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Sammanfattning

Titel:              Banken som relationsskapare?

Fördjupning:            Marknadsföring

Författare:              Sara Dahlberg

Handledare:              Christine Tidåsen

Problem:              Hårdare konkurrens inom bankvärlden och möjligheten för 

kunder att ställa större krav och välja fritt har gjort att bankerna 

måste se till nya sätt att behålla sina kunder och inte bara rikta in 

sig på att skaffa nya kunder som anses var mer kostsamt. Kunder 

kan vara lojala pga. strukturella hinder så väl som lathet och det 

behöver inte betyda att en kund som är kvar i banken är nöjd. För 

banken blir det en utmaning att se till kundernas finansiella behov 

och även tillfredsställa dessa behov. Hur arbetar banken med att 

skapa relationer och hur väl tas det emot av kunderna?

   Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur banken skapar och 

stärker sin affärsrelation till sina kunder och även se om de kan 

göra det med hjälp av bankpersonalen.

Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod där intervjuer har gjorts 

med bankpersonal och bankkunder, totalt 14 st. intervjuer. 

   Slutsats: Jag har kommit fram till att banken stärker sin affärsrelation till 

kunderna genom personlig kontakt med stöd av bankens 

systemstöd.  Jag har också funnit att personalen spelar en stor roll 

i relationsskapandet genom att ha en öppen och personlig dialog 

med kunderna.

*Carnegie D. (1936) i Barnes J. et al. (2004) sid 135
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund                           

Banksektorn har historiskt sätt varit verksam i en relativt stabil miljö och varit 

långsam med förändring, mycket på grund av tungrodd byråkrati.1 Det var i sig 

inget problem så länge som kunderna tog få ekonomiska initiativ och 

konkurrensen var näst intill obefintlig. Idag är situationen dock något annorlunda 

och kunder kan och vill välja fritt mellan olika aktörer på marknaden och kräver 

dessutom mer och snabbare respons på sina krav.2

Konkurrensen blir en allt viktigare faktor för banker att räkna med och 

möjligheten för banker att vara med och konkurrera är av yttersta vikt för 

långsiktigt vinstgenerering och överlevnad. De banker som inte beaktar det nya 

klimatet och anpassar sig därefter är de som kommer att ha minst chans att 

överleva.3

Den hårdnande konkurrensen har lett till att företag inte längre har råd att se 

kunderna som en oändlig och förbrukningsbar resurs.4 Företag måste upphöra 

med det kortsiktiga transaktionstänkandet för att istället inrikta sig mer på 

långsiktiga relationer för att uppnå goda resultat och en gynnsam position på 

marknaden.5

En utmaning för bankerna för att kunna vara med och konkurrera om kunderna 

blir att skapa en kundfokuserad kultur. Utöver en ökad automatisering krävs det 

att banker förflyttar sig från att vara enbart en transaktionsorganisation till en sälj 

och serviceorganisation.6

                                                
1 Zineldin M. (2005) sid 330
2 Cook W. & Hababou M. (2001) sid 300
3 Zineldin M. (2005) sid 330
4 Blomqvist R. et al. (1993) sid 129
5 Kotler P. (1992)
6 Cook W. & Hababou M. (2001) sid 300
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Fokus på befintliga kunder blir naturligt när ett flertal produkter på marknaden blir 

mer och mer lika och konkurrensen ökar.  Reklamutbudet har ökat och det blir allt 

svårare för kunderna att värja sig. Resultatet blir ett jättebrus som företagen måste 

ta sig igenom för att nå kunderna och p.g.a. bruset och det massiva utbudet av 

reklam så kan det enligt vissa forskare vara lättare att få respons av redan 

befintliga kunder.7

Mot denna bakgrund kan det diskuteras om det inte finns bättre 

marknadsföringsåtgärder för företagen. Företagen bör fråga sig själva om de kan 

öka försäljningen till nuvarande kunder och hur lätt det skulle vara att få en ny 

orderkrona från en person som aldrig har varit i kontakt med företaget.8 Generellt 

kostar det företagen fem till sex gånger mer att attrahera nya kunder än att 

fokusera på nuvarande kunder.9

1.2 Problemdiskussion 

Relationsmarknadsföring fokuserar på att skapa kundlojalitet och målet med 

relationsmarknadsföring är att förlänga relationer, inte bara påbörja nya och båda 

parter är delaktiga och därmed aktiva i relationen.10  Kunden ska ha stor möjlighet 

att påverka förändringar, både vad gäller produkt och service, vilket i sin tur 

påverkar kund -leverantör förhållandet. 11   

Relationsmarknadsföring kan med fördel appliceras på den finansiella sektorn

eftersom finansiella tjänster kan karakteriseras som komplexa med hög risk och 

för kunden oftast långvariga engagemang varvid en relation är central i

servicegenomförandet. Det oftast långa engagemanget från kunderna och 

produkternas karaktär gör att en positiv relation med banken kan för kunden ha 

sina fördelar såsom ränterabatter och känslan av att vara speciell och utvald.12   

                                                
7 Söderlund M. (2001) sid 10
8 Elinder S. (1993) sid 14
9 McIlroy A. & Barnett S. (2000) sid 348
10 McIlroy A. & Barnett S. (2000) sid 347
11 Gummesson E. (1999) sid 10
12 Gewinner K.P. et al. (1998) i O’Loughlin D. & Szmigin I. (2006) sid 368
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Relationsmarknadsföring kräver värderingar baserat på goda relationer och service 

gentemot kund, det är kunden som är källan till intäkterna och ska sättas i fokus 

och det är företagets uppgift att skapa värde för kunden.13  För att företag ska 

kunna tillgodose sina kunder på bästa sätt måste de veta mer om sina kunder. Det 

blir viktigt att veta exakt vad kunderna vill och vilka intressen de har, allt för att 

kunna skräddarsy marknadsföringsaktiviteterna. För företag som tillhandahåller 

tjänster är en stark affärsrelation till sina kunder extra viktigt med tanke på 

tjänsten kan uppfattas som ogripbar och flyktig.14

Det finns ett antagande att det finns ett samband mellan lojalitet, 

kundtillfredsställelse och lönsamhet.15 Tanken är att en nöjd kund är en lojal kund 

vilket resulterar i lönsamhet.16  Dessvärre går det inte att ta för givet att nöjda 

kunder är lojala kunder, vidare är det inte så att alla lojala kunder är lönsamma 

kunder.17  Dock har flera studier visat att det finns ett samband mellan lojalitet och 

lönsamhet samt att samband finns mellan tillfredsställda kunder och lojalitet18

vilket har en mer eller mindre stark inverkan på företagets lönsamhet.19

Ett sätt att öka lojaliteten kan vara att lära känna sina kunder bättre. Det kan 

företagen göra genom att ha en öppen dialog med kunderna och använda den 

vunna kunskapen till att forma mer kundspecifika erbjudanden. Då informationen 

används i syfte att skräddarsy erbjudanden till kunderna, ges möjligheter att även 

skapa nära relationer med dem. För banker är det viktigt att skapa en kundrelation 

som ger kunden ett mervärde som sträcker sig längre än själva grundutbudet vilket 

innebär gripbara såväl som mindre gripbara aspekter till grundutbudet.20

Om det är många banker på marknaden som kan erbjuda samma sak till sina 

kunder gäller det för banken att ta till vara på mervärdet genom att stärka sina 

                                                
13 Gummesson E. (1999) sid 10
14 Jham V. & Khan K. (2008) sid 86
15 Söderlund M. (2001) sid 21
16 Hallowell R. (1996) sid 27 
17 McIllroy A. & Barnett S. (2000) sid.349 
18 Kandampully J. & Suhartanto D. (2000) sid 348 
19 Sörkvist L. (2000) sid 45
20 Zineldin M. (2005) sid 334



               Banken som relationsskapare?

8

kundrelationer.21 Kunskap om kundernas uppfattning av värde är grunden på 

vilken banker kan garantera bra service.22

Bankkunder lägger i huvudsak inte vikt vid bankens vida servicesystem utan 

snarare på människorna i organisationen och en banks framgång kan vara 

avgörande av hur väl de anställda reagerar och agerar på kunderna behov och 

önskemål. Kunderna bedömer banken utefter hur väl mötet med bankpersonalen

har gått och attribut såsom vänlighet, kompetens och empati hos personalen kan 

bidra till en positiv bild av banken.23

1.3 Problemformulering

”Hur skapar och stärker banken sin affärsrelation till kunderna?”

1.4 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur banken kan fördjupa sina 

kundrelationer med hjälp av bankpersonalen.

1.5 Avgränsning    

 Jag avser att endast se till privatkunder i banken.

1.6 Definitioner

Med kunder avser jag bankkunder. Med relation avser jag affärsrelation. Personal 

syftar på bankpersonal. Respondenter syftar på både bankkunder och 

bankpersonal.

                                                
21 Zineldin M. (2005) sid 334
22 Raich M. (2007) sid 26
23 Raich M. (2007) sid 26
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SYNK – Ett system i banken med information om kundens transaktioner och 

produktengagemang som bankpersonalen har tillgång till i kontakt med kunden.

Rådgivningsstöd – Ett system i banken där kundens hela engagemang samlas och 

banken gör en utvärdering av kundens nuvarande placeringar och framtida 

placeringar.

Privatrådgivare – En personalkategori inom banken som har egna kunder som de 

är i kontakt med rörande alla finansiella frågor.

Banksäljare – En personalkategori som arbetar i kassan/kundtjänst och har mest 

hand om spontana kunder. 

Private Banking – En personalkategori inom banken som arbetar gentemot mer 

förmögna kunder. 
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2. METOD

I detta kapitel redovisar jag hur arbetet har gjorts. Kapitlet tar upp hur jag har 
sökt information, val av teorier och intervjumetod.

2.1 Tillvägagångssätt

2.1.1 Litteratursökning

Jag började med att besöka universitetsbiblioteket där det fanns ett urval av böcker 

som passade ämnet men sökte även på Libris.  För att hitta artiklar sökte jag på 

ELIN och Emerald.

Sökorden som användes var:

CRM

Customer relationships and banking

Values 

Customer satisfaction

Customer loyalty

Banking and customers

Banking

2.1.2 Angreppssätt

Mitt arbete tog sin start i teorin, dels för att ta reda på om det fanns material inom 

detta ämne och dels för att öka min kunskap inför insamlandet av empirin. Allt 

eftersom empirin tog form fann jag mig själv gå tillbaka till att söka ny teori som 

kunde vävas samman med befintlig teori och empiri. För mig blev det en 

växelverkan mellan ett induktivt och deduktiv arbetssätt, d.v.s. jag applicerade ett 

abduktivt24 angreppssätt i mitt arbete.

                                                
24 Andersen I. (1998) sid 30
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2.1.3 Undersökningsmetod

Vid valet att välja en kvantitativ eller kvalitativ undersökningsmetod så kände jag 

ganska snart att det skulle passa bättre med en kvalitativ undersökningsform i mitt 

arbete. Vid kvalitativa metoder används i väldigt liten utsträckning statistik eller 

annan data, det primära är förståelse och inte förklarande.25 Jag anser att relationer 

och uppfattning därav är subjektivt och den kvalitativa metoden har gett mig ett 

större spelrum för tolkning av materialet och gett en mer nyanserad bild av de 

intervjuade och därmed en djupare dimension till arbetet. 

2.1.4 Datainsamlingsmetod 

När jag tyckte att jag hade tillräckligt med teori för att gå in på empirin började 

jag göra mina intervjufrågor och jag anpassade mina frågor till kunder respektive 

bankpersonal. Frågorna styrde åt vilket håll intervjun tog, men jag anser att själva 

ämnet i sig och i kombination med min egen önskan så blev intervjuerna ett 

diskussionsforum där jag lät respondenterna tala fritt snarare än att gå punkt efter 

punkt. Intervjufrågorna använde jag som ett stöd för att fortskrida i rätt riktning 

och kompletterade med nya frågor som dök upp. Totalt gjorde jag 14 intervjuer, 

alla intervjuer bandades för att kunna återges med större precision. Varje 

respondent intervjuades var och en för sig, förutom vid ett tillfälle då två 

respondenter medverkade samtidigt.  Jag intervjuade bankpersonal från tre olika 

kontor.

2.1.5 Urvalsmetod  

Jag hade ingen direkt strategi för att välja mina respondenter annat än att kunderna 

skulle vara kund i den aktuella banken. Eftersom arbetet riktar in sig på 

kundrelationer så tyckte jag att det var av intresse att intervjua alla typer av kunder 

och därav kunna få en förståelse för om det eventuellt skulle ha någon betydelse 

om respondenten t.ex. har varit länge i banken eller ej. Jag tyckte mig få en bra 

bredd på respondenterna och deras förhållningssätt till banken. Jag hade inget 

intresse av ålder, social tillhörighet, välbeställda eller fattiga kunder.

                                                
25 Andersen I. (1998) sid 31
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Intervjuerna med bankpersonalen var lite mer inriktade på om de arbetade i kassan 

eller om de satt med bokade kunder eftersom jag hade en bild av det kunde ha 

betydelse för relationsskapandet. Det i sig har jag inte analyserat men det har 

hjälpt mig att se skillnaden i hur banken kan skapa relationer.

Jag hade beräknat intervjuerna med bankpersonalen till 45 till 60 minuter. Alla 

intervjutiderna med bankpersonalen överskred tidsplaneringen och jag fick längre 

tid än planerat, vilket visar på bra tillgänglighet. Intervjuerna med kunderna var 

slumpmässigt utvalda och grundade sig i huruvida de var kunder i banken eller ej. 

Det var inte lika lätt att få längre intervjuer med kunderna, dock var det inga 

problem att få kunderna att ställa upp på intervjuer.

Med nedanstående respondenttablåer vill jag visa på tillgängligheten i 

intervjuerna.

Bankpersonal

           

          Figur 1 Respondenttablå bankpersonal, Källa; Egen

      

          

Respondent Datum Tid min Yrkesroll

Stefan 2008-05-06 75 min Kontorschef

Mats 2008-05-06 90 min Privatrådgivare

Helena 2008-05-06 100 min Banksäljare

Barbro 2008-05-06 95 min Banksäljare

Tomas 2008-05-15 60 min Kontorschef

Sophia 2008-05-15 57 min Banksäljare
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       Bankkunder

         

Figur 2 Respondenttablå bankkunder,  Källa; Egen

2.1.6 Sekretess

Min uppfattning har varit att det kan vara känsligt med vad en bank gör och säger, 

att det kan få stor genomslagskraft, både negativt och positivt. Med den 

utgångspunkten har jag valt att inte omnämna bankens namn. Likaså var min 

inställning att främst kunderna måste känna ett förtroende för att informationen de 

ger inte kommer att missbrukas.  Jag har tydligt påpekat detta vid mina intervjuer 

och tror att det har bidragit till att både bankkunder och personal har gett ärliga 

och raka svar. Ingen av respondenterna motsatte sig att bli bandade. 

Respondent Datum Tid min Profil

Inga-Lis 2008-07-13 20 min

Många, många år i banken, personlig bankkontakt. Har inga 

planer på att byta bank efter alla dessa år. Har haft fler banker, 

nu endast en bank.

Annette 2008-07-13 26 min
Kund i banken sedan två år. Har flera banker. Blev kund efter att 

ha blivit rekommenderad banken, fick bättre lån.

Andreas 2008-07-11 17 min
Kund i banken sedan länge. Har haft fler banker, nu endast en 

bank. Blev kund i banken som barn, föräldrar öppnade konto.

Marthina 208-07-03 41 min

Många år i banken, personlig bankkontakt som respondenten är 

nöjd med. Kan tänka sig att se sig om efter annan bank den 

dagen bostadslån blir aktuellt. Har endast en bank. Blev kund i 

banken som barn, föräldrar öppnade konto. 

David 2008-07-05 29 min

Respondenten fick personlig bankkontakt när respondenten bad 

om det. Var innan dess på väg att byta bank.  Har flera banker. 

Kund i banken sedan 6 år. Blev kund genom rekommendation 

från arbetet.

Chatarina 2008-07-15 75 min 

Kund sedan 2,5 år, fick bättre lån i banken. Får flera olika 

erbjudanden ang. bostadslån och kommer troligen att byta om 

något bra erbjudande dyker upp. Har ingen personlig bankman. 

Har en endast en bank 

Marini 2008-07-15 75 min

Många år i banken, är nöjd och har inga planer på att byta.  Har 

endast en bank. Har ingen personlig bankkontakt.  Blev kund som 

barn, föräldrar öppnade konto.

Monica 2008-07-07 32

Många, många år i banken. Rätt så nöjd och tycker sig inte ha 

någon anledning att byta. Har ingen bankkontakt men flera 

banker. Blev kund som barn, föräldrar öppnade konto
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2.2 Tillförlitlighet

2.2.1 Rimlighet

Forskare måste ställa sig frågan om den information de samlat in är rimlig, dvs. 

om den överensstämmer med den verklighet den vill fånga. Eftersom det är svårt 

att kontrollera den kvalitativa informationen, är det viktigt att göra en värdering av 

rimligheten. Tekniken för informationssambandet ska bedömas i förhållande till 

möjligheten att ge den fyllig, associationsrik och öppen information.26

Intervjuerna var delvis strukturerade och intervjufrågorna grundar sig i teorin. 

Förutsättningarna för att inhämta rimlig information vid intervjuerna var därmed 

god och respondenterna hade stora möjligheter till att reflektera över diskussionen 

och kunna få förtydliganden om nödvändigt. Jag hävdar att undersökningen har 

fångat verkligheten som den var för respondenterna och de tre bankbankkontoren.

2.2.2 Trovärdighet

Forskare måste kunna argumentera för att informationen vid såväl 

informationssamling som tolkning av det erhållna materialet är pålitlig. Det ska 

kunna visas att tolkningarna inte bygger på förutfattade meningar, stereotypa 

uppfattningar eller lättillgängliga slutsatser.27 Alla respondenters intervjuer 

bandades för att säkerställa informationen så inga feltolkningar kunde göra i 

efterhand. Genom att intervjua 14 st. personer tycker jag att materialet är pålitligt 

och har gett en bra bredd för fortsatt arbete. 

