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Sammanfattning 
 
Efter andra världskriget tog en ekonomisk tillväxt fart. Den karakteriserades av att företag 
hade makten och kunder var nöjda med de varor som de kunde få tillgång till. Det innebar att 
företag kunde planera långt in i framtiden eftersom inga drastiska händelser i deras omgivning 
ägde rum. Denna verklighet kom dock att förändras i och med oljekrisen år 1973. Krisen 
inledde en förändring där konkurrensen hårdnade och kunderna fick fler valmöjligheter när 
det kom till leverantörer. Det innebar att kunderna fick mer makt, kunde ställda högre krav på 
företagen och bytte leverantör om deras krav inte uppfylldes. Förutom detta maktskifte har 
även många företags produktion förändrats. Tjänsterna tar en större del av den totala 
produktionen och nästan 80 procent arbetar med i tjänster i västvärlden. Dessa resonemang 
förde oss in på vår undersökning där vi sökt svaret på vilka faktorer som påverkar 
tjänsteproducerande företags förbättring av kundkvalitet.   
 
För att genomföra studien har vi använt oss av den kvalitativa metoden med ett abduktivt 
forskningssynsätt. Det beror på att vi bland annat har fokuserat på ord och intervjupersonernas 
berättelser som vi tolkat för att erhålla en djupare bild av ämnet. Vi har under forskningens 
gång pendlat mellan vår referensram och empiri vilket kännetecknar det abduktiva synsättet. 
Vi har också pendlat mellan undersökningens delar och helt vilket innebär att vi har haft ett 
hermeneutiskt förhållningssätt och därmed varit öppna och engagerade. Samtliga intervjuer 
genomfördes via personliga möten där både anteckningar och diktafon användes för 
dokumentation.  
 
Referensramen inleds med ett förtydligande av tjänstebegreppet och fortsätter sedan med det 
svårdefinierade begreppet kundkvalitet. Detta efterföljs av en redogörelse för mått och mål 
när det kommer till att mäta kundkvaliteten i olika företag. Det finns möjlighet för företag att 
få hjälp med att genomföra mätningar på ett objektivt och professionellt sätt av olika institut, 
exempel på dessa är Ennova och Research International. För att företag sedan ska kunna 
säkerställa att de levererar en hög tjänstekvalitet och därmed uppnå en hög kundnöjdhet, finns 
det både frivilliga och ofrivilliga kvalitetskrav. Det ofrivilliga sköts av Finansinspektionen 
och det frivilliga av SwedSec AB. Slutligen redogörs för vikten av mötet mellan företag och 
kunder samt anledningar till att kunder inte upplever tillfredställelse med den köpta 
produkten.  
 
Vi genomförde sammanlagt 12 intervjuer fördelat på fyra företag, två banker och två hotell. 
Deras tankar och åsikter presenteras i empirikapitlet och följer samma struktur som 
referensramen. Teorierna och empirin kopplas sedan samman i analysen där det framgår att 
bankerna arbetar snarlikt med kundkvaliteten precis som hotellens arbetssätt påminner om 
varandra. Med analysen som grund har vi bland annat dragit slutsatserna att en dålig 
kundkvalitet inte alltid är företagets fel, att resultatet av en intern kundkvalitetsmätning 
riskerar att bli opålitligt, att media är en stor bov i kundkvalitetsdramat samt att oorganiserat 
kvalitetsarbete hämmar kvalitetsutvecklingen. Avslutningsvis för vi en diskussion om hur 
samhällsutvecklingen har påverkat tjänsteproducerande företag och vad den inneburit för 
deras kvalitetsarbete. 
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1. Inledning 
I detta kapitel avser vi att redogöra för bakgrunden till vårt forskningsproblem. Efter en 
beskrivning av problemområdet presenteras frågeställningen som utgör grunden för 
undersökningen. 

 
1.1 Bakgrund 
Tiden efter andra världskriget kännetecknades av en stark ekonomisk tillväxt och nöjda 
kunder som var tacksamma för de varor de kunde få. I ett flertal branscher kunde tendenser av 
monopolisering eller oligopol noteras. Det ledde till att företagen kunde planera långt in i 
framtiden och ta både kunderna och marknaden för givna. En ny verklighet tog dock form 
under 1970-talet. Denna nya verklighet drabbade det kapitalistiska näringslivet främst under 
oljekrisen år 1973. Under nästkommande år började kunderna ställa krav på både kvalitet och 
personlig anpassning av produkterna. De var också villiga att byta leverantör om deras krav 
inte uppfylldes vilket ledde till en ökad konkurrens. När antalet leverantörer ökade, växte 
också tillgången på varor och tjänster och marknaden gick mot globalisering. Globaliseringen, 
med allt vad den innebär, har lett till att företag idag inte längre kan planera lång tid i förväg. 
(Willoch, 1994) 
 
1990-talet var ett årtionde som genomsyrades av förändringar. Innovationstakten var 
enastående och det innebar mycket snabba och häpnadsväckande förändringar för 
näringslivet, arbetstagarna samt kunderna. Många företag upplevde att även en ettårig 
budgetplanering blev för osäker eftersom världen snabbt kunde förändras under det 
kommande halvåret. Dessa förändringar har lett till att företagen idag möts av en kraftfull 
konkurrens och kunder som ständigt ställer högre krav. (Willoch, 1994) 
 
Det är inte endast bilden av kunder som förändrats de senaste årtiondena. Enligt Olve & 
Samuelsson (2008) har även industriländernas produktion ändrats. Tjänsterna har blivit en allt 
större del av dessa länders totala produktion. Idag finns det någon grad av tjänsteverksamhet i 
alla företag och inte endast inom specifika tjänsteföretag. Staten och kommunen baserar 
huvuddelen av sin verksamhet på tjänster och totalt sett arbetar nästan 80 procent av alla 
arbetstagare i västvärlden med tjänster. Det går inte längre att dra en markant gräns för vad 
som anses vara ett varu- eller tjänsteproducerande företag. Även ett företag som främst 
arbetar med försäljning av fysiska produkter måste fundera över frågor ur ett tjänsteperspektiv 
för att stärka sin konkurrenskraft. 
 
Flygbolaget SAS förlorade sin konkurrenskraft en tid efter oljekriserna som ägde rum år 1973 
och år 1979. När kostnaderna ökade och lönsamheten sjönk motarbetade SAS detta genom att 
skära ner på kostnaderna. Det ledde till att även de kostnader som kunderna var villiga att 
betala för försvann. Det blev en ond cirkel som Jan Carlzon fick i uppdrag att bryta när han 
tillträdde som VD. Hans strategi för att förbättra SAS konkurrenskraft gick ut på att fokusera 
på affärsresenären, ge marknadens bästa service, satsa på förändringsprocessen, ta vara på det 
ögonblick när SAS möter kunden samt låta personalen gå servicekurser. Carlzons strategi 
resulterade i en vändning av den låga lönsamheten och det var ur denna strategi som service 
management-konceptet föddes. Tjänsteföretag ser vanligen service som den kritiska faktorn 
och det avgörande konkurrensmedlet. Detta då det finns många företag som levererar samma 
typ av tjänster, exempelvis inom banker och försäkringsbolag, och servicen är det enda som 
kan skilja dem åt. (Bengtsson & Skärvad, 2001) 
 
Det allra svåraste med kvalitetsarbetet för ett företag är att hålla en hög kvalitetsnivå under en 
längre tid. Dock är detta essentiellt då kvalitet är ett villkor för överlevnad inom flertalet 
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branscher. Det finns många moden som kommit och gått gällande management men 
kvalitetsdimensionen är här för att stanna och dess relevans kommer alltid att bestå. Kvalitet 
är därför en kritisk faktor för företags framgång och kräver mycket arbete. Det är av stor vikt 
att alla nivåer och alla anställda inom företagen är delaktiga i detta arbete och tar ansvar för 
det. Svårigheten med kvalitet är att kriterierna för vad hög kvalitet är ständigt förändras. Det 
innebär att när ett företag når sina uppsatta mål, gällande kvalitet, är kanske dessa inte 
relevanta längre. Det är därför vikigt att företag kontinuerligt håller sig uppdaterade gällande 
sina kunders krav och önskemål. Kvalitetskriterierna kan dessutom skilja sig mellan olika 
branscher men trots det finns det vissa delar som alla tjänsteföretag bör arbeta med för att 
uppnå hög kvalitet. Till exempel att de försöker överträffa kundens förväntningar, att kunden 
anser sig fått sina behov tillfredställda samt att kunden bedömer sannolikheten för återköp 
som stor. (Sternhufvud, 1998) 
 
1.2 Problemområde 
Som Ternov (1998) belyser kan ett flertal effekter erhållas genom ett fungerande 
kvalitetsarbete. Dessa kan till exempel vara fler nöjda kunder, en ökad arbetsglädje samt en 
ökad kostnadseffektivitet inom verksamheten. Vi menar att effekterna av ett välfungerade 
kvalitetsarbete är för de flesta ett välkänt fenomen som ofta eftersträvas, men att 
implementera det är desto mer komplext. Begreppet kundkvalitet är ofta aktuellt inom företag 
där tjänster av olika typer levereras och där en interaktion sker mellan kunden och företaget. 
Att följa upp och utveckla sin verksamhets kundkvalitet kan vara viktigare inom företag av 
större karaktär där närheten till kunden kan vara mer begränsad än i mindre företag. De 
eftersträvar att bygga en relation till sina kunder som ska upplevas som genuin och ärlig vilket 
ger företaget en familjär känsla där kunderna känner sig utvalda och speciella. Det är även i 
dessa stora företag, med en komplex struktur, som kundkvalitet kan vara speciellt svårt att 
uppnå. Deras kundkrets är ofta stor vilket leder till en utmaning att se varje kund som unik, få 
den att känna sig speciell och att dennes åsikter beaktas.  
 
Att inom ett större företag med flera anställda få alla att sträva mot samma uppsatta mål är 
som allmänt känt en svår process. Vägen är ofta lång mellan ledningens beslut ner till den 
personal som står ansikte mot ansikte med den för företaget livsnödvändiga kunden. De mål 
som eftersträvas måste genomsyra företaget och alla dess anställda, för att de uppsatta målen 
för önskad kundkvalitet ska kunna uppnås. Då varje kunds behov är olika kan de anställdas 
arbetsuppgifter och bemötande av kunderna inte standardiseras genom att fastställa rutiner. 
Varje kund måste ses som en unik individ vars behov och önskemål behandlas separat. 
Ledningens förtroende för den egna personalen måste därmed vara stor då det kommer till 
mötet mellan företaget, i form av dess anställda, och kunden.  
 
Broadbent (1999) belyser en viktig aspekt i sin bok genom uttrycket “What you measure is 
what you get”. Han menar att för att en aktivitet inom företaget ska bli synlig och därmed 
kunna utvecklas och förbättras krävs det att den är mätbar. Om aktivitetens utveckling går att 
mäta kan jämförelser göras som kan indikera om den utförda aktiviteten har lett till 
förbättringar eller försämringar i förhållande till det uppsatta målet. Vi anser att användningen 
av mått kan ge företag fördelar då det kommer till att nå de uppsatta målen som finns. Om 
tydliga riktlinjer saknas kan problem uppstå med att till exempel få den egna personalen att 
sträva åt samma håll samt att se hur verksamheten utvecklas över tiden. Med den ovan förda 
diskussionen vill vi belysa att de finns ett flertal olika aspekter som ett företag bör beakta då 
det kommer till att tillfredsställa sina kunder. Dessa aspekter finner vi intressanta och vill 
därför undersöka tjänsteföretags arbete med kundkvalitet vidare. Vi söker därmed i vår 
undersökning svar på följande fråga:  
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• Vilka faktorer påverkar tjänsteproducerande företags förbättring av 

kundkvalitet? 
 
1.3 Syfte 
Företag som aktivt arbetar med att mäta, utveckla och förbättra sin kundkvalitet kan skapa en 
bättre förståelse för sina kunder och deras behov. Genom detta ökar möjligheterna för att 
erhålla nöjda kunder som återkommer och därmed fortsätter att nyttja företagets tjänster. 
Dock är inte arbetet med att förbättra kundkvalitet oproblematiskt. Om ett företag misslyckas 
med att leverera en tillfredsställande kundkvalitet leder detta till att missnöjda kunder erhålls. 
Detta kommer i sin tur minska företagets antal affärer och därmed lönsamheten vilket i 
längden kan resultera i en konkurs. Syftet med denna undersökning är därmed att fastställa 
vilka faktorer som påverkar tjänsteproducerande företag då de vill förbättra kundkvaliteten. 
Genom att fastställa vilka faktorer som påverkar kundkvaliteten kan företagen undvika de 
negativa och ta lärdom av de positiva.   
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2. Metod 
I det här kapitlet redogör vi för vilka metoder som använts vid utförandet av undersökningen. 
Bland annat beskrivs vilket vetenskapligt förhållningssätt som använts samt hur intervjuerna 
gått till och hur urvalet av intervjupersoner genomfördes. 

 
2.1 Kvantitativ eller kvalitativ metod 
Företagsekonomisk forskning delas upp i två metoder; kvantitativ- och kvalitativ metod. Den 
kvantitativa metoden har länge varit dominerande men minskade något under 1980-talet då 
den kvalitativa metoden fick allt större betydelse. Anledningen till att de finns en distinktion 
mellan dessa metoder är att det är ett lämpligt sätt att klassificera olika tillvägagångssätt inom 
företagsekonomisk forskning. (Bryman & Bell, 2005) 
 
Den kvantitativa metoden handlar främst om att samla in numerisk data och att den har en 
nära relation till naturvetenskaplig forskning. Det innebär att den grundar sig på att forskaren 
har en objektivistisk syn på verkligheten. (Bryman & Bell, 2005) Enligt Patel & Davidson 
(2003) använder forskaren oftast metoder som mätningar och statistiska analyser när den 
kvantitativa metoden används. Det är även vanligt att ett stort antal individer tillfrågas för att 
kunna göra en generalisering av en hel population (Jacobsen, 2002). Den kvalitativa 
forskningsstrategin lägger i motsats till den kvantitativa sin fokus vid ord istället för siffror, 
menar Bryman & Bell (2005). Den kvalitativa metoden tar avstånd från naturvetenskapens 
normer och tillvägagångssätt när det gäller synen på verkligheten. Istället för att vara 
objektivistisk fokuserar den här metoden på forskningens individer och hur dessa uppfattar 
den sociala verkligheten. I motsats till den kvantitativa metoden är det ofta ett fåtal individer 
som ingår i den här formen av undersökningsmetoden. (Jacobsen, 2002) 
 
Vi har valt att använda den kvalitativa metoden i den undersökning som genomförts. Detta för 
att fokus har varit på ord och intervjupersonernas berättelser. Vi har inte jämfört företagen 
som intervjuats genom användning av siffror och statistiska analyser utan istället använt 
språket för detta. Det är de intervjuades verklighet i form av deras intryck, tankar och åsikter 
kring ämnet som vi har försökt förstå och tolka vilket innebär att en kvalitativ metod har 
använts. Då vi undersökt hur tjänsteproducerande företag arbetar med kundkvalitet har vi 
tillfrågat ett fåtal personer med kunskap eller erfarenhet från ämnet inom samtliga av de valda 
företagen. Det innebär att vi inte intervjuat ett tillräckligt stort antal individer för att vi ska 
kunna generalisera resultatet och kan därför inte säga att vi gjort en kvantitativ forskning. Då 
vi istället sökte en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar kundkvaliteten var det av 
större intresse att ställa många frågor till ett fåtal personer för att få en djupare bild av ämnet, 
vilket karakteriserar den kvalitativa metoden.  
 
2.1.1 Forskningssynsätt 
Forskarens huvudskaliga uppgift är att relatera teori och empiri till varandra. Det finns tre sätt 
att se på hur forskaren kan relatera teori med verklighet, dessa är induktion, deduktion samt 
abduktion. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Det induktiva synsättet är starkt kopplat till en kvalitativ forskningsmetod, fastställer Bryman 
& Bell (2005). Induktion handlar om att forskaren följer ”upptäckandets väg” vilket innebär 
att den kan undersöka ett objekt utan att först ha förankrat undersökningen i en väl etablerad 
teori. Utifrån den insamlade informationen angående objektet och verkligheten kan forskaren 
formulera en teori. Risken med att arbeta induktivt är att man sällan kan fastställa med 
säkerhet den formulerade teorins generalitet på grund av att den grundar sig i en undersökning 
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som endast gäller för en specifik situation eller grupp av människor. Dock påpekar författarna 
att forskaren inte arbetar förutsättningslöst för att den inte utgår från en befintlig teori. En 
forskare har, trots ett induktivt synsätt, egna åsikter och speciella förutsättningar som kommer 
att påverka den teori som i slutskedet formuleras. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Deduktion är ett sätt att relatera teori med empiri i den kvantitativa metoden, enligt Bryman & 
Bell (2005). Patel & Davidson (2003) menar att en forskare som arbetar med deduktion följer 
”bevisandets väg”. Det medför att man utgår från vedertagna och redan existerande teorier för 
att utifrån dessa formulera ett antal hypoteser. Hypoteserna testas sedan empiriskt. Enligt 
Bryman & Bell (2005) innebär resultatet av den empiriska undersökningen att hypoteserna 
antingen bekräftas eller förkastas vilket i sin tur leder till att teorin som forskaren utgick ifrån 
kan revideras.  
 
Det finns dessutom ett tredje synsätt som kallas abduktion. Detta synsätt innebär att teori och 
empiri relateras till varandra genom en kombination av induktion och deduktion. Det första 
steget vid abduktion påminner om det induktiva synsättet då hypoteser formuleras utifrån den 
empiriska insamlingen. Nästa steg liknar istället deduktion när dessa hypotetiska teorier 
prövas på nya empiriska objekt. Det abduktiva synsättet innebär alltså att forskaren pendlar 
mellan olika sätt att relatera teori till empiri. Fördelen med att arbeta abduktivt är att forskaren 
inte är lika låst som om enbart induktion eller deduktion skulle användas. (Patel & Davidson, 
2003) 
 
Vår forskning baseras på det abduktiva synsättet då vi har pendlat mellan olika sätt att relatera 
teori med empiri. Undersökningen inleddes med att information gällande det aktuella ämnet 
söktes i redan existerande teorier. Med litteratur som grund utformades de intervjuguider som 
användes vid det empiriska insamlandet. Den empiri som, under intervjuerna, erhölls har 
sedan analyserats tillsammans med den referensram som vi i inledandet av undersökningen 
sammanställde. Då intervjuerna genererade mycket ny information ansåg vi det nödvändigt att 
återgå till referensramen för att utveckla och finna ytterligare teoretiskt stöd. Vi kände 
dessutom vid ett tillfälle att vi inte uppnått empirisk mättnad och valde då att göra ett 
återbesök till en intervjuperson för att få mer kunskap och stärka det empiriska materialet. Vi 
har alltså pendlat mellan teori och empiri under forskningens gång för att få en ökad förståelse 
för vår frågeställning och anser därför att abduktion använts. Genom detta fria sätt att arbeta 
har vi kunnat göra en djupgående analys och skapat en förståelse för det resultat som erhållits.  
 
2.2 Vetenskapliga förhållningssätt 
Det finns olika vetenskapliga förhållningssätt, två av dessa är motsatser till varandra och 
benämns positivism och hermeneutik. Positivismen grundar sig i den naturvetenskapliga 
traditionen och innebär att den kunskap som söks ska vara verklig och förnuftig. 
Positivisterna går emot filosofisk spekulation och vill att alla vetenskaper ska byggas efter 
samma grund. Vetenskapen om fysik anses vara idealet för positivismen och forskare har 
därför använt kvantitativa metoder för att formulera teorier i form av lagar och principer. 
(Patel & Davidson, 2003) 
 
Motsatsen till detta är alltså hermeneutik som betyder tolkningslära. Under 1900-talet blev 
hermeneutiken en filosofi som bygger på att förstå den mänskliga existensens grunder. Detta 
ska göras genom att tolka språk, handlingar samt livsyttringar. Hermeneutiken står för 
kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och forskare som är öppna, subjektiva och 
engagerade i sina undersökningar. Hermeneutiker anser att den mänskliga verkligheten 
bygger på en språklig grund och att språket kan generera kunskap. De är inte intresserade av 
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att förklara en specifik företeelse utan vill förstå den genom att tolka människor och deras 
existens. De menar att människors avsikter skildras i både språk och handling vilket genom 
tolkning går att förstå. En hermeneutisk forskare ser sitt forskningsobjekt utifrån ett subjektivt 
perspektiv. Forskarens egen uppfattning, tankar och intryck ses som en tillgång snarare än ett 
hinder när tolkningen utförs. Det är helheten som är i fokus men forskaren pendlar mellan 
delarna och helheten för att skapa en djupgående förståelse. Hermeneutik har tydliga 
influenser av abduktion i och med att forskaren pendlar mellan helheten och delarna av 
undersökningen. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Vi har haft ett hermeneutiskt förhållningssätt till undersökningen som utförts. Då vi använts 
oss av den kvalitativa metoden har språket och individer varit i fokus för oss. Vi har genom 
språket erhållit kunskap om det aktuella ämnet. Genom att dessutom personligen ha träffat 
intervjupersonerna har vi haft möjlighet att tolka både deras tal- och kroppsspråk. På så vis 
har vi kunnat skildra, förutom vad som sägs, ansiktsuttryck och den miljö som 
intervjupersonen befann sig i. Det anser vi har inneburit att goda och välgrundade tolkningar 
kring ämnet och personernas uppfattning om det har kunnat göras. Vi har inte sökt ett 
generellt svar som skulle kunna kopplas till positivismens lagar och principer utan sökt en 
djupare förståelse om vårt valda ämne. För att skapa denna förståelse har vi tagit del av 
intervjupersonernas subjektiva berättelser och låtit deras bild av det valda ämnet spegla vår 
tolkning av det empiriska materialet. Vi har försökt hålla oss så objektiva som möjligt men är 
medvetna om att våra egna uppfattningar och intryck till viss del påverkat forskningen. Dock 
tror vi att våra, till viss del, subjektiva tolkningar påverkat resultat i en positiv riktning och på 
så vis stärkt förståelsen. Vi har som tidigare nämnts använt oss av abduktion vilket även 
karakteriserar det hermeneutiska förhållningssättet. Eftersom vi pendlat mellan teori och 
empiri har vi också pendlat mellan ämnets helhet och de delar som vi valt att undersöka, 
vilket sedan resulterade i att en förståelse för helheten skapades.  
 
2.3 Kvalitativa intervjuer 
Intervjuer är den mest använda metoden i samband med den kvalitativa forskningsstrategin. 
Det finns i huvudsak två olika former av intervjuer; ostrukturerade och semistrukturerade. 
När forskaren väljer att utföra en ostrukturerad intervju använder den sig mer eller mindre 
endast av minnesanteckningar. Dessa hjälper till att gå igenom ett antal teman under intervjun. 
Det kan finnas tillfällen då intervjuaren endast ställer en fråga för att sedan låta 
intervjupersonen tala helt fritt. Forskaren bryter endast in när något kommer på tal som är av 
intresse och som kräver en följdfråga. När en semistrukturerad intervju används har forskaren 
ett antal teman som är relativt specifika för forskningsfrågan och som ska beröras under 
intervjun. Dessa finns sammanställda på en så kallad intervjuguide för att de ska kunna följas. 
Frågorna behöver dock inte komma i en förutbestämd ordning och intervjupersonen får 
möjlighet att fritt svara på frågorna utan styrning. Följdfrågor kan även uppkomma under 
intervjuns gång som inte fanns med på den ursprungliga intervjuguiden. Dessa får också 
ställas om forskaren har kommit på frågan i samband med något som intervjupersonen har 
sagt. Gemensamt för båda formerna av intervjuer är att de är flexibla. Båda ska även lämna 
utrymme för att intervjupersonen får tala fritt om vad den anser är viktigt gällande 
frågeställningen. (Bryman & Bell, 2005) 
 
Vi valde att använda semistrukturerade intervjuer i mötena med samtliga tillfrågade. Innan 
intervjuerna sammanställde vi intervjuguider med ett antal frågor som skulle beröras. 
Frågorna hade ursprungligen en ordning men den lät vi sedan bero då intervjupersonerna fick 
berätta fritt. Anledningen till att vi inte valde att göra ostrukturerade intervjuer var att det ökar 
risken för att personen som berättar hamnar utanför ämnets ramar. För att undvika det styrde 
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vi intervjupersonerna till den grad att deras berättelse var av intresse för vår frågeställning. Då 
intervjuerna genererade ny information kom vi på följdfrågor som ställdes i samband med 
något den tillfrågade berättade. Vi utvecklade två olika intervjuguider på grund av att 
intervjupersonerna hade olika befattningar inom företagen. Den första intervjuguiden 
utformades för personer med chefspositioner och den andra guiden utformades för dem som 
arbetar i direkt kontakt med kunder. Vissa frågor fanns med i båda guiderna och vissa var 
specifikt ställda för antingen chefer eller för de som träffar kunder. De båda intervjuguiderna 
finns bifogade i slutet av uppsatsen.  
 
