentet att detta program 
som skulle utveckla deras ledarskap och ta kundmötena i regionen till en ny nivå.  Kontorscheferna 
visade intresse för detta och därför valdes 16 av dem ut för att delta i programmets första steg. 
Pilotversion av BCE grundas på att de utvalda kontorscheferna i steg ett träffats vid sju olika tillfällen 
under cirka ett halvårs tid och tillsammans utformat utvecklingsprogrammet med målsättningen att det 
ska bidra till bättre kundmöten och nöjdare kunder. Dessa träffar hölls av externa konsulter med 
relevant expertis som hade till uppgift att handleda cheferna i denna process. Metodiken innebar att 
cheferna fick utföra övningar som gick ut på att resonera och reflektera över kundupplevelser, 
coaching, feedback, förändringsledarskap, erfarenhetsutbyte och målsättningar. Efterhand som dess 
övningar utfördes tillhandahöll konsulterna dem olika teoretiska verktyg och metoder, för att cheferna 
skulle kunna utveckla sin förståelse för hur de kan ta sin egen och verksamhetens utveckling till en ny 
nivå. Under varje nytt tillfälle fick deltagarna även arbeta med att repetera vad de gjorde under 
förgående träff, vad som har hänt i deras arbete sedan dess och vart de är på väg nu. Att låta deltagarna 
påverka vägen fram till målet anses således vara en viktig utgångpunkt för processen i detta program 
då det innebär att individen får en djupare känsla för syftet med BCE.  I början av programmet fick 
cheferna i steg ett även göra ett test som mätte deras emotionella intelligens och resultatet från detta 
har sedan använts av konsulterna för att arbeta med deltagarnas självinsikt och ledarskap.  

Mätverktyg för kundnöjdhet i BCE 

Kontorscheferna i steg ett har även i samråd med konsulterna beslutat att resultatet av BCE ska mätas 
med Net Promoter Score (NPS), som är ett mätverktyg där kunderna får betygsätt hur de upplevde 
mötet med sin rådgivare på banken. Det innebär att banken skickar ett sms med två frågor till kunden 
efter ett avslutat möte. Den första frågan handlar om att kunden på en skala från 1-10 ska uppskatta 
hur troligt det är att personen vill rekommendera Swedbank till en vän eller kollega och den andra 
frågan handlar om ifall banken får kontakta kunden för att få ytterligare synpunkter på hur 
verksamheten kan förbättras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Net Promoter Score. Hur användarprocessen går till med mätverktyg. 
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Att arbeta med NPS innebär därför att kontorschefer och biträdande kontorschefer dels kan ta fram ett 
resultat för hur kunderna upplever det fysiska mötet med rådgivare på just deras kontor och dels att de 
kan ta kontakt med sina kunder för att få förslag på hur de kan förbättras lokalt. Till skillnad från den 
SKI-mätning som nämndes tidigare, som ger ett värde för bankens generella kundnöjdhet en gång om 
året så ger NPS-mätningen ett resultat på en lokal nivå som kan tas fram kontinuerligt under hela året. 
NPS fanns i bankens system redan innan BCE, men det var först i samband med programstarten som 
hela regionen började använda detta mått. 

5.2.2 Steg 2 

Cheferna i steg ett tog fram en grund för innehållet i BCE och delades sedan in i sju olika lag, utifrån 
resultaten av deras emotionella intelligenstester, det geografiska avstånden mellan bankkontoren och 
en idé om att skapa nya samarbetskonstellationer över kontorsgränserna.  Kontorscheferna i steg ett 
utsågs till lagledare för dessa grupperingar och fick i uppdrag att lära ut innebörden av BCE till 
regionens resterande 53 chefer som är lagmedlemmar. Varje lag består således av 2-3 lagledare och 
tillsammans skulle dessa planera och verkställa en utbildningsinsats för cirka 10 chefer i programmets 
andra steg. Till sin hjälp hade lagledarna utbudet av teorier som de tränats i under sina träffar, men 
utöver det var det fritt att välja upplägget och genomförandet skulle gå till. Detta innebär insatserna för 
steg två har utförts i sju olika varianter som skiljer sig åt både till innehåll och tidsupplägg, beroende 
på lagledarnas prioriteringar. Träffarna som arrangerats för steg två har generellt handlat om att dessa 
chefer fått diskuterat frågor om kundnöjdhet med kollegor från andra bankkontor. Lagledarna har även 
gett sina kollegor i steg två ett urval av de teorier som konsulterna lärde dem under steg ett. Detta 
innebar att steg två dels kunde få en mer övergripande förståelse för BCE och dels att de kunde ta till 
sig konceptet på ett sätt som ger värde för just deras arbete.  Insatserna har genomförts parallellt med 
det dagliga arbetet och deltagarna i steg två har därför haft mindre utbildningstid än deltagarna i steg 
ett.  Cheferna i steg två har därefter i samråd med lagledarna utbildat medarbetarna som ingår i BCE:s 
tredje steg. Idéen med BCE går ut på att chefer och medarbetare ska ha gemensam målbild med fokus 
på att få nöjdare kunder. Detta innebär att programmet lägger grunden för ett sätt att arbeta. 

5.4 Gamification i en plattform 
BCE handlar till stor del om att skapa en feedback-kultur som ett naturligt lärande. Det som hittills 
beskrivits om programmet handlar om ett lärande som startar på chefsnivå i steg ett för att sedan 
stegvis överförs till bankens medarbetare i steg tre. För att även cheferna ska kunna lära av sina 
medarbetare och av varandra, har konsultföretaget som håller i BCE implementerat en digital 
plattform inom ramen för programmet som används av chefer i steg ett och steg två.  Plattformen 
syftar till att öka erfarenhetsutbytet mellan bankkontoren och är uppbyggd som en gamifierad modul, 
då den innehåller element som poäng, feedback och resultattavlor. Att denna produkt är framtagen av 
ett externt konsultföretag innebär att den ligger utanför bankens eget system och därför måste cheferna 
använda speciella inloggningsuppgifter för att kunna använda funktionen. De lag som konstruerats 
inom BCE finns registrerade i plattformen och dessa får poäng efterhand som de registrerar 
information om fysiska aktiviteter som utförs på bankkontoren. Laget kan högst ha tre aktiviteter 
registrerade åt gången för att de inte ska planera aktiviteter för långt fram i tiden. Processen innebär att 
en aktivitet ska genomgå ett antal steg i form av planering, registrering, åtagande från 
lagmedlemmarna, genomförande och slutligen reflektion över utfallet. När alla dessa moment har 
uppfyllts så får laget poäng på en digital resultattavla i plattformen. Ett lag som har gjort fullständiga 
aktiviteter under en månads tid får dessutom extra poäng i form av en trofé. 
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Figur 4. Plattform. Hur användarprocessen med gamification går till. 
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banken och att detta uppmärksammas. Således innebär det att aktiviteten i plattformen ska drivas av 
att deltagarna vill synas och prestera. Att lagen lägger in information om aktiviteterna och dess resultat 
i plattformen innebär att regionen samlar mycket kunskap på ett ställe. Lagen kan därför se varandras 
aktivitet i plattformen och hämta inspiration från insatser som gjorts i andra lag. En 
aktivitetsbeskrivning visas i sin helhet för de andra lagen och därför måste lagledaren skriftligen 
uttrycka sig så pass utförligt att aktivitetens sammanhang och effekt blir begripligt för läsaren. 
Plattformen är i ett utvecklingsstadium, vilket innebär att en del funktioner kommer att förändras 
under våren 2015 för att göra redskapet mer användarvänligt för bankens verksamhet. I följande 
stycken benämns denna funktion som plattformen eller gamet.  

 

 

 

 

 

 

Lagledaren 
registrerar 
aktiviteten i 
plattformen. Lagmedlemmarna 

meddelas. 

De loggar in och 
åtar sig 

aktiviteten. 

Aktiviteten 
genomförs med 
medarbetare. 

Ledaren 
dokumenterar 

utfallet i 
plattformen. 

Medarbetare 
tillfrågas att 

skatta 
aktiviteten. 

Feedback skickas 
till plattformen. 

Laget 
reflekterar 

över 
resultatet. 

Poäng ges i 
plattformen. 



 
 

24 

6. Resultat 
Nedan följer en redovisning av studiens resultat för insamlad data från åtta intervjuer. Detta material 
har bearbetats till ett antal olika teman eller kategorier som syftar till att besvara forskningsfrågorna.  
Personerna som deltagit i studien arbetar som kontorschefer och biträdande kontorschefer i en av 
bankens regioner. För att säkerställa intervjupersonernas konfidentialitet utelämnas information om 
deras befattning, kön eller fiktiva namn. Istället presenteras de som ”steg 1” och ”steg 2” då det är 
lärandet inom programmets olika steg som är av intresse. Först presenteras de två stegen var för sig 
utifrån lärande i programmet och i gamet, vilket avser den gamifierade plattformen. Därefter följer en 
redogörelse för de likheter och skillnader som finns mellan dessa.  

6.1 Lärande för chefer i steg 1 
I detta stycke presenteras hur chefer inom programmets första steg upplever lärande utifrån 
förutsättningar, processer och utfall i utvecklingsprogrammet generellt och i gamet mer specifikt.   

6.1.1 Förutsättningar för lärande i utvecklingsprogrammet  

Gemensamt för cheferna i steg ett är att de beskriver en hur en tydlig målsättning spelat roll för deras 
lärande. Utöver det går det att urskilja olikheter i hur de upplever programmets upplägg vilket ger 
olika förutsättningar för lärande i programmet.   

En viktig målsättning 

Inför uppstartstillfället av Beyond Customer Expectation (BCE) hade det endast presenterats som ett 
program som skulle stärka regionen genom att ta kundmötena till en ny nivå. Gemensamt för cheferna 
i steg ett är därför att de inte visste mycket mer än så inför starten, men programmets målsättning 
gjorde dem motiverade till att delta. En intervjuperson från steg ett beskriver situationen som att 
”Frågan kom ju på ett ledarmöte om vi var intresserade av att vara med i och utveckla försäljning och 
kundnöjdheten till att bli världens bästa… och det är klart att man räcker upp handen och vill vara med 
om det” (steg 1). Att ha ett tydligt mål, vilket i detta fall handlat om att få nöjdare kunder är därför en 
aspekt som utgör en förutsättning för lärande.  

Otydligt innehåll – spännande eller problematiskt? 

Att informationen om programmets innehåll inte var tydlig innebar att det fanns en ovisshet om hur 
detta skulle genomföras och intervjuerna därför visar på att det finns skillnader i hur deltagarna i steg 
ett upplevde detta. Tre chefer menar att de tyckte att det kändes spännande att inte veta vad som skulle 
hända och en av dem beskriver sin upplevelse såhär:  

Förväntningarna var ju att det var både i linjen med det jobbet vi gör i vardagen, det vill säga att det 
bygger på det sättet vi jobbar i vanliga fall, men också att det skulle vara lite utanför ramarna, utanför 
det vi brukar göra. (steg 1) 

Att allt inte var helt förutsägbart skapade en positiv känsla om att de skulle få uppleva något 
annorlunda, där det fanns en möjlighet vara med och forma vägen fram till målen. Att dessa personer 
var öppna i sinnet för vad som skulle ske kan ses som en förutsättning för lärande. En fjärde 
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intervjupersonen uppger däremot att otydligheten gjorde att hen inledningsvis var kritiskt 
ifrågasättande till vad programmet skulle innebära för försäljningen och hur det i sin tur skulle påverka 
medarbetarnas arbetssituation. Tidigare har bankens noga följt upp försäljningsstatistik på produkter 
men detta är ett arbetssätt som de lagt bakom sig, för att istället satsa på att stötta medarbetarnas 
utveckling. Otydligheten om BCE innebar därför att dess syfte ifrågasattes mot bakgrund av personens 
erfarenhet om hur banken har arbetat med försäljning tidigare. En kortfattat eller fåordig information 
om vad som ska hända kan därför skapa förutsättning för lärande på två olika sätt. Antingen kan det 
skapa en spännande känsla som väcker ett intresse, men det kan även framkalla ett ifrågasättande som 
grundas i ett reflekterande förhållningssätt om vad som är bra för verksamhetens och medarbetarnas 
utveckling. 

Tidigare erfarenhet av utvecklingsprogram skapar spänning eller frustration 

Resultatet av intervjuerna visar även att cheferna i steg ett upplever förutsättningarna för lärande olika 
beroende på vilka erfarenheter de har från andra program eller utbildningsinsatser. Tidigare har 
cheferna i banken fått färdiga arbetsmetoder för exempelvis produktförsäljning levererat från 
organisationens centrala delar, vilket innebär att det funnits tydliga ramar för en effektiv 
implementering. BCE har som nämnt ramar så till vida att det finns ett tydligt fokus på kundnöjdhet, 
men därutöver är det upp till cheferna att forma vägen fram till målet. Processen kräver tid, 
engagemang och eftertanke från den enskilda individen, vilket är ett annorlunda arbetssätt från hur de 
vanligtvis brukar arbeta. Vissa deltagare upplevde därför en frustration eftersom att de vanligtvis 
brukar arbeta under med mer fasta direktiv. En intervjuperson säger att ”Det har varit ganska 
frustrerande på vägen fram eftersom att [konsultföretaget] har ju inte haft något färdigt program utan 
det här har skapats undertiden och vi har sedan fått skapa det själva” (steg 1).  

I kontrast till detta beskriver en annan intervjuperson som deltagit i ett liknande ledarskapsprogram 
vid ett tidigare tillfälle, upplevelsen av framtagningen av BCE som att ”jag kunde känna igen 
frustrationen hos några av mina kollegor, samma frustration som vi hade känt när vi var i det här andra 
ledningsprogrammet för ett antal år sedan” (steg 1). Inom ramen för det tidigare programmet kände 
personen en frustration, men nu under BCE uppstod istället en förväntansfull känsla. Erfarenheten av 
hur det är att arbeta under mer fria arbetsformer och vetskapen om vilka möjligheter det ger, innebär 
således att det är lättare att ta sig an BCE.   

En otydlighet i upplägget kan därmed skapa en positiv förväntan eller frustration och detta kan 
summeras i att erfarenhet varit en förutsättning för lärande. Sammanfattningsvis går det därför att 
konstatera att en viktig målsättning främjar lärande för chefer, medan ett otydligt upplägg och tidigare 
erfarenheter både kan utgöra förutsättningar för lärande men även vara hämmande.  

6.1.2 Lärprocesser i utvecklingsprogrammet 

I följande stycke redovisas för hur chefer i steg ett upplever lärprocessen utifrån 
utvecklingsprogrammet. Det framgår bland annat att de har lärt sig genom att aktivt delta i övningar, 
att skapa tillsammans med kollegor och att möten med andra chefer bidragit till ett värdefullt 
erfarenhetsutbyte.  

Aktivt deltagande 

Intervjuerna med deltagare från steg ett visar på att de har en gemensam bild av hur själva 
lärprocessen gick till under de dagar som de arbetat med att ta fram BCE under ledning av konsulter. 
De uppger att utgångspunkten för lärandet var att de själva skulle skapa Beyond Customer Expectation 
(BCE), utifrån målsättningen att det ska generera nöjdare kunder. Under dagarna som steg ett fick 
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avsatta för att arbetar med detta uppger intervjupersonerna att de gjorde olika övningar som gick ut på 
att de skulle formulera sina egna slutsatser. Undertiden gav konsulterna dem olika instrument i form 
av teorier som gett en djupare förståelse i diskussionerna. En intervjuperson beskriver lärandet på 
följande sätt:  

Då jobbade vi mycket med blädderblock som vi ritade och berättade på. Och till varje träff så hade vi 
... emh... vad hände förra gången och vad har hänt sedan dess och man repeterade de här olika 
instrumenten. (steg1) 

En viktig del är även att deltagarna fått repetera vad de lärt sig under förgående träffar och även 
ventilera vad som skett i deras vardagliga arbete sedan dess. Övningarna har baserats på lärande som 
rent konkret gått ut på att deltagarna aktivt fått använda olika sinnen genom att diskutera, reflektera, 
rita och skriva. Chefer i steg ett berättar att de haft diskussioner om hur ett kundmöte ska vara, vad det 
ska innehålla och vad de kan göra för att bankens kundmöten ska bli ännu bättre. En av övningarna 
under dessa dagar gick ut på att kontorscheferna genom diskussioner skulle fram ett antal värdeord 
som de anser karaktäriserar ett bra kundmöte. De utvalda orden är personligt, påläst, intressant, 
värdefullt och lärande (PPIVL). Kontorscheferna beslutade att dessa ord hädanefter ska vara 
vägledande inom det fortsatta arbetet med BCE.  Gemensamt för deltagarna i steg ett är därför att 
deras lärprocesser grundats på att de har fått vara aktiva och skapa förståelse utifrån sina egna 
upplevelser. 