2.2.3 Samvetsgrannhet

Samvetsgrannhet är avgörande för att få en god kvalitet på en studie. Det uppnås 

genom att forskaren under studien är ärlig, noggrann och tar hänsyn till de 

ställningstaganden som gjorts i början av arbetet. Det är viktigt att inte manipulera 

eller pressa respondenterna till ett ställningstagande.28

                                                
26 Patel R. & Tibelius U. (1987) sid 78f
27 Patel R. & Tibelius U. (1987) sid 80
28 Patel R & Tibelius U. (1987) sid 81
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Genom att ha delvis strukturerade intervjuer har jag gett respondenterna en ärlig 

chans att svara utan att känna press till att ge ett specifikt svar. Intervjuerna har 

varit avslappnade och respondenterna har fått tala relativt fritt. Vad gäller 

samvetsgrannhet så är det en självklarhet att jag har gjort mitt bästa att vara ärlig i 

alla instanser.  Genom att använda tillförlitliga källor och sökmotorer har jag sett 

till att den insamlade teorin har hög samvetsgrannhet. Genom att förklara mitt 

tillvägagångssätt i arbetet hoppas jag att eventuella oklarheter förtydligas och 

därmed min ärlighet i arbetet.  
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I detta kapitel redovisar jag teorier om lönsamhet, lojalitet, värde, 
kundtillfredsställelse följt av teori om skapandet av relationer.

3. TEORI

3.1 Relationsmarknadsföring

Den finansiella sektorn har under senare år undergått en markant förändring

mycket på grund av avreglering, globalisering och tekniska framgångar. Dessa 

krafter har tillsammans bidragit till en ökad konkurrens vilket inneburit att 

bankerna har varit tvungna att omvärdera sin roll i samhället för att överleva. 

Förändringarna påverkar bl.a. hur bankerna tillhandahåller service till sina kunder 

och vilka kanaler de använder och utvecklingen innebär att banker går från den 

traditionella rollen som en reaktiv transaktionsorganisation till en mer generellt 

proaktiv organisation med en tydlig säljkultur29 där relationer, interaktion och 

nätverk är kärnan i marknadsföringen.30

“In the future, the banking branches that do succeed will likely function more as        

sales centres than service outlets”31

Tyngdpunkten ska ligga på förflyttning från transaktionsmarknadsföring till 

relationsmarknadsföring och från massmarknadsföring till individanpassad 

marknadsföring.32

Relationsmarknadsföring är dock inte ett nytt begrepp, redan 1982 sades följande;

“Profit in business comes from repeat customers, customers that boast about 

your product and service, and that bring friends with them” 33

                                                
29 Cook W. & Hababou M. (2001) sid 300
30 Boedeker M. (1997) sid 250
31 Deloitte & Touch, (1998) i Cook W. & Hababou M. (2001) sid 300
32 Boedeker M. (1997) sid 250 
33 Deming (1982) i McIlroy A. & Barnett S.  (2000) sid 348
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Relationsmarknadsföring identifierar och etablerar, underhåller och förbättrar 

relationer34 men relationsmarknadsföring leder inte per automatik till starkare 

kundrelationer, snarare är det så att kunderna kan komma att uppvisa olika nivåer 

av närhet och styrka i relationen.35  

I grunden ska relationsmarknadsföring gälla hela kundstocken men den bör 

anpassas t.ex. genom prissättning, kundens aktivitet och lönsamhet36 för att 

förbättra antal nöjda kunder och lojalitet gentemot banken.37 Så väl som att 

relationsmarknadsföring ska förbättra intäkterna och skapa långvariga 

kostnadseffektiva relationer mellan kund och företag är det viktigt att inse att inte 

alla kunder är värda att behålla.38

För att uppnå en långvarig affärsrelation måste kunderna erbjudas fördelar som 

motiverar dem till att anlita företaget i fråga.39 Relationsmarknadsföring centrerar 

sig på att skapa långvariga och dynamiska relationer mellan köpare och säljare, 

alltså inte bara skaffa nya kunder utan även behålla dem och förhållandet ska 

präglas av en win-win situation.40 och från företagets sida innebär det en ökad 

avkastning per kund samtidigt som banken tillhanda håller bättre service gentemot 

kunderna.41

3.2 Lönsamhet och lojalitet

3.2.1 Lönsamhet

I en värdefull kundrelation, sett från företagets sida, har stor återköpsbenägenhet 

hög förväntad lönsamhet och engagemang.  En kund som återkommer över en 

längre tid genererar såväl information som intäkter. Ju längre personen har varit 

kund och desto fler köp hon eller han har gjort desto högre är sannolikheten att 

kunden stannar en tid till. Lönsamhet visar sig i kundrelationens intäkter minus de 

                                                
34 Boedeker M. (1997) sid 249
35 Berry (1995) Liljander & Strandvik (1995) i Leverin A. & Liljander V. (2006) sid 234
36 Blomkvist R. et al. (1993) sid 44
37 Leverin A. & Liljander V. (2006) sid 236
38 Blomkvist R. et al. (1993) sid 44
39 Blomkvist R. et al. (1993) sid 21
40 Boedeker M. (1997) sid 249
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särkostnader som är möjliga att urskilja42 och de flesta banker består av både 

lönsamma och olönsamma kunder där den olönsamma kunden subsidieras av den 

lönsamme.43

“Om företagen minskar avhoppen bland existerande kunder så ökar vinsten 

kraftigt”44

Teorier menar att tillväxt sker tillsammans med befintliga kunder och att det är 

bättre med 100 procents andel hos fem procent av kunderna i målgruppen, än att 

ha en liten andel hos fem procent av alla kunder.  Därav kan det finnas anledning 

att identifiera de mest värdefulla kunderna, t.ex. i termer av de mest lönsamma 

och lojala kunderna och att rangordna dessa kunder, t.ex. utefter hög retention, 

hög duration och högt täckningsbidrag. 45 För banken är kunder i de mer attraktiva 

segmenten, dvs. de med hög lönsamhet, av ytterst intresse och avhopp i dessa 

segment bör hållas till ett minimum.46  

Andra teorier menar att kunder i det minst attraktiva segmentet med lågt 

täckningsbidrag, d.v.s. kunder med små volymer och liten lönsamhet, borde få 

större uppmärksamhet från banken för att öka sina volymer och påverkas till en 

riktning av mer kostnadseffektiv, sett fån bankens sida, användning av banken.47

3.2.2 Lojalitet

För att förstå varför det är viktigt att skapa relationer är det viktigt att titta närmare 

på begreppet lojalitet och förstå dess innebörd och varför företag strävar efter en 

relation med sina kunder. Lojalitet grundar sig delvis på graden av engagemang 

och ökar därmed om engagemanget ökar och för att engagemanget ska öka krävs 

det att kunden har ett givande utbyte av företaget.48 Ökad lojalitet från kunder 

innebär att kunder kommer att göra återkommande köp i framtiden vilket

                                                                                                                                                        
41 Leverin A. & Liljander V. (2006) sid 233
42 Feurst O. (1999) sid 122f
43 Carson et al. (2004) Zeithaml et al (2001) i Leverin A. & Liljander V. (2006) sid 233
44 Söderlund M. (2001) sid 11
45 Feurst O. (1999) sid 116ff
46 Storbacka (1997) i Leverin A. & Liljander V. (2006) sid 236
47 Storbacka (1997) i Leverin A. & Liljander V. (2006) sid 236
48 Oliver R. i Sivadas E. & Baker-Prewitt L.J, (2000) sid 77
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stabiliserar företagets framtida betalningsströmmar och bör återspeglas i företagets 

vinstgenerering.49

Kundlojalitetens betydelse ökar även vid ett stagnerat eller mättat marknadsläge

och företag bör se till att göra lojalitet mer bekvämt än illojalitet.50 Genom 

interaktion och feedback från kunden får företaget reda på värdefull information 

och detta tillmötesgår sedan företaget genom att anpassa sina tjänster eller 

produkter och kommer ihåg dess önskemål.51 Det är alltså upp till företaget att se 

till att det ligger i kundens eget intresse att stanna kvar hos det företag med vilken 

han eller hon till att börja med utvecklade sin relation.52 Vill kunden få samma 

grad av anpassning och feedback från ett annat företag måste kunden på nytt lära 

det nya företaget vad han/hon redan har lärt det ursprungliga företaget.53

“A deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred product or 

service consistently in the future, despite situational influences and marketing 

efforts having the potential to cause switching behavior” 54

Lojalitet inom banksektorn har definierats enligt följande;

“The biased (i.e. non random) behavioural response (i.e. revisit), expressed over 

time, by some decision-making unit with respect to one bank out of a set of 

banks, which is a function of psychological (decision-making and evaluative) 

process resulting in brand commitment”55

Vissa teorier hävdar att kundernas lojalitet inte kan köpas utan lojalitet kommer 

bara genom att servera dem unikt mervärde om och om igen vilket företagen 

måste göra sig förtjänta av.56

“The customer’s loyalty is simply not for sale. It cannot be bought forever by 

companies or deals. Real brand loyalty results from an emotional bond created

                                                
49 Reichheld F. & Sasser E. (1990) sid 105f
50 Blomkvist R. et al. (1993) sid 45
51 Peppers D. & Rogers M. (1999) sid 32
52 Peppers D. & Rogers M. (1999) sid 31
53 Peppers D. & Rogers M. (1999) sid 32
54 Oliver i Sivadas E. & Baker-Prewitt L.J. (2000), sid 77
55 Bloemer et al. (1998) sid 277
56 Reichheld F. (1996) sid 64 ff
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by trust, dialogue, frequency, ease of use and a sense of value and added 

satisfaction”57

Å andra sidan menar vissa teorier att det går att köpa kundlojalitet. Det kan vara 

nog att köpa kundens lojalitet tillräckligt länge för att han eller hon ska vänja sig 

vid att använda företaget. Om ett företag kan informera sig om en kunds önskemål 

under denna tid och samtidigt får kunden att investera lite av sin tid i relationen 

ges det en möjlighet att omvandla mutningsmetoden till en fas av lärande relation.  

Som taktik på lång sikt har metoden dock en begränsad användning. Konkurrenter 

bjuder lätt över och lojalitetsköp skiljer sig inte nämnvärt från prisnedsättningar 

när det gäller att dra till sig nya kunder, det håller inte i längden.58

Teorier menar att 60-80 procent av de kunder som påstår att de är nöjda trots allt 

byter leverantör.59 De flesta kunder funderar alltid vid något tillfälle att byta

leverantör60 och man kan fråga sig varför kombinationen ”hög nöjdhet - låg 

lojalitet” förekommer.61 Likväl som kunder kan vara lojala för att de är nöjda och 

vill ha en fortsatt relation kan de även vara lojala på grund av höga utträdeshinder 

eller brist på bättre alternativ.62 Även affärsrelationen i sig kan vara ett 

utträdeshinder och allt eftersom kunden binder sig uppkommer relationsfördelar 

på en känslomässigt och social nivå. I detta spelar även vana in likväl som 

ekonomiska fördelar och ju längre en kund är kvar i företaget, ju mer beroende 

blir kunden.63

Strukturella hinder så som bundna lån kan också bidra till att kunder stannar 

kvar.64 Likaså kan kunder vara kvar i banken på grund av brist på bättre 

erbjudande från konkurrenter eller helt enkelt på grund av lathet.65 Det kan även 

finnas en viss känsla av resignation hos kunderna, att de inte spelar någon roll var 

de är kunder, att det inte skulle vara bättre att vara kund i någon annan bank. 

                                                
57 Rowley J. (2000) sid 391
58 Pepper D. & Rogers M. (1999) sid 104
59 Reichheld F. i Söderlund M. (2001) sid 68
60 Colgate M. et al. (2007) sid 211
61 Söderlund M. (2001) sid 68
62 Andreassen W .T. & Lindestad B. (1998) sid.7f
63 Colgate M. et al. (2007) sid 213
64 Wilson (1995) Zeithaml & Bitner (2000) i O’Loughlin  D.& Szmigin I. (2006) sid 269
65 Keaveney (1995) Jones (1999) i O’Loughlin D. & Szmigin I. (2006) sid 269
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Ytterligare en aspekt är att många kunder upplever det som svårt att byta bank och 

blir kvar av den anledningen.66

3.3 Kundtillfredsställelse

3.3.1 Värde

Som grund till resonemanget relationsmarknadsföring måste det finnas en 

förståelse för vikten av värde och kundtillfredsställelse och varför det är faktorer 

som måste räknas med.

Upplevt värde anses vara ett begrepp som är svårt att definiera och mäta och

påverkas av produkten, tjänsten i sig, av relationskvalitet och på vilket sätt 

servicen levereras. En bred definition av upplevt värde skulle t.ex. vara resultatet 

eller fördelar kunden får i relation till den totala kostnaden.67   Oftast har kunden

en uppfattning om vad värde innebär för dem, vare sig det rör sig om höga eller 

låga förväntningar på servicenivån, och den förväntade nivån utvärderas mot den 

faktiska erfarenheten av serviceutförandet, dvs. antingen bekräftas deras 

förväntningar, på gott eller ont, eller så får det kunden att omvärdera sina

värderingar. Ju mindre skillnaden är mellan en kunds uppfattning om värde och 

företagets uppfyllande av dessa, desto större är chansen att kunden blir nöjd.68

“Perceived value is the customer's overall assessment of the utility of a product 

based on perceptions of what is received and what is given”69

Upplevt värde innefattar förutom upplevd kvalitet även priset i förhållande till 

servicen70 och vad som utgör värde är högst personligt och kan skifta brett från en

kund till en annan.71 Om ett företag kan erbjuda bra varor och service som 

tillfredsställer kundernas behov, skapar värde och kundtillfredsställelse har 

företaget bra förutsättningar för att lyckas.72 Även från kundens synvinkel finns ett 

                                                
66 SIFO Research International (2008) sid 7
67 McDougall G. & Levesque T. (1999 sid 392f
68 Bloemer J. & Dekker D. (2007) sid 277
69 Zeithaml et al. i Andreassen W. T. & Lindestad B. (1998) sid 7f
70Andreassen W. T. & Lindestad B. (1998) sid 7f
71 McDougall G. & Levesque T. (1999)
72 Gummesson E. (1999) sid 8
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behov att ha goda relationer med företaget, osäkerheten är ofta stor inför köp och 

kunden behöver känna förtroende för företaget.73 Genom att lära känna sina 

kunder och sätta kundens fördelar före banken kan företaget påverka 

uppfattningen av värde hos kunden74 och det gäller att företaget uppriktigt ser till 

kundens bästa och identifierar skillnader i varje kunds preferenser och värde.75

3.3.2 Öka värdet

Att öka värdet görs genom tilläggsvärde och det kanske mest viktiga, ge högt 

individanpassat värde, dvs. fokusera på varje kunds särskilda behov så långt det är 

möjligt snarare än massmarknadsföring.76 Basprodukt/tjänst är grunden i 

erbjudandet. Kunden förväntar sig att företaget gör vad de ska, varken mer eller 

mindre. Utan basprodukt/tjänst blir alla värdeökande tjänster meningslösa.77

Utökad produkt är tillägg till basutbudet och är oftast inte något kunden förväntar

sig och det är med utökade produkter/service som företagen differentierar sig och 

skaffar konkurrensfördelar.78

Begreppet utökad produkt ger intrycket att tillägg måste göras till produkten, 

ytterligare utveckling av produkten, stödservice el liknande, men det är även 

möjligt att öka värdet genom reducering av kundens insats/risktagande vid köpet.79

Det kan handla om osäkerhet kring kvalitén på produkten eller att

användningsområdet kring produkten inte är helt klar80 och den privata ekonomin 

är en av de största anledningarna till oro hos kunder81.  Aktiviteter för att minska 

insatsen och riskerna kan röra sig om lägre priser, öppettider eller högre 

tillgänglighet och kommunikation.82  

Utöver de ovannämnda begreppen är spontantjänster i allra högsta grad 

värdeskapande. Det ligger mycket på personalen att skapa spontantjänster, vilket i 

                                                
73 Levin i Blomkvist R. et al (1993) sid 30
74 Liu H. (2007) sid 29
75 Feurst O. (1999) sid 34f
76 McIllroy A. & Barnett S. (2000) sid 347 
77 Kahn A. (1995) sid 73ff
78 Lindbom T. & Jonsson T. (1992) sid 42
79 Ravald A. & Grönroos C. (1996) sid 23 
80 Blomqvist et al. (1993) sid 137f
81 Michael N. (2007) sid 43
82 Ravald A. & Grönroos C. (1996) sid 23 
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regel inte kostar företaget något men kan vara det lilla extra som kunden sedan 

kommer ihåg som positivt. Oftast är det värdeökande tjänster eller spontantjänster 

som avgör om företaget får en ny kund eller får behålla en kund eller inte83 och det 

gäller för banken att tydliggöra värdet för kunderna, speciellt när värde sträcker 

sig längre än till ekonomiska värden84.

Förtroende är centralt för alla erbjudanden med immateriella delar där kunden inte 

själv kan kontrollera kvaliteten innan köpet, t.ex. tjänster och vissa 

innehållsprodukter85och relationen mellan företaget och kunden upphör sällan när 

själva transaktionen är avslutad, tvärtom intensifieras den ofta och får en stor 

betydelse när kunden fattar sitt nästa köpbeslut86.

3.3.3 Tillfredsställelse

Kundtillfredsställelse är en mental subjektiv upplevelse hos kunden som helt 

baseras på kundens uppfattning87 och tillfredsställelse kan ske på två olika sätt. 