Syftet med kvalitativa intervjuer är att upptäcka intervjupersonens uppfattningar om det som 
undersöks. Det är därför av stor vikt att det inte finns färdigformulerade svarsalternativ utan 
att intervjupersonen får associera fritt. Det finns därför inget rätt eller felaktigt svar då svaret 
som ges blir sanningen för den aktuella intervjupersonen. I och med detta anser författarna att 
kvalitativa intervjuer går att koppla till det induktiva eller abduktiva synsättet. (Patel & 
Davidson, 2003) Då vi sökte en förståelse för arbetet med kundkvalitet i olika 
tjänsteproducerande företag ville vi ta del av intervjupersonernas uppfattning och berättelse. 
Vi hade därför inga svarsalternativ förberedda och ställda inga frågor som intervjupersonerna 
kunde svara ja eller nej på. Frågorna ställdes så att en berättelse skulle kunna bli svaret där 
den intervjuade fick möjlighet att beröra de som den tyckte var av störst intresse eller det som 
den hade mest kunskap om. De frågor som ställdes var relativt omfattande med syftet att den 
intervjuade personen skulle få tolka dem utifrån sig själv och sina uppfattningar. 
 
Samma frågor bör ställas till samtliga intervjupersoner om forskaren bestämt sig för att vissa 
specifika frågor ska tas upp. Detta för att öka möjligheterna att lyckas göra en jämförelse 
mellan de olika intervjupersonerna. Frågorna bör även ställas i samma ordningsföljd på grund 
av att frågor och svar som tas upp tidigt i intervjun kan påverka de som tas upp först senare. 
(Ejvegård, 2003) Som vi tidigare nämnt hade vi två intervjuguider som användes för personer 
med olika befattningar. Dock ställdes samma frågor till samtliga chefer och samma frågor till 
alla som arbetar med direkt kundkontakt. På så vis hade vi en god chans att jämföra de olika 
företagens arbete med kundkvalitet och de anställdas uppfattning om det. Däremot valde vi att 
inte ställa frågorna i exakt samma ordningsföljd då det skulle kunna ha begränsat 
intervjupersonernas berättelse och därmed påverkat den information som vi erhöll. Istället 
valde vi att då det var lämpligt ställa en fråga från intervjuguiden under berättelsen som 
snarare upplevdes som en följdfråga för att på så sätt styra den intervjuade i rätt riktning.  
 
2.3.1 Personliga intervjuer 
Fördelen med att göra en personlig intervju istället för en telefonintervju är bland annat att 
forskaren kan se den personen som intervjuas. Det innebär att forskaren har möjlighet att 
reagera på ansiktsuttryck om exempelvis intervjupersonen ser osäker ut och en fråga behöver 
förtydligas. Dessutom innebär en personlig intervju att visuella hjälpmedel kan användas. 
Forskaren kan vilja förtydliga en fråga med hjälp av diagram eller dylikt och intervjupersonen 
kan vilja utveckla sitt svar med hjälp av detsamma. (Bryman & Bell, 2005)  
 
Genom att träffa samtliga intervjupersoner hade vi möjlighet att ta del av de positiva effekter 
som personliga intervjuer innebär. Vi kunde se ansiktsuttryck och följa de tillfrågades 
kroppsspråk för att avgöra vilka delar de fann mest intressant samt förtydliga och ställa 
följdfrågor vid behov. Denna form av intervju gav oss även möjlighet att ta del av skriftligt 
material som vissa intervjupersoner delade med sig av. Bland annat kunde de beskriva 
specifika detaljer genom att måla upp en visuell bild på papper samt visa vilka typer av 
diagram med mera som de använde sig av i sina kundundersökningar. Därför ser vi det som 
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en stor fördel att vi fick möjlighet att göra personliga intervjuer i samtliga fall. Därmed slapp 
vi gå miste om ovan nämnda fördelar vilket hade kunnat ske vid telefonintervjuer.  
 
2.3.2 Dokumentation av intervjuer 
Det finns två sätt som intervjuaren kan registrera de svar som intervjun genererar, enligt Patel 
& Davidson (2003). Det första är att göra anteckningar och det andra är att spela in intervjun 
på band. Om anteckningar väljs är det av vikt att omgående efter intervjun sammanställa 
dessa för ett förtydligande. Det krävs även mycket övning om anteckningarna ska kunna 
fungera på ett tillfredsställande sätt. Om ljudinspelningar ska genomföras måste forskaren ha 
intervjupersonens tillstånd. Den största fördelen med att spela in på band är att samtliga svar 
registreras exakt. Bryman & Bell (2005) påpekar vikten av att ha en bra diktafon med en väl 
fungerade mikrofon. Detta för att man lätt ska kunna höra vad som sagts och på så vis kunna 
fånga intervjupersonens exakta uttryck och talesätt. 
 
Fördelen med att använda bandspelare är att det är praktiskt. Forskaren kan efter intervjun i 
lugn och ro lyssna igenom vad som sagts och ta med det relevanta i undersökningen. Dock 
finns det en risk att ljudinspelningen hämmar intervjupersonen från att svara på ett detaljerat 
och beskrivande sätt. Vissa tenderar att bli mer försiktiga när bandet rullar än när intervjuaren 
endast för anteckningar då svaren registreras ordagrant. Författaren menar vidare att det kan 
vara tidskrävande för forskaren att skriva ut intervjuerna ord för ord om transkribering väljs 
som bearbetning av intervjumaterialet. När forskaren har sammanställt intervjuerna kan dessa 
med fördel skickas ut till intervjupersonerna. På så vis får de som intervjuades en chans att 
göra eventuella justeringar om exempelvis ett missförstånd har skett. Det kan även hända att 
den aktuella intervjupersonen har ändrat sig gällande ett uttalande och det är då den nya 
versionen som forskaren får använda i sin undersökning. (Ejvegård, 2003)  
 
Vi valde att använda oss av både anteckningar och en diktafon vid samtliga intervjuer. En av 
oss var huvudansvarig för att ställa frågorna och den andras uppgift var i huvudsak att föra 
anteckningar. Detta arbetssätt fungerade mycket tillfredsställande och syftet med det var att 
underlätta den dialog vi ville föra med den intervjuade. Den intervjuade kunde genom detta 
fokusera på den som ansvarade för samtalet och vi upplevde det som om det kändes mer som 
ett samtal mellan två personer istället för en intervju där vi utgjorde majoriteten av de 
närvarande. Vi menar att detta kan underlätta situationen för den intervjuade eftersom de 
annars kan känna sig utsatta och i underläge. Vi fick även positiv respons från vissa 
intervjupersoner angående detta arbetssätt. De ansåg att det var bra att en av oss ställde 
frågorna då det minskade risken för förvirring eftersom vi på så vis undvek att tala i mun på 
varandra.  
 
Ytterligare en fördel som vi ansåg att detta arbetssätt bidrog med var att den som ansvarade 
för att anteckna fick en bättre överblick för om samtliga frågor hade besvarats. Genom att 
signalera till den som ställde frågorna kunde eventuella missade frågor uppmärksammas. 
Dessutom hade den person som förde anteckningarna mer tid för att reflektera över de svar 
som erhölls och kunde även formulera kompletterande frågor om behov fanns. Efter intervjun 
såg vi snabbt över anteckningarna så att vi var överens om vad som sagts för att undvika att 
missförstånd skulle uppstå vid sammanställningen av empirin. Dock kände vi att vi inte var 
tillräckligt duktiga på att anteckna och valde därför att även använda oss av ljudinspelning. 
Innan varje intervju inleddes frågade vi intervjupersonen om det gick bra att vi spelade in och 
samtliga gav sitt godkännande. Vi var noga med att tillägga att inspelningen endast var för att 
underlätta bearbetningen av informationen för oss och poängterade att det inte skulle spelas 
upp för någon annan. Vi är medvetna om att diktafonens närvaro kan hämma 
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intervjupersonerna men upplevde inte att de tillfrågade kändes obekväma. Därför var vi 
villiga att ta den risken då fördelarna vägde tyngre än nackdelarna.  
 
Under vissa intervjuer gav den intervjuade oss information som de ansåg var lämplig för oss 
att ha men som de inte ville skulle finnas med i skrift i uppsatsen. Detta sa de i anslutning till 
att informationen lämnades och vi accepterade detta och informerade om att det skulle 
exkluderas. Efter att intervjuerna genomförts valde vi att transkribera samtliga för att inte 
missa de tillfrågades egna uttryck och på sätt skapa en rättvisande bild av företagen. Att ha 
samtliga intervjuer nedskrivna på papper underlättade även det arbete som vi hade framför oss 
med sammanställningen av intervjuerna. Efter sammanställningarna skickades den 
information som erhölls från varje företag ut till de aktuella intervjupersonerna så att de fick 
chans att uppmärksamma oss om eventuella missuppfattningar. I detta läge valde vi att 
separera företagens svar så att de enbart fick ta del av vad de själva och deras kollegor sagt. 
På så vis ville vi undvika att de intervjuade personerna kände oro för att ett konkurrerande 
företag fick ta del av informationen innan de hann ge sitt godkännande.  
 
2.4 Val av intervjupersoner 
Urvalet av intervjupersoner kan gå till på olika sätt. I huvudsak finns det två former av urval; 
sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Det förstnämnda innebär att valet görs 
slumpmässigt. Det betyder att forskaren är medveten om sannolikheten för att samtliga 
enheter i en population är representerade. En fördel med sannolikhetsurval är att forskaren har 
möjlighet att dra generella slutsatser av resultatet. Icke-sannolikhetsurval omfattar alla de 
urval som inte följer sannolikhetsurvalets principer. Författarna menar att bekvämlighetsurval 
är en form av icke-sannolikhetsurval. Begreppet innebär att forskaren väljer intervjupersoner 
som är tillgängliga vid det aktuella tillfället för undersökningen. I sin tur finns det ytterligare 
ett urval som är en form av bekvämlighetsurval. Detta kallas snöbollsurval alternativt 
kedjeurval och innebär att forskaren, i ett första steg, tar kontakt med ett antal individer som 
är av intresse för undersökningen. Genom dessa personers rekommendationer får sedan 
forskaren kontakt med andra potentiella intervjupersoner som är relevanta. Fördelen är att 
denna form av urval ofta tar lite tid och pengar i anspråk att utföra. Används detta urval är 
dock inte en generalisering av resultatet möjligt på grund av att en hel population inte är 
representerad. (Bryman & Bell, 2005)  
 
Valet av intervjupersoner har vi baserat på ett icke-sannolikhetsurval. Det beror på att vi sökte 
personer som var väl insatta i det aktuella ämnet. Hade vi slumpmässigt valt intervjupersoner 
var risken stor att vi skulle ha talat med många som inte hade tillräckliga kunskaper för att 
bidra till svaren på vår frågeställning. Vissa personer tog vi kontakt med på grund av att de 
fanns tillgängliga på ett företag som en av oss arbetar inom. Det innebär att ett 
bekvämlighetsurval använts. Andra företag valdes mer slumpmässigt men gemensamt är att 
samtliga är tjänsteproducerande företag som är belägna i Kalmar och på Öland, alltså inom 
vårt närområde. Detta för att vi upplevde oss begränsade både tid- och kostnadsmässigt. Vi 
har även använt oss av ett snöbollsurval för att få kontakt med en del av intervjupersonerna. 
När vi tagit kontakt med den första personen i varje företag och berättat vad undersökningen 
handlade om hörde vi oss för om potentiella intervjupersoner. Vi erhöll då information om 
vilka andra personer som kunde vara av intresse för oss att intervjua inom respektive företag. 
På så sätt fick vi chans att tala med personer som var väl insatta i arbetet med kundkvalitet 
och det genererade en bra substans gällande empirin. Samtliga företag och intervjupersoner 
presenteras i inledningen av empirin. Läsaren kommer då att upptäcka att vi har intervjuat fler 
personer i de två bankerna än på de hotell som ingår i undersökningen. Det är ett medvetet val 
då vi kände att det var nödvändigt för att kunna erhålla den information som behövdes. 
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Bankerna är uppbyggda av fler avdelningar och nivåer och vi fann det därmed intressant att se 
hur olika befattningar inom dessa arbetade med ämnet. Inom hotellen saknades samma 
uppdelning vilket ledde till att färre personer behövde intervjuas för att erhålla 
överensstämmande information.  
 
2.5 Datainsamling 
Det finns olika källor som forskaren kan använda sig av för att finna svaret på 
frågeställningen, dessa kallas primärkällor och sekundärkällor. Vilken källa som används 
beror bland annat på vilken tid och vilka medel som finns till förfogande. Den stora skillnaden 
mellan typerna av källor är forskarens närhet till informationslämnaren. (Patel & Davidson, 
2003) 
 
2.5.1 Primärkällor 
Primärdata är, enligt Patel & Davidson (2003), data som forskaren har samlat in genom närhet 
till den som besitter relevant information. Jacobsen (2002) menar att primärdata samlas in av 
forskaren för första gången och är specifik för den aktuella problemställningen. Primärdata 
erhålls genom att forskaren använder metoder såsom intervjuer, observationer eller 
frågeformulär. Nackdelen med denna form av data är, enligt Bryman & Bell (2005), att den 
ofta är tid- och kostnadskrävande. Vi har erhållit primärdata från de personer som intervjuats 
vid respektive banker och hotell som ingår i forskningen. På så sätt har vi haft möjlighet att få 
ta del av information som är direkt relevant för vår undersökning. Det har tagit mycket tid i 
anspråk men varit mycket värdefullt för våra slutsatser. 
 
2.5.2 Sekundärkällor 
Sekundärkällor är övriga källor som inte är primära vilket innebär att forskaren inte erhåller 
data genom närhet till informationslämnaren, menar Patel & Davidson (2003).  Sekundärdata 
består av data som har samlats in av någon annan än forskaren själv. Det innebär att data 
samlats in i ett annat syfte och redan existerar vid undersökningens start. Fördelarna med att 
använda sig av sekundärkällor är bland annat att det sparar tid och pengar, att dessa data ofta 
är av mycket hög kvalitet samt att forskaren kan ägna mer tid till analysen. Dock finns det 
även begränsningar när det kommer till att använda sekundärdata i forskningen. Exempelvis 
är forskaren inte från början bekant med materialet och behöver därför tid att skapa sig 
förståelse för den, ibland, komplexa informationen. (Bryman & Bell 2005) De sekundärdata 
vi använt oss av består främst av litteratur och artiklar som skrivits i ämnet. Det har gett oss 
kunskaper om kundkvalitet som vi sedan kunnat koppla till den empiri som erhölls av 
primärkällorna. Tid avsattes för att läsa och urskilja vilken sekundärdata som var av vikt för 
vår specifika undersökning eftersom den från början skapats i ett annat syfte.  
 
2.6 Kvalitet inom kvalitativa undersökningar 
Det finns två begrepp som forskaren bör ta hänsyn till i sin undersökning, dessa är reliabilitet 
och validitet. Det är av stor vikt att vissa aspekter tas i beaktning när det gäller den teknik som 
används i forskningen. Exempelvis måste mätningsinstrument och undersökningsmetoder 
vara reliabla och valida om de på ett lämpligt sätt ska vara användbara i den aktuella 
undersökningen. Om dessa krav inte uppfylls får resultatet inget vetenskapligt värde. 
(Ejvegård, 2003) 
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2.6.1 Reliabilitet 
Reliabilitet anger om de mätinstrument som används är tillförlitliga eller inte, menar Ejvegård 
(2003). Eftersom det är forskaren som utvecklar det mätinstrument som används är det 
därmed forskarens uppgift att beakta huruvida instrumentet har en hög reliabilitet. Bryman & 
Bell (2005) menar att reliabilitet svarar på frågan om undersökningen skulle bli exakt likadan 
om den utfördes igen. En låg reliabilitet innebär att forskningen utsätts för slumpmässiga eller 
tillfälliga händelser. Reliabiliteten används främst när forskaren använder sig av den 
kvantitativa forskningsmetoden och får en annan betydelse i den kvalitativa metoden. Vid 
intervjuer menar Patel & Davidson (2003) att två intervjuare kan användas för att höja 
reliabiliteten. På så vis finns det två personer som kan registrera svar och stämmer dessa 
överens tyder det på att reliabiliteten är hög. Forskaren kan även ”lagra” verkligheten genom 
ljudinspelning för att kunna registrera svaren i efterhand. Det innebär att intervjuaren kan 
lyssna på svaren ett flertal gånger för att undvika missuppfattningar. Vidare menar författarna 
att reliabilitet bör beaktas utifrån det specifika fallet när det kommer till kvalitativa 
undersökningar.  
 
När det kommer till möjligheten att replikera vår undersökning tror vi att den är liten. Det 
beror på att det är svårt att utföra intervjuerna på exakt samma sätt då personerna fick tala och 
associera fritt. Men eftersom reliabiliteten främst är kopplad till den kvantitativa 
forskningsmetoden ser vi inte det som ett problem. Vi har dock varit två intervjuare vid 
samtliga intervjuer. Det innebär att, som vi tidigare nämnt, båda har haft möjlighet att 
registrera de svar som erhållits. Svaren har sedan jämförts mellan anteckningar och 
ljudinspelning för att inga missuppfattningar ska ha skett vilket tyder på att undersökningens 
reliabilitet är hög utifrån den kvalitativa metoden.  
 
2.6.2 Validitet 
Validitet det andra kriteriet som är av stor vikt i forskning och handlar om att forskaren mäter 
det som verkligen ska mätas. Använder sig forskaren av preciserade mått och mätmetoder får 
undersökningen en hög validitet. (Ejvegård, 2003) Enligt Patel & Davidson (2003) handlar 
validitet om, när det kommer till kvalitativ metod, hela forskningsprocessen och inte enbart 
datainsamlingen. Det yttrar sig genom att forskaren använder sin förförståelse för det aktuella 
ämnet under hela undersökningsprocessen. Gällande datainsamlingen kan hög validitet 
uppnås om den information som forskaren erhåller genererar en trovärdig tolkning av det 
aktuella ämnet. Vidare menar författarna att kvalitativa studier ofta innebär att intervjuerna 
transkriberas. Det är då ofrånkomligt att forskaren mer eller mindre omedvetet påverkar 
materialet genom att exempelvis missa betoningar och justera ofullständiga meningar. För att 
undvika detta och vidhålla en hög validitet kan forskaren med fördel använda sig av 
kommunikativ validitet. Det innebär att intervjupersonerna får ta del av transkriberingen och 
på så vis kan rätta forskaren om tolkningen av intervjun är felaktig.  
 
Vi anser att den information som samlats in lett till att en trovärdig tolkning kunnat göras. Vi 
har sett till att de personer som intervjuats har besuttit mycket kunskap om kundkvalitet för att 
en djup förståelse ska uppnås och validiteten stärkas. Genom att använda semistrukturerade 
intervjuer såg vi till att samtliga tillfrågade höll sig inom ramen för ämnet även om de annars 
fick tala fritt. Det innebär att vi undersökte det som vi verkligen avsåg att undersöka, vilket 
har stärkt validiteten. Vi har även använt oss av kommunikativ validitet då samtliga 
intervjupersoner fått möjlighet att se över sammanställningen av empirin. De kunde då 
kommentera och ha synpunkter på tolkningen och rätta oss om missuppfattningar uppstått. 
Där igenom har validiteten ytterligare stärkts i vår undersökning.   
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2.7 Metodkritik 
Vi vill här nämna att en av författarna till uppsatsen arbetar på en bank som intervjuats. Vi är 
medvetna om att det kan anses vara ett problem då det kan ha påverkat intervjupersonernas 
svar. Dock tror vi inte att denna kontakt har påverkat uppsatsen i en negativ riktning utan 
snarare på ett positivt sätt. Genom denna förkunskap om företaget visste vi vilka personer som 
kunde vara av intresse att intervjua angående det aktuella ämnet. På så sätt fick vi möjlighet 
att tala med personer som var väl insatta i arbetet med kundkvalitet. Vi kan inte med säkerhet 
veta om dessa personers svar påverkats av att de intervjuats av en kollega. Dock anser vi att 
fördelarna med kontakten väger tyngre än risken att svaren eventuellt påverkats något. 
Dessutom märkte vi att svaren påminde om de svar som vi fick av den andra banken, som vi 
inte har någon personlig koppling till, vilket tyder på att intervjupersonerna inte påverkades 
till en sådan grad att det inverkat på uppsatsen.    
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3. Referensram 
I detta kapitel presenteras olika teorier som vi anser är relevanta för undersökningen. Vi 
inleder med att förklara begreppen tjänster och kundkvalitet som en bakgrund till vårt valda 
ämne. Detta följs av, bland annat, mål och mått för kundkvalitet samt mötet med kunder. 
Kapitlet avslutas med en teoretisk motivering samt en modell för att ge läsaren en helhetsbild 
av de teorier som belysts samt deras samband med varandra. 

 
3.1 Tjänstebegreppet 
Tjänsteproduktion skiljer sig väsentligt i vissa avseenden från tillverkning av varor. För att 
kunna förstå hur ett företag bör arbeta med kvalitet inom ett tjänsteföretag är det av vikt att 
först förstå vad som skiljer tjänster och dess produktion mot fysiska produkter och dess 
tillverkning. Ett begrepp som numera används för att särskilja vad som produceras är 
servuktion. Genom detta begrepp poängteras att produktion av varor skiljer sig från processen 
att framställa tjänster. (Edvardsson & Thomasson, 1992) 
 
Det finns ett flertal definitioner på vad som anses vara en tjänst. Ett flertal författare, som 
skriver angående ämnet, utelämnar ofta en definition vilket kan bero på att vad som anses 
vara en tjänst är en del av vardagsspråket och därmed ger en allmän föreställning. En vanlig 
skillnad som görs mellan varor och tjänster är att de förstnämnda anses vara materiella medan 
de senare är immateriella. Att utföra en tjänst resulterar därmed inte främst i att en fysisk sak 
framställs utan mer icke – materiella saker såsom kunskap eller beslut. Det som blir resultatet 
av en tjänst är en aktivitet, ett tillstånd eller en känsla i motsats till en fysisk sak. (Svensson & 
Orban, 1995) 
 
En tjänst karakteriseras av att den är abstrakt och därmed är svår att förklara för leverantörer 
samt att bedöma för kunderna, enligt Edvardsson & Thomasson (1992). Bergman & Klefsjö 
(1994) menar att en tjänst består av aktiviteter och processer och kan därmed inte testas av 
kunden innan den inhandlas. Till följd av tjänstens oförmåga att testas innan den produceras 
söker den potentiella kunden efter ledtrådar som kan indikera hur den immateriella tjänsten är, 
menar Edvardsson & Larsson (2004). Ledtrådarna fungerar som ett sätt att bedöma den tjänst 
som inte går att värdera på förhand och det är därmed viktigt att leverantören försöker att 
konkretisera den erbjudna tjänsten.  
 
Tjänsten konsumeras till stor del samtidigt som den produceras och kan därmed inte lagras 
och transporteras. I motsats till då en vara införskaffas av en konsument blir den som 
inhandlar en tjänst inte ägare av någonting till följd av tjänstens abstrakta natur. Då en 
tjänsteleverans ofta består av ett system av flera underliggande tjänster är det av vikt att 
samtliga av dessa fungerar tillfredsställande då den slutliga tjänsten kommer att bedömas som 
en helhet av alla dess delar. (Edvardsson & Thomasson, 1992) 
 
En tjänst kan också beskrivas som en kedja av händelser eller aktiviteter, som antingen är 
parallella eller sekventiella. Dessa händelser eller aktiviteter bildar en process där kunden ofta 
medverkar genom att utföra vissa delar i interaktionen med tjänsteföretagets anställda för att 
uppnå ett visst resultat. Det erhållna resultatet kan antingen påverka kunden själv eller något 
som denne äger. Den utförda tjänsten anses inte finnas förrän kunden själv kan uppleva 
resultatet av den. Samma typ av tjänst kan utföras på ett flertal olika sätt vilket ofta är fallet då 
det kommer till de tjänster som till exempel en bank utför. Då exempelvis en överföring 
mellan olika konton ska ske kan detta göras genom ett besök på ett bankkontor eller via 
Internetbank. De olika alternativen för att få samma tjänst utförd innebär helt olika 
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förutsättningar för kunden men även för de anställda vid den aktuella banken. (Edvardsson & 
Larsson, 2004) 
 
När en tjänst produceras deltar kunden ofta direkt och aktivt i produktionsprocessen som en 
medproducent. Att föra en fungerande dialog med kunden under produktionen är därmed 
nödvändig för att produktionen ska bli tillfredsställande. (Edvardsson & Thomasson, 1992) 
Det är av vikt att tjänsternas speciella karaktärsdrag beaktas då det kommer till dess 
utformning, marknadsföring, produktion samt leverans. En avgörande del av bedömandet av 
tjänstens kvalitet består av mötet mellan kunden och tjänsteleverantören. (Bergman & Klefsjö, 
1994) 
 
3.2 Kunder och kundkvalitet 
 
3.2.1 Kunder, en definition 
En kund kan bestå av såväl privatpersoner som företag och hushåll. Kunder utgör en del av 
tjänstesystemets resurser då det kommer till deras egen kunskap och förmåga att till exempel 
tillgodogöra sig information men även då det kommer till den utrustning som de använder. De 
olika aspekterna av kunden som påverkar tjänstesystemets resurser kommer även att påverka 
förutsättningarna för tjänsten och dess kvalitet. (Edvardsson & Larsson, 2004) 
 
Edvardsson & Thomasson (1992) menar att det är vanligt att företag eller organisationer 
saknar en tydlig bild av vilka som är just deras kunder och hur dessa kan betjänas på bästa 
sätt. Det finns ett flertal olika typer av kunder och några redogöras för nedan; 
 

• Multikunden finns i de företag som vänder sig till ett flertal olika typer av kunder 
• Internkunden kan bestå av kollegor eller andra avdelningar inom verksamheten 
• Externkunder vilka ofta delas in i befintliga respektive potentiella kunder 
• Privatkunder och företagskunder 
• Lönsamma och olönsamma kunder 
• Imageskapande kunder 
• Helkund där till exempel kunden har samtliga försäkringar i samma bolag 
• Delkund där till exempel kunden har sina försäkringar i minst två olika bolag 

 
Då det finns ett flertal olika typer av kunder som har skiftande behov, krav och förväntningar 
på företaget är det viktigt att sätta sig in i kundens perspektiv för att kunna tillgodose deras 
olika behov. För att kunna anpassa verksamheten till de skiftande kundbehoven är det av vikt 
att använda sig av en kundorienterad verksamhet. (Edvardsson & Thomasson, 1992) 
 
Edvardsson & Larsson (2004) anser att då ett tjänstesystem ska utformas är det viktigt att 
kunden på ett enkelt sätt ska kunna agera och bidra till processen. Några av de aspekter som 
författarna anser bör beaktas då det kommer till utformandet och utvecklingen av en tjänst är: 
 

• interaktionen mellan kunderna 
• kundernas förhållande till den egna organisationen då det kommer till bland annat 

rutiner, öppettider och sätt att informera 
• samspelet mellan verksamhetens anställda och kunderna 
• samspelet mellan kunden och de teknisk-fysiska resurserna samt de fysiska 

produkterna 
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Enligt Ternov (1998) kan kunder definieras som följande: 
 

”Dem vi är till för” 
    (Ternov, 1998:65) 
 
Kunden kan ses som den som drar nytta av de värdeskapande åtgärder som företagets 
processer ger, med andra ord mottagaren av en produkt eller tjänst. Begreppet kund har ibland 
kompletterats med termen intressent. Edvardsson et al. (1998) menar att kunden i ett 
tjänsteföretag är den som är direkt mottagare av den utförda tjänsten och den som även aktivt 
bidrar till att tjänsten skapas och att ett mervärde realiseras. 
 