Skapa i samverkan med andra  

Efter att deltagarna i steg ett handletts i grupp av konsulter utsågs de till lagledare för varsin grupp i 
steg två.  Tillsammans med en chefskollega, det vill säga en annan lagledare, fick de i uppdrag att 
planera för hur BCE skulle läras ut till deltagarna i programmets andra steg där det enda riktmärke var 
att insatsen skulle handla om att öka kundnöjdheten. Samtliga intervjupersoner i steg ett beskriver att 
de själva fick välja vad de skulle ta med men trots det återger alla att de valde att utgå ifrån värdeorden 
PPIVL och en teori som kallas för feedbacktrappan. Att skapa och genomföra en utbildning för steg 
två innebar att lagledarna behövde gå tillbaka till det material som de arbetat med tidigare och repetera 
vad de lärt sig. Samtliga intervjupersoner menar att de varit nöjda med det upplägg som de själva hade 
under tidigare nämnda utbildningsinsats i BCE, även om strukturen kändes ovant för vissa personer. 
En chef från steg ett säger:  

Vi tyckte det var väldigt bra med de här ledarskapsdiskussionerna och olika teorierna, så valde vi att 
involvera nästan alla från det. Det fanns väl kanske någon vi inte tog upp och då var det väl för att vi 
själva inte hade förstått den tillräckligt bra […] Men vi valde att arbeta på ett liknande sätt kan man 
säga, för vi tyckte att det vi hade gjort var bra. (steg1) 

Gemensamt för intervjupersonernas beskrivningar är därför att de försökt efterlikna lärandekonceptet 
som de själva upplevt med avseende på teoretiska modeller, diskussioner och reflektioner i den insats 
som de genomfört för sina kollegor.  

Erfarenhetsutbyte 

Lagledarna var hopparade korsvis över kontorsgränserna, vilket samtliga intervjupersonerna anser är 
fördelaktigt då det medfört ett ökat erfarenhetsutbyte chefer emellan. Möten som lagledarna haft 
sinsemellan har gått ut på att stämma av var de står i programmet och hur de går vidare, vilket varit ett 
bra inslag och en intervjuperson i steg ett förklarar:  

Och vår vardag är så otroligt hektiskt […] jag tar mig aldrig tid att lyfta luren och ha samtal med en 
kollega på ett annat kontor, nästan på. Om det inte är en konkret brinnande fråga. Så det här har ju 
gjort att vi har pratat ledarskap och diskuterat sådana här frågor mellan oss chefer mellan olika 
kontor, vilket innebär att man får massor av bra input. 
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Cheferna i steg ett menar på att de har så mycket att göra i det dagliga arbetet och att dessa träffar 
därför aldrig hade blivit av om det inte varit för BCE. Samtliga intervjupersoner uppger därför att de 
inom respektive lag tog beslut om att deras lagmedlemmar också skulle arbeta över kontorsgränserna 
eftersom att det såg många fördelar med det.  Samtidigt kom vissa lagledare efter en tid till insikt om 
att de kontorsöverskridande gruppkonstellationerna även gjorde att det blev svårare att anordna möten 
för att prata om BCE, eftersom att cheferna skulle skicka iväg sin personal. En av intervjupersonen i 
steg ett säger: 

Det är ju bra och trevligt, ger mer och så, men det tar ju också av verksamheten. Man ska ju skicka 
iväg en tredjedel av personalen och hur funkar verksamheten då. (steg 1) 

Lärandet kan därför även hindras av att arbetat kontorsöverskridande då avstånden mellan kontoren 
gör att de inte kan samla lagen så ofta. Detta kan sammanfattas som att arbetet över kontorsgränserna 
ger ett erfarenhetsutbyte som gynnar lärandet, dels för att cheferna avsätter tid åt att prata om specifika 
frågor kopplade till kundnöjdhet och dels för att medarbetarna får ett utökat kontaktnät i regionen som 
gör att de kan rådgöra med varandra kring sitt arbete. En förutsättning för att detta erfarenhetsutbyte 
ska kunna ske är dock att det finns en geografisk närhet mellan kontoren, så att det blir rimligt att 
samla chefer och medarbetare även efter upplärningsperioden för BCE.  

6.1.3 Lärandets utfall för utvecklingsprogrammet 

Hittills har det presenterats hur chefer i steg ett upplever förutsättningar och lärprocesser i relation till 
utvecklingsprogrammet och nu redovisas därför utfallet av detta lärande. Redogörelser från chefer i 
steg ett visar på att samtliga har stärkt sitt ledarskap men detta skildras på ur olika perspektiv.  

Att leda sig själv och andra 

Samtliga intervjupersoner i steg ett beskriver att lärandet resulterat i ett starkare ledarskap, där den 
gemensamma aspekten handlar om att de tillhandahållits en uppsättning teoretiska modeller som gett 
dem en bra grund. Detta innebär att deras ledarskap nu kan knytas ihop till en helhet eftersom att 
teorierna ger en trygghet som kompletterar deras praktiska erfarenheter av att leda en grupp. Att 
medarbetarna dessutom har fått liknande teoretiska kunskaper som cheferna innebär att det numer är 
lättare för dem som ledare att hantera personliga samtal. En intervjuperson i steg ett beskriver det 
såhär:   

Då blir det avdramatiserat lite grann, […] vi ser oss själva var vi är och samtalet blir då inte lika… 
det gör inte lika ont som om jag skulle angripa och säga att nu argumenterar du på ett helt oanständigt 
sätt (steg 1) 

Det innebär att diskussioner om personliga saker kan läggas upp i en teoretisk modell som gör att 
samtalet hamnar på en nivå som ger en djupare förståelse för problemet. Teorierna innebär därför att 
det blir lättare att leda eftersom att chefer och medarbetar får en gemensam världsbild om hur de 
fungerar som människor. Med andra ord kan man säga att cheferna fått verktyg som gör att det går att 
skapa en ömsesidig förståelse för varandra vilket gör att det är lättare att både ta och ge feedback.  

Utöver de lärdomar som teorierna för med sig, finns det skillnader i hur de utvecklat sitt ledarskap. Ett 
par intervjupersoner menar på att BCE har gett en ökad insikt om värdet i att diskutera sitt ledarskap 
med andra i liknande roller. Det behöver inte handla om att diskutera någon specifik fråga, utan 
snarare att med andra ledare reflektera över det som är aktuellt i stunden och kunna ta emot feedback 
om vardagliga händelser. En person menar att chefskapet har utvecklats genom att de fört diskussioner 
om att gå från att veta till att göra, vilket beskrivs enligt följande:  

Vad jag än vill prestera och vad som än ska ske […]för att komma dit så måste jag börja med det lilla 
steget... […] och inte bara göra planen för de 15 nästa stegen... utan faktiskt ta det. (steg 1) 
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Detta handlar om att göra en förflyttning från att ha kunskap om att man ska göra någonting till att 
faktiskt få det gjort. Lärdomen är således att det är viktigare att börja ta ett litet steg än att ha planerat 
flera stycken som inte blir av. Ytterligare ett perspektiv av ett utvecklat ledarskap handlar om att leda 
under nya förutsättningar. BCE var inte ett färdigt koncept och en av intervjupersonerna i steg ett 
säger därför att ”när vi skulle utbilda en biträdande här så fick vi ju inget färdigt, utan vi fick jobba 
fram det här själva och det var ju väldigt frustrerande men även väldigt lärande egentligen” (Steg 1). 
Detta kan förstås som en inre resa på så vis att det först uppstod en frustration som sedan växte till 
insikter om varför det inte fanns några tydliga ramar i BCE.  

Sammantaget innebär detta att chefer i steg ett, under programmets gång ökat sin kompentens i att leda 
sig själv och andra. Att leda sig själv syftar på att få förståelse för det eget handlande och hur de ska ta 
sig vidare i sin utveckling. Att leda andra syftar däremot på relationen till medarbetarna, då cheferna 
blivit bättre på handleda dessa personer utifrån feedback som har en djupare innebörd än direktiv och 
instruktioner.   

6.1.4 Förutsättningar för lärande i gamet 

Hittills har resultatet handlat om hur chefer i steg ett upplever lärande för programmet och följande 
avsnitt visar därför på hur dessa personer upplever lärande i relation till den gamifierade plattformen. 
Först presenteras en gemensam syn på plattformens förutsättningar för lärande som bygger på vikten 
av feedback och därefter redogörs för hur personliga intressen i form av drivkraft och professionalitet 
påverkar förutsättningarna i olika riktningar.  

Värdefull feedback eller teknisk utmaning  

En del av lärandet i programmet går ut på att cheferna ska använda en gamifierad plattform där 
medarbetarna kan ge feedback efter genomförda aktiviteter. Gemensamt för intervjupersonerna i steg 
är att alla ser nyttan med att få denna feedback, eftersom att det ger ett underlag för reflektion om hur 
de ska förbättras och ger ett idéutbyte mellan kontoren. En av intervjupersonerna säger att 
”feedbacken kunde jag se en poäng med att man kunde få den återkopplingen från medarbetarna, det 
finns en poäng med det” (steg 1). Återkopplingen från medarbetaren är i sig så pass viktigt för 
cheferna att det kan vara ett motiv för att använda plattformen och därför utgör en förutsättning för 
lärande. 

Den nuvarande användarprocessen med poäng och troféer tycks dock komplicera systemet så att det 
inte blir effektiv att använda. Intervjuerna visar på att samtliga chefer i steg ett möts av ett antal hinder 
när de skulle använda plattformen, vilket dels innebär att den inte fungerat rent tekniskt och dels att 
det var svårt att förstå hur den skulle användas. Det har bland annat varit svårt att förstå hur 
plattformen ska användas med avseende på vem som ska göra vad och vad som ska göras när. Detta 
innebär att det finns det stora skillnader i hur väl de lyckats skapa ett lärande med hjälp av denna 
produkt. Att ha en förståelse för vad resultatet ska användas till kan således ses som en förutsättning 
för lärande med gamification, men detta kan hindras av att tekniken inte fungerar.     

En drivkraft att tävla eller hinder för ett professionellt förhållningssätt 

Cheferna i steg ett har hanterat den tekniska problematiken på skilda sätt och detta visar på att de har 
förutsättningar för att lära med gamification. Två intervjupersoner uppger att de tillsammans med sina 
respektive lagmedlemmar tagit sig igenom användarprocessen i plattformen och fått poäng på den 
digitala resultattavlan. Dessa personer är positivt inställda till att tävla, vilket varit en drivkraft för dem 
i denna process. Resultatet visar på att de har en stark vilja att prestera och detta innebär att de blir 
lösningsfokuserade när de stött på problem. Det innebär exempelvis att dessa lagledare haft kontakt 
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med konsultföretaget som tillhandahåller plattformen för att få förståelse för hur den ska användas 
eller att de försökt samla in feedback från medarbetarna på andra sätt vi de tillfällen som tekniken inte 
fungerat. Att ha intresse för att tävla handlar dels om att visa på en bra prestation men det handlar även 
om att få kännedom om var det finns lärdomar att hämta för att själv kunna förbättras. En av 
intervjupersonerna beskriver betydelsen av att jämföra sig med andra som att ”det är vi alltid 
intresserade av, vem som är bäst och vad kan jag lära mig av det” (steg 1).  Resultatet visar även på att 
en idrottsbakgrund kan påverka individen till att lockas av att de moment som gamification erbjuder, 
då erfarenheten innebär att det är lättare för individen att hantera en situation som har otydlig struktur 
eller upplägg. En av intervjupersonerna i steg ett som är positiv till plattformen säger:  

Vi bestämde oss för att vi skulle göra det i tre perioder. Ungefär att tänka hockey […]. Jag har 
idrottat mycket och ibland när man ska förenkla saker… så i min värld kan man gå till idrotten och 
man kan hämta mycket där då. (steg 1)  

I detta fall fanns det en otydlighet både gällande programmet som helhet och i plattformens 
användarprocess eftersom att dess logik inte var tydlig. Erfarenheten innebär att det finns en vana i att 
tänka strategiskt vilket innebär att individen kan ta fram en plan, visualisera om den är hållbar i 
realiteten och på så vis vara väl förberedd när startskottet går.  

I kontrast till det tävlingsintresse som nyss nämnts, är två andra intervjupersoner istället kritiska till 
den gamifiering som finns i plattformen. Kritiken handlar om att gamification känns paradoxal i 
relation till chefskapet som profession. Enligt utsagor ska konsultföretaget ha presentat plattformen 
med begreppet gamification samt gjort jämförelser med nöjet att samla poäng i ett Tv-spel. Detta har 
visat sig hämma förutsättningarna för lärande hos chefer som inte har ett intresse för spel och tävlingar 
eftersom att de inte känner en drivkraft att spendera tid åt att sätta sig in i de digitala funktionerna. En 
intervjuperson i steg ett säger: 

Jag förstod egentligen inte från början vad det skulle ge. Är ju inget för gaming överhuvudtaget och 
kunde inte se den delen. (steg 1) 

Att implementera en plattform som jämförts med ett Tv-spel i chefernas arbete kan även minska 
benägenheten att använda den, då dess syfte relateras till ett nöje som inte passar in i bankkontorens 
kontext som sådan. På arbetsplatsen finns ett allvar i att göra bra ifrån sig och som chefs innebär det 
även en skyldighet att ansvara för att verksamheten fungerar. En intervjuperson menar därför på att det 
inte känns lämpligt att använda gamification i arbete och förklarar:  

Jag tycker att det [plattformen] är jätte larvigt. Det här är liksom mitt jobb och det är något som jag 
gör för att det blir bra[…]. Det ger ingen drivkraft, snarare tvärt om. Jag känner mig förlöjligade 
snarare. (steg 1) 

Kritiken mot plattformen handlar även om att den poängsättning som används upplevs som pluppar i 
ett datasystem som saknar ett högre värde. Feedbacken från medarbetarna sammanställs i siffror 
kopplade till en genomförd aktivitet, men en intervjuperson menar på att detta snarare upplevs som ett 
betyg på chefen än på själva aktiviteten samt att det inte kan relateras till målet att öka kundnöjdheten 
som är fokus för BCE. En annan intervjuperson förklarar: 

Det är ju liksom inget som utmanar mig eller triggar mig [i plattformen ]. […]belöningen får ju inte 
vara en löjlig symbol… utan det måste ju vara något som du har glädje av. (steg 1) 

Ifrågasättandet om varför de ska använda plattformen och vad de ska få ut av den kopplat till BCE, 
innebär att vissa chefer endast använder den för att det är ett krav och de har ingen större drivkraft till 
att spendera sin arbetstid på att lösa de tekniska problem när de uppstår.  

Detta kan sammanfattas som att personer med intresse för eller erfarenhet av att tävla blir engagerade 
av gamification som funktion, medan de personer som inte har denna fallenhet snarare känner att det 
blir motsägelsefullt för deras professionella förhållningssätt.  Att plattformen inspirerar vissa chefer 
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men inte andra, kan därför förstås som att vissa personliga intressen och erfarenheter kan skapa 
förutsättningarna för lärande med gamification.  