Den första är ekonomisk tillfredsställelse, vilket innebär kundens bedömning av 

olika ekonomiska fördelar som är förknippade med valet av en viss leverantör88

och en stor anledning till att kunder t.ex. byter bank är att kunden får bättre pris på 

annat håll.89 Andra typen av tillfredsställelse är social tillfredsställelse som 

innebär att kunden gör en bedömning av de olika psykosociala fördelar som finns 

vid valet av leverantör. Studier visar att dessa två nöjdheter inte är nämnvärt högt 

korrelerade vilket antyder att det handlar just om två olika typer av 

tillfredsställelse.90

När en kund bedömer en vara eller en tjänst medför detta att kundens upplevelser 

ofta är mycket skild från den syn leverantören har. För att få en förståelse för hur 

kundtillfredsställelse skapas är det viktigt att identifiera de egenskaper på vilka 

                                                
83 Kahn A. (1995) sid 77
84 Michael N. (2007), sid 44
85 Feurst O. (1999) sid 66
86 Levin i Blomkvist R. et al. (1993) sid 30
87 Sörquist L. ( 2000) sid 33
88 Söderlund M. (2001) sid 62
89 Colgate & Hedge (2001), Ennew & Binks (1999) i Leverin A. & Liljander V. (2006)
90 Söderlund M. ( 2001) sid 62
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kunden grundar sin bedömning. Nedan följer några exempel på egenskaper på 

vilka kunder kan grunda sin tillfredsställelse;91

Företagets förmåga att hantera kundens förväntningar är avgörande för hur 

tillfredsställd kunden blir och följaktligen hur stark relationen med kunden blir. 92

Förmågan att hantera förväntningarna utgör också en förutsättning för att kunna 

överträffa kundens förväntningar.93 Kundens bedömning av utfallet är ofta 

komplex och kriterierna varierar ofta över tiden, vilket innebär att kundens sätt att 

se på produkten är olika före köp, under köp och efter köp och bedömning sker 

genom att en jämförelse sker mellan utfall och förväntning.94  Kundens 

tillfredsställelse styrs inte bara av pålitligheten av tjänsten utan även av själva 

utförandet av serviceprocessen.95  

3.3.4 Matcha kundens behov

Den viktigaste förutsättningen för att företag ska få tillfredsställda kunder och 

sedermera lojala kunder är att de erbjuds tjänster och produkter som tillgodoser 

deras behov.96 Studier visar att kunder är fyra gånger mer benägna att köpa 

ytterligare finansiella produkter från en bank som kan tillgodose dem med 

individanpassad och relevant service.97 Båda parter ska lära av varandra, t.ex. att 

kunden inte behöver återspecificera sig, utan han/hon lär företaget vem hon är, 

behöver, och vad han/hon köper98 och varje budskap eller erbjudande från 

företaget bör bygga på lärdomar från den tidigare dialogen vilket förutsätter att 

företaget känner till kundens transaktioner och preferenser. Om kunden uttrycker 

                                                
91 Sörquist L. (2000) sid 33ff
92 Lindbom T. & Jonsson T. (1992) sid 42
93 Berry & Parasuraman i Blomqvist R. et al. (1993) sid 61f
94 Sörquist L. (2000) sid 38
95 Molina A. et al. (2007) sid 258
96 Lindbom T. & Jonsson T. (1992) sid 42
97 Greenyer A. (2008) sid 201
98 Feurst O. (1999) sid 26ff
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sina önskemål och företaget lyssnar och vidtar åtgärder ökar sannolikheten att 

kunden känner delaktighet och fortsatt engagemang. 99  

Kundtillfredsställelse skapas genom att kundens omedvetna, outtalade och 

underförstådda behov uppfylls. Vanligtvis är dock kundens behov komplexa då 

endast ett fåtal behov är direkt uttalade och kända. Vissa behov efterfrågas och 

upplevs som viktiga av kunden och graden av uppfyllande av dessa behov är 

proportionell mot kundens tillfredssällelse. Underförstådda behov är helt 

nödvändiga baskrav vilka anses som grundläggande och självklara och brist i 

uppfyllande av dess krav ökar missnöjet hos kunden. Genom att uppfylla för 

kunden latenta och omedvetna behov erhålls en positiv överraskning som ofta 

leder till en markant ökning av värde för kunden och konkurrensfördelar och 

trognare kunder för företaget.100

      “Företagets bästa säljare är den nöjda kunden”101

Om banken vill förbättra sina kundrelationer måste de kunna särskilja kunders 

preferenser och olika beteenden och tillfredsställa varje individs behov.102 För att 

skapa sig en bild av kunden krävs kundinformation om vilka produkter och 

service kunden använder sig av och som företaget i sin tur använder för att 

definiera och beskriva kunden. 103 Databaser hjälper företagen att komma ihåg och 

följa ett otal komplexa, individuella samspel med sina kunder och det blir möjligt 

för företagen att se enskilda kunders transaktioner bland alla sina tusentals 

kunder.104 Genom insamlandet av information kan företaget förutse kundens 

framtida behov vilket ger företaget en möjlighet att positivt överraska kunden, en 

positiv överraskning som kan leda till lojalitet.105

                                                
99 Feurst O. (1999) sid 122f
100 Sörquist L. (2000) sid 38ff
101 Arnerup B. & Edvardsson B. (1992) sid 207
102 Liu H. (2007) sid 24
103 Blomquist R. et al (2002) sid 3
104 Peppers D. & Rogers M. (1999) sid 28f
105 Buttle F. (2001) sid 224
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3.4 Relationer

3.4.1 Hur relationer skapas

“You will make more friends in two months by showing interest in others than 

you will in two years while trying to make people interested in you”106

För att förstå hur människor skapar relationer är det viktigt att se till de 

psykologiska aspekter som kan avgöra om mötet leder till en relation eller ej.107

Om företag lyckas med att göra kundmötet till ett bra möte mellan kund och de 

anställda skulle ingen kund gå hem missnöjd eller utan att ha gjort ett köp. Mycket 

i hur ett företag lyckas ligger just i själva mötet, hur ett visst beteende eller 

handling från personalens sida kan bidra till en fortsatt affärsrelation eller ej. 

Oftast har vissa element i mötet en inverkan på om det blir köp eller ej för kunden. 

Det kan t o m vara så att kunder som har en önskan att påbörja en affärsrelation 

med en potential motpart lätt känner sig upprörda, arga eller avvisade på grund av 

motpartens beteende medan vissa kunder kan stå ut med dåligt bemötande från 

personalen eller långa väntetider bara för att få ett bra erbjudande, vilket tyder på 

att de drivs av kostfaktorn.108

Förmågan att interagera på rätt sätt och tillfälle, att ge bra respons, eller att vara 

uppmärksam och visa intresse för andra anses vara viktiga faktorer för att påbörja 

en relation 109 och det gäller för företag att se till att personalen som möter kunder 

besitter denna förmåga.110 Kundens sinnesstämning när hon eller han på ett eller 

annat vis kommer i kontakt med företaget är något som ligger utanför företagets 

kontroll, dock kan personal som har en positiv attityd, är kundfokuserad och har 

exceptionell förmåga till att skapa relationer, vända kundens beteende till det 

                                                
106 Carnegie D. (1936) i Barnes J. et al. (2004) sid 135
107 Barnes J. et al. (2004) sid 136
108 Barnes J et al. (2004) sid 134ff
109 Duck (1992)  Fehr (1996) i Barnes J. et al. (2004) sid 136  
110 Barnes J. et al. (2004) sid 136
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bättre. Likväl kan t.ex. omotiverad personal och långa köer förvärra deras redan 

dåliga humör.111   

Våra förväntningar på huruvida vi kommer att träffa personen igen eller ej 

påverkar stort vår uppfattning om den andra personen och sannolikheten för en 

framtida relation.112 Om vi förutser en framtida relation tenderar människan att 

fokusera på det positiva och ignorera det negativa i mötet, allt för att fortsatta 

möten ska bli positiva.113 En ökad frekvens av exponering bidrar till en positiv 

bedömning av andra även om vi bara ser dem och inte aktivt interagerar.114 T.ex. 

ju mer vi exponeras av en person, må så vara det är ett fotografi, desto större blir 

vår attraktion till den personen.115

Vidare bidrar igenkänningsfaktorn till att minska den negativa effekten vid 

negativ feedback, dvs. om en person känner till den som talar om den dåliga 

nyheten, t.ex. vid aktienedgång skulle igenkänningsfaktorn kunna bidra till att 

besvikelsen hos kunden blir mindre och uppmuntra kunden till att återkomma.116      

Det är inte förvånande att människor tenderar att tycka om de personer som vi tror 

tycker om oss.117 Om vi förväntar oss att bli omtyckta tenderar vi att bete oss på ett 

sådant sätt som bekräftar dessa förväntningar, dvs. de personer som uppfattar att 

motparten tycker om dem distanserade sig mindre, är trevligare och mer personlig 

i mötet.118

I praktiken innebär detta att de företag som inte kan tillgodose sina kunder med 

personlig och vänlig service är också de företag som kan komma att se sina 

kunder vända i dörren.119

                                                
111 Barnes J. et al. (2004) sid 140
112 Fehr (1996) i Barnes J. et al. (2004) sid 136
113 Knight & Vallacher (1981) Miller & Marks (1982) i Barnes J. et al. (2004) sid 136
114 Fehr (1996) i Barnes J. et al. (2004) sid 136
115 Zajonc (1968) i Barnes J. et al. (2004) sid 136
116 Snapp & Leary (2001) i Barnes J. et al. (2004) sid 136
117 Backman & Secord (1969) i Barnes J. et al. (2004) sid 137
118 Curtis & Miller (1986) i Barnes J. et al. (2004) sid 137
119 Barnes J. et al. (2004) sid 137
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När vi möter någon för första gången är det vanligt att utbytet består av mer ytlig 

information som tenderar att inte blir för personligt. Allt eftersom interaktionen 

fortgår och uppfattas som positiv, desto mer personlig kan utbytet av information 

bli.120 Människor tenderar att dras till dem som är mer öppna med personlig 

information, så länge det inte blir för personligt för snart,121 vilket visar vikten av 

att ha öppen och engagerad personal.122  För att komma varandra närmare är det 

således vikigt att en förflyttning sker från ett ytligt utbyte till ett mer personligt 

och djupare utbyte allt eftersom relationen fortgår.123

Tycke har sedan länge uppfattats som stark drivkraft i relationsskapandet och 

underhåll därav.124 När två personer möts och märker att de har liknande intressen, 

liknande syn på saker och ting, eller att de bara råkar mötas regelbundet skapas ett 

tycke, förtroende och ett känslomässigt band. Det kan till och med vara så att det 

känslomässiga bandet kan få så stor betydelse att de faktorer som spelade en viktig 

roll i början av relationen inte längre har samma betydelse.125  

3.4.2 Personalens inställning

Varje kontakt mellan banken och kunden är en chans för företaget att lära känna 

kunden och fördjupa relationen mellan de två.126 Trots stora investeringar i 

relationsskapande åtgärder är det många företag som misslyckas med att få till en 

fungerande strategi i organisationen. En faktor som ofta glöms bort är den 

mänskliga faktorn, personen som möter kunden, personen som är den faktiska 

relationsskaparen.127

“Greeting the customer with enthusiasm and a smile is critical”128

Om bankrelationer innebär att kunder har ett band till banken så kan det bandet 

endast skapas med hjälp av personalen.129 Det är de bankanställda som är direkt 

                                                
120 Altman & Taylor (1973) i Barnes J. et al. (2004) sid 137
121 Fehr (1996) i Barnes J. et al. (2004) sid 137
122 Barnes J. et al. (2004) sid 137
123 Duck (1991) i Barnes J. et al. (2004) sid 137
124 Altman & Taylor (1973) i Nicholson C. et al. (2001) sid 3
125 Nicholson C. et al. (2001) sid 4
126 Knox et al (2003) i Liu H. (2007) sid 17
127 Beaujean M. & Davidson J. (2006) sid 62
128 Tellervision (2008)
129 Jham V. & Khan K. (2008) sid 85
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ansvariga för affärsrelationen i mötet med kunden 130 och det är av vikt att förstå 

att personalen har en stor del i att skapa kundtillfredsställelse131.

I många fall kan dock bankpersonal inte svara på frågan ”varför ska jag välja er 

bank” på ett sådant sätt som visar på bankens vilja och förmåga att se efter 

kundens behov och det är också vanligt att personalen inte ställer fler frågor än de 

mest grundläggande och då missar säljmöjligheter.132 Även om det inte rör sig om 

säljmöjligheter får inte bankpersonal tveka att ställa frågor, speciellt inte när en 

kund har ett problem gällande sina banktransaktioner eftersom frågorna som ställs, 

och även tillvägagångssättet, kan göra stor skillnad mellan en positiv och negativ 

interaktion.133

Det är vanligt att inställningen hos personalen inte beaktas och personalens 

inställning kan bidra till att de inte ställer viktiga frågor till kunden. Inställning 

kan definieras i element som påverkar vårt beteende, nedan följer ett par 

exempel;134

Tankar och känslor - t.ex. kan en rådgivare på banken ha en inställning som gör 

han/henne tveksam till att hjälpa, vilket gör att de missar en möjlighet med 

kunden, en tveksamhet som kan ha flera orsaker, t.ex. att de inte vill inkräkta på 

kundens integritet med frågor. 

Värderingar och övertygelse – personalen tror inte på produkten/tjänsten de säljer.

Duktig bankpersonal bör se sig själva som beskyddare av kundens välmående och 

därigenom ha fullt förtroende i det de säljer och kommunicerar. Denna inställning 

gör kundmötet till ett lyckat möte där kundens känslomässiga och finansiella 

behov sätts i centrum.135 Vad som behövs i mötet är en gnista mellan kund och 

personal, en gnista som hjälper till att få skeptiska och osäkra kunder till hängivna 

                                                
130 Molina A. et al. (2007) sid 255
131 Lewis & Soureli (2006) i Molina A. et al. (2007) sid 258 
132 Dinkin L. (2006) sid 11
133 Tellervision (2008)
134 Beaujean M. & Davidson J. (2006) sid 65
135 Beaujean M. & Davidson J. (2006) sid 65
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anhängare. Gnistan som skapas av ett känslomässigt drivet beteende är 

förklaringen till hur bra serviceföretag uppnår förtroende och lojalitet i sina 

kundkontakter. Kundkontakten kan tyckas vara banal, t.ex. ett borttappat 

kreditkort som gör att kunden vänder sig till banken, men kunden har investerat 

sin tid i banken och rätt hanteringen av situationen kräver att kundens 

känslomässiga behov sätts före företagets eller personalens behov. Det gäller dock 

för företag att inte överinvestera i småtransaktioner utan kunna särskilja sig i de 

situationer som verkligen räknas.136

3.4.3 Dialog och intresse

En givande dialog med kunden iscensätts med hjälp av kunskap om kunden, är 

kundorienterad och relevant och anpassad efter kundens olika behov. Likaså är 

dialogen en pågående process, om än att intensiteten kan variera över tiden.137

Erfarenhet visar att för de flesta kunder är intresset för finansiella tjänster i regel

ganska låg och att de har en statisk syn på tjänsten t.ex. att de endast tänker på sin 

relation till företaget när de mottar en räkning eller ett kontoutdrag och faller 

oftast därför in i gruppen inget eller lågt intresse. Oberoende av ointresse och 

vilket kund- eller produktsegment kunden tillhör så finns det händelser som ökar 

intresset hos kunden som får kunden att utvärdera sitt förhållande till leverantören 

av finansiella tjänster och delta i dialogen.138

Nedan följer en modell som visar på yttre händelser som påverkar kundens 

intressenivå och interaktionen med banken.

                                                
136 Beaujean M. & Davidson J. (2006) sid 62
137 Blomquist R. et al. (2002) sid 4
138 Blomquist R. et al. (2002) sid 70
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Figur 3 The customer corridor Källa; Blomquist R. et al (2002) sid 72

Dialogen måste utvecklas med hänsyn till kunden och dess livscykel för att 

banken ska kunna realisera möjligheter med kunden. Dock kan inte banken anta 

att så fort de har fått en kund är denne intresserad av en dialog med företaget, 

vilket skulle innebära ökad försäljning. Intresset av finansiella tjänster skiftar pga. 

flertal faktorer allt eftersom kundens ekonomiska och personliga situation ändras.

Viktigt att poängtera är att banken inte på något sätt kan tro att de har kontroll 

över yttre händelser, utan snarare att de ska skapa ett klimat där kunskapsutbytet 

är pågående och därav snabbt kunna anpassa sig till omständigheterna.139

Ramen för dialog varierar beroende på intresset från kunden och i de fall kunden 

har inget eller litet intresse kan det vara svårt och till ingen nytta att försöka skapa 

en dialog till vilket pris som helst med oönskad information och köptips. Det 

gäller att företaget skapar en dialog baserad på kundens intressenivå för att göra 

informationen förstålig och relevant gentemot kunden och att utbytet för kunden 

ökar i och med detta. Det gäller att varsamt informera snarare än överinformera i 

detta läge eller begära för mycket av kunden i form av intresse. Dock är det viktigt 

att ha i åtanke att kommunicera och skapa en dialog även med dem som har ett

                                                
139 Blomquist R. et al. (2002) sid 72
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lågt intresse är minst lika viktigt som att underhålla relationer högre upp på 

intresseskalan.140    

3.4.4 Möjligheter i kundmötet 

Att se möjligheter i kundmötet är förmågan att identifiera och hantera nya 

möjligheter till en relation för båda parter, vilket kan ske proaktivt likväl som 

reaktivt sett från företagets sida. 141   Relationer kan endast skapas genom att se 

möjligheter och agera i rätt tillfälle. 142  Det är dock lätt att fokus bara hamnar på 

säljmöjligheter. Utfallet av att se möjligheter kan mycket väl innebära ett sälj, men 

det kan lika mycket innebära en nöjdare kund eller en bättre informerad kund. 