Det är kundens behov, krav, förväntningar och önskemål som ska vara styrande för 
organisationen och dess medarbetare. Kunder kan ha olika benämningar beroende på hur 
organisationen väljer att definiera dem, några av dessa är konsumenter, gäster, köpare, 
patienter, elever, beställare eller intressenter. (Helling & Helling, 2000) 
 
Kundpyramiden 
Länken mellan servicekvalitet och lönsamhet har varit ifrågasatt. Det var först under 1990-
talet som det, på ett övertygande sätt, fastställdes att en sådan länk fanns. Dock har inte 
studierna ännu lyckats bevisa att länken mellan servicekvalitet och lönsamhet kan bli starkare 
om företaget lyckas fastställa att vissa kunder är mer lönsamma än andra. Alla kunder 
kommer inte att reagera på samma sätt om de får exakt samma typ av service. Olika 
kundsegment är olika känsliga för service. De som är mest troliga att reagera starkt positivt på 
förbättrad service bör mest resurser satsas på. Ett fåtal företag har kommit fram till att de kan 
bli mer lönsamma genom att fastställa att kunder har olika lönsamhetspotential. När 
segmenteringen är gjord kan företagen sedan skräddarsy servicen för de olika kundsegmenten. 
(Zeithaml et al., 2001) 
 
Vidare menar Zeithaml et al. (2001) att segmentering av kunder inte är något nytt. Dock är 
traditionell segmentering inte den mest effektiva metoden när det handlar om att dela in 
kunder efter lönsamhet. För att förbättra den traditionella segmenteringen har företag försökt 
skikta kunderna efter nuvarande och/eller framtida lönsamhet. Efter att ha identifierat de olika 
skikten utformar företagen sina produkter, tjänster samt servicenivåer efter de aktuella 
kundskikten. De flesta företagen är medvetna om att alla kunder inte genererar lika mycket i 
vinst. De är ofta speciellt medvetna om att det endast är en liten del som står för den högsta 
lönsamheten. Detta brukar kallas för 80/20-regeln och innebär att 20 procent av kunderna står 
för 80 procent av intäkterna. 
 
En undersökning visar att kunder i olika skikt ser på service på olika sätt. De 20 procenten 
som befinner sig på de högsta skikten ser service som attityd, pålitlighet samt arbetstempo. De 
80 procenten som tillhör det lägsta lönsamhetsskikten ser servicekvalitet som endast attityd 
och arbetstempo. De tycker alltså inte att pålitlighet är av stor vikt gällande kvaliteten. 
Undersökningen visar även att om man istället lägger samman skikten till en enda grupp blir 
resultatet ett annat. Det nya resultatet visar då att samtliga kunder ser på servicekvalitet på 
samma vis och att alla anser att samma faktorer är viktiga. Detta pekar på att företagen får en 
felaktig bild av vad deras kunder vill ha om de lägger samman alla i en gemensam 
undersökningsgrupp. Företagen bör alltså undersöka varje skikt för sig. (Zeithaml et al., 2001) 
 
Zeithaml et al. (2001) menar vidare att det är vanligt att företag delar in sina kunder i två 
skikt. Det ena skiktet består av de kunder som är mest lönsamma och det andra skiktet består 
av resten av kunderna. Författarna menar att det är av stor vikt att företagen segmenterar sina 
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kunder i ett större antal skikt. På så sätt får de mer information om vad som skiljer kunderna 
emellan vilket i sin tur kan leda till ett ökat värde. Genom att använda större databaser och 
djupare analyser kan företagen identifiera utmärkande skillnader mellan skikten. Den modell 
som författarna använder sig av är följande: 
 
 

 
  
 
 
Det översta skiktet kallas Platina och består av företagets mest lönsamma kunder. Typiskt för 
platinakunder är att de använder många produkter, inte är priskänsliga, är villiga att prova nya 
erbjudanden samt känner förtroende för företaget. Det andra skiktet omfattar Guldkunderna 
som inte är riktigt lika lönsamma som Platinaskiktet. Det kan bero på att de här kunderna vill 
ha rabatter och dylikt. De är inte heller lika lojala mot företaget även om de använder många 
produkter. Det tredje skiktet kallas Järn och består av kunder som företagen behöver men som 
inte spenderar tillräckligt mycket, inte är tillräckligt lojala och därför inte tillräckligt 
lönsamma för att de ska få någon speciell behandling. Det sista kundskiktet kallas Bly och 
omfattar kunder som är kostsamma för företagen. De kräver mer än de ger och kan skapa 
problem genom att exempelvis klaga på företaget inför andra potentiella kunder. (Zeithaml et 
al., 2001) 
 
3.2.2 Kundkvalitet 
Enligt Bergman & Klefsjö (1994) har begreppet kvalitet ett flertal definitioner som inte alltid 
överensstämmer med varandra. En produkt, vara eller tjänsts förmåga att tillfredsställa de 
behov och förväntningar som en kund har är ett mått för kvalitet. Att enbart tillfredsställa en 
kunds behov är inte alltid tillräckligt för att kunna uppnå kvalitet. Det behövs snarare att 
kundens förväntningar överträffas. Kvalitet då det kommer till tjänster avgörs genom ett 
flertal olika faktorer. Många av dessa punkter berör kundernas förtroende för dem som utför 
tjänsten. Dessa är: 
 

• Greppbarhet, den fysiska miljö där tjänsten presenteras 

 

 

 

 

Platina 

 Guld 

Järn 

Bly 

Modell 1. Kundpyramiden  
(bild skapad av uppsatsförfattarna, inspirerad av Zeithaml et al.) 
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• Tillförlitlighet, vilket avgörs genom överensstämmelsen av utförandet och det 
utlovade, pålitligheten 

• Tillgänglighet, viljan till att hjälpa kunderna 
• Tillmötesgående, leverantörens beteende då det kommer till vänlighet och artighet 
• Kommunikation, förmågan att kommunicera med kunderna på ett begripligt sätt  

 
Kundfokusering är inget tydligt begrepp och det saknas ofta en gemensam definition, enligt 
Ivarsson (2005). Den övergripande meningen med kundfokusering är att företagen ska 
försöka förstå kundernas perspektiv och därmed kunna tillfredställa deras behov på ett bättre 
sätt. Edvardsson et al. (1998) menar att sätta kunden i fokus innebär att vara lyhörd för 
kundens reaktioner och synpunkter. De erbjudanden, processer och resurser som 
verksamheten har måste anpassas till kundens krav och beteende men en viss mån av styrning 
av kundens förväntningar är även nödvändigt. För att uppnå kundfokus krävs det även att lära 
kunden hur den kan bli en professionell medproducent och hur den aktivt kan delta i 
värdeskapandet. 
 
Genom att skapa en nöjd kund anses även förutsättningen för en trogen kund ha uppnåtts. 
Företagen bör sträva efter att skapa en relation till sina kunder som inte enbart innebär att de 
återkommer utan att de även bidrar till marknadsföringen genom att tala väl om och 
rekommendera företaget till sina bekanta. En central punkt inom kundfokuseringen är 
uppfattningen om kundens suveränitet. Det innebär att kunden äger rätten att definiera 
huruvida den verksamhet och det utbud företaget har håller en hög kvalitet eller inte. Detta 
har till viss del lett till utvecklandet av skräddarsydda produkter eller tjänster som anses vara 
den optimala kundfokuseringen. Varje individuell kunds önskemål och krav står i centrum 
och en unik lösning söks till varje kund. (Ivarsson, 2005) 
 
Det internationella begreppet service management är den inriktning som ger flest 
rekommendationer om hur kundfokusering ska bedrivas och utföras inom 
tjänsteverksamheter. Här betonas vikten av att uppmärksamma kundernas skiftande önskemål, 
behov och krav. Kundernas uppfattningar och upplevelser studeras ofta i den relation som de 
upplever i förhållande till det aktuella företaget. Dessa studier har visat att det personliga 
mötet som sker mellan kunden och den av företaget anställda personen har en stor betydelse. 
Detta främst då det kommer till den anställdes förmåga att anpassa utbudet efter kundens 
individuella och skiftande intressen, önskemål, behov och krav. (Ivarsson, 2005) 
 
En enkel och användbar definition av kvalitet kan vara att uppfylla de överenskomna krav 
som har fastställts med kunden. För att detta ska vara möjligt är det av vikt att vissa saker är 
tydliga för dem som arbetar med att leverera tjänsten. Det är viktigt att förstå att det är kunden 
som avgör frågan om kvalitet har uppnåtts. För att det ska vara möjligt för kunden att uppleva 
att kvalitet har uppnåtts är det viktigt att leverantören av tjänsten har förstått kundens krav. De 
krav som ska uppfyllas för att kvalitet ska nås ska vara resultatet av en förhandling mellan 
kunden och leverantören. Det är inte upp till den ena parten att fastställa vilka villkor som 
gäller utan ett samspel ska leda fram till ett ”kontrakt” mellan kunden och leverantören. 
(Ternov, 1998) 
 
3.2.3 Den historiska utvecklingen 
Ett skifte har skett sedan Henry Ford massproducerade T – Forden, vilket kan ses som en 
tydlig produktfokusering. Bilen massproducerades i en färg och ett utförande på det sätt som 
företaget fann mest lämpligt och fördelaktigt för dem, sedan var det upp till kunden att ta 
ställning till om de ville köpa produkten eller inte. Producentens uppfattning är överordnad 
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konsumentens i en produktfokuserad verksamhet. Då denna produktfokusering blev allt mer 
utbredd erbjöds kunderna i stort sett liknande produkter från ett flertal verksamheter som 
tävlade om att locka kunderna till att köpa just deras produkt. Det krävdes ett sätt att skilja sig 
från de övriga konkurrenterna och lösningen på detta problem resulterade ofta i service. 
Genom att erbjuda kunderna ett gott tjänsteutförande kunde företaget skilja sig från de andra 
aktörerna på marknaden. (Ivarsson, 2005) 
 
Den ökade kundfokuseringen är en följd av den allt mer hårdnande konkurrensen som råder 
på marknaden. Vinstdrivande företag måste i större utsträckning intressera sig för kunderna 
och deras uppfattning om företaget och dess produkter. Kundfokusering handlar om att 
tillfredställa kundernas skiftande behov, krav, önskemål samt intressen genom att vara 
observant och lyssna till marknaden samt att i den mån som är möjligt tillfredsställa den. 
Även om kundfokusering främst berör branscher med en nära kundkontakt, såsom 
tjänsteföretag, är begreppet inte isolerat enbart till dessa verksamheter. En ökad 
kundfokusering handlar om en utveckling av en mer generell karaktär, som berör de flesta 
verksamheter som ska konkurrera på marknaden. (Ivarsson, 2005) 
 
3.2.4 Strategi 
Då en kvalitetsstrategi ska användas krävs det att verksamhetens ledning aktivt deltar för att 
strategin ska bli framgångsrik. Förutom ledningens deltagande krävs det även att en fokus 
läggs på kunderna, beslut ska baseras på fakta, fokusering på processer, ständiga förbättringar 
samt att alla inom verksamheten blir anförtrodda. (Bergman & Klefsjö, 1994) 
 
Kvalitet har blivit ett strategiskt vapen som används i kampen om marknadsandelar och 
förbättrad lönsamhet, enligt Bergman & Klefsjö (1994). Bengtsson & Skärvad (2001) menar 
att en kundvärdeinriktad strategi handlar om att skapa nöjda, men helst begeistrade, kunder. 
Utvecklingen av dessa typer av strategier byggde ofta på en enda tes: 
 

” The purpose of a company is to create customer value”  
    (Bengtsson & Skärvad, 2001:206) 
 
Strategisyner som är kundvärdeinriktade syftar till att skapa ett totalerbjudande som är mer 
konkurrenskraftigt än konkurrenternas, menar Bengtsson & Skärvad (2001). Genom att 
utveckla och förbättra det som kunden värdesätter och är beredd att betala för, kan 
förhoppningsvis ett bättre erbjudande ges som tillfredsställer kundens behov bättre än vad 
konkurrenterna gör. Detta ger ett mer slagkraftigt erbjudande som kan vinna kunder. Det finns 
tre sätt för att kunna leverera ett värde som är högre än konkurrenternas. Dessa är genom att 
ha lägre priser än konkurrenten, genom att minska de övriga kostnaderna som kunden har 
samt att erbjuda ett tilläggsvärde som kunden anser är attraktivt. Tilläggsvärdet kan bestå av 
bland annat bekvämlighet, kundanpassade produkter, professionell service, tillgänglighet, 
relationer och varumärke. För att kunna skapa ett så attraktivt värdepaket som möjligt, enligt 
kundvärdestrategin, gäller det att blanda de olika delarna av paketet på ett lämpligt sätt. De 
olika delarna av paketet består av grundvärde, differentierande tilläggsvärde samt 
specialvärde. Rätt kombination av de olika delarna leder till ett värdepaket som är överlägset 
det som konkurrenterna erbjuder.   
 
3.2.5 Fördelar och vinster 
För många ses kundkvalitet som förenat med en ökad kostnad för verksamheten som enbart 
leder till fördelar för kunden, vilket inte alltid är fallet. Genom att använda sig av 
kvalitetsutveckling kan en vinn – vinn situation skapas där både verksamheten och kunden 
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erhåller fördelar. Då kunderna blir nöjdare med den produkt som har inhandlats kommer de 
anställda uppleva en högre grad av tillfredsställelse då deras arbete uppskattas. 
Kvalitetsarbetet leder även till att färre saker går fel vilket leder till minskade kostnader och 
ökade intäkter som verksamhetens ägare eftersträvar. En stor del av en verksamhets kostnader 
går åt till att rätta de fel som uppstår, detta kan förebyggas genom att säkra kvaliteten och 
därmed minska kostnaderna drastiskt. Genom att erhålla nöjda kunder ökar sannolikheten för 
att just denna kund kommer att återvända. Att skaffa nya kunder omfattas av en kostnad som 
är tio gånger större än vad som krävs för att behålla gamla kunder. En nöjd kund bidrar även 
till marknadsföring då den i snitt berättar om sina positiva upplevelser för sju personer till. En 
missnöjd kund berättar istället om sina negativa upplevelser för 13 personer. (Edvardsson et 
al., 1998) 
  
 
3.3 Mått och mål för kundkvalitet 
 
3.3.1 Mått 
Då det kommer till mätning kan ordet mått ha två betydelser. I den ena avses den storhet som 
ska mätas i form av till exempel längd. Den andra betydelsen syftar till mått som en enhet 
som storleken anges i, till exempel då det kommer till längd kan enheten vara centimetrar. 
(Persson, 2007) 
 
Mått uttrycker ofta ett ”värde” av konkret eller abstrakt slag på en egenskap. Det konkreta kan 
vara en dimension av något medan det abstrakta kan bestå av en kostnad. Mått kan även 
användas i ett beskrivande syfte då det kommer till en situation eller ett tillstånd. Några 
exempel på olika mått kan vara penningmedel av olika slag såsom olika typer av valutor men 
även kostnader, intäkter och utgifter. Nyckeltal används ofta i ekonomiska sammanhang som 
kvoter vilket är en annan typ av mått där produktivitet, avkastning på eget kapital, likviditet 
och soliditet kan mätas. Antalet av en viss sak är en annan form av mått som i nutid har 
utvecklats från de gamla måttenheterna såsom dussin och tjog. Mått då det kommer till fysisk 
utsträckning är ofta längd, volym och yta men mått då det kommer till tid har sekunden som 
en basenhet. De ovannämnda måtten är exempel på objektiva mått då ett siffermässigtvärde 
kan sättas på dem. (Persson, 2007) 
 
En annan typ av mått vilka bäst lämpar sig i vissa situationer är de subjektiva måtten. 
Exempel på dessa kan vara graden av kundtillfredsställelse efter kontakt med kunden, hur 
medarbetarna uppfattar sin arbetsplats och hur tillfredställda de är. Detta genomförs med, 
direkta eller indirekta, frågor som ställs till personalen eller kunderna. Även om siffror på en 
bedömningsskala används vid dessa mätningar, vilket skulle kunna tyda på att de är objektiva, 
är det den personliga bedömningen hos de tillfrågande som avgör att måtten anses vara 
subjektiva. (Persson, 2007) 
 
3.3.2 Att mäta  
Att mäta något kan bland annat ha två olika betydelser. Den ena innebär att fastställa någots 
utsträckning och den andra att kritiskt observera och bedöma något. Den första betydelsen 
överensstämmer väl med de objektiva mått som kan användas. Den andra betydelsen stämmer 
överens med hur subjektiva mått kan fastställas. (Persson, 2007) 
 
Då det kommer till de subjektiva måtten och dess mätning finns det ett flertal olika metoder 
som kan användas. Genom att göra uppskattningar av något erhålls ett uttryck som ofta 
beskriver vad det är frågan om på ett bättre sätt. En subjektiv mätning kan bestå av att på en 
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skala bedöma något från graden dåligt till utmärkt eller genom att göra en enkät med frågor 
som kan besvaras med ja eller nej. Frågor kan även utformas så att graden av likhet 
efterfrågas då det kommer till utförande, färg, smak, lukt, form eller ljud. En annan metod är 
benchmarking där man istället jämför sig med ett ledande företag inom det aktuella området 
för att se vilka influenser som kan hämtas från dem för att förbättra den egna verksamheten. 
(Persson, 2007) 
 
Persson (2007) anser att det är av vikt att förstå att det inte finns någon klar gräns mellan vad 
som kan anses vara objektiva eller subjektiva mått. För att en mätning ska ge ett användbart 
resultat finns det ett antal aspekter som måste beaktas: 
 

• Det som ska mätas måste vara relevant för det avsedda ändamålet vilket kan innebära 
att den mest lättillgängliga storheten inte är den som ger den bästa informationen 

• Den metod som används för att genomföra mätningen eller bedömningen ska vara 
lämplig för just det som avsetts 

• Om instrument eller andra verktyg krävs för att utföra mätningen bör dessa testas för 
lämplighet, tillgänglighet och att de är i korrekt skick innan mätningen genomförs 

• Den person som ansvarar för mätningen eller bedömningen ska ha den rätta 
kompetensen för uppdraget   

 
Då det kommer till att bedöma säkerheten vid en mätning kan detta vara svårare vid en 
subjektiv bedömning än vid en objektiv. Det finns dock en del sätt som kan förbättra 
säkerheten vid subjektiva bedömningar såsom att använda en mätmetod som är väl 
genomtänkt samt att göra den på ett lämpligt underlag. Då provuttag är aktuella gäller det att 
göra dem tillräckligt stora samt att göra dem på ett korrekt sätt. De personer som övervakar, 
mäter eller bedömer måste utbildas eller informeras så att deras egna åsikters påverkan på 
undersökningen minimeras. Även risken för inverkan från omgivningen eller andras 
bedömningar måste minimeras samt inflytandet från bedömarens ”dagsform”. Genom att 
använda bedömare som är så oberoende som möjligt till verksamheten kan en del av dessa 
osäkerheter minskas. (Persson, 2007) 
 
3.3.3 Olika institut som arbetar med mätningar 
  
Svenskt Kvalitetsindex (SKI) 
Enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) hemsida (www.kvalitetsindex.se, 1) består indexet av ett 
system där information samlas in, analyseras och sprids om hur kunder upplever kvalitet, om 
deras förväntningar samt värderingar av olika varor och tjänster. Denna information är av vikt 
för de flesta företagen oavsett deras storlek, bransch och företagsstruktur. Genom denna 
undersökning kan både ny och kompletterande information erhållas om företagets 
konkurrenskraft, framtida företagsvärde, kundlojalitet samt hur produktens användare 
upplever den. I jämförelse med andra mer traditionella nyckeltal är indexet framtidsinriktat 
och kan därmed ge indikationer på hur konkurrenskraft och lönsamhet kommer att utvecklas i 
framtiden. 
 
Svenskt Kvalitetsindex tar fram ett index för varje bransch som är baserat på de faktiska 
kundernas åsikter och bedömningar av sin leverantörs service, kvalitet och prisvärdhet. 
Genom indexet mäts och analyseras hur varor och tjänster i Sverige bedöms av sina 
användare och företagens kunder. Sedan år 1989 har även regelbundna mätningar genomförts 
för kundnöjdhet och kvalitetsutveckling inom både näringslivet och den offentliga sektorn. 
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Kvalitetsmätningarna utvecklas regelbundet vid Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) för att 
garantera kvalitet, opartiskhet, integritet och oberoende i arbetet. (www.kvalitetsindex.se, 1) 
 
I den teoretiska och ekonomiska modell som SKI använder sig av vid sina mätningar finns tre 
huvudblock som utgörs av kvalitet (Quality), nöjdhet (Satisfaction) och resultat 
(Performance). Modellen kallas därför även för QSP-modellen. Varje del av huvudblocken 
beskrivs sedan vidare genom att använda en eller ett antal så kallade latenta variabler. I bilden 
nedan är image en latent variabel i samband med de tre andra latenta variablerna 
förväntningar, produktkvalitet samt servicekvalitet. De tre sistnämnda betraktas i samband 
med prisvärdhet som en viktig aspekt för kundnöjdhet vilket i sin tur påverkar kundernas 
lojalitet mot företaget. Klagomål och hur dessa hanteras anses vara en annan viktig del som 
kan påverka lojaliteten. Det ses som en bakgrundsvariabel till varför skillnader mellan olika 
kundgrupper kan förekomma. (www.kvalitetsindex.se, 2) 
 
 

 
   Modell 2. QSP-modellen (www.kvalitetsindex.se, 2) 
 
Då den empiriska informationen ska insamlas från företagens nuvarande kunder har ett 
mätinstrument skapats med den teoretiska modellen som utgångspunkt. Ett basformulär med 
cirka 30 modellfrågor och ett tiotal bakgrundsfrågor är grunden för formuläret. 
Modellfrågorna besvaras på en skala mellan ett och tio där ett betyder ”instämmer inte alls” 
och tio betyder ”instämmer helt”. Resultatet redovisas på en skala mellan 0 – 100 där 0 
innebär att alla respondenter har svarat ett på samtliga frågor och där 100 innebär att samtliga 
svarat tio på alla frågor. (www.kvalitetsindex.se, 2) 
 
Det resultat som erhålls genom undersökningen redovisas som allmänt tillgänglig statistik. 
Respektive branschrapport presenterar kundbetyg för samtliga faktorer som har studerats, det 
vill säga image, produktkvalitet, servicekvalitet, förväntningar, kundnöjdhet, prisvärde och 
lojalitet. Detaljerade uppgifter på företagsbasis finns även tillgängliga för samtliga berörda 
aktörer och erbjuds till ett självkostnadspris. (www.kvalitetsindex.se, 1)    
 
Ennova 
Ennova är, enligt deras hemsida (www.ennovaconsulting.se), ett danskt företag som sedan det 
grundades år 1988 har arbetat med mätning av immateriella tillgångar. Enligt Ennovas 
hemsida är företagets mission: 
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”Att revolutionera det sätt som medarbetar- och kundanalyser 
används på i företag som underlag för att skapa bättre 
affärsresultat.” 