6.1.5 Lärprocesser i gamet 

Detta stycke visar på hur cheferna i steg ett lär sig genom att använda plattformen, vilket är en process 
som grundas på samarbete, reflektion och erfarenhetsutbyte. Resultatet av intervjuerna i steg ett visar 
på att plattformen introducerats en bit in i utvecklingsprogrammet och dess konstruktion verkar 
fortfarande vara i ett utvecklingsstadium. Cheferna har därför kommit olika långt i denna lärprocess då 
vissa har tagit sig igenom hela processen och fått en förståelse för funktionen, medan andra har fastnat 
på vägen.  

Samarbete, reflektion och erfarenhetsutbyte 

Lärprocessen i den gamifierade plattformen går ut på att en aktivitet ska planeras, genomföras och 
registreras för att ge laget poäng. Det innebär att lagledarna från steg ett sammankallar sina 
lagmedlemmar från steg två och tillsammans kommer de överens om en aktivitet som ska utföras. 
Både lagledarna och lagmedlemmarna har tillgång till plattformen men lagledaren har även en utökad 
access som innebär att den personen kan registrerar uppgifter om aktivitetens syfte, vilka medarbetare 
på kontoren som ska delta och under vilken tidsperiod den ska utföras. Enligt intervjupersonerna har 
det inte varit självklart för dem vilka moment som de ska genomföra. En intervjuperson säger att ”det 
har varit lite bökigt att förstå vilken roll som är min och vem gör vad, vem kan lägga upp en aktivitet, 
och vem kan lägga ut den sen, och vilka ska svara på den här då… det är lite rörigt” (steg 1). Dels 
handlar detta om att alla måste förstå vad de har för uppgift i det digitala och dels handlar det om att 
plattformen är konstruerad så att de aktiviteter som registreras bara är tillgängliga under en begränsad 
tidsperiod. Detta har inte varit helt logiskt för cheferna i steg ett och en av dem säger därför:   

[…] hade man då inte genomfört den just den veckan […] då gick det inte att komma vidare i 
systemet. Då är det låst. Mm… och sådana där saker lär man ju sig med tiden, att det gå alltså att 
flytta fram en sådan sak då. Men ska den flyttas fram eller ändras på så måste det göras i den veckan 
som man skulle göra den men man kan inte vänta till veckan efter. (steg 1) 

För att detta ska fungera rent tekniskt så måste alla användarkonton inom laget vara sammankopplade 
i systemet, för att det ska gå att skicka olika sorters förfrågningar till lagmedlemmar och medarbetare 
senare i processen. Ett par intervjupersoner i steg ett uppger dock att det inte har fungerat på grund av 
att lagindelningarna har ändrats under tiden som BCE pågått. En person förklarar därför att:  

Det som händer är att det inte går att få in mailadresserna, och det har varit utifrån att lagindelningen 
då […]vi valde att ha underlag till lagen och de har vi valt att ha tvärs över kontoren, för att det ger 
mer utbyte. Och då stämmer det inte med hur [konsultföretagets] upplägg var. Så då har det inte gått. 
(steg 1) 

Det som personen beskriver innebär att laget av praktiska skäl delat upp sig, vilket inte passat 
plattformens funktion och därför har lärprocessen av när de inte kommit vidare. Resultatet visar på att 
vissa lagledare i steg ett har behov av att ha andra lagkonstellationer än vad plattformen är konstruerad 
för, om det ska blir möjligt att anordna fysiska aktiviteter som idéen bygger på. För lag som fått 
processen att fungera har plattformen däremot varit ett sätt för att för en dialog inom laget. En 
intervjuperson säger:  

Vi lade ju in då att nu ska vi ha det här eventet eller den här delen och sen så… också kunde vi ju 
kommentera… det blev ju också ett sätt att kommunicera med varandra. En form av forum, att om 
mina reflektioner inför det här är ”blablabla’, så skrev någon annan att ”jag tycker si och så”.    

I nästa steg trycker lagledaren på en knapp i plattformen som gör att lagmedlemmarna får en inbjudan 
till aktiviteten och de ska då logga in med sina användaruppgifter i plattformens system för att 
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bekräfta att de åtar sig aktiviteten. Lagmedlemmarna som åtagit sig aktiviteten ska då lägga upp en 
plan för utförandet och verkställa den. När aktiviteten är genomförd ska personen som ansvarat för 
aktiviteten återigen logga in i plattformen och dokumentera utfallet. I ett av lagen har de arbetat 
mycket tillsammans även med detta då det gett mer utbyte för gruppmedlemmarna. En intervjuperson 
säger därför att:  

[…] vi försökte jobba mycket med att ’ni sätter ihop det, ’vi gör det, ’ni gör det’, just för att få… det 
är det jag menar med samhörigheten mellan de olika kontoren, att det skapar ju … vi sitter ju alla i 
samma  

När aktiviteten är utförd och dokumenterad går ut ett meddelande till de medarbetare som varit 
deltagare i aktiviteten. Medarbetarna, det vill säga bankkontorens rådgivare och övrig personal har inte 
tillgång till att logga in i plattformen. Därför får de ett mail med frågor om aktiviteten som de ska 
svara på. Denna feedback skickas till en avsändaradress i plattformen för att personen som höll i 
aktiviteten ska kunna reflektera över sitt utförande. Lagen kan sedan tillsammans föra en dialog om 
utfallet för att lära sig vad som vad bra och vad som kan göras bättre. Det är även möjligt att se andras 
aktiviteter i plattformen, vilket en intervjuperson beskriver  

När vi jobbar med att utveckla verksamheten här så ska det bli som man säger, att man ska kunna 
lägga in mycket tips och idéer om vardagliga saker, så jag kan gå in och läsa om ”ååå såhär har de 
gjort i [den staden], eller så här i [den staden]”. (steg 1) 

Att lagen får poäng är det sista momentet i processen innan det börjar om på nytt och genomför lagen 
ett visst antal aktiviteter så under en månad så erhålls en trofé. Denna lärprocess grundas därför på 
samarbete, reflektion utifrån feedback från medarbetarna och att chefer kan ta del av varandras 
aktiviteter, vilket kan ses som ett erfarenhetsutbyte.  

6.1.6 Lärandets utfall för gamet 

Hittills har det redogjorts för lärandets förutsättningar i gamet samt lärande som process och därför 
handlar nästa steg om utfallet för detta. Gemensamt för chefer i steg ett är att de har förståelse för att 
plattformen kan ge ett värde för dem och vissa menar även på att arbete skapat en insikt i teknikens 
komplexitet.  

Insikt om feedback och tekniska möjligheter 

Resultatet visar att intervjupersonerna i steg ett har fått insikt om att den gamifierade plattformen kan 
generera bra feedback från medarbetarna samt att de aktiviteter som skapas kan ge ett värdefullt 
erfarenhetsutbyte. Som nämnt har det funnits svårigheter med att använda plattformen för samtliga 
intervjupersoner i steg ett, men de uppger trots det att de ser ett värde med den om den blir mer 
användarvänlig. Problemen som uppstått i plattformen har även gett en utökad förståelse för hur 
komplext det är att sammanfoga bankens system med externa. En av cheferna konstaterar därför att: 

Det är så lätt att sitta och säga att vi ska ha in det i vårt eget system… och så vet jag att det inte bara 
är att knäppa med fingrarna och tjofs är det i bankens system. Det är så komplext. (steg 1) 

Även om det funnits problem i plattformen som hindrat användandet så har vissa chefer fått insikt om 
att detta är en gamification kräver utveckling och att de därför behöver ha tålamod med den plattform 
som tillhandahålls i BCE. Utfallet av lärandet sett utifrån plattformen kan därför förstås som en ökad 
insikt om värdet av feedback. En ökad förståelse för de brister som finns i plattformens funktioner kan 
även ses som att några personer stärkt sin förmåga att sätta sig in i den digitala världen och visa empati 
för den utveckling som sker där.  
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6.1.7 Sammanfattning av steg 1 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att cheferna inom steg ett deltar i programmet för att de är 
angelägna om att förbättra regionens kundnöjdhet, som de anser är en viktig målsättning. Att det inte 
fanns en tydlighet kring genomförandet av BCE gjorde antingen cheferna intresserade eller 
ifrågasättande till dess syfte. Personer som har arbetat under liknande förutsättningar förut har haft 
lättare att ta sig igenom lärprocessen. Ett relevant mål, tydlighet och erfarenhet är därför 
grundläggande förutsättningar för att det ska ske ett lärande. Lärande som process har bestått av ett 
aktivt deltagande där cheferna fått diskutera, reflektera, rita och skriva, utifrån sina egna värderingar 
och erfarenheter. Vidare innebar planering och genomförande av en insats för kollegorna i steg två en 
repetition av programmets kunskapsinnehåll och att skapa något i samverkan med en annan lagledare. 
Att arbeta med andra har medfört ett ökat erfarenhetsutbyte mellan olika bankkontor men en 
geografisk närhet mellan kontoren är av betydelse för att det ska blir realistiskt att anordna detta 
framöver. Utfallet av denna process innebär att cheferna utökat sig förståelse för hur de kan leda sig 
själva med betoning på handlingsförmåga och utveckling. Ledarskapet har även stärkts i relation till 
medarbetarna där en ökad teoretisk kunskap spelar stor roll.  

Sett utifrån gamification har personer med intresse för idrott eller att tävla kommit igång med att 
använda plattformen, medan personer som inte har dessa intressen anser att det känns motsägelsefullt 
för professionen och att de därför använder. Ytterligare en förutsättning för lärande handlar om att 
användaren måste ha en förståelse för vad resultatet ska användas till så att det finns en mening med 
att vara deltagare. Lärprocessen i plattformen har varit problematisk för samtliga intervjupersoner. 
Detta har dels berott på tekniska problem som hindrat lärprocessen och dels på att det varit svårt att 
förstå hur denna funktion ska användas. Att använda plattformen kan dock generera en lärprocess som 
grundas på samarbete, erfarenhetsutbyte och reflektion. Lärdomarna inom denna gamifierade process 
handlar om att det skapats en förståelse för att teknikens komplexitet innebär att det krävs tålamod. 
Dessa chefer har även skapa sig en förståelse för det finns ett positivt värde i att kunna ta fram 
feedback från medarbetarna och reflektera över detta.  

6.2 Lärande för chefer i steg 2 
Såhär långt har resultatet handlat om att besvara forskningsfrågorna utifrån steg ett och stycket som 
följer handlar därför om att med programmet och gamet som utgångspunkter redogöra för perspektiv 
av att vara i steg två. Det innebär att chefers upplevelser av beaktas utifrån förutsättningar, processer 
och utfall för lärande inom dessa två aspekter. 

6.2.1 Förutsättningar för lärande i utvecklingsprogrammet 

Här presenteras de förutsättningar för lärande som går att urskilja för steg två sett utifrån 
utvecklingsprogrammet. Resultatet visar på att intervjupersonerna har liknande uppfattningar gällande 
betydelsen av en viktig målsättning och inställningen till programmets upplägg. Därutöver har de fått 
olika förutsättningar sett utifrån den tid som avsatts för lärande och utveckling.   

En viktig målsättning 

Inför uppstarten av steg två visste deltagarna endast att BCE syftade till att regionen skulle få nöjdare 
kunder, vilket beskrivs som ett viktigt inslag för chefernas arbete i relation till medarbetarna. 
Gemensamt för intervjupersonerna i steg två är därför att de ville delta i BCE för att det fanns en 
målsättning som hade ett värde för dem. De arbetar dagligen med frågor kring kundmöten och en 
intervjuperson i steg två säger därför att ”Jag tycker inte att det är något nytt att överträffa kundens 
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förväntan, utan jag tycker att vi har pratat om det under alla år egentligen” (steg 2). Syftet med 
programmet kändes därför inte som något nytt utan blev mer en bekräftelse på att de arbetar med rätt 
saker. Gemensamt för dessa personer är därmed att det finns ett engagemang kring kundnöjdheten och 
att de är måna om att åstadkomma ett resultat för det. Att detta utgjorde ett tydligt mål kan därför ses 
som en förutsättning för lärande inom steg två.   

Öppen i sinnet, men ifrågasättande 

Att informationen om innehållet varit kortfattad innebär att intervjupersonerna i steg två inte visste så 
mycket om programmets innehåll när det startade. Resultatet visar på en gemensam bild av att dessa 
chefer därför gick in i programmet med en positiv inställning. En intervjuperson säger ”egentligen 
visste vi bara att vi skulle göra nöjdare kunder i banken […] så jag var ganska blank och öppen” (steg 
2). Samtliga ger beskriver sin inställning till uppstarten av steg två som positiv, men samtidigt så finns 
det ett återkommande men som verkar dämpa entusiasmen en aning hos dessa deltagare. 
Upplevelserna av detta men kan förstås som att det inledningsvis funnits ett ifrågasättande mot 
programmets upplägg, även om cheferna menar på att det blev bra i slutändan. En intervjuperson 
förklarar situationen såhär:  

Det är ju ett uppdrag som kommit uppifrån, att så här ska vi göra och så här ska vi lägga fokus. Så då 
gör man ju det. Och i det här fallet känns det ju jätte bra. (steg 2) 

Att delta i programmet har således varit ett direktiv som de fått och inte ett val av egen fri vilja. 
Avsaknaden av att frivilligt få ta ställning är därför en aspekt som kan påverka hur starkt 
intervjupersonerna känner för sitt deltagande. En annan aspekt av detta missnöje handlar om att 
utbildningstimmarna inom programmet har en konisk form, som innebär att chefer i steg ett har fått sju 
utbildningsdagar, steg två har fått cirka två till tre dagar och medarbetarna har till sist fått cirka en dag. 
Deltagarna i steg två skulle därför önska att tiden som investerats i programmet var mer jämt fördelad 
och en intervjuperson beskriver orsaken till detta som att ”istället för att [medarbetarna] får jobba med 
det och hitta sina egna vägar, så för vi ju över mycket vad vi har kommit fram till och så var nog 
egentligen inte tanken” (steg 2). Att tiden är ojämnt fördelad upplevs som problematiskt då det dels 
medföra att medarbetarnas lärande styrs av beslut och prioriteringar som fattas de övre stegen och dels 
för att den investerade tiden påverkar möjligheterna till erfarenhetsutbytet genom reflektionerna och 
diskussionerna. Ytterligare en intervjuperson inom steg två är skeptisk till upplägget då chefer tränas 
av chefer och förklarar att ”Jag var nog lite ifrågasättande till att min egen chef skulle utbilda mig i 
detta […] när man har jobbat så länge som chef eller ledare så vill man kanske ha mer ibland” (steg 2). 
Det innebär att det finns ett behov om att få information och feedback från någon som inte är i 
organisationen och därför kan se saker från ett annat perspektiv. Även om cheferna i steg ett är duktiga 
på att utveckla andra så blir det inte samma känsla som att få utbildas externt.  

Resultatet av detta tema kan därför sammanfattas som att samtliga i steg två har en öppen, positiva och 
accepterande inställning, men de känner samtidigt att programmet inte är tillräckligt rättvist och detta 
påverkar graden av engagemang. 

Olika chefer får olika många dagar för utveckling 

Resultatet visar att den totala tiden för upplärning av BCE skiljer sig åt mellan lagen i steg två vilket 
innebär att intervjupersonerna i har fått olika förutsättningarna för lärande.  En person berättar att hen 
har tränats under totalt två arbetsdagar, medan en annan person uppger att deras lag har fått upp emot 
fyra dagar. Det finns även chefer som knappt haft någon upplärning av BCE alls inom laget, då det 
varit en omsättning på de chefer som är lagledare i steg ett. En intervjuperson säger ”alltså vi började 
ju […]men det blev ju inte så kontinuerligt, för så försvann någon [lagmedlem]och sen försvann 
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[lagledaren] som höll i vår aktivitet” (steg 2). I detta fall har tillfällen för utveckling således inte blivit 
av på grund av att det inte funnits någon lagledare som kunnat hålla ihop sammankomsterna, vilket 
gör att erfarenhetsutbytet inom detta lag uteblivit. Istället har intervjupersonen hämtat mycket 
inspiration från en bok som en av BCE:s medgrundare har gett ut och på så vis kunnat skapa ett eget 
BCE för sina medarbetare. Resultatet är därför att deltagarna i steg två har fått olika mycket tid att lära 
sig innebörden av programmet. Förutsättningar för lärande är därför dels tiden som avsätts för 
utveckling och dels lagledarna, då deras prioriteringar påverkar lärande för steg två.    