Vilket än utfallet blir så bidrar identifiering av möjligheter att värdet för kunden 

ökar.   Dock är det viktigt att inse att kunden inte ska ses som en säljmöjlighet 

varje gång denna kontaktar företaget. Det är lätt hänt att det upplevs som tjatigt av 

kunden att bli kontaktad och bombarderad med olika säljbudskap.143

Säljinriktad personal anses prioritera säljtillfället på bekostnad av kundens behov 

medan kundfokuserad personal å sin sida anses sträva efter att öka kundens 

långsiktiga tillfredsställelse snarare än att se till den uppenbara säljsituationen.144

Studier visar att kundfokuserad personal inom finansiella tjänster har en positiv 

effekt på kundtillfredsställelse medan säljinriktad personal har en negativ effekt.145

En undersökning gjord i en Amerikansk bank visar på tydlig koppling mellan 

kundlojalitet och värdeskapande som förklaring till väsentliga skillnader i resultat 

mellan de olika bankkontoren i undersökningen. Resultaten visade på en tydlig 

skillnad i hur personalen såg möjligheter i kundmötet och löste problemen med 

fokus på kundens finansiella situation snarare än bankens egenintresse vilket 

bidrog till ett bättre resultat.146

                                                
140 Blomquist R. et al. (2002) sid 70
141 Blomquist R. et al. (2002) sid 4
142 Blomquist R. et al. (2002) sid 70
143 Blomquist R. et al. (2002) sid 51
144 Leverin A. & Liljander V. (2006) sid 234
145 Bejou et al (1998) i Levin A. & Liljander V. (2006) sid 234
146 Beaujean M. & Davidson J. (2006) sid 63
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De kunder som bara förlitar sig på elektronisk kontakt med banken tenderar att 

vara mer illojala mot banken, oberoende av hur bra tjänsterna än är. Det visar att 

tekniska lösningar må vara bra och användbara men kan aldrig ersätta den 

personliga kontakten som är relationsskapande mellan människor.147  Å andra 

sidan har det ökade användandet av t.ex. Internet gett bankpersonalen ett gyllene 

tillfälle att fokusera mer på service och produktanpassning mot kunderna snarare 

än att lägga tid på småtransaktioner.148

                                                
147 Beaujean M. & Davidson J. (2006) sid 63
148 Michael N. (2007) sid 44
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I detta kapitel redovisar jag mina resultat av intervjuerna. Jag börjar med att 
redovisa bankens resultat.

Bankpersonal; Stefan, Mats, Helena, Sophia, Tomas och Barbro

4. EMPIRI

4.1 Relationsmarknadsföring

År 2001 sjösattes Förändringsarbetet i banken som syftade till att skapa en kund 

och behovsorienterad säljkultur som innefattade ett mer strukturerat arbetssätt, 

nöjdare kunder och fler affärer. Stefan förklarar;

“Vi såg att vi tappade kunder, vad kan vi göra för att behålla 

kunder?[…].konkurrensen är hård, den är stenhård”

“Förr kom kunden in med kepsen i handen, idag är det ingen keps i handen, 

kunden ställer krav idag” “Förr efterfrågade kunderna oss, vi var bortskämda, 

nu måste vi ta kontakt p.g.a. konkurrensen” 

Mats menar att personalen har gått från att vara kundmottagare/ordermottagare till 

att vara säljare, och uppfattningen är att banken har fler möjligheter nu än 

någonsin eftersom förflyttningen har gått till att vara en mer affärsinriktad bank. 

Mats fortsätter med att säga att tidigare var banken mer kundvårdande och 

förvaltande än affärsinriktad, kunderna satte in pengarna på kontot men banken 

såg inte vad de kunde göra med pengarna utan pengarna satt bara på kontot.  

Stefan menar att banken har gått fullt ut från att vara en transaktionsbank till att nu 

vara relationsskapande medan Tomas tycker att det inte är tillräckligt, fler kunder 

borde kontaktas. 

Vad gäller bankens säljfokus var en åsikt att med säljuppföljning är det lätt att 

mäta hur många affärsrelationer personalen har haft och en annan uppfattning var 
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att banken måste vara mer relationsinriktad än affärsinriktad, men att det är en 

svår balans och att fokus i banken ligger mer på säljresultat än relationer.

“Mål lika med relation?, Jo, vi lär oss att ta initiativ och föreslår kunden, var 

inte med i tanken tidigare men nu med uppföljning så ställs krav på individen 

(personalen)”

“[…] det viktigaste är att se till att vi har nöjda kunder som vill stanna kvar hos 

oss och göra affärer”

“Har man byggt upp en relation vill man komma in” (till banken) 

4.2 Lönsamhet och lojalitet

4.2.1 Lönsamhet

Varje kund som har en produkt i banken generera intäkter och/eller kostnader 

beroende på volymer och i vilken utsträckning kunden använder produkterna. 

Banken lägger mycket fokus på redan befintliga kunder och privatrådgivarna har 

egna kunder som de engagerar sig aktivt i och arbetar utefter en kunddatabas där 

kunderna ska kontaktas två gånger per år. 

“Om kundbasen är stor är det A&O att vara organiserad och ha ordning på 

kundbasen […] förödande att inte ha koll på kunderna […] måste veta vilka vi 

tjänar pengar på” 

Mats menar att den mest lönsammaste kunden får mest uppmärksamhet och 

kunddatabasen är indelad efter olika kundsegment och privatrådgivarna tar bara 

hand om ett fåtal segment. De som har riktigt mycket pengar är indelade i 

ytterligare ett segment som tas hand om av Private Banking.  Åsikten är att 

kundbasen grundar sig i att olika kunder har olika behov och det faktum att 

banken inte kan kontakta alla kunder.

“1miljon kronor på banken kräver mer än om du bara har 25öre kvar dagen före 

lön […] skjuter mer rätt på de kunder vi kontaktar” 
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De kunder som hamnar i de övriga segmenten har ingen avsatt bankkontakt men 

däremot kan kunderna bli kontaktade om de inte har pensionspar, Internetbanken 

eller dyl. Genom att banken fokuserar på vissa segment kan de missa en del 

kunder och Stefan säger ”..en och annan fisk som slinker genom nätet” och menar att det 

måste man inse och att det vägs upp av de som banken fångar in.

Barbro menar att det ibland är slumpen som gör om banken får en bra kund eller 

ej och nämner en händelse för många år sedan där det inte fanns anledning att tro 

att kunden skulle bli långvarig i banken;

“[…] mannen hade blivit bedragen och han är en jättebra kund, gått till mig 

regelbundet i alla år. Han tyckte väl att jag gjorde en jättebra grej. Han var bara 

en liten strökund då men han är en kanonkund idag […] duktig på att spara, 

trevlig”

4.2.2 Lojalitet

Alla respondenterna ställde sig ganska frågande till termen lojal kund och tyckte 

inte det är något som de pratar om utan säger hellre bra kund än lojal kund.

Däremot pratar de om ett ”helkundsförhållande” dvs. samlandet av kundernas 

vardagsekonomi, bolån och placeringar och att det är något som banken 

eftersträvar. Stefan frågar sig varför en kund vill ha sin ekonomi på flera banker 

när det är lättare att ha allt samlat på en och samma bank medan en annan åsikt 

var;

“[…] kan inte kräva att kund är lojal mot vår bank, eller?[…] den får ha så 

många banker den vill”

“[…] vi pratar inte om lojalitet, vi vill ha långsiktig affärsrelation”

Banken vill gärna behålla sina kunder och Mats tycker att det är en konst att 

behålla en kund och fortsätter med;

“En nöjd kund flyttar inte […] om kund flyttar är (det ett) kvitto på ett skitdåligt 

jobb. Katastrof”

“Personlig relation ända sättet att behålla kunder, allt annat ytligt”
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Helena tycker att bundna lån är bra för att få lojala kunder eftersom det innebär en 

kostnad för kunden att lösa dem i förtid.  

Flera respondenter tror att kunder upplever det som krångligt att byta, vilket gör 

att de stannar kvar i banken. Banken hjälper till med bytet men Barbro tror att det 

kanske beror på vem i banken man pratar med, hur behjälplig denne är.  Sen kan 

det bero mycket på lathet hos kunden tror de.

“Hade motståndet varit lättare skulle fler flytta, det är jobbigt”

“De som är om sig och kring sig gör nog det i alla andra lägen också, typ el 

osv.”  

“Ju mer nöjda de är med sin kontaktperson, desto större chans att (de) stannar” 

Det har visat sig att det finns de kunder som följer med rådgivaren/säljaren om 

denne byter bank och är då lojal till personen snarare än till banken.

För att locka kunderna att prova banken så är banken flexibel med att erbjuda 

gratistjänster under en viss tid och speciellt ungdomar mellan ålder 13-16 får 

gratistjänster, t.ex. Internetbanken, telefonbanken och Maestrokort. Likaså gör 

varje kontor utskick till kunder om kreditkort där första året oftast är gratis. För att 

värva nya kunder skickar banken ut erbjudanden om fondspar till föräldrar till 

nyfödda. Erbjudandet kan vara att banken bjuder på första 100-lappen och i 

erbjudandet betonar banken vikten av ett tidigt sparande, och hur mycket 

sparandet kan ha ökat när barnet fyller 18 år.

4.3 Kundtillfredsställelse

4.3.1 Värde och tillfredsställelse

Att fråga bankanställda om begreppet ökat värde och risk gav i princip samma 

svar - avkastning för kunden, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på vilken 

bransch de arbetar i, men Mats svarade;
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“Människan skapar värde, vårda kunderna […] vi bidrar, vi är ansiktet utåt […] 

Personalen är allt” 

En annan åsikt var;

“Vårda sin kundbas ger värde […] skapar relationer värde för kunden? Ja, kund 

känner trygghet”

Likaså ansåg Stefan det vara värde att anpassa sig till kunden, 

“Man måste anpassa det man vill föreslå till kunden man har framför sig”

Ett av kontoren har en gång i veckan en jurist som kommer till kontoret som 

kunderna kan prata med utan att boka tid och som är behjälplig i deklarationstider. 

Likaså finns det en fastighetsmäklare på kontoret en gång i veckan som kan hjälpa 

till med spontana besök och frågor från kunderna. 

Personalen tyckte oftast att det är småsaker som kan göra skillnaden för att skapa 

värde för kunden. Mats tycker det är lätt att skapa en kontakt med kunden genom 

att t.ex. bekräfta inbokade möten per brev för att ge det lilla extra, eller skicka 

SMS när ID-kortet är klart snarare än ett brev och visa hur Internettjänsten 

fungerar. 

Barbro tycker det är viktigt att poängtera säkerheten med bankens tjänster, 

speciellt med Internet och kortanvändningen och menar att många kunder ger 

uttryck för viss tvekan och skepsis mot användandet.

Alla tillfrågade nämnde förtroende som oerhört viktigt för att skapa värde och en 

affärsrelation och att det var ytterst centralt i kontakten med kunden. Vidare hade 

de en uppfattning om att kunderna ska kunna lita på banken och det gäller att 

bygga upp ett förtroende och att förtroende skapas genom produkter, personlighet, 

proaktiv, hög servicenivå och tillgänglighet.  

“Om en kund vill ha en säker placering kan man inte sälja aktiefond” 

“Vi följer regler […] Bryter vi mot regler så tar de oss inte seriöst. Följer 

regelverket till 100 procent” 
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Mats sa;

“Blir oftast affär om man tar initiativ till kontakt, kanske inte just då men man 

bygger upp förtroende […] affärer och förtroende går alltid hand i hand. 

Behåller kund om (kund har) förtroende […] svårt bygga förtroende men sen 

sitter kunden i knäet.” 

Tillgänglighet ansågs av flera respondenter vara viktigt för att skapa 

tillfredsställelse och att kunden inte ska behöva vänta i kö för länge. Även 

kommunikation ansågs som en viktig del i att skapa kundtillfredsställelse och en 

åsikt var;

“Kund vill bli sedd, kunder ska hållas varma […] kunder älskar när vi verkligen 

lyssnar på dem och tar till oss av vad de säger”

Att skicka vykort, ringa eller på något sett se till att boka in kunderna igen 

fungerar bra tycker Sophie. Att kommunicera med kunderna bygger upp en bra 

relation och uppskattas av kunden och kan ta över de ekonomiska fördelarna, 

vilket fick medhåll av flera respondenter.

“Kunderna blir så otroligt tacksamma”

“(kunderna) ska känna sig betydelsefulla, det är jätteviktigt”

Privatrådgivarna kontaktar sin kundbas två gånger om året och vill helst att 

kunderna kommer in på möten. Helena tycker att när man frågar kunderna säger 

de alltid att de vill bli kontaktade.

Vad gäller ekonomisk och social tillfredsställelse så anser Tomas att de går hand i 

hand;

“Kund mindre priskänslig om bra socialt tillfredsställd […] kommer inte alltid 

komma åt dem som bara söker ekonomiska fördelar, kan inte alltid jämföra 

ränta”

Vidare tycker Tomas att banken kan ge tillfredsställelse genom att vara 

heltäckande, dvs. att banken kan hjälpa till med andra avseenden än bara 
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bottenlån, så som juristhjälp och fastighetsmäklare.  Sophie anser att bemötandet 

är det viktigaste för att skapa tillfredsställelse, efter det kommer utveckling av 

kundens kapital, både i uppgång och i nedgång.

Avgifter var ingen prioritet enligt Sophia;

     “Vill man ha kvalitet så betalar man för det”

Vad gäller de ekonomiska fördelarna är det dels rätt placering som ger fördelar, 

men även gratis VISA ett år eller gratis bankfack kan locka. Barbro menar att de 

som är intresserade av ekonomiska fördelar är främst de som ska ha bostadslån, 

och vissa kunder kan byta bank för att de får ränterabatt och Barbro tycker det är

enkelt att ge några punkter på räntan mot att de flyttar över hela sitt engagemang. 

4.3.2 Matcha kundens behov

Respondenterna tyckte inte att det var något större problem att matcha kundernas 

olika och förändrade behov. De menar att det kommer hela tiden ut nya produkter 

och dessutom så är det kunden som avgör vad denna vill ha.  I Rådgivningsstödet 

stämmer personalen av kundens tillgångar, även i annan bank, och grundar sina 

erbjudanden på vad kunden har svarat vilket innebär att kunden talar om för 

banken vad den vill ha och banken matchar det. En åsikt var att om kunden har

alla sina affärer i banken blir rådgivningsstödet mer rättvis och att det är enklare 

för kunden att ha allt samlat på ett och samma ställe.

Tomas menar att vid rådgivning finns det möjlighet att ta upp om något stort har 

ändrats för kunden, eller dennes inställning, och då kan rådgivaren anpassa sig till 

det vad gäller förslag och riskspridning. T.ex. bidrog rådgivningsstödet till att 

Mats fick över 50 miljoner kronor från en annan bank. 

“Ingen hade tidigare tänkt på att ställa frågan, den kom nu med 

Rådgivningsstödet”  

Att ställa öppna frågor tyckte vissa av respondenterna var det bästa sättet för att ta 

reda på både outtalade och medvetna behov och att man måste utgå mer från 

kunden än sig själv. Som Tomas sa;
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“[…] inte förutfattade meningar om kön, ålder osv. och tro att den här kunden 

har nog inte det behovet utan det måste man kontrollera med kunden”  

SYNK ansågs som ett bra redskap för att ta reda på eventuella outtalade behov. En 

annan åsikt var att det tas fram listor centralt i banken på vad kunderna inte har, 

t.ex. inget pensionssparande och då får kontoret listorna med kunderna som de 

sedan kan kontakta för att tillgodose kunden. 

“En äldre dam som kommer in på banken kanske man inte börjar prata Internet 

med […] anpassa sig till kunden” 

“[…] kan också vara att inte ta upp någon tjänst utan låta kunden göra sitt 

ärende”

Barbro menar att banken har anpassat sig till kundernas behov och närmat sig 

kunderna genom att ha öppet till kl. 18.00 på vardagar och vissa kontor har även 

öppet på lördagar. Likaså har Internetbanken och Telefonbanken blivit bättre och 

mer tillgänglig så kunderna kan göra sina ärenden när de vill. 

“Öppet till kl. 18.00 visar att vi är för kunder […] förr stängde vi kl. 15.00, ej 

Internet, telefon […] inte så kundvänligt”

Att få en helhetsbild av kunden tyckte inte någon respondent var svårt, men hur 

mycket information de får varierar med typen av kundmöte. Sophie tycker att det 

går bättre att få information vid bokade kunder och med spontankunder är det 

svårare då det inte går att få med allt i kassa/kundtjänst.  Sen är det öppna frågor 

som gäller om inte kunden pratar på.

De som arbetar med rådgivningsstödet tycker sig få en bra bild av kunden 

eftersom allt som ses över i mötet har sin utgångspunkt i programmet och allt som 

görs registreras, vilka produkten kunden har, vad den har tackat nej till vid tidigare 

kontakt, inkomst, gift eller ensamstående, senast inne på rådgivning osv. I bankens 

system SYNK ser personalen kundernas konton, alla produkter och även till 

vilken grad produkterna används. 

“Den underbara flik fem i SYNK” 
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Barbro säger sig inte använda flik fem, utan tycker sig få en uppfattning om 

kunden via den övriga informationen eller bara prata med kunden. De som arbetar 

med låneansökningar tycker att kreditansökan fungerar bra för att få reda på 

information eftersom kunden måste ange personlig information, andra tillgångar 

och andra lån, inkl de i annan bank.   

4.4 Relationer

4.4.1 Hur relationer skapas

“Det är lite för vagt i banken, säger att det är bra med relationer men pratar inte 

särskilt mycket om hur man ska bete sig” 

Stefan anser att för att skapa ett klimat där relationer sätts i fokus är det 

individuella samtal som gäller där mål gås igenom och hur personalen har gått 

tillväga för att nå säljmålen. 

Stefan menar att en Privatrådgivare är 100 procent relation och om den ej fungerar 

misslyckas kundmötet. Mats tycker att banken är dålig på att arbeta med relationer 

och tycker att banken träffar kunderna alldeles för lite och efterlyser en större 

form av relation med kunderna så som fler events, happenings, kafferep, luncher 

och tror att det skulle locka kunder.  

Bankpersonalen säger sig känna av kunderna och försöker anpassa sig mycket till 

kunden och därmed skapa en bra relation.