   Ennovas mission (www.ennovaconsulting.se, 1)  
  
 
Verksamheten bygger på fem värden vilka är värdeskapande, kundfokus, innovation, 
kompetens samt arbetsglädje. Genom dessa värden anser Ennova att de uttrycker inställningen 
som deras kompetenta och engagerade medarbetare har då de försöker skapa innovativa 
lösningar för sina kunder vilket leder till värdeskapande aktiviteter. Ennova ägnar sig åt att 
genomföra medarbetaranalyser, kundanalyser samt analyser berörande företagets anseende på 
marknaden. De genomför även en så kallad integrerad rapportering där företagets olika 
mätningar och mätpunkter knyts samman för att ge företaget en bättre insikt och överblick. 
(www.ennovaconsulting.se, 2) 
 
Enligt Ennovas hemsida ska man vid utformandet av en kundenkät först fastställa syftet med 
analysen samt dess omfattning. De använder sig därför av olika typer av kundanalyser: 
 

• Ska fokus ligga på den enskilda kunden, vilket kan förekomma vid business-2-
business undersökningar, eller ska fokus ligga på kunderna som en samlad enhet 

• Ska mätningen omfatta hela kundrelationen eller enbart vid en kontaktpunkt såsom 
företagets webbsida eller kundtjänst 

     (www.ennovaconsulting.se, 3) 
 
Om en kundanalys ska genomföras rekommenderar Ennova att en viss del av analysen berör 
hur företagets olika kundsegment uppfattar företaget. Detta då de menar att vissa kunder inom 
ett företag ofta är viktigare än andra och det är av intresse att se hur just detta kundsegment 
uppfattar verksamheten. Genom att se till relationen mellan kundernas nöjdhet och lojalitet 
kan företagets kunder delas in i olika segment. Även om så inte alltid är fallet kan ofta en hög 
grad av nöjdhet leda till en hög grad av lojalitet. Dock menar Ennova vidare att den kritiska 
kunden alltid bör beaktas som om den är på väg att lämna företaget. 
(www.ennovaconsulting.se, 4) 
 
Då Ennova anlitas av ett företag är det första steget att i samråd med företaget fastställa en 
beskrivande och operationell modell där konkurrensparametrar som är avgörande för 
kundnöjdheten finns med. Därefter väljs de kunder ut som bör delta i undersökningen och 
datainsamlingsmetod fastställs. Ennova anser att för att analysen ska hålla en hög kvalitet är 
det nödvändigt att tänka över dessa delar innan undersökningen inleds. 
(www.ennovaconsulting.se, 5) 
 
Efter genomförd kundanalys distribueras de sammanställda rapporterna med 
rekommendationer till de ansvariga inom företaget och ett förändringsarbete bör inledas. 
Ennova har själva tagit fram verktyget Action Plan för detta. Det ska fungera som hjälp för 
alla delar inom verksamheten då det kommer till förändringarna. Handlingsplaner upprättas 
på samtliga avdelningar enligt en speciell mall som är den samma för alla. Mallen ger en 
snabb överblick över resultatet, sedan ska enskilda punkter i handlingsplanen prioriteras samt 
tidsfrister och milstolpar för aktiviteterna fastställas. Samtliga fastställda handlingsplaner kan 
därefter studeras av företagets centrala ledning som kommer att ha tillgång till dem om så 
önskas. (www.ennovaconsulting.se, 6)  
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SIFO Research International 
Enligt SIFO Research Internationals hemsida (www.research-int.se) är organisationen ett 
internationellt konsult- och undersökningsföretag. Företaget har kontor i mer än 50 länder och 
verksamhet i mer än 100. År 1954 bildades den svenska delen av företaget. Företagets kunder 
består av bland annat internationella företag och större svenska organisationer och mer är en 
miljon intervjuer genomförs över hela världen årligen. SIFO:s mission är:  
 

”att bidra med beslutsunderlag för företag och organisationer såväl 
internationellt som i Sverige” 

    SIFO:s mission (www.research-int.se, 1) 
 
Missonen ska nås genom att erbjuda kombinerad undersöknings- och konsultkompetens inom 
bland annat delområdena medarbetare, ledarskap och organisation, konsumenter och kunder, 
kundnöjdhet och lojalitet, marknad, varumärken, opinion och samhälle, stabila och lönsamma 
kundflöden samt fältverksamhet. 
 
Inom kategorin kundnöjdhet och lojalitet kan SIFO hjälpa företag att identifiera hävstänger, 
segmentera kundbasen samt ge alternativ för hur mer pengar kan tjänas på den redan 
existerande kundbasen. SIFO menar att för att kunna förstå sin kundrelation fullt ut bör 
företag söka mer information om både vad kunden upplever att de får från företaget 
(funktionella attribut) och vad kunden känner (emotionella attribut) men även information om 
kundens beteende mot företaget, vilket innebär om de är lojala eller inte. Utifrån en ökad 
kunskap om sina kunder inom de ovannämnda områdena kan sedan, genom en 
lojalitetsmatris, kundsegment med olika potentialer och olika krav på insatser identifieras. 
(www.research-int.se, 2) 
 
Några av de saker som företag kan få svar på genom att undersöka sin kundnöjdhet och 
lojalitet med hjälp av SIFO är: 
 

• Om företagets kunder anser att de lever upp till sin strategi 
• Vad företaget är bra/mindre bra på 
• Varför företagets kunder lämnar dem 
• Vad företaget kan göra för att kunderna ska stanna kvar 
• Om företagets alla kunder har samma behov eller om de kan rikta sina olika 

erbjudanden mot olika målgrupper 
• Hur företaget kan differentiera sig mer på marknaden 
• Vad företaget kan göra för att sälja mer 

   Produktblad för kundrelationer (www.research-int.se, 3) 
 

När ett företag har anlitat SIFO startar en process där de får hjälp genom alla delarna. 
Processens delar består av: 
 

1. Uppstart 
2. Design 
3. Datainsamling 
4. Analys 
5. Rapportering 
6. Lärande och förändring  

  Produktblad för kundrelationer (www.research-int.se, 3) 
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3.3.4 Mål, en definition 
Ordet mål kan definieras som det avsedda resultatet för en verksamhet. Målsättning innebär 
den aktivitet som sker för att mål fastställs. Det finns ett flertal olika typer av mål som kan 
finnas inom en verksamhet eller organisation. Verksamheten kan ha ett enda mål som 
eftersträvas eller istället ha ett fåtal övergripande mål. Det kan finnas specifika mål för varje 
avdelning eller för andra typer av enheter, men det kan även skapas mål ner på individnivå. 
De uppsatta målen kan vara gällande för en mängd olika saker såsom ekonomi, produkter, 
kvalitet, personal, arbetsmiljö med mera. En kombination av olika typer av mål kan även 
förekomma, till exempel kan ett företag ha en målsättning som inkluderar både ekonomi och 
kvalitet. Det kan vara lämpligt att dela upp större övergripande mål i olika steg där mindre 
delmål som ska nås fastställs. (Persson, 2007) 
 
Då mål för en verksamhet ska fastställas, kan med fördel en enkel minnesregel användas som 
är av generell karaktär. Minnesregeln består av ordet SMART: 
 

• Specifikt 
• Mätbart 
• Accepterat 
• Realistiskt 
• Tidssatt 

 
Ett uppsatt mål bör vara specifikt så tillvida att det är konkret, entydigt och anpassat efter den 
aktuella verksamheten som det berör. Målet bör även vara av relevans för verksamheten för 
att vara ett bra mål att sträva mot. För att kunna se om det uppsatta målet nås bör det även 
vara mätbart. Ett mål som ska arbetas mot måste vara accepterat bland de som berörs av det 
och för att detta ska vara möjligt måste målet vara rimligt samt lätt att förstå för de 
involverade. Ett mål ska vara möjligt att uppnå under de givna förutsättningar som gäller för 
verksamheten även om det kan betyda att en betydande ansträngning krävs. Ett mål som anses 
orimligt och orealistiskt ignoreras ofta. Om det uppsatta målet saknar en tidsgräns är det lätt 
att skjuta de åtaganden som det kräver framåt i tiden, därför bör målet vara tidssatt. (Persson, 
2007) 
 
Den främsta anledningen till att fastställa mål för en verksamhet är att lättare kunna utveckla 
verksamheten i den riktning som önskas. Det är därför av stor vikt att fastställa var företaget 
befinner sig i nuläget när målen ska sättas. Om tydliga mål finns är det lättare att veta vad som 
eftersträvas vilket kan påverka medarbetarnas intresse och engagemang positivt. Genom 
lämpliga mål uppmuntras även förbättringar och omprövningar inom verksamheten samt 
genom lämpliga budgetmål kan tillgängliga resursers fördelas på ett mer gynnsamt sätt. Mål 
kan även vara av intresse för andra som befinner sig utanför företaget. Till exempel kan 
kunder se målen som en lämplig bedömning av företaget som leverantörer medan företagets 
ägare är intresserade av de ekonomiska målen. (Persson, 2007) 
 
3.3.5 Resultat 
Om kundernas upplevelser om företagets värdeerbjudande följs upp på ett lämpligt sätt skapas 
en möjlighet för successivt vidareutvecklande, förbättringar och förstärkningar av det. Genom 
att använda sig av olika modeller kan ett företag välja åtgärder och prioritera för att på så sätt 
stärka kundvärdet. I en modell ligger utgångspunkten i hur stor betydelse, eller hur stort 
värde, åtgärden har för kunden i förhållande till hur svår eller lätt den är att genomföra. 
Därefter väljer företaget om åtgärden ska prioriteras, satsas på, avstå från eller selekteras. I en 
annan modell ligger utgångspunkten i vad som är viktigt för kunden i förhållande till 
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kundernas utfallsbedömning. Utifrån detta fastställs sedan om de olika kundvärdeskapande 
åtgärderna ska få mer fokusering, bibehålla den nivå av fokusering som redan finns, ha låg 
prioritet eller om fokuseringen ska minskas inom ett område. (Bengtsson & Skärvad, 2001) 
 
3.4 Att säkra kvalitet 
 
3.4.1 Finansinspektionen (FI) 
Enligt Finansinspektionens hemsida är myndighetens syfte att övervaka de företag som 
befinner sig på finansmarknaden. På uppdrag av regeringen och riksdagen ska de övervaka att 
det finansiella systemet fungerar på ett effektivt sätt där konsumenter och företag har insyn i 
systemet och där kostnader hålls nere genom bland annat konkurrens. FI ska även säkerställa 
att en stabil balans finns mellan risker och kapital så att löften till kunder kan hållas. 
Myndigheten ska säkerställa att ett bra konsumentskydd finns för konsumenternas tillgångar 
och fordringar, samt att skäliga villkor erbjuds med tydlig information om de tjänster som 
finns inom finanssektorn. (www.fi.se, 1) 
 
FI:s uppgift är att utfärda tillstånd till de företag som erbjuder finansiella tjänster till 
allmänheten. De företag som får tillstånd att erbjuda finansiella tjänster har blivit granskade 
utifrån sin kapitalsituation, ägare, verksamhetsplan samt företagsledning. FI ingriper då 
företag på den finansiella marknaden missköter sig och de har befogenheten att dra in 
företagens tillstånd. De kompletterar de regler och förordningar som reglerar de finansiella 
verksamheterna med föreskrifter eller råd i form av Finansinspektionens författningssamling 
(FFFS). Finansinspektionen utövar dessutom tillsyn kring delmarknader, frågor av ett stort 
spektrum samt kring ett stort antal aktörer som verkar inom den finansiella marknaden. Då 
deras uppgifter är många och stora är det inte möjligt att genomföra en fullständig tillsyn av 
alla. Prioriteringar görs efter en klassificering av de olika företagen och de produkter som de 
erbjuder. (www.fi.se, 2)   
 
Företagsklassificeringen innebär att de företag som står under tillsyn delas in i fyra olika 
grupper. Kategori 1 består av företag som anses ha en central roll då det kommer till 
stabiliteten i det finansiella systemet. Genom kontinuerliga undersökningar och kontakter 
övervakas och bedöms dessa företag. De företag som befinner sig i grupp 1 är 
Handelsbanken, Nordea, Swedbank, SEB, Stockholmsbörsen och Euroclear Sweden. De 
övriga företagen delas upp i kategorier utifrån sin storlek, deras vikt för konsumenterna samt 
risknivå. Större försäkringsbolag samt värdepappersbolag tillhör samtliga kategori 2 eller 3. 
Kategori 4 omfattar företag som har ett mindre behov av tillsyn än de andra exempelvis 
mindre centrala försäkringsbolag. (www.fi.se, 3) 
  
Tillsynen för företag i kategori 2 till 4 består av en analys som FI genomför på de finansiella 
uppgifter som företaget rapporterar till myndigheten varje kvartal men även av 
stickprovsundersökningar. Tillsynens syfte är att minska risken för att företagen får finansiella 
problem vilket kan påverka det finansiella systemet i stort men även de konsumenter som har 
placerat sina pengar i företagen. (www.fi.se, 3) 
 
Då företagsklassificeringen inte kan fånga upp konsumentperspektivet på ett tillfredsställande 
sätt då det kommer till deras behov av korrekt information och skäliga villkor om finansiella 
produkter och tjänster utvecklades en produktklassificering. Produkterna delas in i tre olika 
grupper efter de behov av tillsyn som de anses ha: högt, medelhögt och lågt. Några av de 
kriterier som beaktas då det kommer till kategoriseringen är produktens värde för 
konsumenten, om det är många kunder som använder den, produktens komplexitet och hur 



26 
 

svår den är att förstå, eventuella bindningstider samt om produkten kan användas för olaglig 
verksamhet. Även inom produktklassificeringen sker prioriteringar då det kommer till 
tillsynsinsatser. Här genomförs ofta temaundersökningar inom ett visst område där ett visst 
problem studeras mer ingående. (www.fi.se, 3)    
 
3.4.2 SwedSec AB 
Enligt SwedSecs hemsida (www.swedsec.se, 1) grundades företaget år 2001 och är ett helägt 
dotterbolag till Svenska Fondhandlareföreningen. SwedSec ansvarar för licensering av 
anställda på den svenska värdepappersmarknaden och deras verksamhetsidé bygger på att: 
 

• Upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen 
• Skydda kunderna 
• Säkerställa kompetensen hos rådgivarna  
• Kontrollera regelefterlevnad 
• Anpassa till krav i andra länder 

   (www.swedsec.se, 2) 
 
SwedSecs huvudsakliga uppgift består av att fastställa de kompetenskrav som är nödvändiga 
på värdepappersmarknaden samt att tillhandahålla de licenseringstest som används för att 
mäta denna kompetens. Licenseringstestet berör fem ämnesområden vilka är: 
 

1. Sparande och placeringar 
2. Handel och administration 
3. Finansiell ekonomi 
4. Etik och sundhetsregler 
5. Regelverk på värdepappersmarknaden 

   (www.swedsec.se, 3) 
 
SwedSec utfärdar även licenser till de som uppfyllt kraven för den önskade kompetensen samt 
tillhandahåller ett sanktionssystem för eventuella brott mot licensen. SwedSec är ett 
registrerat varumärke och enbart de som genom uppsatta regler erhållit en licens får kalla sig 
”av SwedSec licenserad”. Denna beteckning får endast användas då personen utför 
arbetsuppgifter hos ett företag eller annat ombud som även är anslutna till SwedSec. 
(www.swedsec.se, 1) 
 
De personer och aktörer som omfattas av licenseringen är bland annat anställda på 
värdepappersmarknaden, VD:n i värdepappers-, fond- och försäkringsbolag, huvudansvarig 
för värdepappersrörelsen i banker, ansvarig för kundhandel, kapitalförvaltning och 
aktieanalys, rådgivare, förvaltare, analytiker samt mäklare. Personer som innehar en ledande 
befattning inom företag, anställda som ger kvalificerad rådgivning och anställda som förvaltar 
kunders finansiella medel har ett obligatoriskt krav på att inneha en licens. (www.swedsec.se, 
1) 
 
De företag som i första hand berörs av licenseringen och som kan ansluta sig till SwedSec är 
företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Dessa kan till exempel vara banker, 
värdepappersinstitut, fondbolag, filialer till utländska bolag som bedriver motsvarande 
verksamhet i Sverige, fondförsäkringsbolag samt livbolag. Dock kan andra företag, 
organisationer och myndigheter som inte står under Finansinspektionens tillsyn även 
licenseras. (www.swedsec.se, 1) 
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De företag som väljer att ansluta sig till SwedSecs licenseringsavtal åtar sig att se till att de, 
av företagets medarbetare, som omfattas av reglerna innehar en licens samt att innehavarna av 
licensen årligen uppdaterar sina kunskaper. Varje år ska det anslutna företaget intyga att den 
anställda och licenserade personalen har fått kunskapsuppdatering till SwedSec. Företagen är 
även skyldiga till att informera SwedSec om anställningar inom företaget påbörjas eller 
avslutas samt att informera om något regelbrott begås. De anslutna företagen åtar sig även att 
uppfylla de regler och krav som ställs. Om företaget inte fullgör sina skyldigheter, om det 
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet låter bli att lämna eller om det lämnar felaktiga uppgifter 
till SwedSec kan det dömas till att betala böter. SwedSecs styrelse bedömer fallen och 
fastställer om böter ska utdömas och om så är fallet även dess storlek. De tar då hänsyn till de 
konsekvenser som det anslutna företagets agerande lett till eller kunde ha lett till gentemot 
licensinnehavare, andra anslutna företag, SwedSec samt det allmänna förtroendet för 
värdepappersmarknaden. Ett anslutet företags licens kan även återtas om deras agerande anses 
bryta mot det goda anseende inom den finansiella sektorn som SwedSec anser att alla anslutna 
ska ha. Även om företagets verksamhet förändras till den grad att de inte längre anses tillhöra 
värdepappersmarknaden eller rådgivning inom det finansiella området kan ett anslutet 
företags tillstånd återkallas. (www.swedsec.se, 4) 
 
Brott mot de, av SwedSec, uppsatta reglerna kan medföra att den person som utfört det får en 
anmärkning eller om det är av allvarligare karaktär en varning. Den utfärdade licensen kan 
även, om ärendet är allvarligt, återkallas. En licensinnehavare kan dessutom förlora sin licens 
för brott som inte är direkt anknyta till dennes arbete. Detta kan ske om disciplinnämnden 
bedömer att personen till följd av brottet inte är lämplig för att inneha en licens. 
(www.swedsec.se, 4) 
 
 
3.5 Mötet med kunden 
 
3.5.1 Sanningens ögonblick 
Det första intrycket är av stor vikt och du får aldrig en andra chans att påverka det. Människor 
har generellt svårt att revidera ett negativt intryck de fått av exempelvis ett företag. På samma 
vis kan det första mötet vara en starkt positiv upplevelse och detta fenomen bör företag 
utnyttja på bästa sätt. Det första mötet är nämligen grunden till en fortsatt kund- och 
leverantörsrelation. Resulterar det första mötet i ett positivt intryck är chansen god att 
relationen blir långvarig. En relation som i grunden är stark överlever ofta framtida motgångar 
och det krävs stora påfrestningar för att kunden ska få en negativ inställning till företagets 
tjänstekvalitet. (Sternhufvud, 1998) 
 
Varje relation är ny och unik för både kunden och företaget. Till en början är kunden ofta 
osäker gällande exempelvis företagets kompetens. Det är då av stor vikt att företaget arbetar 
för att kunden ska känna sig trygg och bekväm. Trygghet skapas genom att, på ett sätt som 
kunden förstår, berätta och visa att företagets kompetens är förstklassig. Detta bör dessutom 
göras på ett ödmjukt sätt för att kunden inte ska känna sig underlägsen företaget. Annars kan 
kunden bli misstänksam och risken ökar att den väljer en annan leverantör. I inledandet av en 
ny relation vet kunden dessutom inte vad den kan förvänta sig för kvalitet på de tjänster som 
företaget erbjuder. Företaget har då möjlighet att påverka vilka krav som kunden kommer att 
anse vara rimliga i framtiden och det kommer att bidra till om relationen blir långvarig eller 
inte. (Sternhufvud, 1998) 
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De flesta tjänster uppstår när en tjänsteproducent och kund möts, menar Edvardsson et al. 
(1998). Vid varje tillfälle som kunden får kontakt med företagets anställda uppstår en 
bedömning. Varje tjänstemöte är unikt och interaktionen avgörande i bedömningen av 
tjänsteproducenten. En tjänsteprocess består av många ”sanningens ögonblick” som 
tillsammans skapar en helhetsbild. Enligt författarna talade Jan Carlzon, dåvarande VD för 
SAS, om dessa ögonblick år 1985. Han berättade att SAS ett år hade tio miljoner kunder som i 
genomsnitt hade kontakt med fem anställda på SAS vardera. Varje möte pågick i ungefär 15 
sekunder och vid varje möte var SAS tvungna att vara det bästa alternativet om det skulle vara 
det bästa flygbolaget. Enligt Bengtsson & Skärvad (2001) var det Jan Carlzon som med sin 
strategi ledde SAS ur den då rådande ekonomiska krisen. Carlzon tyckte inte att SAS skulle 
möta kostnadshöjningarna med att reducera samtliga kostnader då de på grund av detta 
försvagat sin konkurrenskraft. Istället byggde han upp en strategi bestående av fem punkter: 
 

• Affärsresenärens flygbolag 
• Serviceutveckling 
• Genomförandekraft 
• Sanningens ögonblick 
• Servicekurser 

 
Dessa punkter innebar att SAS skulle bli världens bästa flygbolag för den frekvente 
affärsresenären. De skulle sluta skära ner på kostnaderna och istället öka intäkterna genom att 
erbjuda marknadens bästa service. Detta skulle genomföras med kraft och samtliga anställda 
skulle delta i förändringsprocessen. Den fjärde punkten tar upp vikten av de sanningens 
ögonblick som skedde i SAS ungefär 50 miljoner gånger per år. Att säkerställa kvalitet i dessa 
ögonblick var en grundtanke av stor vikt i flygbolagets arbetsmönster. För att kunna erbjuda 
en hög kvalitet fick de anställda gå en servicekurs som fokuserade på motivation och 
kommunikation. Genom att fullfölja strategin lyckades Carlzon öka resultatet markant och 
SAS blev år 1984 utsett till årets flygbolag. (Bengtsson & Skärvad, 2001) 
 
3.5.2 Missnöjda kunder 
Edvardsson et al. (1998) menar att det kan uppstå ovanliga, även kallade onormala, 
sanningens ögonblick. Dessa ögonblick blir då kritiska händelser som formar och förändrar 
kvalitetsuppfattningar. En händelse anses kritiskt när den avviker från kundens förväntningar. 
Avvikelsen kan både vara positiv och negativ och ligger till grund för hur tjänsten uppfattas. 
Genom att be kunder identifiera de kritiska händelserna som de upplevt i tjänsteprocesser kan 
företaget arbeta för att åtgärda bristerna. Kritisk-händelse-metoden fångar kundernas 
upplevelser i sanningens ögonblick och uppmuntrar till frihet vid återberättandet av 
situationen. Det finns inga förutbestämda svar och ger därför företaget en bred bild av hur 
kunden uppfattar tjänsteprocesser i kritiska situationer. Vanligtvis undersöks kritiska 
händelser i tre faser: 
 

 
 
  Modell 3. En kritisk händelses förlopp (Edvardsson et al., 1998:76)  
 
Den första fasen är orsaken och är det som händer som skiljer sig från det normala, alltså det 
som ligger utanför kundens förväntningar. Andra fasen är förloppet och består av de händelser 
som sker efter orsaken, främst hur personal och kunder handlar. Den tredje och sista fasen är 

Orsak Förlopp Verkan 
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verkan vilket är den effekt som den aktuella händelsen får på kundens relation till 
tjänsteleverantören vilket kan handla om både på lång- och kortsikt. Genom att samla in 
information gällande dessa faser kan företaget identifiera vad kunderna upplever 
problematiskt. På så vis kan problemen åtgärdas och en diskussion med de anställda kan 
påbörjas. Kritiska-händelse-metoden kan på samma sätt användas för att identifiera vilka 
händelser som kunder upplever positiva och som stärker företagets tjänstekvalitet.  
 