6.2.2 Lärprocesser i utvecklingsprogrammet 

Nästkommande stycke redogör för hur intervjupersonerna i steg två upplevt lärprocessen utifrån 
programmet. Detta handlar dels om att lära genom aktivt deltagande, skapande, samarbetet samt frihet 
att fatta beslut och dels kretsar processen kring att arbeta med verktyget Net Promoter Score. 

Aktivt deltagande 

Lärprocessen för intervjupersonerna i steg två startade med att de tränades i BCE av sina lagledare 
från steg ett. Majoriteten av intervjupersonerna har haft avsatta dagar åt att tränas i BCE. Trots att 
dessa personer inte är i samma lag är deras beskrivningar av hur de har arbetat väldigt lika. 
Majoriteten av cheferna i steg två uppger att de har fått arbeta med värdeorden personligt, påläst, 
intressant, värdefullt och lärande (PPIVL) genom att diskutera innebörden av dessa i mindre grupper 
och utifrån det ta fram underord. Vidare har de fått ett urval av teorier presenterade för sig, som 
lagledarna från steg ett har valt ut. De övningar som gjorts har baserats på att diskutera och reflektera 
om frågor relaterade till kundnöjdhet och kundmöten. En av intervjupersonerna förklarar: 

Vi jobbat i grupper då tre och tre […]. Och sedan har vi lämnat... vad vi har kommit fram till och så 
har de andra fått lämna feedback. (steg 2) 

Samtalen mellan kollegorna har således gått ut på att forma slutsatser som presenterats för andra 
kollegor som då har fått ge feedback utifrån sina uppfattningar. Det viktiga har varit att det förts 
diskussioner med utgångspunkt i chefernas personliga åsikter och värderingar, utifrån hur det är att 
vara kund och att vara i rollen som banktjänsteman. En intervjuperson från steg två förklarar därför att 
”innehållsmässigt så var fokusen väldigt mycket på hur vi är som personer, hur möter vi kunderna, 
våra värderingar, vad är ett kundmöte, hur definierar vi ett kundmöte i världsklass” (steg 2). Med 
andra ord handlar det om diskutera hur man kan skapa rätt känsla i kundmötet, genom att sätta sig in i 
kundens situation och reflektera över vad det är som bidrar till dess upplevelse av ett bra möte på 
banken. Resultatet visar därför på att lärprocessen har gått ut på att deltagarna fått vara aktiva genom 
att samtala och komma fram till egna slutsatser.  

Frihet, kreativitet, samarbete och utrymme för egna beslut 

Nästa moment i dessa chefers lärprocess har varit att delaktiggöra medarbetarna i BCE:s tredje steg. 
Då programmet inte har några fasta regler eller direktiv om hur det ska gå till, har deltagarna i steg två 
precis som steg ett fått möjlighet att skapa ett upplägg för hur de ska träna sina medarbetare. Resultatet 
av intervjuerna visar på att det finns skillnader i hur deltagarna i steg två har genomfört denna 
kunskapsöverföring till steg tre. Några intervjupersoner har samarbetat med andra chefskollegor när de 
genomfört denna insats.  De uppger att de träffat sina lagmedlemmar och kommit överens om några 
gemensamma punkter som alla skulle förmedla till medarbetarna. En intervjuperson säger: 

Då insåg vi att vi måste träffas och sätta en ram för hur vi ska jobba mot våra medarbetare […] så att 
det stämmer med det vi själva har gått igenom.  Och då blir det att man kopierar mycket egentligen. 
(steg 2) 



 
 

35 

Lärprocessen pågår således även efter den avsatta tiden för träning i BCE eftersom att de träffas och 
diskuterar vidare insatser för ökad kundnöjdhet. Dessa insatser har också handlat om att låta 
medarbetarna arbeta med värdeorden PPIVL och att ha gruppdiskussioner kring erfarenheter av bra 
och dåliga kundmöten. Resultatet visar att det i princip inneburit att planera och genomföra ett 
liknande utbildningsupplägg som steg två själva fått genomgå med sina lagledare. Samtidigt finns det 
uttalanden som pekar på att personerna i steg två fått vissa hållpunkter för vad de skulle överföra till 
steg tre men att det även fanns en frihet i att bestämma över planering och utförande. En 
intervjuperson beskriver detta genom att säga:   

Någon hade ju lagt minutenschema, men så hade inte vi. Och sen hade vi PPIVL som vi skulle gå 
igenom, det var vi tvungna att göra. Sen hade […] vi visade från Youtube hur ett misslyckat 
kundmöte kunde leda till stora konsekvenser för företaget då och sedan hade vi lite olika exempel. 
(steg 2) 

I kontrast till det ovan nämnda har två andra intervjupersoner inom steg två skapat sina egna BCE med 
utgångspunkt i vad som passar deras medarbetare.  Detta har dels berott på att det inte funnits stöd från 
lagledare och dels på att BCE inte upplevts vara anpassat för att få gehör bland medarbetarna. En del 
beslut som fattas centralt kräver mycket jobb och engagemang från bankens lokala rådgivare, då de 
måste motivera besluten för kunderna. Det finns problematik i namnet Beyond Customer Expectation 
då det känns som en orättvis kritik mot bankens rådgivare och en intervjuperson uppger att: 

Jag kände att när det [BCE] kom så var det nästan som ett hån mot medarbetarna, jag kunde inte 
använda de orden[…]. Därför att det var ungefär som att säga att ’ni gör inte vad ni ska’. (steg 2) 

Å ena sidan har personen en förståelse för medarbetarnas åsikter och men å andra sidan har hen fått ett 
direktiv uppifrån som ska genomföras. Resultatet kan därför förstås som att vissa deltagare i steg två 
ställts inför en retorisk utmaning eftersom att det inte bara handlar om att arrangera ett tillfälle för 
upplärning, utan även att komma på hur det ska framföras för att tas emot på ett bra sätt. En annan 
intervjuperson säger därför att: 

[…] då så tänkte jag att med det här så får jag lura på dem lite. Jag måste lägga mig på en nivå där jag 
känner att jag kan få gehör för de här tankarna (steg 2) 

Sammanfattningsvis har därmed deltagarna i steg två valt olika vägar för att träna sina medarbetare. 
Även om detta visar på skillnader, så finns det huvudsakligen en likhet som handlar om att det finns en 
frihet i lärprocessen som innebär att de måste använda sin kreativitet för att hitta en väg fram till 
målet. Hur mycket som tas från steg ett eller skapas utifrån egna förutsättningar är upp till den 
enskilda individen, så länge de håller sig till att förbättra relationerna till bankens kunder.  

Att skapa en egen struktur 

Lärprocessen för deltagarna i steg två fortsätter sedan i vardagen där de måste skapa struktur och 
rutiner kring hur BCE ska bli ett naturligt arbetssätt. Majoriteteten berättar att deras medarbetare har 
fått sätta upp mål i relation till PPIVL i sina utvecklingsplaner som cheferna sedan följer upp. 
Resultatet visar även på att samtliga intervjupersoner använder Net Promoter Score (NPS) som 
redskap i arbetet med medarbetarna för att skapa rutiner för BCE. En intervjuperson konstaterar att 
”nu är det ju liksom det dagliga jobbet kring NPS:en och kundmötena som vi har att jobba med” (steg 
2). Utsagor visar på att cheferna i steg två har avsatt tid i sina kalendrar varje vecka, för att kontakta de 
kunder som gett sitt medgivande till att bli uppringda för att ge ytterligare förbättringsförslag till 
banken. Genom att ha denna rutin får cheferna feedback från kunder som ger en djupare förståelse för 
vad som uppskattas i mötet på banken och hur de kan arbeta vidare för att förbättras. Att avsätta tid i 
sin kalender åt detta kan därför ses som ett sätt att ge BCE en struktur som gör att det leva vidare i 
verksamheten framöver. 
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Att skapa struktur handlar även om att lyfta ämnen om kundnöjdhet i vardagen genom att aktivt prata 
om det. Tre intervjupersoner menar på att det handlar om att få in värdeorden som en naturlig del i de 
möten som finns på schemat varje vecka. Själva utförandet för detta definieras på skilda sätt eftersom 
att de utgår från olika scenarion i arbetet men samtidigt är deras metoder lika då det kretsar kring att 
sätta fokus på kundnöjdhet och att arbeta med feedback. En person berättar exempelvis att hen har lagt 
in feedback-övningar för medarbetarna under möten som egentligen haft ett annat syfte, vilket 
beskrivs som att:   

Vi hade ett möte nu…[…]. Då delade vi upp det så att jag tog hand om de som var företagsrådgivare. 
Och då skulle de lämna feedback på möten som de har haft och hur de har lyckats fokusera på de 
orden som de tog till sig, och lämna feedback på det till de andra. (steg 2) 

Med andra ord handlar strukturen om att bryta ner olika delar inom BCE till en enkelhet som kan 
fungera i praktiken. Det kan innebära att kontinuerligt göra korta informella avstämningar med 
medarbetarna för att hålla sig uppdaterad i vad de behöver från sin chef eller att sitta med och lyssna 
under medarbetarnas kundmöten för att ge stöd för vidare utveckling.  En intervjuperson förklarar:  

Jag är jätte nära mina medarbetare i beslut och i att följa upp. Att vi sitter två stycken i kundmöte, jag 
sitter ofta med… det är ett sätt att jobba med BCE men det är inte uttalat ett projekt. (steg 2) 

Utifrån detta går det därmed att konstatera att intervjupersonerna lyckats skapa snarlika rutiner kring 
hur BCE ska fungera för dem i vardagen, trots att de inte ingår i samma lag. Resultatet innebär således 
för samtliga att lärandet bestått i att få hitta en struktur eller rutin som gör att BCE blir en del av det 
vanliga arbetet på bankkontoren.  

Resultat och feedback i NPS – inte i gamet 

Att arbeta med NPS:en innebär dels att cheferna skapar en struktur för BCE men även att de får ett 
underlag för bankens kundnöjdhet som kan användas de ska coacha sina medarbetare. Samtliga 
intervjupersoner uppger att de kontinuerligt använder detta verktyg genom att kontakta de kunder som 
godkänner att bli uppringda. Att få en direkt återkoppling från kunden ger ett konkret underlag för vad 
som tydligt visa vad som var bra och vad som kan bli bättre, vilket de sedan använder i dialog med 
medarbetarna. En person förklarar att:  

[…] så känner jag att den feedbacken [från NPS], att kunna utveckla mina medarbetare och att kunna 
utveckla kundmöten. Det är det som är själva hjärtat i det och det är på något sätt dit som vi måste 
komma för att göra upplevelsen av banken ännu bättre. (steg 2) 

Cheferna inom detta steg menar att det finns en glädje i att se hur medarbetarna utvecklas och att 
kunna ge dem en klapp på axeln när de utför bra prestationer. Att medarbetarna presterar bättre blir 
således som en trofé för dessa chefer, på så sätt att det indirekt visar på om de har lyckats med att 
utöva sitt ledarskap. De är därför positiva till NPS:en eftersom att detta verktyg ger dem ett konkret 
mått på hur det går för deras personal och en person säger att:   

Det roliga är att… då så säger de [medarbetarna], att ’vi inte gör så mycket annorlunda’. Men vi ser 
ju ändå resultatet. Och det här blir det diskussion om. För vi ser ju att vi är bättre. (steg 2) 

NPS:en har dock ingen gamifierad funktion, men den innehåller en feedback och ett resultat som är 
viktigt för intervjupersonerna i steg två. Samtidigt ger detta mätverktyg möjlighet att se hur olika 
kontor ligger till resultatmässigt i förhållande till varandra vilket blir en drivkraft. En intervjuperson 
uppger därför att ”Det finns ju lite som triggar igång... att man vill visa att... då är det här NPS ganska 
bra för man kan se att jag har förändrat, vi har förändrat eller kontoret har förändrat.” (Steg 2). 

Detta visar på att resultat och feedback samt en möjlighet att jämföra sig med andra är aspekter som 
skapar en lärprocess för cheferna i steg två. Denna lärprocess drivs dessutom av att individen ser ett 
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värde i att skapa förutsättningar för lärande hos andra människor än sig själv, då medarbetarnas 
utveckling är i fokus för cheferna 

6.2.3 Lärandets utfall för utvecklingsprogrammet 

Resultatet av intervjuerna inom steg två visar på att lärandets utfall för programmet handlar om hur 
förståelsen för feedback kan stärka olika kompetenser. Utsagorna skiljer sig åt på så vis att cheferna 
ser nyttan med feedback utifrån olika relationer då de betonar återkopplingen chefer emellan, i 
relationen chef – medarbetare, mellan rådgivare och kund samt mellan bankens olika interna kanaler.  

Att leda andra 

Två intervjupersoner i steg två menar att de teorier, övningar och redskap som tillhandahållits genom 
BCE innebär att det blivit lättare att utöva ett nära ledarskap. Det handlar om att skapa en kultur som 
gör att medarbetarna kan ge varandra feedback i det dagliga arbetet och på så sätt bidra till varandras 
utveckling. En intervjuperson beskriver utvecklingen som att ”det här att vi skapar den här 
[arbetsplatskontexten] där det är okey att ge varandra feedback och kunna lyfta varandra i vardagen” 
(steg 2). De teoretiska modellerna som cheferna fått genom BCE är ett stöd för att förstå hur de ska 
jobba med medarbetarnas utveckling, då de kan användas för att få individen att själva resonera om sin 
framtid i banken. En intervjuperson menar att en medarbetares utveckling kan ha en positiv effekt för 
hela gruppen och säger att:  

jag frågade hur [medarbetaren] ser på  […] det här med avveckling och utveckling. [...]Då fick hon 
själv formulera tankar […]. Nu har hon ju liksom… hon är en inspirationskälla för de andra (steg 2) 

Genom att medarbetarna själva får formulera mål som har ett personligt värde för dem blir de mer 
angelägna om att utvecklas i sina yrkesroller. Detta kan sammanfattas som att chefer i steg två 
utvecklat sin förmåga att i att coacha sina medarbetare till självinsikt deras färdigheter och potential 
för utveckling. 

Att samarbeta 

BCE har bland annat inneburit att vissa chefer i steg två träffats inom de lag de tillhör, vilket gett 
insikt om att de kan ha nytta av varandra genom att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. 
En person menar på att ”Man bollar ju idéer och kommer fram till lösningar… det är så som jag 
känner att det är nyttigt” (steg 2). Detta kan förstås som att en ökad förståelse för feedback innebär att 
chefer blir villiga att samarbeta mer.  

Ytterligare en aspekt av att de blivit bättre när de gäller feedback och samarbete är att det skett en 
förändring i sättet att utnyttja de digitala kanalerna. Två intervjupersoner lyfter fram att de numera 
arbetar mer för att få kunden att förstå att även kan få rådgivning på kvällar och helger via 
telefonbanken. De menar historiskt har funnits ett vi och dem tänk mellan telefonbanken och 
bankkontoren, men att dessa gränser börjat suddas ut sedan de börjat tänka annorlunda kring 
feedbacken. En intervjuperson förklarar: 

När [telefonbanken]då på söndagen har haft den här kunden, då skickar […] telefonbanken ett mail 
till mig som har bokat […] så står det såhär ’tack för bokningen! Er kund fick […] Tack för en bra 
bokning’. Alltså att vi skapar en feedbackkultur i alla kanaler då! (steg 2) 

Det som sker är att bankkontorens rådgivare kan boka in ett kundmöte åt kunden via telefonbanken 
och sedan få återkoppling om hur det gick. Detta upplevs som en positiv utveckling då kontoren 
känner att de har kvar kunden samtidigt som de kan erbjuda en snabbare service. Sammanfattningsvis 
har chefer i steg två utvecklat sin kompetens när det gäller att samarbeta med andra chefer och med 
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andra enheter i banken. Arbetet med feedback inom BCE har gjort det lättare för dem att ta emot 
åsikter och hjälp från andra, vilket skapar nöjdare kunder eftersom att de kan erbjuda en bättre service. 