“[…] skapar det genom framtoning och tilltal. Ej gåpåig, viktigt med seriös 

framtoning […] men samtidigt ska man inte vara någon stel paragrafryttare, det 

får inte kunden att slappna av”

“Det gäller att slå an på tonen”

“Bra säljare lyckas sälja sig själv och lägger vikten vid bemötande. Produkten 

inte intressant i sig”
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“[…] man får ändra sig lite efter vem det är, vara lite kompis, bli lik den. Är de 

inte pigga på amortering så får man gå på den linjen […] bli lite Ja sägare”

“Försöker vara trevlig och kompis”

4.4.2 Personalens inställning

Alla respondenter är väl medvetna om att de måste och ska fråga kunderna och 

erbjuda dem en passande produkt. Svaren till varför personalen inte alltid frågar 

kunderna varierade. Dock tyckte de flesta att yttre påverkningar som långa köer i

kassan en viktig faktor till att inte alla blir frågade. T.ex. vid månadsskiftet då det 

är mer en fråga om att göra det kunden vill här och nu så näste kund inte behöver 

vänta så länge. Åsikten är att de missar en del säljmöjligheter då men att en stor 

del av servicen är att de jobbar på när det behövs och att det är värre att missa

möjligheter vid lugnare perioder. 

En annan yttre faktor som kan bidra till att inte fråga menar Barbro är attityden 

från kunden. Om de har stått länge i kö så märks det genom att de kan slänga fram 

sina saker och säger några väl vald ord. En annan åsikt var att de övriga väntande 

kunderna kommer för nära och att då sitta och fråga ut kunden känns inte bra - för 

kundens skull. Även slentrian kan vara ett hinder och att man måste ha orken, men 

det tyckte inte alla var ett problem.

Vid bokade kundmöten uppfattas det som enklare att fråga, där har man 

Rådgivningsstödet –“frågebatteriet” som Mats kallar det.

“[…] bokad kund kan man bestämma innan vad man ska prata om, man gör upp 

en plan”  

Helenas svar på varför hon inte alltid ställer frågor till kunden var att hon ibland 

glömmer bort att fråga, det kommer mycket annat i vägen som diskuteras eller 

måste göras.

En annan åsikt var är att det kan vara obekvämt för personalen att ställa frågor. 

“[…] att vi är rädda för att göra bort oss”  



               Banken som relationsskapare?

44

Tomas tror att personalen ser det som integritetskränkande att ställa vissa frågor, 

t.ex. om juristtjänster som testamente. 

“[…] hinder att tro att man ställer för närgångna frågor[…] finns ett inre 

motstånd mot att vara för frågvis”

Likaså kan det upplevas som pinsamt gentemot kund att fråga; 

“Istället för att tänka att nu är jag banken, jag skiter i att jag är en 

dammsugarförsäljare - jag frågar, så tänker jag mer att det här är pinsamt, nu 

frågar jag igen, det är tio andra som har frågat, nästan så man ser hur kunden 

blir besvärad […] ska man fråga alla så” 

  “Svårt att ta bort vad man tycker själv” 

“Ibland blir det så rakt på sak, vill linda in det lite”

Alla utom en respondent höll med om att sina egna värderingar kan ligga i vägen 

för att ställa frågor till kunden. T.ex. svarade Sophie att det som driver henne i 

kundmötet är att hon ”älskar försäljning” och det i sin tur får henne att alltid 

ställa frågor. Sophia menar också att man som banksäljare inte får ha förutfattade 

meningar och säger sig aldrig påverkas av sina egna värderingar i kundmötet. 

Stefan anser att personalen måste anpassa sina egna värderingar till bankens 

värderingar; 

“Alla har sina värderingar, banken har sin och det är den man (personalen) 

måste följa och den måste man (personalen) gilla” 

Helena tycker sina egna värderingar påverkar henne i arbetet. T.ex. 

pensionssparandet som hon tycker är uttjatat och att hon tycker det är roligare att 

prata om t.ex. försäkringar och anser att man måste tro på produkten för att kunna 

sälja den.

Det ansågs också viktigt i hur man bemöter kunden, det ska vara ögonkontakt, att 

man säger hej och hej då, ha en trevlig dag.
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“Grunden för att vara bra på bankkontoret hänger ihop med människointresse 

snarare än ekonomi” 

Tomas tycker att alla kunder måste bli behandlade lika bra och att all personal i 

banken är extremt viktiga i bemötandeprocessen. Vidare tycker Tomas att banken 

måste våga bli lite mer privat med kunden för att få en kontakt och nämner ett 

exempel; 

“[…].t.ex. en jättesnygg dräkt. Vi kan sitta och prata med kunden i en timme och 

sen gå till en kollega och säga, du, såg du vilken snygg dräkt hon hade, istället 

för att säga det till kunden”

4.4.3 Dialog och intresse

Engagemanget från kunderna varierar stort men många av de återkommande 

kunderna har ett stort intresse i att komma till banken enligt Sophia.

En åsikt var att banken inte ska lägga ner tid på dem som inte är intresserade;  

“[…] kund gett sig fan på ekonomi inget kul, de ska vi inte lägga tid på” 

En annan åsikt var att banken hjälper de som inte är intresserade och att banken 

inte behöver skapa intresse för ekonomi. Vad både Tomas och Barbro menar med 

det är att kunden kan komma in en till två gånger om året och gå igenom 

ekonomin, och behöver inte bry sig däremellan. Banken kan t.ex. erbjuda olika 

sorters fonder, så som Generationsfonder, till dem som har litet intresse. Helena

informerar och informerar att kunderna kan göra bankärenden på ICA men att 

ingen verkar göra det och upplever att kunderna har litet intresse i något som kan 

göra deras vardag lite enklare

Helena tycker att det kan vara svårt att få igång en diskussion eftersom kunderna 

ibland vill slå ifrån sig informationen;

“Ingen aktiefond, och sen får man knappt förklara, de vet inget om aktiefonder”

För att få upp intressenivån och få med kunden i samtalet tyckte Mats att det är 

viktigt att göra sig förstådd;
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“Det gäller att tala på bönders språk” 

Att banken kan vara en del av kunden i hela dess livscykel tyckte alla 

respondenter var självklart. Banken har allt från barnsparande 

ungdomserbjudande, bolån, pensionssparande och seniorlån. 

  “Banken har den strategin […] följa med tidigare år till senare år”

4.4.4 Möjligheter i kundmötet

Det är samtalet med kunden som respondenterna menar ger möjligheter i 

kundmötet och det gäller att se varje kund som en möjlighet. 

“[…] jag håller på att sälja min bostadsrätt […] det gäller att nappa på det 

kunden säger, att haka på , och fråga om just det hon sa ” 

“[…] kunden säger ofta själv “jag har funderat på det här” och sen kommer 

man in på nästa […]” 

Helena är inne på samma spår, att det gäller att se varje kund som en möjlighet. 

T.ex. att det är lätt att kunna boka in ett personligt möte med en kund som säger 

sig inte veta så mycket om bankens produkter 

“Då bokar vi in en tid så vi kan gå igenom det här.

“[…] dålig service att låta det passera” 

Som Stefan ser det så gäller det att inte ”vara för fokuserad på vår egen tanke”

för att kunna skapa en kontakt med kunden. 

Säljfokuset är stort i banken och det råder delade meningar om vilken innebörd det 

har på arbetet. Helena som har varit många år i banken säger att 

“Nu är det bara sälj som räknas” och kan inte se något relationsskapande med ett 

säljfokus.

“Kanske fult att vara försäljare […] arbetsdagen blir jobbig om man inte gillar 

det (sälj)” 
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“[…] riktiga säljer tänker bara på att sälja in, de skulle kunna sälja nåt 

jättedåligt […] jag har ett samvete”

“Jag är som jag är, jag kränger inte”

Helena ställer sig fundersam till att banken hela tiden försöker sälja olika 

produkter till kunderna och frågar sig följande;

“Kunderna och vad vi tycker att de behöver är inte samma sak riktigt” “vad 

behöver man (kunderna) då, egentligen?[...] om man behöver det så frågar man 

kanske efter det” 

“Kunderna ska bara ha det de behöver, men det är vårt jobb att förklara att de 

behöver det här” 

Ett par respondenter från banken undrar varför kunderna kommer till banken över 

huvudtaget eftersom de anser att ingen kund egentligen behöver besöka banken. 

Vad de menade med det var att det gå bra att sköta allt på Internet eller telefon och

att banken gärna vill att småkunderna ska sköta sig själva.
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Empirin fortsätter här med en redogörelse av intervjuerna med bankkunderna.

Bankkunder; Andreas, Marthina, David, Monica, Annette, Inga-Lis, Marini och 
Chatarina.

4.5 Kunden och banken

Utav de åtta respondenterna är det bara tre stycken som har en bankkontakt, och 

utav dessa tre är det endast två som kommer in på regelbundna möten, Inga-Lis 

och Marthina. Inga-Lis brukar bli kallad till banken två gånger om året för 

genomgång och vid varje träff bokas nästa möte in. Bankkontakten finns 

tillgänglig när så behövs och kan kontaktas när som. 

Inga-Lis skulle inte göra några fondplaceringar eller ta lån utan att kontakta sin 

privatrådgivare.  

“De känner mig, de vet nog exakt min situation, ekonomiskt.”

Marthina kommer också in till banken två gånger om året och är mycket nöjd med 

det. Kommunikationen är hög från banken, det kommer ut en kundtidning från 

med jämna mellanrum och banken ordnar aktiviteter med olika teman så som 

fotbollsmatcher, middagar och biobiljetter. Än så länge har Marthina inte varit 

med på någon aktivitet men uppskattar förslagen från banken. Inga-Lis har varit 

med på många av bankens resor och varit ut i Europa så väl som i Sverige med 

banken som arrangör och är mycket nöjd med det. 

Annette hade kontakt med banken precis när denne var ny i banken och fick 

bostadslån, sedan dess har ingen från banken varit i kontakt, annat än något 

enstaka utskick om kreditkort. Annette tycker sig inte vilja ha någon personlig 

kontakt med utan kommer att se till att få det den dagen det behövs.

David har på eget initiativ nyligen fått en bankkontakt, innan dess var det ingen 

som tog kontakt för rådgivning. Efter att ha etablerat en kontakt känner sig David
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mycket nöjdare med banken men vet inte till vilken utsträckning kontakten 

kommer att ske.    

Chatarina skulle kunna tänka sig att ha en bättre relation till banken, att bli kallad 

till genomgång ett par gånger om året, vilket får medhåll av Marini men hon tror 

det skulle räcka med ett möte en gång om året. Andreas å sin sida vill ha så 

minimalt att göra med banken som möjligt och ser banken som ett låneinstitut som 

bör undvikas och har inget behov av rådgivning och menar att;

“[…] har ingen familj, annan femma om man har fler att tänka på”

4.5.1 Lojalitet

Flera respondenter använder sig av flera banker och såg det lite som riskspridning 

eller att de vill kunna ha en buffert på annat håll eller att räntan på kontot är högre

hos andra banker.

Vad gäller byte av bank så tyckte en respondent att det verkar allt för svårt och 

riskfyllt att byta bank, de övriga medger även att det finns en viss lathet i att inte 

ha bytt. Tre respondenter såg inga hinder i att byta bank, Annette bytte själv bank 

för två år sedan.

“[…] lätt byta bank, i alla fall vanliga konton” 

David säger att inga jämförelser har gjorts till någon annan bank och vet 

därför för lite för att kunna göra ett aktivt val baserat på om det är bättre hos 

någon annan bank eller ej och säger samtidigt att det kan vara riskfyllt att 

byta, alla överföringar kanske inte kommer att fungera men säger samtidigt;

“[…] inte helt nöjd men inte tillräckligt missnöjd för att byta” 

David har sedan en tid tillbaka en bankkontakt och tycker att det gör stor 

skillnad och tänker inte byta bank längre och anser anledningen vara; 

“Nu har jag fått mig en person på banken som gör ett bra jobb […] därför vi har 

en relation nu, banken och jag”
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Monica är kvar i banken av bekvämlighetsskäl men tror egentligen inte att 

det är för jobbigt att byta bank;

“[…] ja, i det stora hela (nöjd), det finns inget att klaga på, det bara rullar på” 

Chatarina är nöjd förutom en incident när det var aktuellt med lånelöfte och 

funderar på grund av det att byta till en annan bank som har gett uppfattningen av 

att vara bra att ha att göra med. 

Ytterligare en anledning till att flera av respondenterna inte har bytt bank är 

uppfattningen att alla banken är detsamma. 

“[…] tror inte det är någon större skillnad på bankerna, egentligen”  

Marthina har bara varit kund i samma bank och vet egentligen inte hur de andra 

bankerna är utan kan bara tänka sig att de är lika. Inga-Lis tycker att det blir för 

omständligt att hålla på och byta bank. Ett par respondenter utöver Chatarina får 

erbjudande av andra banker men tycker inte att det är något att ha. 

Andreas säger;

“Nöjd eller inte nöjd, man vill ju inte ha pengarna i madrassen” 

Andreas tycker att det är mycket som är dåligt men att det inte blir bättre av att 

byta bank. Andreas har inte ställt några krav på banken och anser sig därmed vara 

nöjd, men att det kanske ändrar sig så snart man ställer krav. Marthina tycker att 

bankkontakten är så bra och att allt är etablerat, telefonbanken, Internetbanken och 

skulle inte orka börja om på nytt.

4.6 Kundtillfredsställelse

4.6.1 Värde och tillfredsställelse

De flesta respondenter hade en bild av vad de förväntade sig av banken, i många 

fall var det ökning av kapitalet som var det viktigaste. I Davids fall så var

förväntningarna på banken någon med sur min som bara följer regler men blev 
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glatt överraskad när kontaktpersonen på banken visade upp en helt annan bild.  

Förtroende ansågs genomgående av respondenterna som mycket viktigt i 

bedömningen av värde, och kan öka om personalen är kunnig och bra, men 

uppfattningen var samtidigt att ”alla banker är likadana” men att förtroende 

baseras mer på personen än banken i sig.

Säkerhet ansågs som del i förtroendet, att Internettjänsten ska vara säker och 

pålitlig. Ytterligare faktorer som uppskattades av kunderna var öppettider, 

tillgänglighet och trygghet. Inga-Lis förväntningar var trygghet och att det var 

viktigt med ärlighet och att banken talar klarspråk, t.ex. om lånet är bra eller dåligt 

vilket får medhåll av Monica som tycker att det är viktigt;

“[…] att de inte förslösar mina pengar”

“[…] förväntar mig att mina pengar inte ska försvinna”  

Chatarinas förväntade sig stor tillgänglighet av banken men fick under två dagar 

inte den kontakt som efterfrågades och är nu ganska besviken på banken. Att 

bankpersonalen gör mer än vad som förväntas av dem uppskattades också. Marini 

tyckte att personalen gjorde mer än vad som var förväntat när de hjälpte till med 

en betalning och Marthina har samma positiva erfarenhet. Annette å sin sida hade

dålig erfarenhet gällande en utlandsbetalning som bankpersonalen inte hjälpte till 

med på ett förväntat sätt utan att det löste sig först när respondenten själv tog tag i 

saken. 

Annette är ganska inriktad på ekonomisk tillfredställelse och kan tänka sig att byta 

till en annan bank av ekonomiska skäl. Inga-Lis drar en parallell till att byta 

elbolag av ekonomiska skäl;

“[…] bra ett tag, sen ska man byta igen” 

Monica tycker att avgifter är något som irriterar och skulle gärna se lägre, eller 

inga avgifter alls vilket får medhåll av resp Inga-Lis och Chatarina tycker att 

räntan är viktig.  
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En åsikt var;

“De ska ge den servicen som gör att mina pengar utvecklas och ökar […] agera 

så det ständigt genererar nya pengar”  

Marini kollar vilket konto som ger bäst ränta medan resp Andreas snarare tycker 

det är viktigare med social tillfredsställelse än ekonomisk tillfredsställelse. David

å sin sida har ingen aning om vilka avgifter banken tar av honom.

4.6.2 Matchade behov

Monica tycker sina behov kan tillgodoses av banken men säger samtidigt;

“Har inte nappat på något, jag tycker inte att jag har behövt de erbjudanden, 

men det är nog inget fel på dem.” 

Chatarina tycker att allt för många erbjudanden riktar in sig på fonder och tycker 

inte det är så intressant och efterfrågar fler erbjudanden om pensioner för att passa

sina behov. 

“Det är fonder de ska sälja, alla pratar om fonder, det är det de har fått order 

om […] jag har inget pensionspar men det är ingen som hör av sig om det.” 

De flesta bankkunderna får någon form av erbjudande riktat till sig, oftast i form 

av kreditkortserbjudande eller fondsparande, men ingen tycker att erbjudandena är 

något som passar dem. ”Riktat till mig personligen” var ett önskemål som 

stämmer in på alla respondenter. Marthina tycker sig få sina behov tillgodosedda 

av banken, men tycker samtidigt att det är okay att vara kund i flera banker och 

kommer att kolla runt mer den dagen det blir aktuellt med bolån. Annette skulle 

vilja bli kontaktad för att se över lånen ”men det känner inte banken till” och 

menar att ”det är upp till mig”.

En annan åsikt var; “Hur kan banken veta vad jag vill ha”?

Monica var lite missnöjd med att banken har tagit bort mynträknaren och nu tar 

betalt för att räkna kundernas mynt och funderade på att klaga på servicen. Inte 
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heller tycker respondenterna att de måste byta bank för att deras egna behov har 

ändrats.

“Den dagen jag har familj så kanske situationen ändras så jag byter bank, men 

inte nu”

Om någon bank kan erbjuda bättre räntor när de ska ta lån kan några kunder tänka 

sig att byta. En åsikt var att om kunden ändrar sina önskemål så anpassar sig inte 

banken.

“[…] nej, då bryr de sig inte, det är jag övertygad om, då ska de försöka locka 

en tillbaka och det tror jag inte att de gör”

4.7 Relationer

4.7.1 Mötet med banken

På frågan om kunderna kan stå ut med dåligt bemötande eller långa väntetider för 

att få ett bra erbjudande var det övervägande svaret ”Jo, en viss tid” och om det är 

en engångsföreteelse och respondenterna menade på att alla kan ha en dålig dag

och att det också berodde på vad det faktiskt gällde. Dock var Chatarina och 

Marini bestämda på att otrevligt bemötande skulle få dem att omgående byta bank. 