Ternov (1998) menar att om en kund är missnöjd med den tjänst de har erhållit kan detta ofta 
härledas till tre anledningar: 
 

1. Kvaliteten var för dålig 
2. Kunden hade fel förväntningar på tjänsten 
3. Det var fel på ”leveransen” av tjänsten 

   Punktlista (Ternov, 1998:19) 
 
 
3.6 Överensstämmelse 
 
3.6.1 Relationsmarknadsföring 
 
Syftet med marknadsföring definieras av Grönroos (2007) som följande: 
 

” (The purpose of)…marketing is to identify and establish, maintain 
and enhance, and when necessary terminate relationships with 
customers (and other parties) so that the objectives regarding 
economic and other variables of all parties are met. This is achieved 
through a mutual exchange and fulfillment of promises”  

     (Grönroos, 2007:29)   
 
Den traditionella marknadsföringen baseras på ett perspektiv där kundens värde ofta skapas i 
en fabrik och inbäddas i den produkt som sedan ska distribueras till kunden. Detta perspektiv 
anses vara bytes- eller transaktionsorienterat och fokuserar främst på hur det förproducerade 
värdet som produkterna har ska distribueras till kunden. Den process som krävs för att 
framställa produkten saknar intresse. (Grönroos, 2007) 
 
Det ovan beskrivna perspektivet bestående av bytes- och transaktions fokus skiljer sig 
väsentligt från det perspektiv som bygger på relationer. Kundvärdet anses, i detta perspektiv, 
inte finnas inbäddat i den förproducerade produkten utan skapas i den relation som kunden 
har till produkten där även samspelet och interaktionen med leverantören av den har en viss 
inverkan. Fokuset ligger här i en värdeskapande process där värdet skapas och bedöms av 
kunden. Den traditionella synen om värdeskapande vid byte, förändras till värdeskapande vid 
användning. Detta innebär att då det kommer till marknadsföring ur ett relationsperspektiv ska 
fokusen ligga på att underlätta och stödja kundens konsumtion under den process som skapar 
värdet. Därmed kan marknadsföringen anses vara inbyggt i de funktioner som är del av 
företagets värdeskapande process, det handlar om att skapa ett värde snarare än att distribuera 
ett. (Grönroos, 2007) 
 
Dessa två olika perspektiv är viktiga att ha i åtanken då det kommer till sättet och innehållet i 
företagets marknadsföring. I bytesperspektivet fokuserar man på en massmarknad där 
individuella kunder är anonyma. Syftet med denna marknadsföring är att locka kunden till att 



30 
 

köpa just det egna företagets produkt istället för att välja någon av konkurrenternas liknande 
produkter. Detta kan leda till en konflikt mellan marknadsföraren och kunden då de båda 
parterna har olika intressen i frågan. Marknadsföraren ser relationen till kunden som ett arbete 
med att övertyga kunden att köpa en produkt som den ursprungligen inte har något intresse i. I 
relationsperspektivet krävs det istället ett samarbete mellan kunden och leverantören för att 
det av kunden önskade värdet ska kunna uppstå. Även om konflikter givetvis kan uppstå även 
i detta perspektiv så är det inte det centrala utan samarbetet är den drivande kraften. I 
situationer bestående av transaktionsmarknadsföring förväntas kunderna göra oberoende val 
bland ett flertal olika produkter. I relationsmarknadsföring är kunden och leverantören inte 
helt separerade från varandra utan valet om vad som ska köpas bygger till viss del på 
gemensamma influenser i interaktionen vilket leder till ett beroendeförhållande dem emellan. 
(Grönroos, 2007) 
 
Att använda sig av relationsperspektivet är ganska enkelt i situationer då det enbart rör sig om 
ett begränsat antal kunder och där kontinuerliga interaktioner sker. Även om detta scenario 
oftast förekommer inom tjänsteföretag är det även möjligt att applicera relationsperspektivet 
inom företag med en större kundkrets och mer begränsad kundkontakt. (Grönroos, 2007) 
 
Relationsmarknadsföring kan ses som förhållandet mellan kunden och företaget vilket ska 
generera långsiktiga relationer som gynnar båda de involverade parterna. Den ska inte ses 
som ytterligare ett verktyg som kan inkluderas i en tidigare fastställd marknadsföringsmix, 
utan snarare som ett perspektiv för hur företaget vill förhålla sig till sina kunder och medverka 
i att skapa ett värde för dem. (Grönroos, 2007) 
 
I en relationsstrategi bör tre viktiga taktiska element uppfyllas för att kunna lyckas: 
 

1. Direktkontakt bör sökas med kunder och andra affärspartners 
2. En databas som innehåller nödvändig information om kunder och andra bör skapas 
3. Ett kundfokuserat service system bör utvecklas 

 
Tre strategiskt nödvändiga krav kan även fastställas: 
 

1. Verksamheten bör omdefinieras till en serviceverksamhet där den huvudsakliga 
metoden för att tävla mot konkurrenter ska vara servicen 

2. Verksamheten ska ses ur ett processmanagement perspektiv och inte enbart från ett 
funktionalistiskt perspektiv 

3. Partnerskap och nätverk måste skapas för att hantera hela serviceprocessen 
 
3.6.2 Gap-modellen 
Enligt Bergman & Klefsjö (1994) har en forskare vid namn Zeithaml studerat orsaker till 
kundotillfredsställelse. Resultatet av forskningen är en modell som illustrerar brister, även 
kallade gap, som kan påverka kundens bedömning av tjänsters kvalitet. Edvardsson et al. 
(1998) menar att företag, genom att använda gap-modellen, kan avgöra hur och varför gapen 
uppstår. Modellen består av följande fem gap: 

    
• Gap 1 är skillnaden mellan vad kunden egentligen förväntar sig och vad 

företagsledningen tror att kunden förväntar sig. Ledningen lyckas inte greppa hur 
tjänsten bör utformas för att kunden ska uppleva en hög kvalitet. (Edvardsson et al., 
1998) Hur kunden upplever tjänstens kvalitet kommer att sättas i förhållande till vad 
kunden hade för förväntningar på tjänsten, kundens tidigare erfarenheter 
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verksamhetens image och rykte på marknaden. Den image som företaget har skapat 
kan antingen vara bättre eller sämre än den verkliga men den kommer att fungera som 
ett filter då det kommer till den upplevda kvaliteten. Hur en tjänst upplevs 
kvalitetsmässigt är därmed svårt att fånga då den innehåller faktorer som är både 
objektiva och subjektiva. Den upplevda kvaliteten kommer även att påverkas av 
kundernas olika karakteristiska drag såsom inkomst, humör, värderingar och 
utbildning. (Edvardsson & Thomasson, 1992) Detta gap kan uppstå på grund av svag 
marknadsundersökning, otillräcklig kommunikation nerifrån och upp i företaget eller 
för många ledarskapsnivåer (Bergman & Klefsjö, 1994). 
 

 
  Modell 4. Gap eller källor till kvalitetsproblem (Grönroos, 1996:38) 
 

• Gap 2 handlar om skillnaden mellan vad företagets ledning tror att kunden förväntar 
sig och företagets kvalitetsspecifikationer. Eftersom det kan vara svårt att tillfredställa 
alla kunder fullt ut är det relativt vanligt att ledningen fastställer något lägre mål än 
hundraprocentig kundtillfredsställelse. Det görs genom att anställda får vissa 
restriktioner och standarder att följa. På så vis blir företaget mindre flexibelt när det 
kommer till att leverera tjänster till den unika kunden. (Edvardsson et al., 1998) 

 
• Gap 3 är skillnaden mellan företagets kvalitetsspecifikationer och tjänsternas kvalitet. 

Trots att kvaliteten kan vara mycket välspecificerad kan kvaliteten i praktiken bli 
annorlunda. Det beror på att de anställda antingen inte har möjlighet till eller inte är 
villiga att leverera den tjänstekvalitet som önskas. Det är det personliga mötet mellan 
kund och anställd som spelar den viktigaste rollen i tjänstekvaliteten. (Bergman & 
Klefsjö, 1994) 

 
• Gap 4 är skillnaden mellan den kvalitet som utlovats i marknadsföringen och tjänstens 

verkliga kvalitet. Det är av stor vikt att företaget inte lovar för mycket. Dock är det 
samtidigt viktigt att företaget tydligt visar i sin marknadsföring vilka 
kvalitetshöjningar de arbetar med så att de blir synliga för kunden. (Edvardsson et al., 
1998) Det krävs mer av tjänsteföretags marknadsföring för att inte skapa felaktiga och 
för höga förväntningar hos kunderna som sedan leder till en känsla av dålig kvalitet. 
Att styra kundernas förväntningar är ofta något som glöms bort då det kommer till ett 
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företags kvalitetsarbete. Ansvaret med att inte ge kunderna orealistiska förväntningar 
på det som ska levereras faller helt på tjänsteleverantören. (Edvardsson & Thomasson, 
1992) 
 

• Gap 5 menar Edvardsson et al. (1998) är det sammanlagda gapet som består av de 
övriga fyra. Det handlar om den totala skillnaden mellan vad kunder förväntar sig för 
nivå på tjänstekvaliteten och hur de sedan upplever den.  

 
Då en verksamhet arbetar med att förbättra sin kvalitet är det ofta inte tjänsten i sig som 
behöver förbättras. Det handlar snarare om att påverka kundens förväntningar, företagets 
image samt kundens tidigare erfarenheter. Det finns fyra aspekter som en leverantör måste 
lyckas med för att kundens upplevda kvalitet ska bli tillfredsställande. Den första är 
konstruktionskvaliteten och består av hur tjänsten är sammansatt och utvecklad. Den andra är 
servuktionskvalitet och syftar till hur väl företaget följer tjänstekonstruktionen. En dålig 
servuktion innebär att störningar inträffar som leder till fel och i vissa fall missade 
försäljningstillfällen. Den tredje aspekten berör processkvaliteten som är den omedelbara 
upplevelsen som kunden har under tjänstens framställning. En dålig processkvalitet kan 
upplevas om personalen är otrevlig, om de saknar kunskap om produkterna eller om andra 
kunder uppträder på ett störande sätt. Den fjärde och sista aspekten består av den framtida 
nyttan som tjänsten leder till eller dess slutkvalitet. (Edvardsson & Thomasson, 1992) 
 
 
3.7 En teoretisk motivering och sammanfattning 
 
3.7.1 Kunder och kundkvalitet 
Då väsentliga skillnader finns mellan varuproducerande och tjänsteproducerande företag 
ansåg vi det av vikt att tydliggöra dessa under den inledande delen av detta kapitel. De 
skillnader som finns mellan de två olika typerna av företag medför att produktionen av det 
som ska levereras skiljer sig åt och även kan bli avgörande för hur kunden kommer att 
uppfatta dess kvalitet. En tjänst är av ett immateriellt och abstrakt slag vilket även leder till att 
uppfattningen om den och dess kvalitet blir subjektivt bedömd av användaren. Då varje 
person har olika förväntningar på och behov av produkten kommer deras upplevda 
tillfredsställelse av den att variera. En annan viktig aspekt av tjänsteproduktionen är kundens 
delaktighet under framställningen av produkten. Då kunden själv utgör en del av processen 
som leder fram till att produkten framställs är det av vikt att fastställa vilka företagets kunder 
är. Det finns ett flertal olika kategorier av kunder som har olika stor betydelse för företagets 
verksamhet. Gemensamt för dem, oavsett om de finns internt eller externt i företaget, är att de 
drar nytta av det som företaget erbjuder. Att analysera och fastställa vilken kundgrupp 
företaget har och vill fokusera på kan påverka det sätt som deras arbete fortlöper.  För att 
kunna arbeta effektivt med kundkvalitet är det viktigt att fastställa vilka kunder företaget 
riktar sig mot, en så kallad målgrupp. När denna kundgrupps behov av företagets tjänster har 
fastställts ökar chanserna för att uppnå en hög kundkvalitet eftersom allt arbete fokuserar på 
att tillfredställa den aktuella gruppens behov. 
 
Då det finns ett flertal olika definitioner av vad kundkvalitet innebär ansåg vi det väsentligt 
för uppsatsen att belysa hur en del författare resonerar kring begreppet. En del hävdar att det 
handlar om att uppfylla kundens behov medan andra menar att det krävs mer än enbart detta, 
att även kundens förväntningar har en avgörande del i hur kvaliteten värderas. Det finns också 
de som anser att den avgörande aspekten är om kunden anser att, den sedan innan fastställda, 
överenskommelsen har uppfyllts. Ytterligare en viktig aspekt som belyses i resonemanget är 
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vikten av att se saker ur kundens perspektiv och förstå att enbart kunden är den som kan 
bedöma om den önskade kvaliteten har uppnåtts. Olika författare lägger olika innebörd i 
begreppet och nämner ett flertal faktorer, såväl interna som externa, som kan vara avgörande 
för att en kund ska uppleva att produkten uppfyller deras krav på kvalitet. Genom att belysa 
hur resonemanget kring kundkvalitet går, vill vi poängtera ämnets problematik och 
subjektivitet.  
 
Arbetet med kundkvalitet har utvecklats historiskt till följd av ett ökat behov av att se kunden 
som företagets viktigaste tillgång. Genom att följa den historiska utvecklingen av samhället 
kan vi se att vi har gått från varuproducerande företag som kontrollerade marknaden till ett 
allt mer tjänsteproducerande samhälle där kunden har ett större inflytande. Kundens krav på 
marknaden samt den ökande konkurrensen, har lett till att företagen i dagsläget inte har råd att 
försumma sina kunder om de fortfarande vill ha en plats på marknaden. Detta är även 
anledningen till att kundfokuserade strategier alltmer tillämpas inom dagens företag.  Genom 
dessa strategier hoppas företagen kunna erbjuda kunderna ett värdepaket som överträffar det 
som konkurrenterna kan erbjuda. På så vis kan företagen vinna viktiga fördelar. Syftet med att 
arbeta mot en mer kundfokuserad verksamhet är att uppnå en högre uppfattad kvalitet hos 
kunderna vilket i sin tur kommer att innebära fördelar för de företag som tillämpar denna typ 
av strategi. Att arbeta med kundkvalitet kan i första ögonblicket uppfattas som en kostsam 
strategi som enbart gynnar kunderna men det finns även viktiga fördelar att erhålla för 
företagen.    
 
3.7.2 Mått och mål 
Då en ny form av verksamhetsstyrning tillämpas i företag, som i detta fall är mot en mer 
kundfokuserad organisation, bör ett företag löpande göra uppföljningar av de aktiviteter som 
genomförs för att se om arbetet leder till de önskade effekterna. Genom att kontinuerligt mäta 
och analysera det erhållna resultatet kan företag följa denna process. Det finns ett flertal olika 
metoder och mått som kan användas. Då vi i denna uppsats fokuserar på kundkvalitet och hur 
det kan uppnås är subjektiva mått främst lämpliga att tillämpa och därmed att redogöra för. I 
den del av uppsatsen som berör mått, mål och resultat vill vi belysa vilka olika metoder som 
finns, hur ett företag praktiskt kan arbeta med det samt hur de bör utformas för att ge bästa 
effekt. Det finns viktiga skillnader mellan de traditionella objektiva måtten och de subjektiva 
mått som oftast är de som är lämpligast inom tjänsteföretag. Det finns även viktiga svårigheter 
och problematik som kan härledas till just denna skillnad vilket vi vill belysa.  
 
Att mäta och analysera resultatet kan vara en komplicerad och tidskrävande process som för 
att ge ett användbart resultat kräver den rätta kompetensen. Allt fler företag väljer därför 
numera att anlita externa företag för detta som är specialiserade inom området. I de företag 
som intervjuats för denna uppsats har två av de fyra företagen tagit hjälp av en extern 
konsultfirma. För att förstå det arbete som ligger bakom de resultat som företagen fokuserar 
kring då det kommer till deras kundkvalitetsarbete vill vi kort redogöra för de externa företag 
som används. En av företag oberoende mätning görs av Svenskt Kvalitetsindex där kundernas 
inställning till företag inom samma bransch årligen genomförs. Denna undersökning är inget 
som företagen själva kan avgöra om de ska delta i eller inte men kan trots detta vara till hjälp 
för dem. Då resultatet av undersökning publiceras för allmänheten och är branschjämförande 
ansåg vi att denna del även var av vikt att inkludera. 
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3.7.3 Att kvalitetssäkra 
Genom den ökade konkurrensen är det allt mer väsentligt för företag att på förhand kunna 
garantera sina kunder en säkerhet på den kvalitet som företagets produkter har. Detta är 
speciellt viktigt inom tjänsteföretag då deras produkter till följd av deras immateriella karaktär 
varken kan granskas eller provas innan de konsumeras. Vi vill därmed belysa några av de 
alternativ som ett företag kan tillämpa. Vissa av dessa metoder för kvalitetssäkring är av 
frivillig och indirekt karaktär medan andra är obligatoriska och av mer direkt karaktär. Några 
av dessa metoder som är av vikt för uppsatsen har därmed förklarats. 
 
3.7.4 Mötet med kunden 
Som vi tidigare under teoridelen har belyst är ett av karaktärsdragen för tjänsteproducerande 
företag att kunden i samverkan med personalen på det aktuella företaget deltar och är aktiv 
under produktionen av den köpta tjänsten. Detta innebär att en avgörande del då det kommer 
till kundens uppfattning om tjänstens kvalitet är avhängande av hur mötet dem emellan 
fortlöper. Det är detta första möte dem emellan som avgör hur kundens uppfattning om 
företaget och dess produkter blir i framtiden. Detta möte brukar även benämnas som 
sanningens ögonblick. Då mötet kan vara avgörande för hur kvaliteten i ett senare skede 
uppfattas är det av vikt att redogöra för det och förklara dess betydelse. Eventuella avvikelser 
från kundens förväntan i detta möte, vare sig det är positivt eller negativt, brukar benämnas 
som en kritisk händelse och inverkar på den upplevda kvaliteten. Om händelsen är negativ 
kan det leda till att företaget får en missnöjd kund. Vad som kan orsaka denna negativa 
kritiska händelse samt andra faktorer som kan spela in bör belysas då det är just dessa faktorer 
och situationer företaget måste arbeta med att förebygga.  
 
3.7.5 Överensstämmelse 
Då det kommer till marknadsföring av ett tjänsteföretags produkter menar författare inom 
ämnet att det i motsats till den traditionella marknadsföringen handlar om att skapa och 
bibehålla relationer med sina kunder. Detta är ofta inte mer problematiskt men det gäller att 
vara medveten om skillnaden. Vi menar att för att undvika att en felaktig marknadsföring av 
företagets produkter sker är det av vikt att förstå vad som skiljer dessa metoder åt. En felaktig 
marknadsföring kan innebära att kundernas förväntningar inte uppfylls vilket i sin tur kommer 
att ge dem en bild av sämre kvalitet hos företagets produkter.  
 
En välkänd modell inom det studerade ämnet är gap-modellen. I denna belyses olika 
anledningar till varför kunden kan uppfatta produktens kvalitet som bristfällig. I de olika 
gapen kan dels kundens överdrivna förväntningar på tjänsten vara anledningen, dels kan det 
vara företagets bristande förståelse för kundens behov eller ledningens felaktiga 
kommunikation av tjänstens leverans till de anställda som leder till en känsla av bristande 
kvalitet. Genom denna modell vill vi visa det flertal faktorer som kan leda till att 
kundkvaliteten brister inom ett företag. Det är viktigt att förstå att det kan bero på kundens 
förväntningar såväl som på ledningens bristande kunskap att de uppsatta målen inte nås. 
Modellen belyser intressanta aspekter som är nödvändiga att förhålla sig till inom ett företag 
när en kundfokuserad och kvalitetsinriktad strategi används för att på så sätt kunna minska 
eller helt undvika dessa gap.  
 
3.7.6 Den teoretiska helheten 
Med hjälp av bilden nedan vill vi demonstrera den teoretiska helheten i uppsatsen. Det 
centrala begreppet är kundkvalitet vilket även kan utläsas ur modellen. Vi anser det relevant 
att först förstå och belysa de bakomliggande faktorerna i form av utveckling som har lett fram 
till att vikten av kundkvalitet har ökat och varför arbetet med det ser ut som det gör idag. 
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Utvecklingsfaktorn tar oss därmed från ett dåtida kundkvalitetsperspektiv till ett nutida. 
Kundkvalitet och arbetet med dess utveckling som det ser ut i dag består av ett flertal olika 
komponenter som kan hjälpa företag att förbättra och effektivisera sitt arbete. Dessa 
komponenter kan i modellen ses i de lila rutorna som omgärdar kundkvalitetscirkeln och 
utgörs av de rubriker som har använts genom hela uppsatsen. Dessa står i nära relation till 
varandra och vissa är nödvändiga att definiera och förstå medan andra kan vara av vikt att 
aktivt tillämpa. Det finns ett antal faktorer som är problematiska då det kommer till arbetet 
med kundkvalitet vilka illustreras via de fem gapen. Gap-modellen illustreras i bilden av den 
streckade och gröna rutan vid namn problematik. Alla dessa delar, hur de tillämpas samt hur 
gapen minimeras inom ett företag kan i framtiden leda fram till ett antal fördelar och vinster 
vilket är det som är målet med arbetet inom de flesta verksamheter.  
 
 
 
 

 

 

Framtid 

Nutid 

Dåtid 

Modell 5. Den teoretiska helheten (bild skapad av uppsatsförfattarna) 
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4. Empiri 
Nedan kommer vår insamlade empiri presenteras utifrån samma struktur som referensramen. 
De fyra intervjuade företagen kommer att presenteras i samma ordningsföljd under samtliga 
rubriker där Swedbank inleder, Nordea efterföljer, därefter presenteras hotellen i följden 
Calmar Stadshotell och Ekerum Golf & Resort. Kapitlet inleds med en presentation av 
företagen samt intervjupersonerna. 

 
4.1 Presentation av företag och intervjupersoner 
 
4.1.1 Swedbank 
Enligt Swedbanks hemsida (www.swedbank.se, 1) har de en vision som innebär att de 
försöker vara den ledande finansiella institutionen på de marknader som de verkar på. De har 
kontor i Sverige, Ukraina samt de baltiska länderna. Totalt har Swedbank ungefär 9,4 
miljoner privatkunder och 540 000 företagskunder. Av de 419 kontor som finns i Sverige är 
ett beläget i Kalmar City. 
 
Nicklas Fröding (090421) är kontorschef för Kalmar privat vilket omfattar kontoren i Kalmar, 
Berga, Ljungbyholm samt Lindsdal. Han började år 1985 som sommarvikarie på Swedbank, 
som då hette Sparbanken. Han har arbetat inom banken i 24 år och arbetat med bland annat 
redovisning, rådgivning, utlåning, placering, bolån samt kundtjänst.  
 
Johan Lundström (090421) började arbeta i banken år 1985 och blev kontorschef 1990. Idag 
är han ställföreträdande företagschef i Kalmar- och Torsås kommun. Han åker runt på de olika 
kontoren som är placerade på ett relativt stort område. 
 
Lars Strandberg (090421) är marknadsansvarig för hela Kalmar Län. Han började arbeta 
inom bankbranschen på 1960-talet då han sommarvikarierade på SEB. Därefter arbetade han i 
15 år på Sparbanken i Kalmar för att sedan arbeta i Växjö och Stockholm. Hans 
arbetsuppgifter har varierat men har i huvudsak handlat om marknadsfrågor.  
 
Ulrika Nilsson (090424) har arbetat i banken sedan år 1988 och arbetar idag som banksäljare. 
Efter gymnasiet fick hon en praktikplats på banken. I samband med att praktiken avslutades 
blev en tjänst ledig och Nilsson blev fast anställd.  
 
4.1.2 Nordea 
Enligt Nordeas hemsida (www.nordea.com, 1) har de sammanlagt ungefär tio miljoner kunder 
på 1400 kontor. Deras vision är: 
 

”Vara den ledande nordiska banken, erkänd för sina medarbetare, 
som skapar betydande värde för kunder och aktieägare.” 

    Nordeas vision (www.nordea.com, 2) 
 
I Kalmar finns det två kontor centralt belägna. Det ena ombesörjer rådgivning åt både 
företags- och privatkunder och det andra kontoret hanterar kontantärenden. 
 
Göran Persson (090423) har arbetat i Kalmar på Nordea i fyra år och är sedan september år 
2005 kontorschef. Han ansvarar för två kontor i Kalmar och ett i Nybro. Utöver det har han ett 
övergripande ansvar för företagsaffärer i regionen. Hans arbetsuppgifter är mycket varierande 
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och innebär bland annat att han planerar, finner lämpliga strategier, arbetar med målsättning, 
tar hand om personalfrågor samt sitter med vid kundmöten och förhandlingar.  
 
Markus Havby (090423) är privatmarknadschef på kontoret i Kalmar. Han inledde sin karriär 
i banken för tre och ett halvt år sedan. Tidigare har han arbetat med försäljning i olika företag. 
 
Jessica Marions (090423) arbetar idag som kundtjänstchef i Kalmar. Efter att ha avslutat en 
högskoleutbildning för två år sedan fick hon en anställning på Nordea i Stockholm. Där 
utbildades hon till personlig bankman via en internutbildning under åtta månader. Tidigare har 
hon sommarvikarierat på Handelsbanken och Länsförsäkringar. 
 
4.1.3 Calmar Stadshotell 
Enligt ProfilHotels hemsida är bolaget en koncern som bedriver hotellverksamhet på tio 
enheter varav en är Calmar Stadshotell.  
 
Deras affärsidé är: 
 

”ProfilHotels skall med ett professionellt och personligt 
servicekoncept, skapa en kedja av hotell genom att förvärva, etablera 
samt förädla hotell i Sverige och övriga Europa.”  
 
”Ledstjärnor skall vara elegant funktionalitet, management, 
operatörskap samt ansvar. Målgruppen skall vara affärsresenären 
och privatpersonen.” 

    ProfilHotels affärsidé (www.profilhotels.se, 1) 
 
ProfilHotels har två nivåer på sina hotell, Black label som är en premiumnivå och White label. 
Calmar Stadshotell är White label och ligger i centrala Kalmar i en historisk byggnad. 
Hotellet har 41 enkelrum och 85 dubbelrum samt sju konferenslokaler med plats för upp till 
200 personer. 
 
Richard Uusijärvi (090424) är tillförordnad platschef på Calmar Stadshotell sedan ett halvår 
tillbaka. Han har arbetat inom branschen i 19 år och började sin karriär på nuvarande hotell 
Witt år 1990, som nattportier, som då hade samma ägare som Stadshotellet. När Stadshotellet 
sedan såldes flyttade han över och började arbeta som dagreceptionist, sedan konferenschef, 
receptionschef och hans senaste position innan den nuvarande var försäljningschef. 
 
Eva Jonsson (090423) har arbetat på Stadshotellet sedan 1985. Hon började som 
frukostvärdinna och gick sedan vidare till matsal, festvåning, nattklubb och sedan till sin 
nuvarande position som receptionist. 
 