Att skapa känsla i kundmötet  

Två intervjupersoner inom steg två uppger konkret att deras lärande har handlat om hur de kan 
förbättra känslan i kundmötena. Genom att det dagligen finns en dialog om detta med medarbetarna 
medvetandegör de att känslan i mötena är en viktig aspekt som alla måste tänka på. En person 
förtydligar att lärandet inom BCE handlar om att skapa ett förhållningssätt som gör att kunden känner 
sig välkommen och säger att:   

Vi vill ju att kunderna ska ha en känsla när de går härifrån att ’det här var ju jäkla bra det här, att 
komma tillbaka till’. Så man lär ju inte ut en sak, utan det är mer om hur vi ska förhålla oss… 
attityder och värderingar. (steg 2) 

De har även ökat sin förståelse för att de måste möta kunden på en nivå som passar individens 
livssituation och behov. Det kan exempelvis handla om att det numer finns en förståelse för att en 
kund som vill ha rådgivning om fondköp inte är intresserad av att höra sju olika alternativ, utan att få 
veta vilket rådgivaren tycker är bäst för kundens livssituation. Detta kan förstås som att de utvecklat 
sin kompetens i att skapa känsla i mötet med kunden vilket handlar om att känna in situationen för att 
lägga rådgivningen på en nivå som kunden är bekväm med. På så vis skapas en empati och ett 
engagemang i mötet som ökar chanserna för att kunden vill komma tillbaka. 

6.2.4 Förutsättningar för lärande i gamet 

På samma sätt som spelelementen finns i steg ett finns de även för deltagarna i steg två, men här får de 
en annorlunda innebörd då steg två har mer begränsade befogenheter i plattformen än steg ett. 
Återigen visar resultatet att personliga intressen påverkar förutsättningarna för lärande i gamet.  

En drivkraft att tävla eller hinder för ett professionellt förhållningssätt 

Resultatet visar på att cheferna i steg två har två olika inställningar till hur villiga de är att arbetat med 
gamification i sitt arbete. Två intervjupersoner uppger konkret att de ställer sig positiva till att arbeta 
med spelmoment i arbetet och en av dem säger därför att: 

Idéen i sig i det är väl inte så tokig att man ska tävla med att göra grejer och aktiviteter och hålla det 
vid liv. Det tycker jag är en bra sak. (steg 2) 

Att vara en person som drivs av att tävla kan därför skapa förutsättning för lärande på så vis att det 
finns en drivkraft i att se sin prestation i relation till andras. De två andra intervjupersonerna i menar 
däremot att tävlingar och spel inte lockar dem och en av dem säger ”att hålla på med lag… är det 
förskola? Alltså till det är jag helt… poäng och lag och ’uhhh’ ” (steg 2).  För dem upplevs 
plattformen och gamification befängt och tidkrävande på ett sätt som inte gynnar dem i deras 
ledarskap.  Uppdelning i vilken inställning deltagarna har till spelmomenten tycks bero på hur de 
identifierar sig som personer och i sitt uppdrag som ledare. Att prata om tävlingar och spel är något 
som skapar förutsättningar för vissa men inte för andra, kan förstås som att personliga intressen 
påverkar förutsättningarna att lära med gamification. 
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6.2.5 Lärprocesser i gamet 

I detta stycke redovisas hur lärprocessen för gamet sett utifrån steg två. Intervjuerna visar dock på att 
denna grupp inte lyckats använda plattformen av olika orsaker och resultatet är därför att de aldrig 
kommer in i en lärprocess som gynnar deras utveckling.  

Plattformen saknar syfte och funktion 

En likhet som återkommer i samtliga intervjuer inom steg två är att de inte ser någon nytta med att 
använda den gamifierade plattform som programmet erbjuder. Tre av fyra personer menar på att de i 
princip inte använt produkten alls och detta beror till stor del på att den inte fungerat rent tekniskt. En 
intervjuperson förklarar att: 

För att [plattformen] inte fyllde något syfte för mig […] dels så kunde jag inte komma in i den, det 
var krångel med lösenordet hela tiden […] jag höll på med det där 500 gånger och sedan var det ju 
[lagledaren]som skulle lägga in aktiviteterna och inte riktigt … emh… inte la in det då. (steg 2) 

Att använda plattformen är därmed en tidskrävande process då cheferna dels stöter på problem som 
kräver hjälp från konsultföretaget och dels är beroende av att andra personer i laget fullföljer sina 
uppgifter. Detta har krävt mycket tålamod vilket innebär att de tillslut tappat intresset för att använda 
plattformen och därför inte använder den. Endast en av intervjupersonerna i steg två har lyckats 
använda plattformen under en period men poängterar att det endast var i samband med 
kunskapsöverföringen till medarbetarna i steg tre. Detta gav dock inte någon mersmak för att använda 
produkten framöver, dels på grund av att bristerna i systemet gör att det känns outvecklat och dels för 
att resultatet i plattformen inte kan kopplas till målsättningen med BCE.  Intervjupersonen förklarar:  

Jag tycker att det är någon form av rapportsystem […], för att det hade ju egentligen ingenting med 
själva arbetet att göra. Vi använde ju inte det [plattformen] på något vis i själva utbildningen. (steg2) 

Intervjupersonerna inom detta steg menar på att de även har svårt att se hur feedbacken från 
medarbetarna som samlat in genom plattformen ska bidra till deras utveckling. Denna grupp av chefer 
arbetar redan nära sina medarbetare och det innebär att de redan kan få återkoppling från dem i det 
fysiska mötet. En idé med plattformen är även att cheferna ska kunna ta del av andra chefers 
aktiviteter och stimuleras till att vilja bidra med egna erfarenheter, då de får poäng på en resultattavla 
som är synlig för andra. Att det var få personer som lyckades vara aktiva i plattformen innebar dock 
att den inte gav det erfarenhetsutbyte som den har potential för. De tekniska problemen innebar 
dessutom att de lag som lyckats få användarprocessen att fungera inte har börjat använda plattformen 
samtidigt. Poängsättningen blir således inte intressant för cheferna eftersom att det inte är 
stimulerande att jämföra sig med lag som varit i plattformen en längre tid, eller eventuellt slutat vara 
aktiva i den. En person konstaterar därför att: 

[…]då måste det ju bygga på att alla gör det samtidigt. Det går liksom inte att någon börjar nu och 
sen har vi gjort det för ett halvår sedan. Det är fullständigt ointressant. (steg 2) 

Resultatet visar därför på en gemensam bild av att steg två inte förstår syftet med att använda 
plattformen samt att tekniska problem och en begränsad access hindrar användningen. Detta gäller 
både för dem som tagit sig igenom processen och för dem som har misslyckats, vilket innebär att det 
inte sker någon lärprocess i gamet för cheferna i steg två. 

6.2.6 Lärandets utfall för gamet 

Förgående avsnitt visar på att gamet inte genererar någon lärprocess för steg två och att de inte ser 
någon nytta med att använda produkten framöver. Det har även konstaterats att personliga intressen 
kan skapa förutsättningarna för lärande med gamification. Detta räcker dock inte för att ett lärande ska 
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ske, då plattformen upplevs som ett rapporteringssystem som saknar koppling till målsättningen att 
öka bankens kundnöjdhet. Resultatet är därför att gamet inte bidrar till en ökad kompetens bland 
cheferna i steg två.     

6.2.7 Sammanfattning av steg 2 

Av ovanstående stycken kan vi förstå att cheferna i steg två arbetat mycket med kundmöten och 
kundnöjdhet redan innan BCE startade. En tydlig målsättning med relevans är därför ett motiv till att 
vilja delta och blir en förutsättning för lärande. Att upplägget för BCE inte var tydligt har gjort att 
dessa personer varit öppna för vad som skulle ske vilket är ytterligare en förutsättning för lärande. 
Samtidigt har det även funnits en del ifrågasättanden rörande programmets upplägg, grundat på kritik 
mot att chefer ska tränas av chefskollegor samt att det avsatts mindre tiden för utveckling inom steg 
två och tre. Avsatt tid och lagledarnas prioriteringar för detta är därför ytterligare aspekter som 
påverkar förutsättningarna för lärande. Lärprocessen under utbildningsinsatserna för steg två innebär 
att de fått diskutera och reflektera i mindre grupper, med utgångspunkt ifrån vissa ramar som steg ett 
fastställt. I uppdraget att sedan planera och genomföra en BCE-insats med fokus på kundnöjdhet för 
regionens medarbetare har det funnits frihet att forma detta efter arbetsgruppernas behov. Visa steg i 
två har samarbetena med andra chefer och efterliknat den insats de själva fått av sina lagledare, medan 
andra har utformat egna upplägg som passat bättre för deras arbetsgrupper. Lärprocessen har därför 
gett utrymme för kreativitet och att fatta egna beslut efter behov. Denna lärprocess har även handlat 
om att skapa en struktur som gör att BCE får en plats i det vardagliga arbetet. Detta handlar bland 
annat om att aktivt arbeta med feedback och att använda NPS som underlag i dialog med 
medarbetarna. NPS används med fördel inom BCE då det innebär att cheferna rutinmässigt kan ta 
fram ett resultat som de kan använda när de coachar sina medarbetare.  Utfallet av detta lärande är att 
de blivit bättre på att utöva ett nära ledarskap som hjälper medarbetarna till självinsikt och utveckling. 
De har även blivit bättre på att samarbeta, dels chefer emellan genom ett ökat erfarenhetsutbyte och 
dels i relation till bankens digitala kanaler vilket förbättrar bankens service. Diskussioner kring 
kundmöten har även gett mer insikt i hur de kan arbeta för att ge kunden ett bättre möte på banken.  

Sett utifrån plattformen visar resultatet på att vissa personer i steg två är positiva till att använda poäng 
och tävling på detta sätt, medan andra menar att det inte ger någon nytta för dem i deras roll som 
chefer. Detta förstås som att personliga intressen påverkar förutsättningarna för lärande med 
gamification. Förutsättningarna för lärande i plattformen är även beroende av att tekniken fungerar och 
att det finns ett meningsfullt syfte med själva användningen. Som lärprocess är intervjupersonerna i 
steg två nämligen enade om att plattformen saknar inte är användbar för dem, vilket bland annat beror 
på att tekniska problem har gjort att plattformen upplevs som tidskrävande och oanvändbar. Dessa 
chefer har även svårt att förstå hur feedbacken och incitamenten som funktionen bygger på ska bidra 
till deras arbete, då de inte är i behov av att få återkoppling från medarbetare digitalt och inte förstår 
hur poängsättningen kan relateras till BCE:s målsättning. Användarprocessen har inneburit att de 
försökt att använda plattformen men majoriteten har inte lyckats och plattformen har därmed inte 
genererat något utfall för lärande bland dessa chefer. 

6.3 Likheter och skillnader 
Hitintills har resultatet visat på likheter och skillnader för steg ett respektive steg två. I texten som 
följer sammanfattas dessa konstateranden i en jämförelse utifrån studiens frågeställningar. Tabellen 
nedan ger en översikt för vilka egenskaper av lärandet som är specifikt för respektive steg. 
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Tabell 2. Sammanställning av likheter och skillnader mellan steg 1 och 2. 

 Förutsättning 

Program 

 

Game         

Process 

Program 

 

Game 

 Utfall 

Program 

 

Game 

Steg  

1 

Viktigt mål, 
Otydligt 
upplägg, 
Tidigare 
erfarenheter. 
 

Personligt 
intresse, 
Fungerande 
teknik, 
Användbar 
feedback. 
 

Aktivt 
deltagande, 
Skapa i 
samverkan med 
andra, 
Erfarenhetsutbyte. 

Samarbetet 
Erfarenhetsutbyte  
Reflektion 

 Leda sig 
själv  
Leda andra 
 

Värdefull 
feedback, 
Teknikens 
komplexitet 
kräver 
tålamod 

        

Steg 
2 

Viktigt mål. 
Otydligt 
upplägg, 
Avsatt tid för 
utveckling  
Lagledares 
prioriteringar. 
. 

Personligt 
intresse, 
Fungerande 
teknik, 
Meningsfullt 
syfte. 

Aktivt 
deltagande. 
Frihet,  
Kreativitet, 
Samarbete, 
Egna beslut. 
Skapa struktur, 
Resultat och 
feedback i NPS. 

Plattformen 
saknar syfte och 
funktion, därav 
sker ingen 
lärprocess. 

 Leda 
andra, 
Samarbeta, 
Skapa 
känsla i 
kundmötet 
 

Det sker 
inget 
lärande. 

 

6.3.1 Förutsättningarna för lärande  

Programmet 

Samtliga åtta intervjuperson beskriver att kundnöjdheten är en viktig aspekt i deras arbete och att 
programmet därför blev intressant för dem. Att ha en tydlig målsättning som kan kopplas till 
verksamhetens resultat är således en förutsättning för lärande som är viktigt oavsett om deltagarna 
befinner sig i steg ett eller steg två. Intervjuerna visar på att den otydlighet som funnits gällande 
programmets innehåll har skapar blandade känslor för steg ett och steg två. Inom steg ett har vissa 
personer upplevt att det var spännande att inte veta vad som skulle ske och medan andra blev 
ifrågasättande till hur programmet skulle påverka verksamheten.  Tidigare erfarenhet har påverkat 
förutsättningarna för lärande då chefer med erfarenhet av liknande program känt sig förväntansfulla, 
medan de som saknar denna erfarenhet har upplevt frustration över att inget var klart. Resultat för steg 
två visar dock att de cheferna har en annorlunda uppfattning av den otydlighet som funnits om 
programmets upplägg. Samtliga var positivt inställda till att delta i BCE men de har även varit 
ifrågasättande till själva process för genomförandet, då de lägre stegen i programmet har fått mindre 
tid avsatt för utveckling jämfört med steg ett. Chefer i steg ett har under sju tillfällen skapar BCE 
tillsammans, under ledning av konsulter vilket gör att de ger en enhetlig bild av den lärprocessen. 
Intervjupersonerna i steg två har däremot utbildats av chefer från steg ett och detta innebär att deras 
förutsättningar för lärande påverkats av hur mycket tid som lagledarna prioriterat åt detta. 

Likheten mellan stegen sett utifrån programmet är därmed att alla deltagare varit ovetande om vad 
som skulle ske och att målsättningen att arbeta med kunder varit ett viktigt motiv för att delta. 
Skillnaderna består i att steg ett upplevt en spännande känsla för möjligheten att forma vägen fram till 
målet, medan steg två är positiva med ifrågasättande till upplägget. Förutsättningarna för lärande 
skiljer sig främst avseende den tid som avsatts för utveckling, då steg ett har fått mer utrymme än steg 
två. 
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Gamet 

Sett utifrån gamification visar resultatet på att personliga intressen påverkar förutsättningarna för 
lärande, oavsett om de befinner sig i steg ett eller steg två. Hälften av cheferna som intervjuats är 
positivt inställda plattformen då de gillar att tävla och jämföra sig med andra. Den andra hälften är 
däremot emot de gamifierade funktionerna då de inte tycker att dessa momentet passat deras 
profession som chefer. Såldes kan personliga intressen ses som en förutsättning för att kunna lära sig 
med ett gamification. Förutsättningarna för lärande med gamification som används digitalt påverkas 
även av att tekniken fungerar som den ska. Chefer från båda stegen uppger att det funnits ett antal 
tekniska problem och att detta påverkar båda stegen beror på att de är beroende av varandras åtagande. 
Lagmedlemmarna är beroende av lagledarnas utökade access och lagledarna är i sin tur beroende av 
att lagmedlemmarna genomför sina åtaganden i tid. När det gäller plattformens konstruktion anser steg 
ett att den kan bidra till deras utveckling då de ser ett värde med att kunna samla in feedback från 
medarbetarna. Steg två har däremot svårt att förstå förstår syftet med att använda plattformen, då de 
menar att de redan arbetar så pass nära sina medarbetare att de kan få feedback från dem på andra sätt. 
Det finns därför inte lika stort behov av feedback i digitalform inom steg två. Att steg två inte förstår 
syftet med plattformen gör att de istället fokuserar på att arbeta med verktyget för NPS då det är mer 
användbart utifrån målet att så nöjdare kunder och när de ska leda sina medarbetare. Detta kan därför 
förstås som att steg ett har förutsättningar att lära genom plattformen för att feedbacken är användbar 
för dem. För att steg två ska få förutsättningar att lära måste dock plattformen utformas så att den får 
ett syfte som ger mening åt dessa chefer i deras arbete.   