“[…] det är A&O (bemötandet)”

“Skulle tolerera mer från bankkontakten för vi har känt varandra länge”  

“Det kan hänga på person, den kan vara avgörande om jag vill vara kvar” 

Å andra sidan håller respondenterna med om att bankpersonalen kan vända deras 

egna dåliga humör till det bättre genom att vara trevliga och glada men även 

genom kunskap och viljan att förbättra deras situation. Personalens förmåga att 

vara i kontroll av situationen och lösa problem och vara den drivande i situationen 

poängterades av både David och Marthina eftersom det de anser att det är 

bankpersonalen som har kunskapen.  

David som nyligen har fått en bankkontakt tycker att personen är mycket bra 

eftersom hon är vänlig, professionell, följde upp och gjorde mer än respondenten 
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hade förväntat sig.  Förväntningarna på bankpersonalen är att de ska vara 

professionella och att de ska förstå eventuella problem kunderna har och snabbt 

kunna sätta sig in i situationen. En åsikt är att det gäller att få in de rätta 

personerna som har förmågan att läsa av kunderna.

Marini tycker sig inte ha så mycket med banken att göra och tycker sig få hjälp 

när kontakt sker via telefonbanken. De två respondenter som har en etablerad 

bankkontakt är nöjda med kontakten och tycker att banken tillgodoser dem som 

kunder.

“[…] har stenkoll på mig som kund”[…]“har aldrig lämnat banken och känt att 

de inte tagit reda på vad jag vill ha”

De övriga respondenterna tycker visserligen att de kan få trevligt bemötande på 

banken men inte att personalen visar något större intresse för dem. 

“De låter mig göra det jag kommer in för och inget mer. Tror de hjälper till om 

(jag) frågar”

“Inte alls, de får det avklarat så fort som möjligt […] de säger hej, de ler inte, de 

säger inte alltid hej då och de försöker definitivt inte att få mig engagerad –

vilket jag skulle vilja” 

“Jag förväntar mig att de ska ge mig något att hålla fast vid, ett leende eller ett 

hej”

“Det har väl hänt någon gång, men det tycker jag inte […] nej, det gör de inte, 

de låter mig sätta in pengar men gör inget mer”

Chatarina tror att personalen inte har tid att ställa frågor till kunderna och tycker 

personalen borde fråga mer och komma med förslag. Ytterligare en åsikt är att alla 

banker är de samma och att det är personerna i sig som gör skillnaden, huruvida 

kunderna finner dem sympatiska och kunniga och att det är en fråga för bankerna 

att övertyga kunden om att just deras bank är bäst. 

Flera respondenter kan tänka sig en mer personlig kontakt; 

“Jag skulle vilja ha en mer personlig kontakt” 
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“Jag skulle vilja tro att de bryr sig om huruvida jag kom till banken eller inte, 

jag är ju trots allt med och betalar deras löner”

Dock var alla noga med att påpeka att det inte får bli för personligt men att det 

skulle vara trevligt om någon kommer ihåg deras namn och ansikte.  

4.7.2 Dialog och intresse

Intressenivån hos respondenterna vad gäller deras egen ekonomi bedömde alla till 

”ganska hög” och ”rätt så hög”. Ingen tyckte att deras intresse var extremt lågt 

eller för den delen, väldigt högt men däremot uttrycktes en önskan av Marini att 

intresset borde vara högre.  

Inga-Lis tycker att intresset för ekonomi kan öka med hjälp av banken och tycker 

det är bra med kontakt eftersom man då får veta lite hur man ligger till. Det tycker 

även Marthina som sa följande

“Det är när man går på de här mötena som man får en kick. Man får insikt och 

man hänger med hur fonderna går”   

Andreas tror inte att intressenivån skulle gå upp med hjälp av banken och har 

minimalt intresse av sin bank så länge besparingarna ligger på plus och säger att 

aktieaffärer kan skötas utan bankens hjälp. David tror inte att det skulle göra så 

stor skillnad att bry sig mer om sin ekonomi eftersom det skulle ha liten påverkan, 

men tror att om banken visade intresse skulle det göra skillnad; 

“Jag vet inte hur och vad jag ska göra, om de (banken) skulle tala om det för mig 

så skulle jag troligen göra så” 

Annetter tycker inte att allt ansvar ska ligga hos banken och säger;  

“Jag kan inte lasta allt på banken, man får ha ett eget intresse också”

För att få upp intressenivån och även öka sin förståelse tycker Marini att det är 

viktigt att bankpersonalen ”pratar så man förstår” vilket får medhåll av 

Chatarina, och Marthina tycker inte att banken ska svänga sig med svåra termer. 
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De flesta kunder tror att banken generellt sett skulle kunna tillgodose deras behov 

hela livet men tydligt för flera respondenter var att den dagen deras livssituation 

ändras, så som familj och bolån, kan de tänka sig att se sig om efter andra banker 

och att det då är mer viktigt vem som erbjuder bäst villkor och att de plockar det 

som passar. David tror inte att banken kan tillgodose kunderna utmed hela 

livscykeln, och menar på att för pensioner och försäkringar måste man se sig om 

på annat håll. 

4.7.3 Möjligheter i kundmötet

Alla respondenter som får hem utskick om kreditkort, pensionspar och fonder 

upplever det som om banken försöker sälja dem produkter. 

“Det är klart de ligger på, sälj”

Andreas tycker banken försöker pracka på tjänster som telefonbanken gång efter 

gång, trots återkommande nej, vilket respondenten uppfattar som egenintresse från 

banken.

“[…] kollar hela tiden efter saker att sälja en” 

Marthina tycker att råden är personligt riktade men upplever ändå att 

bankkontakten pratar utifrån banken, eftersom personen på slutet av en rådgivning 

uppmanade om lån som inte var av intresse. 

“Det känns som om det är anpassat till mig, men visst, hon (bankkontakten) är 

en säljare på banken” 

Att banktjänsterna ska vara enkla och okomplicerade var något som alla 

respondenterna höll med om och gör skillnad mellan enklare och mer 

komplicerade transaktioner och att det är det som avgör om de föredrar att göra 

det på Internet eller kontakta banken för personlig service.  Inga-Lis använder 

aldrig Internet men väl telefonbanken men kontaktar sin kontaktperson på banken 

om det är något speciellt.

David uttryckte det som följande;  
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“Man måste in till banken ibland, när man måste ta beslut […]  värdebaserade beslut 

vill jag göra med någon, transaktioner gör jag på Internet” 

Monica använder också Internet till mycket men tycker samtidigt att mycket av 

den personliga kontakten då går förlorad och säger;

“Ibland vill man diskutera” 
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I detta kapitel analyseras empirin och jämförs med teori.

5. ANALYS

5.1 Banken och relationsmarknadsföring

Banken känner av den ökade konkurrensen och har anpassat sig till situationen 

genom att skapa en kund och behovsorienterad säljkultur. Detta går i linje med att 

banker måste gå från att vara reaktiva till proaktiva och att förflyttningen görs 

genom att vara en organisation med en tydlig säljkultur.149 Det är tydligt att banken 

gör en koppling mellan relationer och säljkultur eftersom uppfattningen är att den 

anställda tar fler initiativ när det finns ett säljfokus. Det finns fler möjligheter för 

en affärsinriktad bank, just med tanke på att ytterligare en dimension har 

tillkommit, nämligen kunden. När en bank är affärsinriktad innebär det större 

fokus på att generera vinst. För mig är en affärsinriktad bank mycket proaktiv som 

inte kan sitta och vänta på att kunderna ska komma till dem och jag ser en tydlig 

koppling mellan en affärsinriktad strategi och en säljkultur. Det har tidigare 

fungerat att vara mindre lyhörd gentemot kunderna vilket innebar ett helt annat 

fokus för banken. Kunddimensionen är ny för banken vilket ger flervalslösningar 

för både banken och kunderna vilket jag anser gynnar utvecklingsmöjligheterna 

båda parter. Det har tidigare varit en envägskommunikation som nu har blivit en 

dialog.   

Utmaningen för banken är att skapa både en kund såväl som säljfokuserad kultur. 

Idag kan kunder välja fritt, de tar fler initiativ och ställer högre krav.150 För att 

banken ska kunna utvecklas med kunden krävs det att de anammar ett tankesätt 

som stämmer överens med viljan att lära sig av kunden och ha ett utbyte där 

emellan. Högre krav från kunderna betyder också att banken måste leverera. Jag 

kan tycka att kommentaren att banken var mer ”kundvårdande förr och mer 

affärsinriktad idag” går emot relationsmarknadsföringens principer som snarare 

                                                
149 Cook W. D. & Hababou M. (2001) sid 300
150 Cook W. D & Hababou M. (2001) sid 300
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kräver större fokus på att vårda kunderna och det gäller att inte bli för 

affärsinriktad med säljfokus så kundvården tappas bort. Banken måste hitta en

identitet där den är bekväm med att ha lämnat det gamla byråkratiska och reaktiva 

synsättet bakom sig och anammat det nya proaktiva och affärsinriktade synsättet, 

vilket jag tror kan ske bara genom ett generationsskifte i banken då många 

långvarigt anställda har en förlegad inställning av bankens roll i dagens samhälle.

5.2 Lönsamhet

Banken har identifierat de bästa kunderna och i enlighet med teorierna har de 

segmenterat sina kunder för att maximera dels sin vinstpotential men också för att 

öka på chanserna att kunderna stannar151. Jag tror för att kunna lära sig av 

kunderna måste banken definiera sina kunder och skapa ett fokus, precis som 

teorin säger, för att identifiera skillnader i kunders preferenser och värde152. 

För att inte tappa de mest värdefulla kunderna har det mest attraktiva segmentet 

tilldelats private banking. Jag håller med det en respondent sa att kundbasen 

grundar sig i att kunder har olika behov och att det inte är rimligt att kontakta alla 

bankkunder. Genom att banken har segmenterat sina kunder tycker jag att det 

stämmer in att det är hos en liten del av alla kunder som tillväxt sker och att skjuta 

brett inte skulle gynna vare sig kunderna eller banken153. Skillnaden är för stor 

mellan de olika kundsegmenten och genom att dela in kunderna grundat på deras 

finansiella behov kan behoven tillgodoses bättre.  

Samtidigt som jag håller med om att den kund som bara har 25 öre kvar på kontot 

dagen före lön inte har samma behov så kan jag tycka att i enlighet med teorinså 

bör dessa kunder uppmuntras till att förbättra sin ekonomi och därigenom öka på 

sina chanser att komma upp ett pinnhål154. På nåt sätt så får jag en känsla av att 

banken ser på dessa ”25 öres kunder” som icke-kunder, eftersom fokus inte ligger 

på dessa kunder utan på de i det högre segmentet och att tanken på lönsamhet 

skymmer sikten av resterande kunder.  Jag tycker att exemplet med den bedragne 

                                                
151 Feurst O. (1999) sid 116ff
152 Feurst O. (1999) sid 122 ff
153 Feurst O. (1999) sid 116ff
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kunden är väldigt intressant i den bemärkelsen att den kunden syntes säkert inte på 

bankens radar då, men har under årens lopp blivit en bra kund. Det finns ett och 

annat guldkorn som jag tror att personalen kan snappa upp på egen hand i det 

spontana mötet i stället för att stirra sig blind på segmentering och vilka som är 

lönsamma just för tillfället. Jag tror att långsiktighet är viktigt och att banken kan 

göra en bra kund till en ännu bättre kund genom att hjälpa denne att bygga upp sitt 

sparande.

5.3 Lojalitet

Banken var inte så pigg på att definiera sina kunder med uttrycket ”lojal” utan 

använder sig hellre av beskrivningen ”helkund”. Banken strävar efter att kunderna 

ska har hela sitt engagemang samlat i banken vilket går helt i linje med att lojalitet 

delvis grundar sig på engagemang155. Ju mer kunden är i kontakt med banken och 

ju mer de blir involverade, desto större chans till lojalitet och banken uppmuntrar 

kunder till att samla allt i banken eftersom det blir lättare för kunden. Det är ett 

argument som jag tycker stämmer bra med teorin, att kunden måste ha ett givande 

utbyte av företaget156. Dock var det ingen av kundrespondenterna som nämnde just 

samlandet av sin ekonomi i en och samma bank som en fördel. Det var ett flertal 

kundrespondenter som hade eller har haft flera banker, de såg det som 

riskspridning eller att erbjudandet var bättre i den andra banken. 

Åsikterna huruvida man kan köpa kundlojalitet eller ej går isär i teorierna. Vissa 

menar att det går att köpa kundernas lojalitet tillräckligt länge för att han eller hon 

ska vänja sig vid företaget,157 andra säger att lojalitet måste företaget göra sig 

förtjänt av158. Jag anser att banken arbetar efter teorin att det går att köpa lojalitet, 

med tanke på att de erbjuder kunder, och särskilt ungdomar, gratis tjänster under 

viss tid. Under tiden som kunden har gratiserbjudande så gäller det för banken att 

visa hur bra de är. Kanske det borde vara så att nya kunder borde få ännu mer 

service och uppmärksamhet än andra kunder och att banken visar sig från sin bästa 

                                                                                                                                                        
154 Storbacka (1997) i Leverin A. & Liljander V. (2006) sid 236
155 Oliver R. i Sividas E. & Baker-Prewitt L.J. (2000) sid 77
156 Oliver R. i Sivadas E. & Baker-Prewitt L..J. (2000) sid 77
157 Pepper D. & Rogers M. (1999) sid 104
158 Reicheld F. (1996) sid 64 ff
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sida under mutningstiden annars finns det kanske risk för att kunden byter bank 

den dagen gratiserbjudandet upphör. 

Banken vinner mycket lojalitet på kundernas okunnighet och lathet. Flera 

respondenter gjorde det gällande att de är kvar i banken av bekvämlighetsskäl, 

eftersom de inte finns något att klaga på, eller p.g.a. resignation och argumentet att 

”göra sig förtjänst av lojalitet”159 tycker jag inte passar in. Detta i kombination 

med att kunder uppfattar det som svårt och krångligt att flytta och att banken inte i 

alla lägen är behjälplig skulle jag inte kalla lojalitet. Jag tycker inte att 

definitionen av kundlojalitet ”A deeply held commitment to rebuy…”160 eller för 

den delen ”The biased (i.e non random) behavioural response (i.e revisit)”161

passar in på kunderna så länge de är kvar i banken p.g.a. lathet eller strukturella 

hinder eftersom kunderna då inte har gjort ett aktivt val att vara kvar.

Lathet i kombination med bristande erbjudande från andra banker anser jag vara 

starkt hinder till att byta bank, men vad händer så fort kunden får ett lockande 

erbjudande av en annan bank?   Det som förklaras i teorin att kunden måste lära 

det nya företaget på nytt anser jag är en kombination av lathet och resignation, det 

blir för jobbigt och den nya banken måste ha något som smäller högre än 

nuvarande banken162. Flera kunder var kvar i banken utan någon direkt anledning 

och en viss resignation var tydlig bland kunderna som menade på att alla banker är 

likadana. Att kunder kan känna så här finner jag stöd för i teorin vilket jag tydligt 

tycker visar att banken inte på något sätt har utmärkt sig jämfört med övriga 

banker och jag tror inte att lojaliteten hos kunderna är så pass hög att det hindrar 

dem från att byta bank så fort det finns någon annan bank som sticker ut163. Jag ser 

inte bara t.ex. bundna lån som strukturella hinder utan att det är helheten, så som

bankkort, lönekonto, autogiro som kan göra att kunden är kvar164.

  

                                                
159 Reicheld F. (1996) sid 64 ff
160 Oliver R. i Savidas E & Baker-Prewitt L.J. (2000) sid 77
161 Bloemer et al. (1998) sid 277
162 Peppers D. & Rogers M. (1999) sid 32
163 SIFO research International (2008) sid 7
164 Colgate M. et al. (2007) sid 213
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Jag vill hävda att vi alla är ”känslomänniskor” och de val vi gör påverkas i mångt 

och mycket av känslor snarare än rationellt tänkande. Det innebär att strukturella 

hinder och/eller produktval inte är det främsta skälet till att välja en bank, utan det 

är andra faktorer som spelar in så som känslomässiga band, förtroende och 

dialog165. För banken gäller det att utnyttja detta känslomässiga tänkande och 

anpassa sin kommunikation därefter, t.ex. som de gör med fondsparande till 

nyfödda som jag tror är en mycket bra idé från bankens sida vilket  spelar mycket 

på föräldrarnas känslor för sitt barn, vilket kan bidra till att skapa lojalitet. Med 

det menar jag att föräldrar värnar om sitt barn och att erbjuda ett startkapital när 

barnet fyller 18 vill nog de flesta föräldrar kunna göra. Banken har också alla 

möjligheter att följa barnet i dess olika åldrar såsom skolstart, tonåring och 

körkort. Här drar jag en parallell till kunden som får en kundtidning ett par gånger 

om året av sin fristående bank och jag tycker att banken ska komma med andra 

erbjudanden än just gratis kreditkort eller Internet för att skapa en samhörighet. 

Jag anser att det är samhörigheten som ska ligga till grund för lojaliteten snarare 

än strukturella hinder. 

Jag anser att banken gör helt rätt när de riktar in sig på att skapa affärsrelationer 

med kunderna eftersom kunderna har visat att de tenderar att vara mer lojala mot 

banken när det finns en bankkontakt snarare än av strukturella hinder. 

Relationsfördelarna166 tar över vilket en respondents svar visar ”…därför vi har en 

relation nu, banken och jag”  jag tycker också att ett annat svar ger bra fokus på 

lojalitet med följande ”..om kund flyttar är (det ett) kvitto på skitdåligt jobb” För 

mig betyder det att respondenten ser mer till relationen med kunden än att bara 

uppfatta kunden som en i mängden.

Banken har ett gyllene tillfälle att skapa relationer med sina kunder då det visade 

sig att flera kunder har varit kvar i banken i många år oavsett personlig 

bankkontakt eller ej. Det kan då ifrågasättas om den personliga kontakten 

verkligen behövs då det är tydligt att det är andra faktorer som spelar in för att 

                                                
165 Rowley J. (2000) sid 391
166 Colgate M. et al. (2007) sid 213
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kunden ska ha stannat, men ett sådant antagande från banken skulle kunna tyda på 

viss självgodhet snarare än att vara där för kunden.