4.1.4 Ekerum Golf & Resort 
Enligt Ekerums hemsida är Ekerum Golf & Resort en av de främsta golfanläggningarna i 
Sverige. De har två 18-hålsbanor samt en korthålsbana vilket gör att de har något att erbjuda 
alla typer av golfare. (www.ekerum.com, 1) Anläggningen är en säsongsverksamhet som 
enbart har öppet under de delar av året då det är möjligt att spela golf. Anläggningen öppnade 
i maj 1990 och har under en tid drivits i Sunwings regi. (Näätsaari) År 2006 tog bröderna 
Eklöf, kända för sina framgångar med Stadium, över anläggningen och ett samarbete med 
Holiday Club inleddes år 2007. Syftet med detta är att ett flertal olika typer av boende ska 
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kunna erbjudas i form av hotell, lägenheter och andelshus. I dagsläget finns det 72 lägenheter 
varav 12 av dessa är ägarlägenheter (andelslägenheter). (Magasin Ekerum)  
  
Martin Sahlberg (090427) är VD för Ekerum Golf & Resort sedan år 2004. Han började sin 
karriär som 15-åring inom hotell och restaurang och har arbetat sig upp från piccolo till VD 
genom de stora hotellen i Stockholm. 
 
Anita Nordling-Ohlsén (090427) är hotellchef sedan två år tillbaka och har sedan hon började 
på Ekerum Golf & Resort år 1990 haft ett flertal olika positioner såsom anställd i 
presentshopen, receptionen och bokningen. 
 
Jessica Näätsaari (090427) är bokningsansvarig sedan i år. Hon har arbetat på Ekerum Golf 
& Resort sedan år 2006 och arbetade tidigare som receptionist.  
 
4.2 Kunder och kundkvalitet 
 
4.2.1 Målgrupp 
Inom olika företag skiljer sig ofta synen på vilka som är deras kunder. Den tydligaste 
skillnaden kan vara hur de väljer att benämna dem medan mindre klara delar kan röra sig om 
vilka som utgör deras målgrupp. Kunder kan delas upp i olika kategorier, så kallade segment, 
utifrån deras betydelse för företaget eller utifrån vilka av företagets produkter de använder. 
De olika intervjuade företagens syn på sina kunder och deras målgrupper presenteras nedan. 
 
Swedbanks kunder 
Banker har en väldigt stor målgrupp eftersom de allra flesta behöver en bank menar Nilsson 
och därmed passar det bra att Swedbank är en bank för alla. Fröding menar att grundtanken är 
att alla är välkomna till ”folkets bank” som Swedbank ofta kallas. Dock möter de inte 
samtliga kunder på samma sätt utan har segmenterat kunderna relativt noggrant i nio grupper. 
De faktorer som främst styr vilken grupp kunden hamnar i är inkomst, placeringsvolym samt 
bolån. Det innebär att kunden bemöts olika beroende på vilken grupp den tillhör. De med 
högst inkomst och placeringsvolym har exempelvis en egen rådgivare/kontaktperson. Enligt 
Lundström vet rådgivarna vilket segment de arbetar mot. De har varsin egen kundgrupp som 
fungerar som en bank i banken. Respektive rådgivare ska bearbeta, ha kontinuerlig kontakt 
med samt se till att samtliga kunder inom sitt segment är nöjda. Tidigare har inte banksäljarna 
haft egna kundgrupper men ett nytt beslut har fattats i frågan. Nu ska även dessa ha egna 
kundgrupper precis som rådgivarna. Det innebär att varje banksäljare ska bearbeta och förädla 
sin specifika kundgrupp. Kunderna kan ses som en triangel med tanke på att samtliga har 
olika krav på banken anser Strandberg. I triangeln befinner sig den breda massan längst ner 
och den mer krävande högst upp. De som ingår i triangelns topp är de som innehar kapital och 
som därför är i behov av att göra placeringar eller dylikt. Swedbank försöker att ha olika 
koncept för de olika segmenten och det fungerar på samma vis på privat- och företagssidan. 
På företagssidan handlar det om allt från koncerner till små föreningar och därför kräver dessa 
olika segment olika kompetens. Det fungerar inte att samma rådgivare arbetar med 
exempelvis en stor koncern och en egenföretagande frisör då det inte innebär samma typ av 
problematik. På grund av detta arbetar rådgivarna med olika segment.  
 
Nordeas kunder 
Till Nordea är alla kunder välkomna, enligt Havby. Kunderna segmenteras, beroende på vilka 
produkter de använder, in i tre kategorier som kallas brons, silver och guld. Bronskunderna är 
till exempel studenter som inte har så mycket lån eller haft möjlighet att skaffa sig ett 
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sparande. Kunderna som ingår i kategorin silver har antingen 50 000 kronor i lån eller 
sparande och får då tillgång till en rådgivare. Förmånskunderna är de som tillhör guldgruppen. 
De har minst 300 000 kronor i lån eller sparande och använder minst fem av Nordeas 
produkter, dessa får då en personlig bankman. Dock menar Havby att nästan alla som köper 
ett hus eller en bostadsrätt blir förmånskunder då lånet ofta blir större än 300 000 kronor. 
Dessutom är det vanligt att kunderna använder minst fem produkter om de har Internetbanken 
och ett antal olika konton. De kunder som Marions möter i kundtjänst anser hon främst vara 
spontankunder. Dock anser hon att Nordeas målgrupp i första hand är förmånskunder men att 
det även finns många kunder som potentiellt kan bli guldkunder och som därför inte får 
glömmas bort.  
 
Nordea har både små, mellan och stora företagskunder. De allra största arbetar de främst 
regionalt med. Fokus på kontoret i Kalmar ligger på de små och mellanstora företagen. På 
privatsidan anser Persson att studenter är en intressant grupp då det finns potential för 
framtida affärsrelationer. Sedan är de även intresserade av familjer som blir förmånskunder på 
grund av exempelvis huslån, billån samt försäkringar. Dessutom är Nordea intresserade av 
kunder för konceptet ”private banking”. Dock arbetar Nordea hela tiden med att skapa 
långsiktiga relationer till sina kunder. Det kan vara att mormor och morfar placerar i ”private 
banking”. Sedan är barnen förmånskunder då de har lån och sparande. Därefter kommer 
barnbarnen som är studenter och Nordea arbetar för att ta hand om hela den familjens affärer.  
(Persson) 
 
Calmar Stadshotells gäster 
Stadshotellets primära målgrupp består av affärsresenärer, enligt Uusijärvi. Jonsson berättar 
att en stor del av hotellets beläggning stundtals utgörs av konferensresenärer då de kan 
erbjuda en stor konferensanläggning på plats. Uusijärvi menar vidare att de, på helger och 
under sommarmånaderna, besöks av fritidsresenärer vilket är en helt annan målgrupp än vad 
de har under den större delen av året då affärsresenärerna dominerar. 
 
Ekerum Golf & Resorts gäster 
Enligt Sahlberg består Ekerum Golf & Resorts målgrupp av de gäster som har ett golfintresse 
och det är även just golfspelare som utgör volymen av gästerna. Anläggningens placering 
innebär att de även fångar upp andra semesterresande som befinner sig på Öland under 
sommaren. De använder sig inte av någon form av segmentering inom deras annars breda 
målgrupp utan marknadsför sig till samtliga som har ett golfintresse. I förhållande till vanliga 
hotell kan de uppfattas som relativt dyra men deras prisnivå då det kommer till att vara en 
golfanläggning är bra. Att segmentera sig mot de golfspelare som har en bättre inkomst anser 
Sahlberg inte är möjligt med tanke på anläggningens placering. Om Ekerum hade legat i 
Båstad hade de haft helt andra förutsättningar då det kommer till prissättning. Närheten till 
Köpenhamn, Lund och Malmö där många högutbildade företag ligger hade gett dem bättre 
förutsättningar. I Kalmar finns det inte heller tillräckligt många personer i de större 
inkomstgrupperna. De anläggningar som är de största vinnarna är de som finns i Jönköping. 
Om företag med flera kontor i Sverige ska hålla en konferens där möjlighet till golf ska 
inkluderas, kan kontoret i Malmö och kontoret i Stockholm mötas halvvägs i Jönköping. Att 
ta sig till Ekerum är lite mer omständigt, även om gästerna först kan flyga till Kalmar så 
måste de på något sätt ta sig över bron och vidare. För att kunna locka de segment som tillhör 
de stora inkomstgrupperna krävs det att anläggningen är superlyxig vilket i sin tur innebär att 
både hotellet och banorna måste byggas om. Det är svårt att få någon att investera så mycket 
pengar i ombyggnationer då anläggningens säsong är så pass kort som den är.  
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Genom olika paketerbjudanden försöker Ekerum skapa beläggning alla veckans dagar under 
den öppna säsongen. De erbjuder till exempel pensionärer ett billigare pris under 
veckodagarna som anläggningen själva inte tjänar speciellt bra på. Då hotellet ligger på Öland 
kan det vara svårare att locka dit gäster under vardagarna och ett bättre pris kan då vara 
lösningen. Även om detta resulterar i, för hotellet, olönsamma gäster är det ett bättre alternativ 
än att ha anläggningen stängd under vardagarna. Vissa av hotellets gäster är lönsamma och en 
del är olönsamma. Problemet med detta är dock att båda dessa grupper kräver samma kvalitet 
på den levererade produkten. (Sahlberg)  
 
4.2.2 Kundkvalitet 
Kundkvalitet kan ha väsentligt olika betydelse från person till person då begreppet präglas av 
en stor del subjektivitet. Vad olika personer lägger i begreppet kan påverka hur de själva 
arbetar med att ge kunden den kvalitet som den förväntar sig av företagets produkter. De 
intervjuade personernas åsikter och tankar kring begreppet presenteras nedan. 
 
Swedbank 
Kundkvalitet innebär för Lundström att kunden ska känna sig nöjd med banken. Den ska 
känna att den blir sedd, hörd och blir tagen på allvar. När kunden går in i banken ska den 
känna att den får den uppmärksamhet som behövs. Kunden ska känna att den får hjälp på ett 
smidigt sätt med sin vardagsekonomi. Detta kan exempelvis innebära att kunden har rätt 
bankkort och är nöjd med de tjänster som den aktuella kunden använder. Dock är det av störst 
vikt att kunden känner sig uppmärksammad av banken. Även Nilsson håller med om att det 
handlar om uppmärksamhet. Hon ser till hur hon själv vill bli behandlad när hon är kund. Hon 
vill bli trevligt bemött och få hjälp relativt snabbt. Om personen som möter henne inte kan 
hjälpa till med problemet så ska denna person snabbt kunna skicka vidare henne till någon 
som kan. Att bemöta kunder som man själv vill bli bemött är kundkvalitet för henne.  
 
Strandberg menar att det i huvudsak handlar om att kunden ska bli nöjd. Dock kan det betyda 
olika saker för olika personer. Men kundkvalitet handlar om att kunden ska vara nöjd efter ett 
möte med banken. När han började arbeta med marknadsföring på 1980-talet arbetade han 
mycket med massmarknadsföring men idag är det istället mötet med kunden som är av vikt, 
att kunden går på sin rådgivning. Om en medarbetare går ut från en rådgivning och känner sig 
nöjd med mötet så finns det ingen risk för att den kunden bestämmer sig för att lämna banken. 
Problemet är att vissa kunder är väldigt prisfokuserade. På företagssidan är det en väldigt liten 
del av kundstocken som enbart talar om priset men de existerar. Dessa kunder, menar 
Strandberg, kommer aldrig att bli nöjda. De kommer att flytta mellan bankerna som kan 
erbjuda den bästa räntan. Dock kommer dessa kunder blir förlorarna i slutänden för ingen 
bank kommer att ställa upp för dessa kunder i svårare tider då ingen relation till dem byggts 
upp.  
 
Kundkvalitet, för Fröding, handlar om att kunden ska bli positivt överraskad i sitt möte med 
banken oavsett om det är ett fysiskt möte eller via telefon. Han menar att det skulle vara bra 
om Swedbank kunde överträffa kundens förväntningar varje gång men där är de inte ännu. 
Genom att tala med sina medarbetare om vad han önskar och vad målet är tror han att de kan 
komma närmare och närmare att överträffa kundens förväntan. Detta är extra viktigt att arbeta 
med nu i och med finanskrisen. För tillfället ligger förtroendet för banker lågt och Swedbank 
har fått mycket negativ medial uppståndelse. Fröding anser att viss kritik har varit med rätta 
men inte all. På grund av detta har Swedbank ett stort arbete framför sig för att lyckas 
överraska kunderna positivt men de kommer att vara tvungna att göra det om de ska lyckas i 
framtiden. Strandberg menar att ju mer kunden tjänar på att vara kund i just Swedbank desto 
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mer kommer banken att tjäna på det. Det blir som en win-win situation där alla parter är 
vinnare. Det är då av stor vikt att banken lyckas beskriva sina produkter på rätt sätt, annars är 
det oväsentligt att uppfinna ett stort antal bra produkter. Genom att kunna beskriva 
produkternas förträfflighet hoppas Strandberg att de ska lyckas. Problemet är att alla kunder 
inte tar kontakt med banken, samtidigt som banken ibland är svag då det kommer till att ta 
kontakt med kunden. De 100 medarbetare som arbetar i Kalmar med närområde har ungefär 
1000 privatpersoner var som de ansvarar för. Kunderna brukar påpeka att banken tar för lite 
initiativ till kontakt och att de vill ha fler förslag, samtidigt anser medarbetarna att de tjatar. 
Det beror på att när Swedbank pratat med fem procent av kunderna så upplevs det som att de 
har talat med alla: 
 

”När det kommer en ny grej som vi ska informera våra kunder om så 
tar det en månad sen är vi trötta på oss själva. Vi tröttnar själva först 
och då säger ju kunden att de aldrig får några förslag. Det gäller 
bara att vara medveten om det.” 

     (Strandberg, 090421) 
 
Ett annat problem som Swedbank har är att de har väldigt många kunder. Banker som har 
färre kunder har möjlighet att vara mer personliga vilket kan generera högre kundkvalitet. 
Swedbank går i detta fall att jämföra med IKEA och att de banker med färre antal kunder kan 
jämföras med Severins möbler. För att kunden ska uppleva Swedbank som mer personliga ska 
de följa upp kunderna regelbundet och att det mest ultimata är om banken tar initiativ till den 
kontakten. Det är extra viktigt att ha kontinuerlig kontakt med de viktiga kunderna då det är 
svårt att lägga samma resurser på alla små företag som exempelvis pizzerior. Detta på grund 
av att banken inte har råd att uppmärksamma alla på samma vis. Det är de stora företagen och 
privatpersoner med mycket kapital som banken måste fokusera på och därför är problemet att 
nå ut till den stora massan. Det blir en kostnadsfråga om det är möjligt att, inom rimliga 
gränser, få alla kunder att känna sig sedda. Det är därför av störst vikt att de kunder som 
Swedbank tjänar pengar på känner sig tillfredställda. (Lundström) 
 
Fröding menar att kunderna som är mest nöjda är de som har varit inne på rådgivning och de 
som är mest missnöjda är de som inte varit inne på banken alls. Bara genom att erbjuda 
kunden rådgivning höjs kundnöjdheten. Därför måste de bli bättre på att ta kontakt med 
kunden och ge förslag. Han menar att de har gjort en resa på fem till tio år där de tar mycket 
mer initiativ än de gjorde förut. Dock gäller inte detta alla kunder. De som har en väldigt liten 
ekonomi och inte har möjlighet att spara lägger inte banken samma resurser på. De fokuserar 
istället sina resurser där de ser att de gör mest nytta. Att få nöjda kunder är en förutsättning 
om banken ska bli framgångsrika och lönsamma.  
 
Nordea 
Enligt Persson bygger kundkvalitet på bra affärer och är viktigt för långsiktiga relationer. Om 
kunden trivs och kommer tillbaka till banken kontinuerligt, så är kunden nöjd. Detta kan vara 
svårt att mäta men om kunden har en varaktig relation till banken och sprider ett gott rykte till 
vänner och bekanta så tyder det starkt på att kunden är tillfredställd. Ett bra kvitto på att 
banken har uppnått en god kundkvalitet är om kunder, vänner och bekanta berättar att de är 
nöjda, anser Havby. För Marions handlar det om att överträffa kundernas förväntningar. Hon 
menar att Nordea fokuserar mycket på kundens upplevelser och arbetar efter inställningen att 
kunden alltid har rätt.  
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För att stärka kundkvaliteten har de sedan tre år en kontaktpolicy. Detta för att de ska arbeta 
mer proaktivt mot sina kunder. Policyn innebär att Nordeas personliga bankmän ska kontakta 
sina respektive förmånskunder. Varje personlig bankman har ungefär 1000 förmånskunder 
som de ansvarar för och ska ringa upp eller dylikt. Sedan följer de upp hur väl de har 
kontaktat dessa kunder löpande. Anledningen till att kontaktpolicyn skapades var att de 
märkte att kunderna efterfrågade mer initiativ från bankens sida och nu efter tre år har de sett 
att en förbättring har skett. (Havby) För Persson handlar Nordeas arbete med kundkvalitet om 
deras värderingar. De arbetar utifrån ett värdehus; ”Gör det möjligt”: 
 

”Vi ska vara den ledande banken som är erkänd för sina medarbetare, 
som skapar ett betydande värde för sina kunder och sina aktieägare.” 

     (Persson, 090423) 
 
För att nå detta måste de vara resultatorienterade och kostnads-, risk- samt kapitalmedvetna i 
grunden. Sedan finns det tre delar som bygger upp värdehuset. Den första är ”Great costumer 
experience” som fångar vikten av att kunden ska vara nöjd. Den andra delen kallas ”It´s all 
about the people” och innefattar både kunder och medarbetare. Den här delen av huset handlar 
om att människorna som kommer till banken ska trivas, att de som jobbar i banken ska 
coachas på rätt sätt, att medarbetarna får stöd och att kunderna behandlas på ett bra och 
professionellt sätt. Den tredje och sista delen heter ”One Nordea Team” och vänder sig internt 
mot banken. Den handlar om att Nordea är ett lag som arbetar tillsammans. Om en person är 
duktig på en sak och en annan person är duktig på något annat kan ett samarbete resultera i en 
vinna-vinna situation där en bra lösning uppnås. Det kan även finnas tillfällen då någon 
medarbetare har mycket att göra och inte hinner med och någon annan som har färre uppgifter 
för tillfället kan hjälpa till. (Persson) 
 
Calmar Stadshotell 
Att kunna erbjuda kundkvalitet behöver inte, menar Uusijärvi, innebära enbart att hotellets 
rum är fräscha utan det kan bestå av att man är mån om gästen, vilket även Jonsson instämmer 
med. Hon menar att det inte alltid är hårdvaran i form av rummet som är det avgörande utan 
att kundkvalitet handlar om att gästen trivs och att den får omtanke. Då deras största målgrupp 
är affärsresenärer som ofta befinner sig på hotell är det viktigt att de trivs och att det känner 
sig som hemma under sin vistelse. Uusijärvi anser sig vara en detaljfreak då det kommer till 
hotellet. Han är mån om att bland annat trasiga glödlampor byts ut och fruktskålar fylls på då 
det annars kan ge gästen ett dåligt första intryck av anläggningen vilket sedan kan påverka 
deras upplevelse av kvaliteten. En annan viktig del av kundkvalitet handlar om att få gästen 
att känna sig speciell vid deras besök. Detta kan uppnås genom att komma ihåg gästen, bry sig 
om dem och välkomna dem tillbaka. Genom att komma ihåg gästen ger man dem känslan av 
att vara speciella och omtyckta vilket är en viktig del då det kommer till kundkvaliteten. 
Jonsson menar att de på Stadshotellet kan erbjuda gästen kvalitet genom att de alltid sätter 
sina gäster i centrum. Det är de små detaljerna som de erbjuder som leder till att ”det lilla 
extra” uppfylls. Som exempel på detta ser hotellet till att de under hela dygnet erbjuder 
gästerna kaffe, att deras öppettider för frukost är längre på helgerna än konkurrenterna samt 
att utcheckningen på söndagar är klockan 18 vilket innebär att det blir en långhelg för de som 
bor där. Idén om den sena utcheckningen är ett centralt beslut som kommer från ledningen 
och därmed omfattar samtliga av kedjans hotell. Då det kommer till frukosten har 
Stadshotellet lagt ner lite extra energi för att se till att de kan erbjuda något extra i förhållande 
till konkurrenterna. De har studerat andra hotells frukostbuffé för att sedan göra sin egen 
bättre. Det har inneburit att de till exempel kan erbjuda våfflor vilket andra hotell inte gör, 
enligt Jonsson.  
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Ekerum Golf & Resort 
Ett problem med kundkvalitet är att kvalitet innebär så olika saker för var och en. Kvalitet för 
en del innebär valutakvalitet, vad de erhåller för varje krona. Kvalitet ska finnas med under 
hela gästens resa, från de att de lyfter luren och ringer till Ekerum för att boka sin vistelse, till 
dess att de kommer hem igen. Grunden för kvalitet är att personalen säger god morgon och ler 
då de träffar gästen och kan beskrivas med den gamla klyschan: 
 

 
”behandla nästa som du vill bli behandlad själv” 
    (Sahlberg, 090427) 
 

Kundkvalitetens grunder ligger någonstans i denna klyscha, i dessa självklarheter. (Sahlberg) 
Näätsaari tycker att kundkvalitet består av att göra gästen nöjd så att när de lämnar 
anläggningen har fått alla sina förväntningar uppfyllda. Kundkvalitet innebär även att gästen 
ska känna att den har fått en upplevelse och att detta är en viktig del av det, anser Nordling-
Ohlsén. Hon menar vidare att då det kommer till deras anläggning styrs dessvärre en hel del 
av väder och vind:  
 

”… då spelar det ingen roll om jag står här och ler och är jätteglad 
om det snöar ute…” 
    (Nordling-Ohlsén, 090427) 
 

Även Sahlberg instämmer med detta. Han menar att om det är fint väder kan de bli förlåtna 
för alla misstag, men om det regnar och de gör samma misstag så kommer det att basuneras ut 
i media och till alla grannar om hur dålig anläggningen var: 
 

”… en dag med sol så går de hem och säger att fan vad bra, även om 
vi hade slagit på dem” 
    (Sahlberg, 090427) 
 

Nordling-Ohlsén tycker att det ibland kan kännas orättvist att de inte får erkännande för vad 
de gör. Även om allt fungerar bra under bokningen, gästen kommer till anläggningen och är 
jättenöjd, sen ligger kanske en handduk fel på sängen och då är hela vistelsen förstörd. Även 
Sahlberg instämmer med detta. Han menar att de i restaurangen kan ha serverat 500 gäster 
som hyllar dem för deras mat och service medan två gäster anser att det är det sämsta de har 
varit med om. Det är då lätt att fokusera på de två missnöjda istället för de 500 som var 
väldigt nöjda då de två kan förstöra mer för hotellet än vad de 500 kan hylla det. Alla har en 
syn på kvalitet och varje syn är rätt. Det är viktigt att komma ihåg detta och att 
uppfattningarna kan vara så olika. 
 
Den turistprodukt som Ekerum har är något de kan vara stolta över. Deras största styrka, 
vilket innebär kundkvalitet, är att de äger helheten av anläggningen själva. Om gästen är där 
för avkoppling och är bekväm av sig behöver de inte röra sig utanför området. De har tre 
golfrundor och en korthålsbana, det finns spa, restaurang, pub på helgerna och fin natur att 
promenera i runt hörnet. En kvalitetsstämpel på Ekerum är att de har en total som håller hög 
kvalitet. (Sahlberg) Problematiken med att vara en säsongsanläggning är något som Nordling-
Ohlsén belyser vilket även Sahlberg instämmer med. Hon menar att kontinuiteten i personalen 
är ett problem som gör det svårt att bygga upp den personalgrupp som de egentligen vill ha. 
Sahlberg anser att det kan vara svårt att ”sparka igång” personalen då säsongen börjar 
eftersom många har varit lediga under vintern. En kärna av personalen arbetar under hela året 
men inte den stora massan som endast är säsongsanställda. Ett annat problem med personalen 
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är att då anläggningen ligger på Öland är det många av de anställda som kommer tillbaka 
varje år utan att fundera över det, vilket gör att de börjar ta jobbet för givet. En 
säsongsanläggning måste ha en viss rotation av personal och det är inte bra om de stannar för 
länge. Även Nordling-Ohlsén instämmer med detta och menar att de som årligen kommer 
tillbaka slentrianmässigt inte ser på konkurrens på samma sätt som arbetslösa gör. Sahlberg 
inflikar att detta kan leda till problem om en ny chef kommer och till exempel förväntar sig att 
städerskan ska städa rummen fem minuter snabbare än tidigare. En säsongsanställd bör enbart 
stanna fyra till fem säsonger sedan bör de få en fast tjänst eller byta företag. Då Ekerum 
numera har lyckats utöka sin säsong och samtidigt har problem med att ordna personalboende 
blir de ofta fast med den personal som är bosatta på Öland, menar Nordling-Ohlsén. 
 
4.2.3 Strategier och den historiska utvecklingen 
Arbetet med kundkvalitet och kundfokusering har förändrats över tiden till följd av bland 
annat den ökande konkurrensen bland företag. Även kunderna har förändrats och ställer 
numera högre krav på produkter och tjänster. Denna utveckling har lett till att fler företag 
väljer att tillämpa strategier där kundfokusering utgör en viktig del. 
   