Likheterna mellan stegen är därmed att personliga intressen och fungerande teknik påverkar 
förutsättningarna för lärande i gamet. Skillnaderna mellan stegen är att plattformen ger en feedback 
som är användbar för chefer i steg ett, men syfte med denna feedback upplevs inte som meningsfull 
inom steg två. 

6.3.2 Lärprocesser 

Programmet 

Gemensamt för intervjupersonerna är att de beskriver att de fått vara aktiva under lärprocessen inom 
programmet. Inom steg ett handlar det om att skapa känsla för kundmötet genom att göra olika 
övningar som baserats på att diskutera och reflektera utifrån sina erfarenheter. Bland annat har de tagit 
fram en uppsättning nyckelord som sedan varit vägledande genom hela BCE och under tiden har 
konsulter handlett dem med olika teorier som fungerat som ett stöd för att skapa en djupare förståelse. 
Steg två beskriver ger liknande beskrivningar om att de har diskutera kundnöjdhet med stöd i 
teoretiska modeller. Dessa chefer har inte fått ta fram egna värde ord, men har däremot gett en 
innebörd utifrån de ramar som steg ett tagit fram. Det går därför att konstatera att 
utbildningsinsatserna är snarlika för steg ett och steg två sett till dess innehåll, men den sistnämnda är 
en väldigt komprimerad version som endast innehåller utvalda delar från steg ett.  

I processen att ta fram en BCE-insats till andra kollegor har deltagare i steg ett arbetat som lagledare i 
par. De har haft frihet att utforma sina insatser på valfritt sätt men samtliga återger att de försökt 
efterlikna det som de själva fått uppleva. Det innebär att lagledarna valt ut de teorier och övningar som 
de känt att de behärskar och har relevans för nästa steg. Deltagarna i steg två har också i uppgift att 
utforma en BCE-insats för medarbetarna i steg tre. Intervjuerna inom detta steg visar på skillnader i 
hur de har hanterat denna uppgift, vilket kan förstås som att det finns en frihet att ta beslut i denna 
lärprocess. Det är dock upp till var och en av att avgöra i vilken grad de vill nyttja denna frihet för eget 
skapande och vissa har därför valt att försöka efterlikna det upplägg som steg ett genomfört för dem. 
Detta gäller dock inte alla, då hälften av intervjuerna i steg två har valt att skapat sitt eget BCE.  
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Ytterligare en aspekt av lärprocessen handlar om att få BCE att passa i vardagen och här skiljer sig 
stegen åt. Inom steg ett handlar det om att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte mellan kontoren genom att 
samla personal för gemensamma träffar. Här har de kommit fram till att långa avstånd mellan 
kontoren kan försvårar lärandet eftersom att avstånden gör att det tar mycket tid från verksamheten att 
åka iväg. En geografisk närhet utgör därför viktigt för att det lärande som sker genom 
erfarenhetsutbyte ska pågå även efter utbildningsinsatserna. Steg två framhäver däremot inte denna 
aspekt, utan deras huvudsakliga fokus är istället att få BCE att fungera som ett naturligt inslag i det 
dagliga arbetet. De använder därför resultat och feedback från mätverktyget NPS som underlag för att 
skapa dialog om kundnöjdhet med medarbetarna och genom detta coacha dessa mot bättre resultat.     

Lärprocesserna är därmed lika på så vis att det grundas på att vara aktiv och att skapa förståelse för sig 
själv genom att diskutera med andra.  Båda stegen har möjlighet att påverka utformningen av BCE när 
de ska lära ut programmet till kollegor. Vissa har då nyttjat möjlighet att efterlikna tidigare BCE-insats 
medan andra valt att forma sina egen väg fram till målet. Skillnaderna som mellan stegen i 
lärprocessen är att steg ett står för ett mer strategiskt arbete som ger erfarenhetsutbyte medan steg två 
arbetar mer operativt med att leda medarbetarna.     

Gamet 

Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att lärprocessen varit problematisk sett utifrån plattformen 
och detta innebär att alla inte har tagit sig igenom denna process. I steg ett har ett par personer lyckats 
och för dem har lärprocessen grundats på samarbetet, erfarenhetsutbyte och reflektion.  Detta innebär 
att dessa lag samlats för komma överens om vad de ska göra för aktivitet och därefter har vissa även 
använt plattformen för att utbyta åsikter om hur de ska gå till väga för att genomföra detta. Efter att 
alla moment i form av planering, genomförande och åtagande har slutförts, så har lagen återigen 
samlats för att reflektera över det utfall som de fått från medarbetarna. Även om vissa chefer i steg ett 
har tagit sig igenom användarprocessen så har det även inneburit att de fått lägga extra tid på att förstå 
plattformens olika funktioner och lösa de problem som uppstått.  

Steg två skiljer sig från steg ett, då det går att konstatera att dessa chefer generellt inte lyckats använda 
plattformen alls. Som nämnt är lagmedlemmarna (steg 2) beroende av att deras lagledare (steg 1) kan 
hantera plattformens funktioner och när lagledarna inte kunnat det, så drabbar det lagmedlemmarna, 
Samtliga personer i steg två menar nämligen på att de inte ser någon nytta med att använda 
plattformen, vilket både kan betyda att produkten inte är anpassad efter deras behov eller att bristen på 
användning innebär att de inte kommit till fram till de momenten för reflektion som gör att det känns 
meningsfullt   

6.3.3 Lärandets utfall 

Programmet 
Inom programmet har många övningar och teorier handlar om vikten att ge och ta feedback, vilket gett 
ett tydligt utfall för lärandet. Gemensamt för steg ett och steg två är att lärprocessen innebär att 
cheferna fått arbeta med sina ledarskap. Deltagare i båda stegen har haft nytta av teorierna under 
samtal med medarbetare då det innebär att problem kan läggas upp i en modell och därmed skapa en 
djupare förståelse. Detta innebär att de kan hjälpa medarbetarna att få självinsikt om sina beteenden 
och om sin utveckling. Samtliga intervjupersoner menar även att programmet gjort att de fått insikt om 
värdet i att diskutera ledarskapsfrågor och komma fram till lösningar med andra chefer. Inom steg ett 
har cheferna även stärkt sin kompetens i att leda sig själv. Detta innebär en insikt i att det är bättre att 
genomföra en uppgift än att planera flera stycken under en längre tid som kanske inte blir av på grund 
av att förutsättningarna förändras. Att leda sig själv handlar även om att arbeta under nya 
förutsättningar, då programmet har ett arbetssätt som kräver mer engagemang från cheferna än vad de 
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är vana vid. Tillskillnad från detta lyfter chefer i steg två fram att en teoretisk gemensam förståelse 
bland chefer och medarbetare gör att de kan skapa en kultur, som innebär att det är mer tillåtet att ge 
varandra återkoppling utan att det uppfattas som kritik. Inom steg två har förståelsen för feedback 
även bidragit till att de blivit bättre på att samarbeta med de digitala kanalerna, vilket kan ge kunden 
en snabbare service. Att de kontinuerligt för samtal om kundnöjdhet på bankkontoren gör att de blivit 
mer medvetna om hur de föra sig mot kunder och hur de ska göra för att lägga rådgivningen på rätt 
nivå för de individer de möter.  

Likheterna mellan stegen, sett utifrån lärandets utfall för programmet är därmed att den teoretiska 
kunskapen stärker ledarskapet och att det finns en insikt om värdet att prata om ledarskap med andra 
chefer. Skillnaderna består i att steg ett blivit bättre på att leda sig själva medan utvecklingen i steg två 
mer handlar om bättre samarbeten och ökad förståelse för kundens behov. 

Gamet 
Lärandets utfall för gamet är helt olika mellan steg ett och steg två. Detta beror på att steg två inte 
kunnat använda plattformen optimalt och därför har de inte lärt sig något. För steg ett innebär lärandet 
däremot att dessa chefer kommit till insikt om att plattformen kan vara positiv för deras utveckling om 
det innebär att det blir ett sätt att samla in feedback från medarbetarna.  Detta förutsätter dock att 
plattformen konstrueras så att den blir lättare att använda. Samtidigt menar vissa chefer inom detta 
steg ett att möjligheten att testa denna teknik innebär att de fått utökad förståelse för att plattformens är 
under utveckling och att det krävs tålamod för att lära sig att arbeta med gamification.  
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7. Diskussion 
Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om vilka förutsättningar för lärande som 
användningen av gamification skapar inom ett utvecklingsprogram. Utgångspunkterna har varit att 
spelmekanismer som appliceras i en icke-gamifierad kontext har potential att skapa en lärprocess, samt 
att lärande kan ske på olika nivåer beroende på individens handlingsutrymme och genom loopar som 
kan förändra individens styrande variabler. I avsnittet som följer kommer chefers lärande inom ramen 
för ett utvecklingsprogram analyseras utifrån anpassningsinriktat - och utvecklingsinriktat lärande 
samt utifrån looplärande. Beyond Customer Expectation (BCE) innehåller en uppsättning lärprocesser 
som presenteras utifrån programmet, samt utifrån gamet med avseende på användning av spelelement 
i arbete.  Vidare kommer jag att diskutera effekten av att använda ett gamifierat redskap inom ramen 
för programmet som kontext.  

7.1 Individuellt och organisatoriskt lärande 
Sett utifrån Ellströms (1996) teori om nivåer för utvecklings- och anpassningsinriktat lärande, kan vi 
förstå att det finns likheter och skillnader beroende på om cheferna varit i steg ett eller steg två. 
Samtliga intervjupersoner menar att kundnöjdheten är viktigt för dem då detta är en problematik som 
banken brottas med. Att det gick in i programmet med vetskap om att de skulle få arbeta med just 
detta innebär således att det är viktigt att det finns en tydlig målsättning om vart de är på väg. Å ena 
sidan kan detta förstås som att det fanns en på förhand given uppgift eftersom att avsikten med 
programmet var förutbestämt. Å andra sidan kan problematiken kring bankens kundnöjdhet även 
tolkas som ett dilemma som cheferna själva identifierat i sitt arbete och att det utifrån den vetskapen 
var relevant för dem att delta i programmet.  

Tabell 3. Sammanställning av lärande som en funktion av handlingsutrymmet i 
lärsituationen utifrån programmet (ursprunglig modell: Ellström, 1992) 

Aspekt av 
lärande-
situationen 

Lärande nivåer 

Reproduktivt 
lärande 

  

Produktivt 
lärande; 
Regelstyrt 

 

Produktivt 
lärande;  

Målstyrt 

 

Kreativt 
lärande 

Uppgift/mål Given Given Given Ej given (1) (2) 

Metod Given Given (delvis 2) Ej given Ej given (1) 
(delvis 2) 

Resultat 

 

Givet Ej givet Ej givet Ej givet (1) (2) 

 

När BCE sedan startade fick deltagarna i det första steget ett uppdrag att under ett antal tillfällen skapa 
ramarna för vad programmet skulle innehålla.  Det innebar att de tillsammans fick föra diskussioner 
med stöd av en uppsättning teorier och övningar, för att komma fram till gemensamma slutsatser. 
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Double loop 

Single loop 

Därefter skulle de på valfritt sätt konstruera och genomföra en BCE-insats för sina kollegor i steg två. 
Metoden för BCE var därför inte given i detta stadie utan något som steg ett fick ta fram på egen hand. 
Deltagarna i steg ett var även tvungna att själva värdera vad resultatet skulle bli av BCE då det var ett 
nytt koncept som inte satt inte med några svar om vad utfallet skulle bli. Här valde de i samråd med 
konsulterna att använda Net Promoter Score (NPS), då det möjliggör ett värde för kundnöjdheten. En 
tolkning är därför att cheferna i steg ett under programmets inledande skede har genomgått den högsta 
ordningens lärande, det vill säga ett kreativt lärande som motsvarar ett utvecklingsinriktat lärande.  
Detta innebär att denna grupp har haft stort handlingsutrymme att forma såväl metod, uppgift och 
resultat (Ellström, 1996).  

När vi beaktar lärande utifrån cheferna i steg två går det att konstatera att dessa personer inte har 
skapat ett eget BCE från grunden. Istället har fått utgå från de ramar som tagits fram i steg ett, genom 
att diskutera och reflektera med utgångspunkt i värdeorden personligt, påläst, intressant, värdefullt och 
lärande (PPIVL) och ett urval teorier som deras kollegor valt ut. Detta förstås som att steg två utgår 
ifrån en på för hand given metod, men å andra sidan kan PPIVL även tolkas som ett skal som de 
genom diskussioner har fått ge innebörd åt. Steg två har sedan i likhet med steg ett fått utforma en 
utbildningsinsats för sina medarbetare. I detta stadie delar intervjupersonerna inom detta steg upp sig i 
två läger. Hälften har försöka efterlikna den utbildning som de själva fått vilket kan förstås som att 
metoden för kunskapsöverföringen var given. Att uppgift och resultat inte är givna göra att de delvis 
uppnår ett kreativt lärande men samtidigt finns det ingen garanti för att det sker någon reflektion kring 
hur de ska föra över kunskapen till medarbetarna. Detta gör att individens lärande faller ner ett par 
nivåer mot ett metodstyrt lärande. Detta förekommer vanligen när det finns på förhand givna direktiv 
och motsvarar ett anpassningsinriktat lärande. Utifrån resultatet kan vi förstå att chefer i steg två har 
fått mindre tid för upplärning än deltarana i steg ett. Just tiden utgör troligen en aspekt som riskerar det 
kreativa lärandet, då steg två har ett mer begränsat utrymme för reflektion och därför kan hamna i en 
metodstyrd process. Den andra hälften av intervjupersonerna i steg två har däremot skapat sitt eget 
BCE i kunskapsöverföringen mot medarbetarna. Anledning till detta har varit att programmet haft fel 
målgruppsanpassning för deras arbetsgrupp eller att det inte funnit tillräckligt med stöd från lagledaren 
i steg ett.  Då metoden inte varit given uppnår dessa personer kommer i högre grad ett kreativt lärande 
nivå och därmed ett utvecklingsinriktat lärande.  

Lärprocessen kan även tolkas utifrån Agyris och Schöns teori om looplärande (Argyris & Schön 
1977). Som tidigare nämnt har steg ett som uppgift att skapa BCE vilket kräver diskussioner och 
reflektioner. Genom olika övningar analyserar och ifrågasätter de utifrån sina erfarenheter, vad som 
utgör ett bra kundmöte och vad som krävs för att åstadkomma detta i regionen. Vi kan därför förstå det 
som att steg ett konstaterar att brister i kundmöten skapar problem och att detta är relaterat till deras 
beteenden mot kunderna.  