Att de flesta kunder någon gång funderat på att byta bank är tydligt hos 

respondenterna eftersom flera stycken har bytt eller kan tänka sig att byta och jag 

tror inte att banken kan räkna med att kunderna talar om för banken vad de vill 

ha167. Kunderna talar om det genom att byta bank men då är det för sent. Dock kan 

jag tycka att just för att vi lever i en föränderlig värld så är det orimligt att förvänta 

sig att kunder är aktivt lojala med sin bank och kanske är det så att banken inte bör 

kämpa emot utan acceptera att ha kunderna bara en kort tid av deras liv?

5.4 Kundtillfredsställelse

Ju mindre skillnaden är mellan en kunds uppfattning om värde och företagets 

uppfyllande av dessa, desto större är chansen att kunden blir nöjd.168 Några kunder 

tyckte sig inte få sina uppfattningar om värde uppfyllda medan andra var nöjda. 

Det finns paralleller mellan dessa kunders händelser, men händelserna uppfattades 

ändå så olika vilket visar på att vad som utgör värde är högst personligt och kan 

skifta brett från en kund till en annan169. Med detta som grund är det lätt att förstå 

bankens förhållningssätt till värde och tillfredsställelse, nämligen att banken måste 

anpassa sig till kunden. Dock finns det gemensamma egenskaper mellan 

kundernas och bankens uppfattning om vad som ger värde och tillfredsställelse 

och det var främst förtroende som var utmärkande och det finns stöd i teorierna att 

förtroende är centralt för immateriella erbjudanden170. Att den egna ekonomin kan 

skapa mycket oro tycker jag blir ganska uppenbart, annars skulle vikten av 

förtroende inte vara så tydlig171. Det är viktigt att inse att tillfredsställelse grundar 

sig mycket i hur personalen agerar och att förtroende i banken grundar sig i 

personalen. 

                                                
167 Colgate M. et al. (2007) sid 211
168 Bloemer J. & Dekker D. (2007) sid 277
169 McDougall G. & Levesque T. (1999)
170 Feurst O. (1999) sid 66
171 Michael N. (2007) sid 43
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Jag kan tycka att förtroende är så pass grundläggande och självklart och att det 

snarare krävs andra beröringspunkter för att skapa värde, som kanske är mindre 

uppenbara, t.ex. kommunikation, bekräfta mötestiden med brev eller skicka SMS 

för id kort, speciellt när det är en yngre person, eller att ha gratis juristhjälp en 

gång i veckan. Dessa tjänste tycker jag är värdeladdade och är något som kanske 

inte förväntas av kunden och i enlighet med teorin så är det här företagen 

differentierar sig och skaffar konkurrensfördelar172  vilket går hand i hand med att 

värde skapas genom tilläggsvärde 173 och genom utökad produkt som kunden inte 

väntar sig174. 

Öppettider och tillgänglighet var något som kunderna uppskattade vilket får stöd i 

teorin att det kan öka värdet175. Precis som en respondent nämnde så är det mer 

kundvänligt att ha öppet när kunderna kan, vilket också signalerar till kunderna att 

banken är där för kundernas skull. Dock menar ett flertal kunder att det inte är 

någon skillnad mellan bankerna och just därför kan det vara viktigt för banken att

tydligt differentiera sig genom att öka värde för kunden på andra sätt än det mest 

uppenbara. Att banken då skapar värde genom service och personlighet finner jag 

stöd för i teorin och att det kan skapa konkurrensfördelar176. Detta går hand i hand 

med vad kunderna önskar, frågan är bara om det räcker med längre öppettider och 

tillgänglighet, utan det är nog snarare så att fokus måste ligga på service för att 

öka värdet för kunden.

Värde är en kombination av känsla och upplevelse och det finns massor av 

upplevelsebaserade åtgärder banken kan göra för att öka värdet för kunderna. 

T.ex. kan banken ha en guide/värd i vänthallen som lotsar kunden rätt och svarar 

på enklare frågor. Det går att göra en lekhörna för barnen med DVD, spel och 

böcker och även en liten fikadel för de väntande. Det viktigaste av allt är att det är 

inbjudande och att banken förmedlar en känsla av att de uppskattar och värderar 

sina kunder högt och vill att de ska få en positiv upplevelse med banken. Likaså 

                                                
172 Lindbom T. & Jonsson T. (1992) sid 42
173 McIllroy A. & Barnett S. (2000) sid 347
174 Lindbom T. & Jonsson T. (1992) sid 42
175 Ravlad A. & Grönroos C. (1996) sid 23
176 Lindbom T. & Jonsson T. (1992) sid 42
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kan banken vara mer generös med reklammaterial såsom paraplyer och pennor allt 

för att bankens namn ska synas. Kostnader är något som banken måste se som en 

investering snarare än utgifter.

Vad gäller ekonomisk tillfredsställelse så var det ett par kunder som tydligt visade 

att det styrs mer av ekonomisk tillfredsställelse än social tillfredsställelse och båda 

dessa kunder har bolån. Dock vet jag inte om jag kan hålla med teorierna att dessa 

två tillfredsställelser inte är nämnvärt högt korrelerade177.  Ta t.ex. kunden som 

tycker att avgifterna borde vara lägre. Trots avgifter kunden varit kvar i banken i 

alla dess år och inte gjort någon ansats att byta. För mig betyder det att trots att 

kunden är missnöjd eller yttrar önskemål om lägre avgifter så är det andra faktorer 

som spelar in som får kunden att stanna och det skulle jag kalla en samverkan 

mellan ekonomisk och social tillfredsställelse. Jag får uppfattningen att banken 

inte direkt försöker rikta in sig på kunder som prioriterar ekonomisk 

tillfredsställelse, men att de däremot justerar räntor och priser vid behov.

5.5 Matcha behoven 

Teorierna nämner att kundens behov måste uppfyllas178. Med tanke på hur 

kunderna upplever erbjudanden de får från banken kan jag tycka att det är 

förvånande att banken säger att de anpassar sig till kunden och utgår från vad de 

vill ha. Dock känns det lite motsägelsefullt när kunderna inte känner sig nöjda 

med erbjudanden de får eftersom ett flertal respondenter säger att banken 

tillgodoser deras behov. För mig indikerar det att det är de grundläggande 

behoven som är tillgodosedda av banken, det som kunden förväntar sig, men inte 

nödvändigtvis så mycket mer. Enligt teorierna så bör de latenta och omedvetna 

behoven uppfyllas för att tillgodose kunden och jag får uppfattningen att det inte 

har gjorts179. Samtidigt kan man fråga sig, om kunden inte känner till sina 

outtalade behov, hur ska då banken kunna ta reda på dem och hur vet kunden att 

sina outtalade behov har blivit mötta?  

                                                
177 Söderlund M. (2001) sid 62
178 Sörquist L. (2000) sid 41
179 Sörquist L. (2000) sid 42
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Bankpersonalen såg inga problem i att kunna matcha kundens behov, mycket tack 

vare systemstöden som blir hjälpmedel i matchningen. Problemet som jag ser det 

är att det måste ske en kontakt mellan bank och kund för att kunna ta reda på 

kundens ändrade behov. Däremot så tror jag fullt ut att systemstöden kan ta reda 

på ändrade önskemål hos kunden när väl kunden kommer in till banken men det är 

där jag ser problem i matchningen. 

Jag kan tycka mig skönja en viss leda hos kunderna som upplever att de får

samma erbjudanden om och om igen. Jag tror inte att utmattningsmetoden är det 

bästa sättet att få kunderna att bli fyra gånger mer benägna att köpa finansiella 

tjänster av banken180. Låt vara att underförstådda behov, och omedvetna behov,

inte kan vara så lätt att ta reda på, men enligt banken tar de hjälp av systemen för 

att ta reda på kundernas behov och att de frågar kunderna181. Jag kan tycka att ta 

fram listor på vilka produkter kunderna har eller inte har kan bli något ensidigt 

och systemen till all ära så känns det som att det bara tillgodoser bankens 

uppenbara behov snarare än att tilltala kunderna.

Som nämnts i teorierna gäller det för banken att skapa sig en bild av kunden 

genom att samla in information om produkt och serviceanvändandet182. Återigen 

nämns systemen som stöd för personalen för att ta reda på information om kunden 

och som vi har sett har visat sig att det kan vara lönsamt för banken. Dock inställer 

sig frågan om banken verkligen tar lärdom av informationen den samlar in, vilket 

teorierna visar är viktigt för att varje budskap och kommunikation ska leda till 

fortsatt kännedom om kundens preferenser och transaktioner183. För att undvika att 

kunderna upplever det som tjatigt, som nämndes i förra stycket, borde banken 

utnyttja möjligheterna i systemet på ett bättre sätt. Banken måste samköra alla 

utskick de har gjort till dem som inte tackat ja till erbjudanden om t.ex. kreditkort

så kunden inte behöver få ytterligare ett ointressant erbjudande. Banken kan ringa 

sina kunder med den enda anledningen att de bara vill stämma av hur kunden 

upplever banken. Då kan man på ett naturligt sätt också komma in på 

                                                
180 Greenyer A. (2008) sid 201
181 Sorquist L. (2000) sid 41
182 Blomquist R. et al. (2002) sid 3
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säljmöjligheter då kunden faktiskt själv får ta upp vad den vill diskutera och få en 

lösning och bankpersonalen kan då spinna vidare på den diskussionen. Banken 

måste vilja höra kundens åsikter och vara genuint intresserad och samtalet ska inte 

ses som en ren kundundersökning som jag tror kunder är ledsna på utan samtalet 

ska genereras av kundens villighet att diskutera.

5.6 Relationer

Förvånansvärt många av kunderna sa sig under en viss tid kunna stå ut med dåligt 

bemötande eller långa köer hos banken. Anledningen till detta tycker jag indikerar 

på en större förståelse för personalen och situationen än att kunderna styrs av, 

enligt teorierna, kostnadsfaktorn184. Snarare kan jag hitta stöd i att människan 

tenderar att ignorera det negativa i mötet för att fortsatta möten ska bli positiva185

och att den negativa effekten minskar med hjälp av igenkänningsfaktorn186. Med 

det menar jag att vare sig kunden har personlig kontakt eller ej så exponeras 

kunden av banken som påverkar i riktning av igenkänningsfaktorn. Jag tror också 

att en ökad exponering187  av banken bidrar till att kunden rationaliserar sitt 

beteende baserat mer på känsla än kostnadsfaktorn, det blir en undermedveten 

relation mellan kunden och banken. 

Jag håller med om att det är många psykologiska faktorer som spelar in i mötet,188

vilket visar sig när kunderna säger att deras humör kan skifta till det bättre av att 

bli mött av trevlig och intresserad personal vilket stämmer med teorierna att 

personalen kan påverka kundens humör189. Jag tycker att det visar på att det är 

ytterst viktigt att personalen är medvetna om sin påverkan, eftersom det lika gärna 

kan bli ett mindre angenämt möte om det vill sig illa. Samspelet mellan kunderna 

och personalen är en balansgång så länge psykologiska faktorer spelar in i mötet. 

Här kan dras en parallell till tillfredsställelse där kunderna värdesätter förtroende, 

och det kan endast byggas med hjälp av människors handlingar.  

                                                                                                                                                        
183 Feurst O. (1999) sid 122f
184 Barnes J. et al. (2004) sid 140
185 Knight & Wallacher (1981) Miller & Marks (1982) i Barnes J. et al. ( 2004) sid 136
186 Snapp & Leary (2001) i Barnes J. et al. (2004) sid 136
187 Fehr (1991) i Barnes J. et al. (2004) sid 136
188 Barnes J. et al. (2004) sid 140
189 Duck (1992) Fehr (1996) i Barnes J. et al. (2004) sid 136
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Jag tycker mig se att bankpersonalen delvis försöker anpassa sig till kunderna 

vilket stämmer in på teorierna att de som har liknande syn och intressen skapar ett 

tycke, förtroende och känslomässigt band.190 Jag tycker det demonstreras genom 

deras beskrivning av tilltal, att de slår an på tonen, att de försöker vara lite kompis 

och bli lik den. Jag tolkar detta som en naturlig växelverkan mellan kund och 

personal och att detta är ett psykologiskt spel som görs mer eller mindre 

omedvetet.

Att bli mer personlig med banken, dvs. ha ett utbyte som består av mindre ytlig 

information är något som kunderna till viss del efterfrågar191. Jag tror inte att 

personalen behöver bli så mycket mer personliga i själva informationen med 

kunden. Det verkar inte vara så önskvärt av kunderna att bankpersonalen ska 

känna till allt om dem, men jag tycker att så som vissa respondenter gör, att känna 

av kunden, att inte vara en paragrafryttare, bli en ja-sägare eller kommentera 

kundens fina dräkt tror jag kan räcka för att minska distansen till kunden och få en 

mer personlig en relation vilket också visar på öppen och engagerad personal192. 

Bankpersonalen visar tydligt att deras egna värderingar och inställning kan 

påverka huruvida de ställer frågor till kunden för att ta reda på dess behov193. 

Likaså kan det bidra till att personalen missar säljmöjligheter om de sällan frågar 

kunden mer än det mest grundläggande194. Anledningarna var många, att det 

upplevdes som obekvämt, pinsamt, för närgånget, att de inte tror på produkten 

osv. Det som var tydligt var att yttre faktorer spelar en stor roll för hur 

bankpersonalen förhåller sig till kunderna. 

Eftersom kunderna inte upplever att bankpersonalen visar intresse och ställer 

frågor så kan jag tycka att personalen lägger in för mycket tankar och värderingar 

i sitt förhållningssätt till kunderna. Eller det skulle helt enkelt kunna vara så att 

personalen inte bryr sig, vilket jag tror är en inställning som inte banken kan ändra 

                                                
190 Nicholson C. et al. (2001) sid 4
191 Altman & Taylor (1973) i Nicholson C. et al. (2001) sid 3
192 Curtis & Miller (1986) i Barnes J. et al. (2004) sid 137
193 Beaujean M. & Davidson J. (2006) sid 65
194 Dinkin L. (2006) sid 11
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på. Det finns ett gap som jag anser endast kan överbryggas med initiativ från 

personalen genom att ikläda sig rollen som bankpersonal och vara den ansvariga

för affärsrelationen i mötet med kunden195. Jag tror att samtidigt som det behövs 

personal med relationsskapande egenskaper måste det finnas ett säljdriv hos 

personalen. För att överkomma hindren att fråga måste personalens och bankens 

värderingar stämma överens och det åligger banken att skapa ett sådant klimat 

vilket kan göras genom att styra personalen i rätt riktning med hjälp av 

systemstödet och systemet får då flera funktioner. Jag anser att systemet bidrar till 

att personalens värderingar kommer i bakgrunden till fördel för bankens 

värderingar, vidare anser jag att systemet bidrar till att personalen ställer frågor 

och till sist att kundens behov blir mött med hjälp av systemstödet.

Personalen säger att det är lättare att ställa frågor vid bokade möten och det anser 

jag beror på att de yttre faktorerna som kan påverka mötet är borttagna genom att 

mötet sker i enrum och att tid är avsatt och genom att fokusera på kunden i det 

bokade mötet visar banken att de är villiga att ställa upp med tid och kunskap. 

Dock anser jag att det är personalens attityd och inställning som styr detta 

tänkandet att yttre faktorer spelar in. Känner personalen verkligen till om 

kunderna har något emot att prata i en relativt öppen miljö, eller är det bara vad 

personalen tror? Jag anser att det är personalens egna tankar om mötet som spelar 

in och påverkar vad de frågar kunderna som visserligen kan vändas till bankens 

fördel. I det enskilda mötet finns en större möjlighet till kontakt mellan kunden 

och banken. 

Ytterligare en faktor som bidrar till att personalen ställer frågor att de kan luta sig 

mot systemet i mötet och kan då lägga sina egna tankar åt sidan eftersom det är 

systemet ”ställer frågorna” och bankpersonalen kan motivera sina frågor med att 

de måste ställa dessa frågor, att det är ”banken” som bestämmer det snarare än att 

det är de själva som vill ha svar.  Kundens behov blir mött och jag tycker att några 

kunders åsikt stöder detta resonemang eftersom respondenten aldrig gått från 

bankmöten utan att ha känt att banken har tagit reda på dennes behov. 

                                                
195 Molina A. et al. (2007) sid 85
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Vidare anses den mänskliga faktorn vara den faktiska relationsskaparen och att det 

måste skapas en gnista, kontakt, i mötet mellan kund och personal196. Jag tycker  

att en bankkund beskriver det mycket bra genom att säga att ”…de ska ge mig 

något att hålla fast vid, ett leende eller ett hej”  och jag anser inte att det går att 

skapa en kontakt utan något att ta fasta på och då anser jag att ett leende och ett 

hej är en bra början och att personalen har en stor roll att spela i skapandet av 

kundtillfredsställelse197. Återigen kan jag dra en parallell till värde och 

tillfredsställelse. Att visa intresse för kunden i form av att säga hej och le och ta 

sig tid att lyssna kan upplevas som ganska simpel men genom dessa enkla medel 

så bekräftar personalen kunden som person och därmed kundens människovärde. 

Vad jag menar med det är att bli bekräftad som person är bra för den egna 

självkänslan och det är dessa känslor hos kunden som banken måste bejaka i det 

personliga mötet. Genom att göra det anser jag att banken kan skapa värde och 

tillfredsställelse hos kunderna som särskiljer banken från sina konkurrenter.    

5.7 Dialog och intresse

Det gäller för banken att kunna föra en dialog med kunden baserat på kundens 

intressenivå och förståelse.198 Kunderna tycker sig ha en ganska hög intressenivå 

och vissa tror att nivån kan öka med hjälp av banken. Att få en ”kick” av banken 

just för att de hjälper till att höja intresset måste anses som ett gott betyg för 

banken. Det var också tydligt att kunderna beskriver att intresset kan komma att 

skifta beroende på var i livscykeln de befann sig vilket får stöd i teorin199. 

Kunderna menade att familjebildning och bolån är de största skälen till att 

utvärdera sin bank. Eftersom banken inte kan påverka yttre händelser anser jag att 

det gäller att få upp intressenivån hos kunderna eftersom jag tror att det är en fråga 

om att få kunderna att känna sig i kontroll av sin ekonomiska situation. 