Swedbank 
Swedbanks ambition är att bli ledande inom serivce. Inom banken kallas det för ”Service 
leadership”. Det är långt kvar till dess att de är där, men målet är att de i framtiden ska ha den 
högst upplevda servicen. För att nå dit arbetar de efter en strategi som kallas TOP som står för 
tillgängliga, okomplicerade samt proaktiva. Tillgänglighet handlar bland annat om öppettider 
som idag Swedbank är överlägset bäst på i Kalmar då de har öppet till klockan 18 alla 
vardagar i veckan. Något som inte fungerar lika bra är telefonkulturen. Det kan vara svårt för 
kunden att nå banken via telefon, det måste vara enklare för kunden att få kontakt med dem. 
Dock finns både Internetbanken och telefonbanken där kunderna kan få kontakt med banken 
nästan dygnet runt. Ett exempel på att Swedbank är okomplicerade är deras klädsel. De har 
inte några strikta klädkoder då de är ”folkets bank”. Det ska även vara enkelt för kunden både 
att få kontakt med banken och få hjälp på smidigast sätt. Att vara proaktiva handlar om det 
som tidigare nämnts om att ta initiativ till kontakt med kunderna på olika sätt. (Fröding) 
Swedbanks strategi handlar mycket om att ta kontakt med kunderna regelbundet. 
Privatrådgivarna har ett system för kontakterna och ser till att de vet vem de ska ringa eller 
mejla vid problem. På företagssidan finns det även en typ av cykel som hela tiden rullar med 
olika moment som rådgivaren går igenom för att se till att kunderna blir kontaktade i tid. Man 
vill att företagen ska känna att banken är en partner. Partnerskapet innebär att om företagen 
har en fråga eller ett problem ska de få hjälp eller lotsas vidare snabbt och smidigt av banken. 
(Lundström) 
 
Initiativtagandet är något som utvecklats mycket under hans år i banken berättar Fröding. Förr 
var banken rena ordermottagare och det flesta arbetsuppgifterna var av administrativ karaktär. 
Idag är det av mycket större vikt att se till att kunderna är nöjda än förut: 
 

”Jag jobbade mycket med bolån för ungefär 20 år sedan och då kom 
kunder in uppklädda med mössan i hand i princip för att få låna 
pengar. Man tog kunderna för givna, kunderna flyttade inte och de 
föddes in i sin bank.” 

     (Fröding, 090421) 
 
Fröding menar att det inte ser ut så idag. Nu ökar istället konkurrensen mellan bankerna vilket 
är positivt för kunderna. Dock innebär det stora krav på banken att de är framgångsrika och 
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detta är en utveckling som kommer att fortsätta i framtiden då kunden kommer att ställa allt 
högre krav på sin bank. Lundström anser att det alltid varit viktigt för Swedbank att kunden 
ska vara nöjd. Dock är det ännu viktigare idag när konkurrensen hårdnar. En annan förändring 
som har skett är medias allt större inverkan idag. Om något tas upp på a-ekonomin så vet alla 
banktjänstemän att detta är något som kommer diskuteras dagen efter med kunderna. Det 
gäller då att banken hunnit ta fram information till medarbetarna så att de kan besvara 
kundernas frågor och funderingar. Lundström tycker att detta visade sig extra mycket när 
finanskrisen var som mest aktuell i medierna. Då var det snabba vändningar från dag till dag 
som banken var tvungna att hantera. Strandberg håller med om att media har en större 
påverkan idag. Det är mycket fler ekonominyheter idag än för 15 år sedan. Han berättar att 
när han började i branschen lästes börsnoteringarna endast upp i radion klockan 13.30 varje 
dag. Det innebär att informationssamhället har förändrats kraftigt och ser helt annorlunda ut 
idag. Genom detta kan kunderna ställa högre krav och att det är de som helt och hållet styr. 
 
Nordea 
Nordeas värderingar har inte alltid sett ut som det gör idag berättar Havby. Tidigare var deras 
grundvärdering att de skulle skapa värde för aktieägarna vilket innebar att endast aktieägarna 
skulle prioriteras vilket numera inte är sanningen. Nordea valde att se över sina värderingar 
under en lång process där nya fastställdes. Detta resulterade i att det är människor som ska 
prioriteras och ett värdehus tog form. Idag ska därför Nordea leverera värde till, förutom 
aktieägarna, kunder och medarbetare. Denna process är ett paradigmskifte som skedde för 
ungefär tre år sedan, enligt Havby. För Persson är värdehuset en mycket bra grund som varje 
kontor sedan måste anpassa till deras dagliga arbete då ”Great costumer experience” kan 
betyda olika saker. Exempelvis kan det vara att kontoret byggs om, att kunderna bjuds på 
kaffe, att det finns fler rådgivningsrum och så vidare. Att förändra och utveckla kontoret kan 
vara en strategi för att uppnå kundkvalitet. Nordea arbetar idag mer mot att vara en 
relationsbank. Tidigare var Nordea en husbank som främst löste det som kunderna 
efterfrågade. Idag är de mer proaktiva och vill att kunderna ska känna att de har en god 
relation till sin bank. Exempelvis sitter de på samma sida om skrivbordet som kunderna och 
tittar på samma datorskärm för att skapa en närmare relation. De vill allt mer undvika 
kassadiskarna och istället använda sig av säljbord. (Persson) 
 
Ytterligare något som förändrats genom åren är personalens delaktighet då det kommer till de 
frågor som gäller kunderna. För 10 till 12 år sedan var inte medarbetarna lika delaktiga att 
finna lösningar som de är idag. Om de klagar på att något inte fungerar så frågar deras chef 
om varför det inte fungerar och på det sättet var de till en början inte vana vid att tänka. Dock 
är det en del av Nordeas vardag idag att låta medarbetarna själva komma med förslag på 
lösningar. Ofta är det personalen som tycker till och genomför vad de anser är lösningen på ett 
problem. Persson uppgift som chef blir istället att sammanställa arbetet och följa upp att det 
genomförs vilket ökar chanserna för en positiv effekt. (Persson) 
 
Calmar Stadshotell 
Uusijärvi har inget tydligt minne då det kommer till hur arbetet med kundkvalitet har 
utvecklats genom åren men anser att det nog har förbättrats väsentligt. Gästen är betydligt mer 
medveten om vad som erbjuds än tidigare snarare än mer krävande. De kan vara mer 
medvetna om att det finns ett överskott av hotellrum i till exempel Kalmar och vet därmed att 
de kan förvänta sig mer annars går de till konkurrenten istället. Även medvetenheten om 
gästens åsikt och vikten av den har förändrats. Numera mäter hotell gästernas åsikter i större 
utsträckning än tidigare. 
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Ekerum Golf & Resort 
Då det kommer till Ekerums strategi vad gäller kundkvalitet menar Sahlberg att det är lite mer 
säsongsstuk på det hela. De gör mindre justeringar inför varje säsong men det är inget som 
finns nedskrivet någonstans. Det handlar om att använda sunt förnuft vid mötet med gästen 
och att bemöta dem på bästa sätt med ett leende, samt att försöka överträffa deras 
förväntningar. Det finns inte mycket att bygga en strategi på anser Nordling-Ohlsén. De har 
sitt boende, spa, golf och så mycket mer kan de inte erbjuda. Det skulle i sådana fall vara att 
utveckla verksamheten med guidade turer på Öland eller att införa att någon följer med 
gästerna från receptionen till sina rum. Hon tror dock inte att det finns någon större 
efterfrågan på det då svenskar som reser numera i allt större grad vill planera sina reserutter 
själva.     
 
4.2.4 Fördelar och vinster 
Arbetet med kundfokusering kan av många anses vara tids- och kapitalkrävande men trots 
detta satsar företag allt mer på kunderna. Vad de olika intervjuade företagen anser att de kan 
vinna och vilka fördelar som kan erhållas genom sitt arbete med ökad kundkvalitet 
presenteras nedan. 
 
Swedbank 
Swebank är ett aktiebolag och strävar därmed efter vinstmaximering. De innebär att de vill ha 
en så hög vinst som möjligt och för att skapa det måste de ha nöjda kunder. För att de ska vara 
framgångsrika måste de ha kunder som vill göra affärer med dem, poängterar Fröding. 
Nilsson håller med om att det är av stor vikt att göra många affärer med kunderna. Genom att 
kunderna är nöjda stannar de kvar i banken vilket gör att potentialen för fler affärer per kund 
ökar. Det handlar alltså om att skapa ett långvarigt förhållande till kunden. Fröding menar att 
han på kort sikt snabbt skulle kunna göra ett bra resultat genom att skära ner på kostnaderna. 
Många ledare har som mål att göra en snabb karriär genom att byta kontor och då försöker de 
göra en hög vinst på kort sikt. Fröding tänker istället långsiktigt och då krävs det att kunderna 
är nöjda. Det är då inte möjligt att bara tänka på att skära ner kostnader eftersom det skulle 
hinna ikapp banken med åren. Vinstmaximeringen är bara en del av de vinster som kan 
uppnås genom arbetet med kundkvalitet. Det tar tid innan effekterna av arbetet visar sig i 
resultatet men påverkar på sikt. Därför är det även av stor vikt att se till att medarbetarna är 
nöjda. För en nöjd medarbetare leder ofta till en nöjd kund. Skulle medarbetarna istället vara 
missnöjda skulle de sprida det vidare till kunderna och skapa osämja. Idag när det råder en 
allmän misstro mot bankerna i och med finanskrisen är det extra viktigt att ha bra 
medarbetare. Fröding menar att Swedbank aldrig skulle ha varit där de är idag om det inte 
vore för deras medarbetares extra insatser hösten år 2008 som var den jobbigaste tiden han 
upplevt under sina 24 år i banken. Lundström håller med om att en nöjdare kund genererar en 
ökad lönsamhet för banken vilket är det som allt ska mynna ut i. Om banken kan se till att 
hela kundbasen är nöjd så kommer lönsamheten bli mycket stor. Problemet är att Swedbank 
har en väldigt stor kundbas. Det var inte länge sedan som Swedbank hade ”hela svenska 
folkets bank” som slogan och alla hade mer eller mindre en relation till banken. Det finns 
många svårigheter med att försöka tillfredställa en sådan enorm kundbas. Det är därför viktigt 
att de mest lönsamma kunderna mår bra men det är även viktigt att de gör allt för att alla ska 
känna sig nöjda. Dock visar det sig ofta i undersökningar att kunderna trivs bättre på mindre 
kontor där de har närhet till medarbetarna. Han menar därför att det är svårt att skapa nöjda 
kunder på stora enheter.  
 
Det finns inte något som är viktigare än kundernas upplevelse då nöjda kunderna innebär att 
banken kommer att tjäna pengar säger Strandberg. Dock tycker han att bankerna är alldeles 
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för lika och därför borde bankerna försöka hitta sin nisch. Produkter som bankerna erbjuder 
kan snabbt kopieras av en annan bank och då är det av stor vikt att hitta något annat att 
erbjuda kunden. Han menar att Swedbank, som nämnts tidigare, vill bli ledande på service. 
De är inte där än men hoppas på att kunna bli det i framtiden: 
 

”Precis som du kan fråga vem som helst vilket bilmärke som står för 
säkerhet och trygghet och få svaret Volvo, vill vi att Swedbank ska stå 
för service.” 

     (Strandberg, 090421) 
 
Nordea 
Även om många inte tror det är en bank ett vinstdrivande företag. Det kan anses vara lite fult 
att en bank ska tjäna pengar och denna aspekt är inte något som Nordea skyltar med. Marions 
anser att det ibland kan vara svårt att göra verksamheten vinstdrivande. Det beror på att de 
styrs av många lagar och regler som kan göra det svårt att sälja produkter till kunderna som de 
inte är i behov av: 
 

”Det går absolut inte att ´lura´ på kunden något utan allt utgår från 
vad kunden behöver och hur den ställer sig till produkten. Därför 
gäller det att finna kunder som är i behov av produkterna.” 

     (Marions, 090423) 
 
För att lyckas skapa en vinst i banken menar Marions att det handlar om att skapa nöjda 
kunder. En nöjd kund stannar i banken och kan på så vis generera fler affärer. Persson håller 
med om att de största vinsterna är att banken tjänar pengar. För banken handlar det om 
långsiktig lönsamhet vilket man inte ska glömma bort. Genom att skapa nöjda kunder 
kommer de tillbaka och kan sprida ett gott rykte till andra kunder. Persson berättar om ett 
tillfälle när han var i Stockholm och skulle köpa en tröja på NK. Han gick först in en butik 
men fick ingen respons från butiksbiträdet. Han gick vidare till en annan butik där han fick 
hjälp direkt och det resulterade i att han köpte en tröja. Persson menar att nästa gång han är i 
Stockholm kommer valet att vara enkelt vilken butik han ska besöka. På så sätt fungerar det 
även i banker. En nöjd kund rekommenderar Nordea till sina vänner och bekanta vilka även är 
potentiella kunder. Han menar att det handlar om att de är en relationsbank och att det här är 
ett exempel på relationsmarknadsföring.  
 
Calmar Stadshotell 
Att arbeta med och utveckla sin kundkvalitet anser Uusijärvi är det enda valet som finns i 
dagsläget då det kommer till tjänsteföretag. Om de gäster som hotellet har inte är nöjda så 
kommer det i slutänden leda till att det inte har några gäster kvar. Genom att förbättra sin 
kundkvalitet kan fler nöjda gäster erhållas vilket leder till att mer pengar tjänas. Syftet med att 
driva verksamheten är ju att tjäna pengar, därför finns det inget annat val än att arbeta med 
kundkvaliteten. Även Jonsson instämmer i detta. En nöjd gäst kommer att berätta för sina 
kollegor om hotellet vilket sedan kommer att resultera i fler bokade hotellnätter. Hon 
poängterar även vikten av reklamsättet mun till mun där de intryck gästen har av 
verksamheten sprids vidare till andra genom berättelser. Om gästerna inte trivs på hotellet när 
de bor där spelar det ingen roll hur mycket de marknadsför sig. Om andra berättar att de inte 
har trivts under sin vistelse kommer de i alla fall inte att boka in sig där. Uusijärvi anser att 
det inte finns någonting bättre än att få höra kommentarer från en nöjd gäst. En tidigare gäst 
skickade ett spontant mejl för att berätta hur bra han tyckte lunchen var och vilken trevlig 
personal som fanns på hotellet: 
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 ”Då vet jag att vi verkligen har lyckats när vi får sådana spontana mejl”   
     (Uusijärvi, 090424)      
 
Han menar att det är dessa gäster som berättar till andra om hotellet och då kommer nya 
gäster samtidigt som de gamla kommer tillbaka. 
 
Ekerum Golf & Resort 
De största vinsterna som kan åstadkommas genom ett effektivt arbete med kundkvalitet är en 
högre grad återkommande gäster menar Nordling-Ohlsén. I dagsläget har de en bra statistik då 
det kommer till antalet stamgäster men att de vill även att nya gäster ska hitta anläggningen. 
Detta kan åstadkommas genom den enkät som de använder sig av. Genom den kan de se vad 
gästerna efterfrågar. Deras undersökningar har resulterat i att restaurangen och baren på 
anläggningen byggdes om inför säsongen 2008. Syftet var att det skulle upplevas roligare att 
komma hit för de som var yngre genom en modernare restaurang.  
 

”Nu ska det kännas som att skillnaden från Stureplan inte är så stor” 
     (Nordling-Ohlsén, 090427) 
 
Sahlberg anser att genom god kvalitet kan även effektivitet uppnås. Detta innebär i sin tur att 
företaget får ut mer vinst per satsad krona vilket givetvis eftersträvas. 
 
 
4.3 Mått och mål för kundkvalitet 
 
4.3.1 Mätningar 
För att kunna följa företagets utveckling inom kundarbetet och för att se att de önskade 
effekterna nås krävs det någon form av mätning och uppföljning för att säkerställa effektivitet. 
Att mäta kundernas åsikter och tankar kring företaget kan genomföras på ett flertal olika sätt. 
Hur de intervjuade företagen arbetar med att mäta sina kunders uppfattningar presenteras 
nedan. 
 
Swedbank 
Swedbank mäter sina kunders uppfattningar genom Nöjd Kund Index (NKI), enligt 
Lundström. NKI publiceras för allmänheten och visar hur nöjda kunder är inom olika 
branscher och företag. Han menar att det inte är roligt att som tjänsteföretag, ha ett lågt NKI 
eftersom de hela tiden strävar efter att kunderna ska få en positiv upplevelse på banken. Dock 
ligger inga banker högt upp just nu på grund av finanskrisen. Fröding menar att 
undersökningen är en tjänst som de köper in av ett företag vid namn Research International 
Sweden AB (SIFO) och som görs varje eller vartannat år. Han menar att man ibland har svårt 
att tro på resultatet men att det är statistiskt säkerställt och därför pålitligt. Nilsson är 
medveten om att undersökningen sker och att den görs genom att ett företag ringer kunder och 
ställer frågor. Hon berättar att det samtidigt sker en undersökning hos medarbetarna om deras 
åsikter kring sitt arbete där de också tillfrågas om vad de tror att kunderna tycker och känner. 
Dessa undersökningars resultat jämförs sedan med varandra men hon har inte upplevt att vad 
de tror inom företaget skiljer sig mycket från vad kunderna verkligen tycker. Dock har det 
varit vissa skillnader i specifika frågor. Swedbank har möjlighet att påverka vilka frågor som 
ska ställas till kunderna i undersökningen, enligt Lundström. De har möjlighet att plocka in de 
frågor som de anser är av vikt för banken att få svar på vid det aktuella tillfället. Samtidigt 
finns det frågor som de inte kan påverka på grund av att det är genom de som banken kan 
jämföras med andra banker och branscher. Det är företaget som de köper tjänsten av som 
sammanställer undersökningen och skickar den som en fil till banken. Fröding säger att de får 
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resultaten rangordnade efter vad kunderna anser är viktigt och vad som behöver utvecklas och 
arbetas med.  
 
Frågorna som ställs vid undersökningen kan vara ett problem. Beroende på hur de ställs så 
kan svaren bli det man vill eller inte. Ett annat problem med att mäta kundnöjdhet är att det är 
väldigt olika för varje kund vad kvalitet är. För en person kan kundkvalitet innebära att det 
aldrig är någon kö och för någon annan att de kan nå banken snabbt via telefon. Exempelvis 
om en kund går till automaten två gånger om året och det är den enda relationen den har till 
banken och vid dessa två tillfällen så är saldokvittona slut. Då upplever kunden att det alltid är 
slut även om det egentligen sällan är slut. Om de som genomför undersökningen ringer den 
kvällen blir svaren negativa då kunden känner att de aldrig är någon bra service på Swedbank. 
(Lundström) Kundens senaste möte med banken är starkt avgörande vid undersökningarna, 
instämmer Strandberg med. Det är därför av stor vikt att aldrig ha en dålig dag eftersom det 
krävs tio positiva upplevelser för att väga upp en negativ. Han jämför banken med Kalmar FF 
och menar att de tränar 95 procent av tiden och spelar match fem procent. På banken spelar de 
match 99 procent av tiden och tränar endast en procent. Det innebär att de hela tiden måste 
prestera på topp om kunderna ska vara nöjda. Fröding anser inte att subjektivitet och 
dagsform har någon betydelse när det kommer till kundmätningar. Urvalet av kunder är så 
stort och statistiskt säkerställt att det därför inte blir problem. Däremot skulle Fröding vilja att 
undersökningen lade större vikt vid deras viktigaste kunder, de som varit inne och fått 
rådgivning. Det är i första hand dessa kunder som ska vara nöjda för är de tillfredställda 
kommer det sprida sig till andra kunder vilket i sin tur är till nytta för banken. 
 
Nordea 
Enligt Persson gör Nordea en årlig mätning på ett urval kunder som mynnar ut i en rapport. 
Resultatet blir en ögonblicksbild av vad kunderna tycker precis vid det tillfället då 
undersökningen genomförs. Detta är ingenting som kontoret i Kalmar bestämmer utan är ett 
beslut som banken gemensamt fattat. Det finns två parametrar som banken arbetar med. Den 
ena är kunder och den andra är medarbetare. Är medarbetarna glada och trevliga och känner 
att deras arbetsplats är tillfredställande sprids det till kunderna. Det skapar nöjda kunder som i 
sin tur genererar pengar eftersom nöjd personal påverkar kunderna i en positiv riktning. 
Kundnöjdhet och nöjda medarbetare kan därmed ses som en relativt enkel logik. 
Undersökningen som heter Costumer Satisfaction Index (CSI) omfattar, enligt Havby, ett stort 
antal frågor som skickas ut till kunder både via brev och Internet. Frågorna ska besvaras 
genom att välja en siffra på en skala mellan ett till tio. De gör en undersökning på de kunder 
som tillhör guldgruppen och en för de som tillhör silver och brons. Detta för att Nordea ska 
veta vilken typ av kunder som svarat vad. Enligt Persson har kunderna även möjlighet att göra 
egna kommentarer om de vill. Havby tycker att det är extra roligt om kunderna, i sina 
kommentarer, nämnt namnet på sin personliga bankman som de är nöjda med. Det kan ses 
som ett tydligt och bra kvitto på att den aktuella personliga bankmannen har gjort sitt arbete 
på ett tillfredsställande sätt. När det kommer till kundtjänsten menar Marions att det inte finns 
någon specifik undersökningen för just hennes avdelning. Dock finns det vissa frågor som 
berör just kundtjänsten och det är dessa som hon fokuserar mest på. 
 
Enligt Persson är det en konsultfirma vid namn Ennova som sköter undersökningen. Nordea 
har använt Ennova i ett flertal år och tycker att deras modell fungerar bra. Havby menar att 
det är konsultfirman som sköter urvalet och att resultatet är statistiskt säkerställt. När 
undersökningen är gjord sammanställer Ennova resultatet och Nordea får ta del av det. 
Förutom CSI har de en undersökning gällande personalen som kallas Employee Satisfaction 
Index (ESI). Mätningen är till för att se vad medarbetarna tycker och hur de mår. 
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Frågeformuläret ifylls anonymt och personalen uppmanas att vara ärliga. Genom 
anonymiteten blir allas röst hörd, även de som exempelvis håller en låg profil på möten. Om 
det kommer fram att, exempelvis, medarbetarna tycker att arbetsbelastningen är för hög så 
menar han att det ska finnas konkreta åtgärder att vidta. (Havby) 
 
Havby menar att ett problem som undersökningar kan medföra är om många kunder i en ort, 
där det inte finns något kontor, tillfrågas om tillgänglighet. Då blir resultatet om bankens 
tillgänglighet missvisande. Ytterligare ett problem kan vara att mätningen endast sker en gång 
per år, enligt Persson. Det innebär att det är en ögonblicksbild av vad kunderna tycker och då 
kan den specifika dagens händelser påverkar resultatet. Om kunden haft en omständlig dag, 
det kan exempelvis hänt något hemma, vilket gör att kunden är negativt inställd redan från 
början så kommer förmodligen svaren bli mer negativa än om kunden haft en bra dag. 
Dessutom är det olika kunder som svarar vid olika mätningstillfällen. Det betyder att om en 
kund svarar lågt på en fråga ett år så kanske den kunden inte får möjlighet att svara nästa år. 
Det innebär att banken inte vet om de lyckats göra en positiv förändring för kunden under 
året. Dock är han medveten om att resultaten är statistiskt säkerställda men är ändå fundersam 
över att det endast ger en ögonblicksbild.  
 
Calmar Stadshotell 
Enligt Jonsson genomför Stadshotellet en enkät en gång om året där deras gästers uppfattning 
om hotellet efterfrågas. Hon berättar att enkäten delas ut av frukostvärdinnorna till gästen då 
de äter frukost vilket ger dem möjligheten att fylla i den i lugn och ro. Uusijärvi anser att dela 
ut den vid frukosten är mest effektivt för att få så många svar som möjligt. Om den delas ut 
vid incheckningen finns risken att den tappas bort medan om gästen får den vid 
utcheckningen känner de sig stressade och har inte tid att fylla i den. Detta är det enda sättet 
de gör undersökningar på hotellet och att det är en enkel undersökning bestående av cirka tio 
frågor som utformats av huvudkontoret. Frågorna berör saker såsom städning av rum, 
personalen, mottagandet vid incheckning och utcheckning, frukosten, restaurangen och TV-
utbudet. Det finns även möjlighet till att lämna övriga synpunkter på enkäten om så önskas 
och den finns på svenska på framsidan och engelska på baksidan. Det är de primära sakerna 
som efterfrågas samt åsikten om helhetsintrycket av hotellet. De är även intresserade av att 
veta vilka av hotellets produkter som gästerna använder sig av. Det är viktigt att enkäten inte 
blir för omfattande då det enbart skulle resultera i att gästerna blir irriterade över att sitta och 
fylla i den. Jonsson anser att det är viktigt att vara aktiva då det kommer till att samla in 
enkäterna. Genom att gå fram till gästerna, be dem fylla i den, samtidigt som den är enkelt 
utformad kan ett flertal enkäter samlas in. Varje undersökning som genomförs på 
Stadshotellet brukar resultera i att cirka 400 enkäter fylls i. 
 
Enkäten genomförs samtidigt på kedjans samtliga hotell med samma frågor under en månad, 
berättar Jonsson. Den bör inte utföras mer ofta då det skulle resultera i att gästerna blir trötta 
på det och därmed inte fyller i den. Undersökningen har genomförts på detta sätt under många 
år och hon anser att det fungerar bra vilket även Uusijärvi instämmer med. Det är bra att 
gästen kan vara anonym i undersökningen då det inte behöver lämna in den utan bara lämnar 
den på bordet när de går. Då de ber gästerna att skriva sitt rumsnummer på enkäten kan de om 
de verkligen vill leta upp vem som svarat på den men det är inte syftet. Anledningen till att de 
ber om rumsnumret är att de ska kunna följa upp de eventuella synpunkter som lämnas. 
 