 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 6. Doubleloop-lärande inom steg 1. (Ursprunglig modell i Granberg 2014) 

Genom att konsultföretaget sedan tillhandahåller en uppsättning teorier skapas en förståelse för vilka 
försvarsmekanismer som orsakar detta. Att ta fram PPIVL innebar att sätta ord på hur arbetet 
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gemensamt ska fortgå inom BCE och när de sedan lär ut detta till steg två skapas det normer och en 
kultur som förstärker det nya handlandet i relation till kund.  Den processen som sker inom ramen för 
steg ett kan därmed tolkas som ett doubleloop-lärande. Tidigare redovisning av studiens resultat visar 
på att det finns skillnader i lärandet mellan steg ett och steg två. Den första gruppen har genomgått ett 
lärande gemensamt under ledning av konsulter medan den andra gruppens lärande skett på skilda 
platser och under olika tidsdimensioner. Förutsättningarna för cheferna i steg två gör därför att de kan 
utveckla både ett singleloop-lärande och ett doubleloop-lärande. Under dagarna då de lärs upp i BCE 
kan deras lärprocess förstås som en doubleloop i likhet med den som förklarats för steg ett. Det som 
särskiljer steg två i denna process är att de inte tar fram PPIVL utan istället sätter underord till dem, 
det vill säga ger de vägledande orden en djupare innebörd. Såhär långt i processen talar det för att de 
hamnar i ett doubleloop-lärande, eftersom att de diskussioner som förs inom programmet handlar om 
att knyta an till den enskilda individen. 

När steg två sedan ska skapa kunskapsöverföringen till sina medarbetare så kan de dock rent 
hypotetiskt hamna i antingen i en doubleloop eller i en singleloop. Jag vill mena att looparna dels 
påverkas av hur mycket frihet de får från lagledarna i steg ett och dels på hur benägna de själva är att 
skapa ett BCE som passar just deras medarbetare. Steg två kan få en hel del från sina lagledare, 
eftersom steg ett dels har fått mer tid för att tränas i BCE och dessutom har ägnat sig åt programmet en 
längre tid. Om lagledarna redan har hunnit visualisera en plan som de presenterat för steg två så kan 
dessa individer lätt falla in i ett singleloop-lärande genom att bara acceptera och följa med en på 
förhand given idé. En utgångspunkt för teorin om singleloop-lärandet är nämligen att mänskliga 
beteenden alltid representerar den mest tillfredställande lösningen som stämmer överens med 
individens styrande variabler (Argyris, 1976). Handlingsstrategin blir då att individen tar kontroll över 
kontexten på ett ensidigt sätt genom att sluta sig och inta en försvarsställning. Detta kan innebära att 
lagmedlemmarna inte bryter mot styrande värderingar för att inte störa ordningen och att lagledaren 
därmed inte får genuin feedback. Att steg två har ett mindre tid för upplärning av BCE kan även 
innebära att de inte finns utrymme att vidareutveckla och ifrågasätta det som lagledarna har kommit 
fram till. Det blir då lättare att acceptera det som skapats och bara följa strömmen vilket leder dem in i 
en singleloop.  

 
 
 

 
 

 
 
Figur 7. Singleloop- eller doubleloop-lärande inom steg 2. (Ursprunglig modell i Granberg 2014) 

Jag vill dock påstå att de personer som intervjuats inte faller in i denna enkelhet på grund av att de 
känner så starkt för BCE:s målsättning, det vill säga att förbättra kundnöjdheten. Resultatet visar att 
hälften av intervjupersonerna inom steg två har lärt ut till steg tre genom att efterlikna sina lagledares 
koncept, medan den andra hälften skapat egna versioner av BCE som passar deras förutsättningar. 
Utifrån detta kan vi förstå det som att steg etts koncept av BCE passa vissa men inte andra och att det 
faktiskt finns en frihet till anpassning. Utan ett tydligt mål skulle steg två troligen falla in i ett 
singleloop-lärande men eftersom att målet nu är tydligt och har ett så stort värde så hamnar de i 
doubleloop-lärandet på grund av att de har vilja att utvecklas inom detta.  

Genom att beakta de kompetenser som intervjupersonerna utvecklat genom BCE är det rimlig att anta 
att majoriteten av dessa är ett resultat av att delta i ovan nämnda processer. Som tidigare nämnt 
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handlar kompetensbegreppet om en individs handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation 
eller kontext (Ellström 1992). Gemensamt för steg ett och steg två är exempelvis att de utvecklat sina 
sätt att leda och beskrivningarna av detta visar på att det handlar om situationer där det sker samtal 
med medarbetarna. De utvecklade kompetenserna knyter även an till förmågan att samarbeta, att skapa 
bra kundmöten och att kunna reflektera över sitt eget handlande. Med detta sagt vill jag poängtera att 
de färdigheter som redovisats i studiens resultat, har uppstått genom det fysiska mötet. Ellström (1992) 
skriver att även kompetensbegreppet kan delas upp i ett anpassnings – eller utvecklingsperspektiv. Att 
samtliga intervjupersoner visar på att det funnits stort handlingsutrymme i att påverka olika delar av 
programmet innebär att de stärkta kompetenserna kan tolkas ur ett utvecklingsperspektiv. Chefernas 
lärande har handlat om att diskutera kundmöten och kundnöjdhet utifrån deras egna värderingar och 
erfarenheter och jag vill mena på att detta i kombination med påverkansmöjligheterna i utförandet 
skapar en djupare förståelse för målet, än vad det gör i sammanhang där de enbart ska lära in 
information om försäljning av enskilda produkter.   

7.2 Gamification som redskap för lärande 

När det gäller den digitala plattform som utgör gamifieringen för chefer och medarbetare inom BCE så 
finns det en del motsättningar i lärandet som komplicerar förståelsen av processen med teoretiska 
modeller för lärande. Sett utifrån Ellströms teori så genomgår lagledarna inom det första steget ett 
anpassningsinriktat lärande vilket innebär att det sker med utgångspunkt i givna uppgifter, mål och 
förutsättningar (Ellström 1996). Denna lärandenivå är reproduktiv eftersom det finns en anvisning om 
hur cheferna ska hantera mål, metod och resultat för uppgiften.  Eftersom att detta handlar om en 
digital kontext med gamification som funktion, så anser jag att det är en fördel att de ligger på lägsta 
nivån. Enligt teorin är reproduktivt lärande nämligen vanligt förekommande i situationer som bygger 
på lärande med försök, misslyckande och imitation samt betingning med belöning eller bestraffning 
(Ellström, 1992). Dessa metoder känns relevanta för kontexten i fråga, då plattformen har 
begräsningar som innebär att deltagarna inte kan göra som de vill utan faktiskt måste anpassa sig till 
teknikens ramar. Samtidigt går detta lärande i motsatt riktning med övriga insatser inom BCE då de 
uppmanar ett kreativt lärande med mycket frihet vilket kan fattas som dubbla budskap.  

Tabell 4. Sammanställning av lärande som en funktion av handlingsutrymmet i 
lärsituationen utifrån gamification (ursprunglig modell: Ellström, 1992) 

Aspekt av 
lärande-
situationen 

Lärande nivåer 

Reproduktivt 
lärande 

  

Produktivt 
lärande; 
Regelstyrt 

 

Produktivt 
lärande;  

Målstyrt 

 

Kreativt 
lärande 

Uppgift/mål Given (1) Given Given Ej given (2) 

Metod Given (1) (2) Given  Ej given Ej given  

Resultat 

 

Givet (1?) Ej givet (1?) Ej givet Ej givet (2) 

 

Sett utifrån lärandet för lagmedlemmarna i steg två så hamnar dessa snarare inom ett kreativt lärande 
som är utvecklingsinriktat. Detta beror dels att uppgiften i plattformen är otydlig för dem då 
majoriteten inte kan ta sig igenom användarprocessen och dels att de inte förstår vad resultatet och 
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poängen ska bidra med till BCE. Ett par av dem påpekar nämligen att de jobbar nära sina medarbetare 
och därför redan får feedback i de dialoger som finns inom respektive arbetsgrupp. Detta kan tolkas 
som att det inte finns ett behov av en digital feedback inom steg två och de därmed har svårt att sätta 
sig in i vad de ska utföra i plattformen. Att dessa chefer hamnar på en nivå för ett kreativt lärande får 
konsekvenser i detta fall då gamification som fenomen inte är anpassat för denna lärandeform. De 
otydliga ramarna innebär att de inte lär sig något i plattformen alls, utan istället väljer att använda Net 
Promoter Score (NPS) för att driva sin utveckling framåt.   

Cheferna i steg ett ser däremot fördelar med plattformen och kan tänka sig att använda den, förutsatt 
att det tekniska fungerar. Dessa har en given uppgift att som lagledare se till att medarbetarna 
(rådgivare och övrig personal) ska kunna ge sina respektive chefer (bankchefer eller biträdande chefer) 
feedback genom plattformen och att detta i sin tur kan ett erfarenhetsutbyte mellan bankkontoren. Som 
studiens resultat visar har cheferna i steg ett förståelse för att denna feedback är positiv för deras 
utveckling, vilket kan ses som att det skett ett lärande. Det är dock inte säkert att denna insikt kommit 
genom att använda plattformen utan genom BCE som program, då det är där som cheferna arbetat med 
feedback-teorier och övningar som baseras på erfarenhetsutbyte. Samtidigt finns det ett även inom 
denna grupp ett ifrågasättande gällande vilken funktion incitamentsystemet har. Är resultatet att få 
feedback från sina medarbetare eller är det att få poäng i systemet? 

Att poängsystemet inte har en tydlig funktion innebär att man kan fråga sig om det verkligen finns en 
nytta med poäng och om det verkligen ger en positiv effekt.  Tidigare forskning visar nämligen att 
personer som redan har intresse för att lära sig mer inom ett område kan missgynnas av obligatoriska 
poängsystem då det skapar begränsningar för lärandet. Momentet att samla poäng kan därmed ha en 
negativ påverkan på den inre motivationen eftersom att individen kan känna sig styrd (Hanus och Fox 
2015). Om vi förutsätter att cheferna i steg ett är tillräckligt intresserade av feedback från 
medarbetarna, går det att vara kritisk till om poängsystemet varligen är gynnsamt för dem då det finns 
en risk att de blir omotiverade till en fortsatt användning. Att plocka bort poängsystemet kan således 
vara ett alternativ för konsultföretaget om cheferna redan har ett engagemang som driver användandet.    

När det gäller steg två blir det dock svårare, då dessa känner att de redan får feedback från sina 
medarbetare öga mot öga som de värdesätter. Hanus och Fox (2015) menar att gamification kan ge ett 
positivt resultat bland personer som har lägre engagemang för att lära sig inom ett område då 
incitamentet i sig kan bli ett lockbete. Det är dock inte troligt att detta argument är hållbart i detta fall, 
eftersom att det finns ett intresse för feedback men däremot inte i att få det genom en datorskärm. Den 
gamifierade plattformen passar därför inte för chefer på alla nivåer. Av intervjuerna att döma har 
biträdande chefer en daglig kontakt med sina rådgivare som innebär att en plattform bara komplicerar 
deras arbete. Det verkar dock inte lika självklart att kontorscheferna har denna relation till 
medarbetarna och därför kan plattformen skapa en positiv effekt för lärandet om den istället utformas 
för att bygga broar mellan de yrkesnivåer som inte har en tät kontakt.   

Det sociala sammanhanget är annan intressant aspekt när det gäller plattformens incitamentsystemet 
med poäng och troféer. Bennerstedt och Linderoth (2012) har studerat onlinespelet WOW, vilket är ett 
extremfall i jämförelse med den plattform som bankcheferna arbetar med. Det finns trots det en del att 
ta fasta på då forskarna konstaterar att det finns en statusmarkör i onlinespelets belöningssystem som 
ger individen ett erkännande när hen avancerar till högre nivåer. Vikten av att det finns ett erkännande 
i incitamentsystemet konstateras även av Dominguez m.fl. som i sin studie påpekar att användningen 
av resultatlistor i samband med gamifierade uppgifter får effekt först när det synliggöras på ett sätt 
som ger ett erkännande som känns värdefullt för individen (Dominguez m.fl. 2013). Intervjuerna som 
ligger till grund för denna studie visar på att det i nuläget inte finns någon sådan bekräftelse i 
poängsystemet. Att resultattavlan är synlig i plattformen räcker inte eftersom att det inte ger en 
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mening eller värde åt de poäng och troféer cheferna fått. Forskning visar dessutom på att incitament 
med poäng inte fungerar om det verkar som ett separatt element, utan de behöver användas i 
kombination med andra element som exempelvis konkurrens (Attali & Arieli-Attali, 2015). I studiens 
resultat citerades en person som menade på att det är få lag som är aktiva i plattformen. Detta innebär 
dels att få lag klättrat på resultattavlan och dels att det inte skapas något erfarenhetsutbyte, vilket gör 
att det går att ifrågasätta hur cheferna ska känna en mening med att samla poäng.  

Att den sociala aspekten spelar roll är däremot väldigt tydlig, då det räcker med att vi sneglar på 
NPS:en. Under upplärningen av BCE har målet varit att höja kundnöjdheten och detta har således varit 
utgångspunkt för diverse diskussionerna och övningar. Lagmedlemmarna i steg två som varken ser 
nyttan med en digital feedback eller poängsättningen, satsat därför istället sin tid på att arbeta med 
NPS. Men varför just NPS? Jo, för att dessa siffror uppmärksammats både av Swedbank centralt och 
av lagledarna som valt ut mätverktyget för BCE. Det räcker med att ta en titt på Swedbanks senaste 
årsredovisningar för att förstå att denna statistik inte koncentrerad till regionen utan att det är siffror 
som är viktiga för hela banken som organisation. Det finns därför ett socialt värde i NPS:en som driver 
ett engagemang. Om plattformens poängsystem ska skapa ett lärande måste banken därför se över 
möjligheterna till att skapa en status i att ha poäng. Det skulle exempelvis kunna handla om att hitta en 
lösning för resultattavlan i plattformen som gör att den dels visar nuvarande poäng system och dels 
visar NPS:en för respektive kontor. Skulle det visa sig att ett kontor med hög aktivitet i plattformen 
även ökar sin NPS så borde det rent hypotetiskt uppstå ett intresse för den utvecklingen från övriga 
kontor. Detta är dock en ren spekulation från min sida, då jag vill visa på att plattformen måste kunna 
kopplas an till uppdraget som är att få nöjdare kunder.  

För att återgå till analysen utifrån Ellströms modell så är metoden för att åstadkomma ett 
erfarenhetsutbyte delvis given då lagen ska skapa aktiviteter, lagledaren ska registrera dessa i en 
plattform och lagmedlemmarna ska åta sig dessa samt verkställa dem.  Det är dock upp till laget att ta 
beslut om vad aktiviteten ska hålla, vilket innebär att det finns en viss frihet att utforma metoden på ett 
kreativt sätt. Efterhand som lagmedlemmarna genomför olika steg i aktiviteten skapas det poäng i 
plattformen, som dels baseras på genomförandet och dels på den feedback som kommer från 
medarbetarna. Som tidigare nämnt får vissa personer inte plattformen att fungera medan andra lyckas, 
men det kräver kontakt med konsultföretaget. Detta är ett återkommande problem för båda stegen då 
det finns ett beroende förhållande mellan dessa. Om lagledarna inte får plattformen att fungera så kan 
inte heller lagmedlemmarna nyttja den eftersom att de inte har lika stora befogenheter i den. 
Problemen kan sägas bero på att det finns en bristande logik i plattformens konstruktion vilket 
påverkar användandet. Om man jämför med andra spel som exempelvis ett traditionellt brädspel så 
finns det generellt alltid en tryckt manual med spelregler som gör att spelaren kan skapa sig en 
förståelse för hur hen ska gå till väga (Tulloch, 2014). För digitala spel existerar inte denna regelbok 
men spelaren engageras trots det i att utföra uppgiften och förstå logiken i vad hen ska göra. Tidigare 
studier visar dessutom att användningen av gamification i digitala lärmiljöer kan höja motivationen, 
men detta kräver att designen och implementeringen är väl utarbetar för att passa användaren 
(Dominguez m.fl. 2013). Både chefer från steg ett och steg två menar på att det har varit svårt att 
förstå vem som ska göra vad, vad som ska göras när och vad det ska leda till. Vi kan därför förstå att 
det måste finnas en tydlig logik i plattformens konstruktion som gör den användarvänlig för 
arbetsplatsen i fråga, om gamifieringen ska kunna leda till en lärprocess.  