Det är uppenbart att ekonomi kan uppfattas som svårt av vissa kunder och jag kan 

tycka att det är viktigare att försöka öka kunskapen om ekonomin vilket bl.a. görs 

genom att ”prata på bönders språk” för att därefter få upp intressenivån. Jag 

                                                
196 Beaujean M. & Davidsson K. (2006) sid 65
197 Tellervision, (2008)
198 Blomquist R. et al (2002) sid 70
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anser att det är av yttersta vikt att prata så kunden förstår och för banken att inse 

att kunskapsgapet hos kunden kan vara stort vilket det finns stöd för i teorierna 

som menar på att genom att göra informationen förstålig och relevant så ökar 

utbytet för kunden.200

Banken har alla möjligheter att skapa intresse kring banken som sådan, och att 

anordna resor som inte har någon koppling till banken skapar ett intresse hos 

kunden och en medvetenhet om banken som i sin tur kan leda till att kunderna är 

mer mottagliga för information.  Banken skulle kunna ordna kvällskurser i 

vardagsekonomi för sina kunder som tar upp frågor som är av intresse för en 

större grupp. Det kan även ordnas informationsmöte om fondsparande, 

juristkvällar med bankens egna jurister eller husköparskola.  Yngre kunder kan bli 

bjudna på bio, eller rabatt på nåt köp som inte nödvändigtvis har med banken att 

göra. Jag tror att genom enkla inkörsvägar kan kunderna tillslut ta till sig bankens 

budskap som kan uppfattas som lite torrt och tråkigt. Återigen så påverkar detta 

inte bara intressenivån hos kunderna utan även värde och tillfredsställelse. 

Likaså tror jag att det är viktigt att banken kan tillhandahålla ”spontantider” för 

kunder som vill komma in för ett möte utan att ha boka tid. Kontakten är på 

kundens initiativ och jag tror att kunden är mer mottaglig för information från 

banken vid ett sådant tillfälle.   

Jag tycker att banken tydligt visar, genom att erbjuda rådgivning och komma med 

lösningar, att kunden inte behöver ha ett stort intresse för att ha en givande dialog 

med företaget vilket jag tycker passar in med teorierna att det gäller för företag att 

skapa en dialog baserat på kundens intressenivå.201 Generationsfonder är ett bra 

exempel på en lösning som tilltalar kundens behov av lätta lösningar. Jag tycker 

banken borde erbjuda ”paketlösningar” till sina kunder, lösningar som spelar på 

kundens lättja och ointresse, precis som Generationsfonder gör. Banken kan 

erbjuda en ”fondkorg” med flera olika fonder. Kunden behöver inte välja fonderna 
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200 Blomquist R. et al (2002) sid 70
201 Blomquist R. et al (2002) sid 70
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i korgen, det har banken redan gjort, utan kunden behöver endast välja korg utefter 

sin egen profil, t.ex. den ”försiktige” ”ointresserade” eller ”risktagare”. Kunden 

väljer det paket som den tror passar. Det kan även finnas startpaket för den nya 

kunden med grundläggande och lättförstålig information som är tilltalande, det ska 

var en broschyr och gärna namnet på en kontaktperson. Genom att erbjuda 

kompletta lösningar behöver intressenivån hos kunden inte vara så hög. 

Jag tror att banken gör fel genom att inte lägga energi på dem som har lågt intresse 

och jag finner stöd för det i teorin som säger att det är minst lika viktigt att skapa 

en dialog med dem som har lågt så väl som högt intresse.202 Jag kan tycka att 

banken är mer rustade för yttre händelser om banken försöker skapa förståelse och 

intresse med kunden redan på ett tidigt stadium. Jag tänker på dem som kommer 

att utvärdera sitt förhållande till banken den dagen de har en annan livssituation. 

Banken kan ligga steget före och den dagen det är tal om bolån eller familj så 

ligger kunskapsnivån och intresset hos kunden på en jämn och stabil nivå så att 

kunden kan känna sig säker i sin nya livssituation. Uppfattningen bland kunderna 

är trots allt att banken kan tillgodose deras behov utmed hela livet, att det 

egentligen inte finns några skäl till att byta bank.

Jag tycker dock att teorin om att överinformera kunden passar in delvis, och då 

tänker jag på informationen från banken om uttag på ICA, där i alla fall 

bankpersonalen får uppfattningen att kunderna inte tar till sig informationen. Jag 

har svårt att tro att det beror på ointresse från kunden.

5.8 Möjligheter i mötet

Slutligen gäller det för banken att kunna se möjligheter i mötet, såväl 

säljmöjligheter som bättre informerad kund. 203 Jag kan tycka att det kan vara svårt 

för bankpersonalen att skilja på sina säljmöjligheter och skapandet av möjligheter 

för kunden. Det grundar jag på att kunderna tenderar att uppfatta initiativen från 

banken som sälj snarare än lösningar för dem och det tyder på att kundernas och 

bankens åsikter är långt ifrån varandra. Om banken gång på gång frågar kunden 
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om telefonbanken eller skickar ut samma brev om kreditkort, trots att kunden inte 

vill ha det, så anser jag att de hoppas på ett säljtillfälle och att det kan ha en 

negativ effekt för kunden204. Att spinna vidare på något kunden har sagt tycker jag 

stämmer in på teorin att fokusera på kundens finansiella situation snarare än på 

bankens egenintresse. Vad jag menar med det är att det sker på kundens egna 

initiativ och utfallet kan bli en bättre informerad kund snarare än på ett 

säljfokus.205 Dock kan man fråga sig om det sker i praktiken då ett flertal kunder 

upplevde det som sälj snarare än att personalen lyssnar på dem.

Samtidigt som kunderna använder sig av Internetbanken för dagliga transaktioner 

så framgår det tydligt att de eftersträvar personlig kontakt vid värdebaserade 

beslut och beslut som de uppfattar som svåra. Detta stämmer in med teoriernadär 

t.ex. Internet inte helt kan ersätta den personliga kontakten och kunderna har 

uttryckt en önskan att vilja ha personlig kontakt vid mer värdebaserade ärenden206. 

Jag tycker att det visar att kunderna litar mer på bankens åsikter än sina egna 

åsikter och att det visar på vikten av förtroende för banken

Banken å andra sidan vill kanske inte ägna sig åt småtransaktioner och jag kan se 

en koppling till teoriernaatt banken kanske kan fokusera på annat om kunderna 

stannar hemma. 207  Jag kan även tänka mig att om banken träffar de kunder som 

gärna vill komma in till banken när det gäller värdebaserade ärenden så kanske 

utbytet blir större. Det finns ett större ömsesidigt intresse från båda parter till 

utbyte. Dock kan inte banken bara vänta på att kunden vill komma in för ett möte 

när den önskar och jag kan tycka att kunder som kommer in till banken trots att de 

kan göra ärendena på Internet eller telefonbanken ska ses som en möjlighet 

snarare än ytterligare en småtransaktion. För banken gäller det att automatisera så 

många tjänster som möjligt för att underlätta för kunden. Mer automatisering gör 

att bankärenden blir mer angenäma och lättare, vilket ger kunden tid över för 

annat och att kunden får en positiv bild av banken. Dock kan det vara svårt för 
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banken att få in dessa kunder när banken önskar. Eftersom det är kunden som gör 

bedömningen av vad som är värdeladdat kommer kunden in när den känner att det 

behövs. Banken måste hitta en dragningskraft utöver när kunden önskar komma in 

och det gäller att hitta en balans mellan automatisering och värdeladdade tjänster 

och produkter. Jag får uppfattningen att banken skulle vinna på att ha kunder som 

inte är fullt så informerade och insatta eftersom det är dem som kan tänkas behöva 

mer hjälp av banken och banken får då automatiskt in kunder som de kan skapa en 

affärsrelation med.
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I detta kapitel presenterar jag resultatet av min undersökning åtföljt av förslag till 
fortsatt forskning.

6. SLUTSATS

”Hur skapar och stärker banken sin affärsrelation till kunderna?”

Banken skapar och stärker sina affärsrelationer till kunderna genom att 

tillfredsställa kundens finansiella behov med hjälp av personlig bankkontakt i 

kombination med bankens systemstöd. 

Det görs på två plan, det första genom det direkta mötet genom att vara trevlig och 

ha ett bra bemötande, vilket oftast sker i det spontana snabba mötet som kan vara i 

kassan eller kundtjänst. Det andra planet är av en djupare karaktär som sker vid 

bokade möten där bankpersonalen får möjlighet att sitta ner med kunden i lugn 

och ro och se över kundens finansiella behov. Det är här banken skapar och 

stärker sin affärsrelation till kunden på ett sådant sätt som kan få kunden att vilja 

vara kvar i banken. Dock är den första kontakten, som i många fall kan vara det 

spontana mötet, av yttersta vikt, det är här kunden bestämmer sig för om det är 

värt att gå vidare med en djupare relation med banken eller om de ska se sig om 

efter andra aktörer på markanden.  

För att fördjupa kontakten har det visat sig vara viktigt att tillgodose kundens 

finansiella behov och jag anser att det kan göras endast med hjälp av de olika 

systemstöden banken använder sig av. Systemstöden styr personalen in på rätt 

spår och fungerar som en ram för samtalet. Grunden i relationen är att 

bankpersonalen visar intresse i kunden och det görs genom att ställa frågor och 

prata med kunden. Dock har det visat sig att många kunder inte känner att de blir 

tillfrågade om sin finansiella situation i så stor utsträckning som bankpersonalen 

ger intryck av. Det krävs att bankpersonalen är den drivande i mötet vad gäller 

intresse och frågor och många av anledningarna till varför en kunds behov inte är 
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tillfredsställda grundar sig i att bankpersonalen inte ställer frågor. Därav kan 

systemstödet ses som en samverkan mellan att eliminera personalens egna 

inställningar och värderingar som kan ligga som hinder för relationsskapandet 

likväl som att skapa värde för kunden och binda kunden till sig genom att visa på 

ett engagemang från banken.

Den gemensamma nämnaren för bankens kunder och dess personal är det sociala 

samspelet som pågår varje gång dessa två grupper möts. Banklokalen är som 

vilken annan arena som helst där människor möts och där samspelet måste 

fungera. De har visat sig att psykologiska faktorer spelar en stor roll i 

relationsskapandet och banken har sent omsider insett att de inte bara kan agera 

som förvaring av kundens pengar utan att det i dag krävs mer för att tillfredsställa 

kunderna.

Banken tillhandahåller produkter och tjänster som kan upplevas som svåra och 

ointressanta för kunderna och banken arbetar i något av en uppförsbacke. 

Traditionellt sett har banken inte legat i framkant i relationsskapande åtgärder men 

med hårdnande konkurrens och högre krav från kunderna har banken utvecklat 

och förfinat sitt förhållningssätt till sina kunder. I undersökningen blev det tydligt 

att kunderna uppskattar och gärna vill ha en bättre relation med banken och de 

som har fått en personlig bankkontakt visar tydligt att de är mer benägna att stanna 

kvar snarare än att se sig om efter någon annan aktör. Även de kunder som inte 

har någon bankkontakt visar att en bra relation till banken är viktigt, det kan vara 

små oegentligheter som kan få en kund att byta bank och det har visat sig att 

kunderna lägger större vikt vid tillmötesgående personal än själva produkten. 

För personalen var det tydligt att deras egna värderingar och inställningar kunde 

påverka mötet med kunden men genom användandet av systemstöden har det 

blivit lättare att bortse från sina egna tankar och värderingar. Detta innebär att 

kunden ställs de frågor som i slutändan tillfredsställer kunden i sitt möte med 

banken då dess finansiella behov har ringats in.  Kundnöjdheten ökade vid 

personlig kontakt och likaså chansen att få sina finansiella behov matchade vad
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gäller produktval då det uppfattades att utskick som inte är riktade till kunderna 

personligen inte hade någon genomslagskraft. 

Då de flesta kunde använder sig av Internet eller telefonbanken finns det risk för 

att kunderna kommer längre och längre ifrån banken rent känslomässigt sett, och 

allt banken blir för kunderna är en transaktionsbank snarare än en relationsbank. 

Dock visade det sig att när det gällde värdeladdade transaktioner var kunderna 

mer benägna att vilja ha personlig hjälp. Det gyllene tillfället för banken är att de 

redan har ett antal kunder, de behöver inte jaga nya kunder utan har ett stort 

kundsegment som de kan bearbeta och det i kombination med att kunderna anser 

att banken kan tillgodose deras finansiella behov utmed hela livet kan se som en 

jättepotential till långvariga relationer. Dock gäller det för banken att inse att bara 

för att kunden är kund i banken betyder det inte att de är nöjda och vill stanna 

kvar, och för att skapa en långvarig affärsrelation gäller det för banken att binda 

kunden till sig på ett emotionellt plan snarare än av ekonomiska skäl eller 

produktval. 

”Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur banken kan fördjupa sina 

kundrelationer med hjälp av bankpersonalen”

Banken kan med hjälp av bankpersonalen fördjupa sina kundrelationer genom att 

skapa en öppen och personlig dialog med kunden. 

Personalen spelar en stor roll i att fördjupa relationerna till sina kunder och det 

kan vara små och subtila detaljer som avgör om kunden känner sig nöjd eller ej. 

Ett trevligt bemötande och därtill hjälpsam inställning uppfattas av kunden som 

viktiga parametrar i mötet. Att skapa förtroende är en viktig faktor, både för 

bankpersonal och för kunder för att kunna fördjupa relationen. För att skapa en 

förtroendeingivande miljö krävs det att personalen har en öppen och personlig 

dialog med sina kunder där ärlighet ligger som grund vilket innebär att säljfokuset 

måste stundtals läggas åt sidan till fördel för kunden.  Det var tydligt att kunderna 

önskade komma i kontakt med banken när det gällde mer komplicerade ärenden 
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och att då kunna slå an en ton och nivå som passar kunden kan bidra till att skapa 

tycke och ett känslomässigt band. Det gäller att samspelet mellan kund och 

personal går så smidigt som möjligt och att visa intresse för den andra personen 

och ha ett öppet sinnelag för varje ny kund.

6.1  Förslag till vidare forskning

Jag tycker det skulle vara intressant att se närmare på hur och om bankens 

stödsystem på något sätt påverkar kundernas placeringsstrategi. Dvs. Är det så att 

kunden på ett eller annat vis styrs i en viss riktning av frågorna i systemen vad 

gäller val av placeringar? Det kan också vara intressant att se hur personalen 

påverkas av systemen och om det påverkar personalens kunskapsnivå då systemet 

kommer med alla lösningar. Ytterligare en aspekt som kan vara intressant är se 

skillnader mellan åldersgrupper och kön, både vad gäller kunder och 

bankpersonalen för att se om det har någon betydelse i skapandet av en 

affärsrelation.
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I

Bilagor

Bilaga 1, Intervjuguide bankpersonal

 Hur definierar banken relationer

 Vill banken ha en relation till kunderna

 Hur implementerar ni detta förhållningssätt?

 Är arbetssättet att skapa värde? Lojalitet?

 Vad är värde och hur skapar banken (rätt) värde?

 Vad i arbetssättet höjer service och kundtillfredsställelse?

 Hur skapar du en affärsrelation?

 Hur skapar banken kundtillfredsställelse? 

 Vilka åtgärder görs för att få kunder att stanna i banken?

 Hur definierar du lojalitet?

 Hur definierar du service?

 Hur får du information om kunden?

 På vilket sätt är det möjligt att få en helhetsbild av kunden?

 Vad gör att du inte alltid frågar kunden om information?

 Vad gör du för att en kund ska bli intresserad av information du har?

 På vilket sätt märker du att du har lyckats få en kund intresserad och förstå 

det du säger?

 Hur arbetar banken med att ta reda på kundens behov?

 Varför tror du kunder är kvar i banken alla år och inte byter?

 Är det svårt att byta bank?

 Hur ser du möjligheter i kundmötet?

 Hur anpassar ni er till kundernas ändrade behov?

 Hur arbetar du med spontantjänster?

 Hur ser banken till att tillgodose kundens sociala tillfredsställelse, om det är 

möjligt?

 Vilka uppföljningar görs för att säkerställa relationsskapande åtgärder?

 Varför är det viktigt att själv initiera kundkontakt?

 Hur hanterar ni kunder som inte vet vad de vill ha eller behöver eller vad ni 

har att erbjuda?
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II

 Kan banken tillgodose kunden i dess olika skeden i livet? Är det av intresse 

för banken?

 Vilken feedback får ni från kunderna att ni kontaktar dem?

 Är det möjligt att anpassa sig till kunderna?

 Hur betonar du tillförlitlighet?

 Hur inger du förtroende? Var för är det så viktigt?

 Orkar du vara den som frågar och kommer med förslag hela tiden?

 Till vilken utsträckning påverkar dina egna värderingar kontakt med kund?

 Hur ser du på banken och säljmål?
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III

Bilaga 2, Intervjuguide kunder

 Hur länge har du varit kund i banken?

 Varför är du kvar i banken?

 Varför har du bytt bank?

 Hur kommer det sig att du är nöj/missnöjd med banken?

 Har du någon kontaktperson på banken?

 Får du många erbjudanden från banken? Är du nöjd/missnöjd?

 Varför vill banken träffa dig i olika bankmöten?

 Vad får du ut av mötet?

 Känns det som om det banken erbjuder dig är anpassat till dig personligen?

 Vad innebär service för dig?

 Vad förväntar du dig av banken?

 Är det viktigare med ekonomisk tillfredsställelse än social 

tillfredsställelse?

 Kan banken tillgodose dina finansiella behov utmed hela livet?

 Visar bankpersonalen intresse i dig som kund?

 Ställer personalen frågor till dig?

 Hur intresserad är du av din ekonomi? Är det svårt?

 Anser du att ditt intresse kan höjas med hjälp av banken?

 Använder du Internet/telefonbanken? 

 Kan bankpersonalen påverka ditt humör till det positiva?

 Hur ser du på banken och säljmotiv?

 Hur tror du banken kan känna till vad du efterfrågar?

 Vill du ha en mer personlig kontakt med banken? 