Samtidigt är det även av värde att beakta att Ellströms modell endast beaktar anpassningsinriktat och 
utvecklingsinriktat lärande utifrån aspekterna uppgift, mål, metod och resultat. Resultatet i denna 
undersökning visar på att även personliga intressen och tidigare erfarenheter påverkar 
förutsättningarna för lärande när det gäller gamification. I steg ett har dessa aspekter påverkat 
chefernas benägenhet att ägna tid åt att förstå plattformens användarlogik och att finna lösningar för de 
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tekniska problemen för att kunna börja samla poäng. Exempelvis har chefer med intresse för att tävla 
eller erfarenhet av idrott haft lättare för att ta sig igenom plattformens användarprocess än övriga 
deltagare. Således skulle Ellströms lärandemodell kunna utvecklas med dessa två aspekter eftersom att 
dessa har visat sig påverkar förutsättningarna för lärande. 

Om plattformen fungerar har den dock potential för att åstadkomma ett organisatoriskt lärande för steg 
ett. Banken har kunnat konstatera att brister i kundnöjdheten utgör ett problem för verksamhetens 
utveckling. Att BCE existerar kan förstås som att problemen antas bero på hur chefer och medarbetare 
bemöter kunderna ute på bankkontoren.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Figur 8. Potential för doubleloop-lärande inom steg 2. (Ursprunglig modell: Granberg 2014) 

Genom att låta dessa yrkesgrupper utbildas i ett program som bygger på beteendevetenskapliga teorier 
och individens egna erfarenheter, går det att visa på hur deras beteenden skapar organisatoriska 
försvarsmönster. Därefter kan plattformen spela en avgörande roll för att långsiktigt kunna bearbeta 
problemen. Medarbetarnas feedback kan utgöra underlag för reflektion hos cheferna men för att 
åstadkomma en djupare förändring av normer och värderingar, krävs det dock att cheferna funderar 
över varför problem uppstår. Det är först när ett sådant tankesätt sker som de kan ändra på praktiker 
som förstärker gamla beteendemönster och utveckla nya organisatoriska normer. 
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8. Slutsats  
Syftet med denna uppsats har varit att bidra med kunskap om vilka förutsättningar för lärande som 
användningen av gamification skapar inom ett utvecklingsprogram. Studien har därför analyserat 
utsagor från bankchefers som deltar i ett utvecklingsprogram, där en del av lärandet kretsat kring att 
använda en gamifierad plattform. Utifrån redovisning av resultatet går det att utläsa att gamification i 
detta avseende genererar ett individuellt lärande i begränsad omfattning. Vi kan förstå att begräsningen 
dels handlar om tekniska problem som hindrar ett användande och dels att gamification som funktion i 
plattformen har en bristande logik. För individerna innebär detta svårigheter att förstå hur de ska agera 
i den digitala kontexten och detta resulterar därför i att det generellt bara är chefer med specifika 
intressen och erfarenheter relaterade till spel som åstadkommer ett lärande med hjälp av gamification. 
Resterande hittar andra vägar för utveckling och detta kan förstås som att handlingsutrymmet bidrar 
till ett individuellt lärande. Resultat och analys visar även på att uppfattningen om behovet av 
gamification skiljer sig åt mellan chefer i programmets olika steg. Chefer i steg två arbetar nära sina 
medarbetare i det dagliga arbetet och får redan feedback från sina medarbetare i det fysiska mötet. De 
ser därför inget behov av att använda gamification i denna form och har därför svårt att förstå 
innebörden av att använda plattformen. Otydligheten gör att de hamnar på nivån för ett kreativt 
lärande och detta får som konsekvens att de istället väljer Net Promoter Score som verktyg för 
utveckling. En slutsats är därför att gamification behöver formas efter en lärandenivå som gör att 
användaren håller sig inom den digitala ramen, då en nivå som ger mycket frihet och kreativitet 
innebära att individen kan välja alternativa vägar för lärande. I detta fall bli konsekvensen att få 
individer nyttjar gamifieringen och det orsakar att erfarenhetsutbytet genom plattformen som ska bidra 
till ett organisatoriskt lärande uteblir. Chefer i steg ett som generellt inte arbetar i daglig kontakt med 
kunder ser dock ett värde i att få feedback från medarbetare genom plattformen. Potentiellt sätt finns 
det därför en möjlighet att utveckla ett organisatoriskt doubleloop-lärande mellan programmets första 
steg och det tredje steget som möter kunder. Att gamifieringen är tekniskt och funktionellt utvecklat 
för att passa användarens behov är dock en förutsättning för att detta ska bli möjligt.  

Utifrån studiens resultat och diskussion om chefers utveckling inom Beyond Customer Expectation 
(BCE) som program kan vi förstå att ett mål med relevans skapar engagemang kring ett ämne och vilja 
att utvecklas. Ett tydligt mål utgör därför en förutsättning för chefers lärande. Programmet skapades 
efterhand av deltagarna i steg ett och det fanns därmed en otydlighet i hur själva processen skulle gå 
till. Detta upplevdes dels som spännande och dels som problematiskt, vilket innebär att detta skapar 
förutsättning för vissa chefer men inte för alla.  Det har även framgått att tidigare erfarenheter kan vara 
ett villkor för lärande, då individer som arbetat under liknande omständigheter tidigare kände sig mer 
bekväma med den otydlighet som fanns gällande genomförandet. Sett utifrån lärande som en process 
visar resultatet att samtliga chefer oberoende av steg i programmet, genomgår ett lärande som baseras 
på diskussioner och reflektioner utifrån individuella erfarenheter. Detta innebär att båda grupperna 
genererar ett utvecklingsinriktat lärande då det finns stort handlingsutrymme att påverka såväl metod, 
uppgift och resultat. Då personerna i steg ett har ett generöst utrymme gällande både tid och 
handledning gör att de hamnar i ett organisatoriskt doubleloop-lärande. Det innebär att deras 
reflektioner leder till en förståelse för deras beteenden och hur de ska arbeta för att skapa normer som 
förstärker ett nytt förhållningssätt till kunderna.  Chefer i steg två har dock en mer begränsad 
tidsåtgång för sin utveckling och utifrån analysen kan vi konstatera att detta kan gör att reflektionerna 
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riskerar att inte få samma djup. Därmed kan det utvecklingsinriktade lärandet med en kreativ ansats 
ersättas med ett anpassningsinriktat lärande som är mer metod styrt.  Sett utifrån ett organisatoriskt 
looplärande, kan bristen på tid för lärande inom steg två innebära att dessa deltagare agerar på ett 
ensidigt sätt genom att inte bryta mot styrande värderingar. Ett sådant handlande skulle innebära ett 
singleloop-lärande. I analysen konstateras dock att ett tydligt mål kan var en avgörande förutsättning 
för att engagera steg två till att reflektera och ifrågasätta konsekvenserna av BCE och därmed 
genererar ett doubleloop-lärande. Detta konstaterande innebär således att planeringen av ett 
utvecklingsprogram påverkar förutsättningarna för lärande så till vida att tidsfaktorn kan påverka 
deltagarnas utrymme för reflektion. Lärandets utfall för programmet har grundats på övning i att 
kunna ge och ta feedback, vilket utvecklat chefernas kompetenser i att leda sig själv och andra, 
samarbeta och skapa känsla i kundmötet. I analysen konstaterats att dessa förmågor utvecklats genom 
programmet som lärprocess. Avslutningsvis går det därför att konstatera att plattformen har haft lite 
betydelse för lärandet men gamification som fenomen kan ha utgjort en förutsättning, så till vida att 
det skapat en idé om att ett utvecklingsprogram som syftat till att öka bankens kundnöjdhet. Det 
individuella och organisatorisk lärande som sker kan hänföras till programmet som utbildningsinsats 
och därför skulle detta kunna genomföras utan gamification.  

8.1 Vidare forskning 
I föreliggande studie har jag undersökt ett utvecklingsprogram för chefer som har genomförts som ett 
pilotprojekt i en av bankens regioner. Därefter har programmet implementerats i andra regioner och i 
en liknande framtida studie hade det därför varit intressant att undersöka hur dessa chefer ser på 
gamification som arbetsredskap. I programmet som undersökts är plattformen i ett utvecklingsstadium 
och detta påverkar troligen att den har brister som kunnat konstateras i delarna för resultat, analys och 
diskussion. Det hade därför varit intressant att genomföra en liknande studie bland chefer som arbetat 
med gamification under en längre period och därmed har mer erfarenhet. Dessutom har denna studie 
inte inkluderat ett perspektiv från programmets tredje steg och detta skulle därmed kunna vara värt att 
ta med, för att ge perspektiv på hela kedjan av lärprocessen. Dessutom visade resultatet i föreliggande 
studie att konsultföretaget hade jämfört den gamifierade plattformen med funktionen av ett Tv-spel 
inför cheferna och personliga intressen påverkade sedan benägenheten att använda produkten. 
Ytterligare ett förslag är därför att undersöka hur gamification upplevs om det implementerats på ett 
neutralt sätt, från fördomar och stereotyper.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide för steg 1 
BAKGRUND 

1. Hur gammal är du? 
2. Vilken typ av yrkesroll har du? 
3. Kan du beskriva din nuvarande roll och dina arbetsuppgifter?  

 
LÄRANDE 
Programmet 

4. Hur skulle du beskriva Beyond Customer Expectation? 
5. Hur tänkte du initialt när du gick med i programmet? 
6. Vilka förväntningar hade du på utbildningen? 
7. Vilka färdigheter ger utbildningen dig? 
8. Vad lär du dig? 
9. Hur arbetade ni med metoderna för att få nöjda kunder? 

 
Lagarbete 

10. Hur upplever du själva tävlingsmomentet att ni arbetar i lag? 
11. Hur gick lagsammansättningen till? 
12. Hur påverkade lagarbetet verksamheten i praktiken? 
13. Fanns det en inbyggd konkurrens mellan lagen? 
14. Har ditt lag någon gång legat efter de andra? Hur var det? 
15. Vad har gruppen lärt sig? 

 
Plattform 

16. Hur använder ni plattformen? 
17. Hur känner du inför att arbeta med ett sådant redskap? 
18. Finns det någon poängsättning? Hur upplevs det? 
19. Hur gör ni när ni rapporterar i den? 
20. Titta du på de andras resultat? 

Hur påverkar de andras resultat dig? 
21. Hur tar man plattformen vidare? 

 
22. Vad fanns det för svårigheter med programmet som sådant? 
23. Hur stärker BCE erfarenhetsutbytet? 
24. Har de börjat använda nya kundstrategier? 
25. Vad hände efter att ni hade gått ledarskapsutbildningen? 

 
Kunskapsöverföring till fas 2 

26. Ett uppdrag som ni i fas 1 hade var att utbilda era chefskollegor i det som ni lärde er under 
utbildningen. Hur har du gått till väga för att genomföra det?  

27. Vad är din upplevelse av det uppdraget? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide för steg 2 
BAKGRUND 

1. Hur gammal är du? 
2. Vilken typ av befattning har du? 
3. Kan du beskriva din nuvarande yrkesroll och dina arbetsuppgifter?  

 
LÄRANDE 
Programmet 

4. Hur skulle du beskriva Beyond Customer Expectation? 
5. Hur mycket utbildning har ni i fas 2 fått? 
6. Hur har upplägget för er utbildning i BCE varit? 
7. Hur tänkte du initialt (i början) när du gick med i BCE? 
8. Vilka förväntningar hade du på utbildningen/programmet? 
9. Vilka färdigheter ger BCE dig? 
10. Vad lär du dig? 
11. Vad fanns det för svårigheter med programmet som sådant? 
12. Hur arbetade ni med strategierna? 

 
Lagarbete 

13. Har ni i fas 2 också delats in i grupper? 
14. Hur upplever du själva tävlingsmomentet att ni arbetar i lag? 
15. Hur gick den lagsammansättningen till? 
16. Hur påverkar lagarbetet verksamheten i praktiken? 
17. Fanns det en inbyggd konkurrens mellan lagen? 
18. Har ditt lag någon gång legat efter de andra? Hur var det? 
19. Vad har gruppen lärt sig? 

 
Plattform 

20. Hur använder ni plattformen? 
21. Hur känner du inför att arbeta med ett sådant redskap? 
22. Hur gör ni när ni rapporterar i den? 
23. Titta du på de andras resultat? 
24. Hur påverkar de andras resultat dig? 
25. Hur tar man plattformen vidare? 
26. Hur stärker programmet erfarenhetsutbytet? 
27. Hur arbetade ni med metoderna för att få nöjda kunder? 
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Bilaga 3 
 

Commitment letter 
 
 
Hej! 
  
Vi har inom HR under nästan två års tid haft förmånen att få lära känna Martina Tegnander under sin 
praktiktjänstgöring hos oss i Swedbank. Hon studerar till personalvetare vid Stockholms Universitet 
och ska nu göra ett examensarbete genom att skriva en uppsatts på kandidatnivå om lärkulturer. Syftet 
med uppsatsen är beskriva hur ledarskapet kan stärkas genom specificerade lärprocesser. För att få ta 
del av era erfarenheter så avser Martina att kontakta er för en intervju. 
  
Jag vill ge mina Martina mina allra bästa rekommendationer och hoppas att ni kan tillmötesgå hennes 
önskemål om att få träffa er! 
  
Bästa hälsningar 
Gith Bengtsson 
Head of HR, Svensk Bankverksamhet 
	  	  
Enligt uppdrag - KG Hägglund 
 



 
 

60 

Bilaga 4 
 

Informationsmail 
 
Stockholms Universitet 
Institutionen för pedagogik och didaktik 
 
Information om studien: Gamification i BCE 
 
Hej,  
Vi pratades vid under förra veckan då du tillfrågades om att delta i en intervju till min uppsats och jag 
skriver nu till dig för att informera om uppsatsens syfte och de etiska principer som jag kommer att 
förhålla mig till. Uppsatsen är på kandidatnivå och skrivs för Institutionen för pedagogik och didaktik 
vid Stockholms Universitet. Syftet med undersökningen är att bidra med ny kunskap om hur 
gamification som arbetsmetod kan skapa förutsättningar för lärande i arbetslivet. Med andra ord 
innebär detta att rama in gamification som lärkultur och se vad det kan leda till. Begreppet 
gamification definieras som en användning av spelbaserade mekanismer, estetik och speltänk för att 
engagera människor, främja lärande och lösa problem. Förhoppningen är att kunna beskriva hur 
ledarskap kan stärkas genom spelinfluerade lärprocesser och vilka effekter detta får för verksamheten.    
 
Urvalet till uppsatsen grundas på erfarenhet av projektet Beyond Customer Expectation (BCE) samt en 
variation med avseende på deltagande i projektets första och andra fas. Datainsamling kommer att 
bestå av kvalitativa intervjuer på ca 60 minuter vardera. Frågorna som jag kommer ställa under 
intervjuerna handlar om vilka förutsättningar för lärande ni upplever i BCE-projektet, hur ni lär er och 
vilka effekter en sådan utbildning kan ge.  
 
Om du tillåter så vill jag gärna spela in intervjun, för att senare kunna arbeta med ett transkriberat 
material i dataanalysen. Alla intervjuer kommer att behandlas helt konfidentiellt och ditt deltagande 
kommer därför vara anonymt i presentationen av resultatet. Deltagandet är frivilligt vilket innebär att 
du när som helst kan avbryta utan att behöva motivera skäl till detta. 
Vi ses i (STAD) den XX-XX-XX kl. YY:XX ! 
 
Hälsningar 
Martina Tegnander 
Tel: xxxx-xxxxxx 
Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com 
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