”Det är ju dumt att skriva att toaletten var trasig om vi inte vet vilket 
rum de bodde i”  

      (Uusijärvi, 090424) 
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Enligt Uusijärvi skickas de ifyllda enkäterna till huvudkontoret som sedan sammanställer dem 
och sedan skickar tillbaka resultatet.  
 
Det som är problematiskt med att mäta kundernas uppfattningar är att de enkäter som samlas 
in kan ibland innehålla personliga påhopp. Dessa kan grunda sig i ett missförstånd eller något 
liknande och brukar därmed inte läggas någon större vikt vid. Vissa gäster kan även känna sig 
obekväma vid undersökningarna då de kanske inte upplever att de är tillräckligt anonyma. 
(Uusijärvi) 
 
Ekerum Golf & Resort 
Tidigare då anläggningen drevs i Sunwings regi genomfördes årligen en stor datadriven enkät 
som skickades till Stockholm för sammanställning där de sedan fick ta del av resultatet. 
Numera genomför de själva en klassisk enkätundersökning, som ligger på gästernas hotellrum 
under hela säsongen, där frågor ställs angående bland annat städning, maten och golfen. Varje 
enkäts resultat handknappas sedan in i ett egenutformat Excel dokument som sedan 
omvandlar det till siffror. Då undersökningen är lite ”tungrodd” kan den dock hamna lite i 
skymundan ibland. (Sahlberg) 
  
En nackdel med deras undersökning är att de enbart når ut till de gäster som bor på hotellet 
menar Sahlberg. De som enbart besöker restaurangen eller de som spelar golf tillfrågas aldrig. 
Han menar att det kunde vara en framtidsidé att göra en riktig upplevelseundersökning med 
hjälp av någon skola för att även kunna nå dessa grupper av gäster. De problem som 
Nordling-Ohlsén anser finns då det kommer till att mäta gästernas åsikter kring den upplevda 
kvaliteten är de utomstående faktorer som kan påverka hur de svarar. Om gästen har en dålig 
dag så kan det komma att påverka hur enkäten fylls i och det gäller därför att ”ta det med en 
nypa salt”.  
 
4.3.2 Fastställa mål 
För att arbetet med mått ska kunna bli så effektivt som möjligt är det av värde att fastställa 
olika mål som ska eftersträvas. Målen kan bestå av såväl konkreta siffermässiga mål som av 
mer upplevelsemässiga mål i form av ökad trivsel. Målen kan bland annat delas in i 
individuella och personliga mål, avdelningsmål, enhetsmål samt koncernmål. De olika 
företagens arbete med mål redogörs för nedan. 
 
Swedbank 
Enligt Fröding är det koncernledningen som fastställer vilka mål som ska gälla för 
kundnöjdheten vilket han anser är bra då banken inte kan ha olika mål för varje kontor. 
Ledningen har bestämt en lägsta nivå som de anser är rimligt att kontoren uppnår enligt 
Lundström som inte heller anser att det är ett problem att målen sätt centralt. Om ett kontor 
ligger under målet så innebär det att det finns en stor potential att göra fler affärer genom att 
arbeta med kundnöjdheten. Fröding menar att han som kontorschef arbetar mycket för att 
ligga på den högsta tredjedelen av kontor när det gäller NKI. Även om ledningen sätter mål så 
vill kontoret i Kalmar ligga över det, dessutom är Swedbanks lägsta nivå väldigt hög.  
 
 
Om koncernledningen exempelvis säger att NKI ska vara 68 i Swedbank så ska alla kontor 
arbeta för att nå dit. För de kontor som har ett högre NKI än 68 gäller det istället att arbeta för 
att ligga kvar eller försöka utvecklas ännu mer. Sedan finns det också kontor som har ett NKI 
på 64 och som är mycket nöjda om de lyckas höja till 66. Detta är förståeligt då det inte är lätt 
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att få flera tusen kunder som kontoret har att ändra uppfattning på endast ett år innan nästa 
undersökning sker. (Lundström) 
 
Nordea 
Enligt Persson är det upp till varje kontor att fastställa vilka mål gällande kundkvalitet som de 
ska uppnå. Dock för han en dialog med sin chef om vad de båda tycker är viktigt att arbeta 
med. Det finns även en alarmeringsnivå som tidigt indikerar riktningen av kundernas svar. 
Detta är dock inget de haft problem med på Nordea i Kalmar och Persson menar att han alltid 
är överens med sin chef om vad som är av störst vikt. Havby håller med om att de inte haft 
några problem gällande låga siffror i samband med CSI. Dock har de möjlighet att själva styra 
om de vill arbeta med att öka den redan höga kundnöjdhet.  
 
Marions känner inte att hon har möjlighet att påverka målen i samband med CSI men det är 
inte heller något hon saknar. Om hon ville göra en egen undersökning för kundtjänst tror hon 
inte att någon skulle sätta sig emot, men hon anser inte att frågorna som ställs i 
undersökningen idag är felaktiga och känner därför inte att de behöver utvecklas. Däremot 
kan hon fråga kunderna hon möter spontant vad tycker och får på så vis en direkt 
återkoppling. Skulle kunderna ha några specifika klagomål har hon möjlighet att föra de 
vidare till Persson och åtgärda dem på bästa sätt. Hon är dessutom säker på vad henne mål 
med kundkvalitet är: 
 

”Man vill ju aldrig vara sämre än föregående år utan hela tiden bli 
bättre. Vi vill att alla kunder alltid ska vara nöjda även om de 
egentligen inte är möjligt men det är det vi hela tiden strävar efter.” 

     (Marions, 090423) 
 
Calmar Stadshotell 
De mått som används är enkäten som genomförs årligen och där gästen markerar sina åsikter 
på en skala mellan bra och dåligt, berättar Uusijärvi. Det sätts inte några direkta siffermässiga 
mål som ska uppnås då det kommer till enkäten men målet är ju alltid att bli bättre. 
Siffermässiga och mer väldefinierade mål fanns under den tid som Stadshotellet var ett 
Scandic Hotell, då de har betydligt mer utarbetade metoder. Hotellets mål är att ha så få 
missnöjda gäster som möjligt och att om samma problem som noterades förra året 
återkommer det efterföljande året så har de misslyckats. 
 

”Målet är ju att gästen ska vara nöjd när den lämnar hotellet. Finns 
det andra mål?” 

     (Uusijärvi, 090424) 
 
Ekerum Golf & Resort 
Då det kommer till mål för kundkvalitet anser Nordling-Ohlsén att de alltid strävar efter att 
vara bäst. De har inte speciellt många mål då det kommer till kundkvalitet utan att de snarare 
styrs av ekonomiska mål och att de tittar på hur mycket pengar de tjänar berättar Sahlberg. 
Det är lätt att skylla på att de har en säsongsverksamhet då det kommer till att de under en tid 
har haft dålig ekonomi. Hotell- och restaurangverksamheten går inte ihop under en säsong och 
det är först nu då anläggningen ska bli ett fastighetsprojekt som det kan börja ge någon 
avkastning. Då de är en bantad organisation finns det inte resurser till att ha någon som sitter 
och genomför analyser utan de får istället nöja sig med ekonomiska mål. Holiday Clubs 
inverkan på verksamheten, berättar Sahlberg, sträcker sig till att de enbart fungerar som en 
partner och att de har väldigt lite inflytande på verksamheten. Sahlberg rapporterar till en 
styrelse som mest är intresserade av det ekonomiska. Holiday Club är ofta på besök på 
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anläggningen och är måna om att titta till dem anser Nordling-Ohlsén. Hon anser att då 
hotellet drevs i Sunwings regi fanns det mer direktiv då allt bestämdes av Sunwing internt.  
 
4.3.3 Resultat 
Efter de genomförda mätningarna av det aktuella området sker en sammanställning som leder 
till att företaget erhåller ett resultat. Hur den erhållna informationen sedan förmedlas inom 
företaget och hur arbetet med resultatet fortlöper presenteras nedan. 
 
Swedbank 
Då resultatet från undersökningen kommer tittar och funderar Lundström över det så fort 
banken kan ta del av det för att fastställa vad som är bra och mindre bra. Sedan har alla chefer 
ett möte där de diskuterar skillnader från föregående år skriver ner de viktigaste i ett antal 
punkter. Punkterna innehåller både det som varit bra och det som varit dåligt och utifrån dessa 
görs en mindre handlingsplan. Han är noga med att påpeka att det inte handlar om att slå 
någon medarbetare på fingrarna utan att det handlar om att utvecklas och förbättras. Fröding 
anser att det är bra att kontoren gör lokala handlingsplaner då det skiljer sig mellan kontoren 
vad som behöver arbetas med. Varje bank får ett snittvärde och ett högsta värde för hur nöjda 
kunderna är med olika delar, enligt Strandberg. Om banken ligger över snittet behövs inte så 
mycket göras om det inte är så att resultatet sticker ut. Är det ett toppresultat ska banken lära 
sig av det då de funnit något som de är bäst på, dock kan ett sådant resultat svänga snabbt. Det 
som däremot ligger under snittet ska undersökas och sedan ska en handlingsplan utformas. 
Det innebär att banken ska fokusera på de delar som sticker ut, antingen positivt eller negativt, 
eftersom de inte kan utveckla allt samtidigt. Ibland handlar det om enkla åtgärder men ibland 
kan det krävas större förändringar.  
 
Innan Fröding, som kontorschef, talar med sina medarbetare tittar han själv igenom resultatet. 
Ibland kan det behövas förklaringar inom vissa områden och då har han en konsult till sitt 
befogande. Det finns en konsult till varje region som arbetar med detta och hjälper till att 
förklara hur exempelvis en specifik fråga ställdes till kunderna. Därefter väljs ett antal frågor 
ut som de måste arbeta med eller som är bra och som ska förstärkas. Dessa tas sedan upp med 
gruppen av medarbetare och tillsammans utvecklar de en handlingsplan. Lundström tittar 
även igenom resultatet innan han tar upp det med sina medarbetare. De brukar diskutera 
resultatet vid ett eller två tillfällen och kommer fram till om något inte känns riktigt bra. Han 
finner det intressant att de emellanåt inte har samma syn på vissa saker som kunderna. Han 
tror att det beror på att de endast pratar med de som kommer in i banken vilket är ungefär tio 
procent av den totala kundbasen. Det är viktigt att cheferna fungerar som coacher till sina 
medarbetare menar Strandberg. Chefen ska tillsammans med sina medarbetare komma fram 
till vad som ska åtgärdas och hur det ska gå till. 
 
Nilsson tycker att hon har en bra dialog med Fröding gällande vilka mål de har. De har även 
en uppföljning där de diskuterar hur det går. Dock är det inte så mycket siffror de diskuterar 
utan mer vilka frågor som är relevanta när det kommer till kundkvalitet. Det är endast vid 
genomgångarna av resultaten en gång om året som de talar om siffror vilket hon tycker är 
skönt då det redan finns så mycket siffror inom banken. Utöver den information hon får via 
Fröding informeras hon även via möten som hålls av länschefen. 
 
Nordea 
Från Ennova får Nordea en sammanställning om vad materialet innehåller, hur stor 
svarsfrekvensen har varit, hur undersökningen gått till samt vilka beräkningar som gjorts. 
Kundnöjdheten bygger på fem drivande faktorer som ligger till grund för hur nöjd kunden är 
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med banken. Det är prisvärde, personlig bankman, placerings- och rådgivningsprodukter, 
låneprodukter samt Internet och bankbesök. Dessa sammanställs sedan i en form av matris där 
det går att utläsa vilka poäng de olika frågorna har fått och vilken effekt de har. Matrisen styr 
därigenom vad kontoret kommer att arbeta med då de väljer att utveckla den delen som ger 
mest effekt. Resultaten redovisas i hierarkisk ordning. Det börjar med ett gemensamt resultat 
för hela Norden, det efterföljs av en regionnivå, kontorsnivå samt gruppnivå. På så vis kan 
bankledningen följa hur kontoren ligger till i jämförelse med varandra. Bankledningen skickar 
sedan resultatet vidare till regionchefen som i sin tur pratar med Persson. Samtalet är en form 
av coachning där han och regionchefen diskuterar vad som är av störst vikt. På så vis 
säkerställer regionchefen att bankledningens synpunkter förs vidare till kontoret. Därefter går 
Persson igenom resultatet med sina medarbetare och tillsammans kommer de fram till de 
punkter som de anser bör prioriteras. De rangordnas och mål fastsälls gemensamt. Därefter 
diskuterar gruppen och utvecklar en handlingsplan som dokumenteras och sedan aktivt följs 
upp under dagen. Persson anser att detta är ett bra sätt då det innebär att alla deltar och hjälper 
till för att finna lämpliga lösningar. (Persson) 
 
Havby har möten gällande undersökningens resultat med sina medarbetare varje år. Utöver 
det har han årliga utvecklingssamtal med samtliga då minst tre till fyra timmar avsätts för 
varje medarbetare. Han menar att de ofta uppskattar att diskutera resultatet av CSI då det 
fungerar som ett kvitto för deras arbete med kunderna. På samma sätt fungerar ESI som ett 
kvitto för Havby som chef för hur medarbetarna trivs med honom på sin position. Marions har 
medverkat på möten då Persson gått igenom resultaten. På dessa möten är samtliga anställda 
medverkanden och det vänder sig inte endast till de med chefpositioner. Persson går igenom 
vad kunderna tyckt och diskuterar varje kontor var för sig. Därutöver har Marions möten med 
sina medarbetare på kundtjänst varje morgon. Då diskuteras ofta kundkvaliteten och hur den 
kan förbättras. Det behöver inte alltid handla om ett problem som måste lösas utan kan handla 
om små justeringar som leder till förbättring.  
 
På Nordea arbetar de efter något som kallas kaskadmodellen. Den innebär att det ska gå 
snabbt att sprida information från Sverigenivå ner till kontorsnivå. Beslut fattas snabbt och en 
chef ansvarar för att informera nästa chef i ledet för att föra beslutet vidare. Sedan ska de 
anställda informeras och beslutet ska implementeras i organisationen. Det innebär att alla blir 
engagerade och tar ett gemensamt ansvar från att ett beslut fattas till att det implementeras på 
kontorsnivå. (Persson) 
 
Calmar Stadshotell 
Enligt Uusijärvi är det, då resultatet av enkäten kommer, upp till honom att informera de olika 
avdelningscheferna om vad som inte fungerar hos dem eller om vad som är bra. Tillsammans 
försöker de komma fram till orsaken varför det inte fungerar och hur detta kan förbättras. 
Sedan är det upp till varje avdelningschef att informera den egna personalen. Uusijärvis chef 
befinner sig på huvudkontoret i Göteborg. Då företaget är relativt litet har de en nära kontakt 
med varandra och en dialog finns ständigt om vad som förväntas av honom. 
Koncernledningen lägger sig inte i den dagliga styrningen av verksamheten utan anser att 
varje platschef ska kunna klara av det själv. Dock får han påbackning uppifrån om det är 
något som är fel eller om enkäten visar på återkommande problem. Jonsson tycker att 
informationen angående företagets mått och mål överlag fungerar bra. Hon menar att det hade 
varit bra om ledningen från huvudkontoret någon gång kom på besök för att ge dem 
information om sina förväntningar.  
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”På så vis skulle man slippa mellanhänderna och det kan ju vara 
trevligt om de kommer ner och visar sig” 

     (Jonsson, 090423) 
 
I den sammanställning av enkäten som erhålls från huvudkontoret kan de utläsa vad som har 
varit bra eller dåligt enligt gästerna, berättar Jonsson. Det dåliga försöker de åtgärda och det 
gäller att ta åt sig av det som kunderna har sagt. Det som är positivt gäller det även att ta åt sig 
av och det kan även leda till att det införs på något av de andra hotellen. De får ta del av 
information genom att läsa det som blir uppsatt på en anslagstavla. Sedan brukar de i 
receptionen diskutera om det är något som de kan åtgärda internt eller om det måste gå via 
huvudkontoret. Om de har ett förslag på förändring kan de lämna det vidare till huvudkontoret 
som, om de anser att det är bra, kan ge dem resurser för att genomföra det.  
 
Uusijärvi menar att resultatet och de åtgärder som utförs är enkla och sker i samråd med 
personalen där de tillsammans diskuterar och hittar lösningar. Enkäten ses som en resurs där 
om många till exempel svarar att rummen är smutsiga innebär att de har ett problem med att 
personalen inte har blivit informerade om hur de ska städa. Klagomål på många trasiga 
glödlampor kan innebära att vaktmästaren inte gör sitt jobb. Vissa problem går inte alltid att 
lösa som till exempel förra sommaren då några gäster klagade på att deras rum var för varmt. 
Han menar att om rummet består av åtta kvadrat och det är 30 grader varmt ute så är det klart 
att rummet blir varmt och det hade det även varit hemma hos dem. Det värsta som kan hända 
är att gästen får ett rum som inte är rent anser Uusijärvi. Det mesta kan gästerna acceptera 
men ett smutsigt rum kan innebära att de även, till exempel, kommer att uppleva och klaga på 
att rummet är slitet vilket de annars inte skulle ha uppmärksammat. Resultatet från det egna 
hotellet är av störst intresse även om de har möjlighet att se resultatet för samtliga hotell i 
kedjan. Detta hade varit av mer intresse om de hade varit ett Scandic hotell. Inom Scandic är 
samtliga hotell utformade på liknande sätt och erbjuder exakt likadana produkter vilket inte är 
fallet inom ProfilHotels. Alla hotellen inom kedjan har till exempel inte restaurang och bar, 
vilket gör att det är svårt att jämföra dem mellan varandra.   
 
Jonsson menar att de synpunkter som hon får höra i mötet med gästen väger väldigt tungt då 
det är hon som har den främsta kundkontakten. Om hon får höra några åsikter eller 
synpunkter från gästerna som skulle kunna leda till förbättringar berättar hon dessa för chefen. 
Därefter ser de över förslagen för att se om de är möjliga att genomföra. Hon upplever att de 
förslag som hon får ofta är relativt enkla att åtgärda och utan större kostnader.  
 
Ekerum Golf & Resort 
De enkätundersökningar som görs sammanställs löpande under säsongen och de saker som 
påpekas förändras så snabbt som möjligt om det är genomförbart, enligt Nordling-Ohlsén. 
Klagomål åtgärdas direkt istället för att vänta med det till den kommande säsongen, berättar 
Sahlberg. Om det är något akut tas en kopia av enkäten som sedan skickas ut till den berörda 
avdelningen vilket även görs om det är något positivt som har skrivits. Varje onsdag morgon 
har de ett möte och de har även avdelningsmöten. Om något har hänt tas det upp där och de 
närvarande diskuterar vad det kan ha berott på samt vad som kan göras för att lösa det. 
Nordling-Ohlsén säger att samtliga som har möjlighet ska delta på onsdagsmötet för att alla 
ska kunna ta del av vad som sägs eller sprida det vidare till de som inte närvarade. På dessa 
möten brukar det diskuteras mycket och alla oavsett vilken position de har inom hotellet 
brukar delta i diskussionen. Sahlberg menar att de inte tillämpar några direkta handlingsplaner 
för saker som ska förändras. De använder sig mer av en dialog då de anser att verksamheten 
är för liten för att skriva handlingsplaner om allt. Om anläggningen hade varit öppen året runt 
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skulle de ha kunnat ha ett antal administrativa tjänster som hade kunnat ägna sig åt analyser 
och strategier men i dagsläget är det inte möjligt. De är ett ständigt utvecklande företag där 
det inte är någon idé att sitta och vänta på nästa säsong. Om de ser att anläggningen är tom om 
tre veckor gäller det att snabbt komma på idéer om en kampanj eller något liknande ska 
genomföras. De testar ofta olika saker för att se om det fungerar istället för att vänta och 
planera inför nästa säsong.     
 
4.4 Att säkra kvalitet 
Ett flertal metoder finns för att säkerställa att den önskade kvaliteten inom företaget uppnås. 
Dessa kan bestå av externa lagar och regler såväl som egna, interna och frivilliga metoder 
och standarder. 
 
Swedbank 
Swedbank är enligt Lundström noga kontrollerade av Finansinspektionen. De är hela tiden 
närvarande i bakgrunden och håller efter lagar och regler. Det är något som gäller alla banker 
och handlar om allt från bankens utlåningar till hur de sköter finansieringar. 
Finansinspektionen kan även komma och kontrollera rådgivningen genom att gå igenom alla 
de dokument som rådgivarna skriver vid sina möten för att försäkra sig om att allt har gått rätt 
till. Något annat som kan ses som en metod för att kvalitetssäkra är den licensering som utförs 
av SwedSec. Den innebär att rådgivarna måste utbilda sig och bli godkända på vissa prov för 
att bli licenserade enligt SwedSec. Därefter sker det årliga uppdateringar som ser till att 
rådgivarnas kunskaper är aktualiserade. Fröding menar att deras privatrådgivare inte är 
licenserade i grunden. Dock är det två som redan är det och Swedbank har bestämt att alla ska 
bli det under året. Även om det inte är obligatoriskt har de bestämt att göra det då han anser 
att det är en typ av kvalitetsstämpel. Genom att licensera fler hoppas de på att kunna göra fler 
affärer då det är försäkring om kompetensen för kunderna. Även om det inte är avgörande så 
tror han att kunderna kan märka att rådgivarna är säkrare på sin sak och kan se saker i ett 
större samband: 
 

”Det är en indirekt kvalitetshöjning gentemot kunderna och i 
förlängningen leder det till fler affärer.” 

     (Fröding, 090421) 
 
Nordea 
SwedSec används inom Nordea för att fastställa kvaliteten på privatrådgivare menar Persson. 
Samtliga personliga bankmän är SwedSec licenserade. Havby anser att det är en mycket tuff 
utbildning som alla som arbetar med placeringsrådgivning måste genomgå. Den tar mycket tid 
och resurser i anspråk. De personliga bankmännen får både tid att studera på arbetstid men 
måste även studera på fritiden och utbildningen tar två till tre månader att slutföra. Persson 
berättar att han hade som krav när han började på Kalmarkontoret att alla personliga bankmän 
skulle vara licenserade och nu har det även blivit ett krav från huvudkontoret. Det är ett bra 
kvalitetskrav som bidrar till en positiv marknadsföring mot kunderna. Dock menar han att 
marknadsföringen är något de borde arbeta med: 
 

”Vi är dåliga på att marknadsföra att vi är SwedSec licenserade, även 
om vi försöker så kan vi bli bättre på det. Men det är svårt när 
kunderna inte vet vad det innebär. Dock tror jag att kombinationen av 
licensering, personlig bankman, stabil bank och rätt värderingar är 
en bra mix som vi borde bli bättre på att kommunicera.” 

     (Persson, 090423) 
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När licenseringen först infördes skulle alla personliga bankmän licenseras. Detta skulle ske 
under ett år och det var sammanlagt åtta medarbetare som skulle utbilda sig. Den personal 
som var lite äldre tyckte att det var tuffare än de yngre men samtliga fick ändå genomgå den. 
Problemet var att dessa medarbetare under det året till viss del försvann från sina vanliga 
arbetsuppgifter, att möta kunderna. Utbildningen har därför inte enbart varit positiv, idag är 
dock de anställda positivt inställda och nöjda med att det genomfördes. Havby tror att det i 
framtiden kommer vara lag på att alla som arbetar med placeringar och rådgivning måste vara 
SwedSec licenserade och då ligger de i framkant gentemot andra banker. (Havby) 
 
På företagssidan menar Persson att de har infört en diplomering för att ytterligare säkerställa 
kvaliteten. Det har länge funnits krav från Nordea att medarbetarna ska kunna göra en 
företagsanalys och kunna cash management. Dock har kraven idag ökat då de även ska arbeta 
enligt ett visst arbetssätt med sina företagskunder, vilket stärker kvalitén. Diplomeringen är en 
process som fortgår under en viss period och efter genomgången process bli rådgivaren 
diplomerad. På så vis säkerställer de att de arbetar på rätt sätt och kan garantera det gentemot 
kunderna. Diplomeringen är Nordeas interna då det inte finns någon motsvarande extern. 
Persson menar att det dessutom finns krav på att samtliga medarbetare ska ha kompetens 
gällande försäkringar, penningtvättslagen och liknande direktiv. Till exempel kom 
penningtvättslagen med nya direktiv i mars år 2009. Det är därmed vikigt att medarbetarna 
har kunskap om och talar om för kunderna varför de gör som de gör, att det handlar om 
säkerhet och att de följer de lagar och regler som finns.  
 
Calmar Stadshotell 
I dagsläget använder Stadshotellet sig inte av några kvalitetsstandarder eller 
kvalitetscertifieringar men det finns framtida planer på det, enligt Uusijärvi.  
 
Ekerum Golf & Resort 
Sahlberg berättar att Ekerum inte omfattas av några licenseringar eller certifieringar då det 
kommer till deras kvalitet. Dock har den frukost som de serverar i restaurangen har nyligen 
blivit KRAV- certifierade. Han menar att valet föll på just frukosten då den var enklast att 
genomföra. Certifikatet innebär att minst 15 av de produkter som serveras måste vara KRAV- 
märkta. 
 
 
4.5 Mötet med kunden 
 
4.5.1 Kontroll av sanningens ögonblick 
Inom de flesta tjänsteföretag är det avgörande vad som sker i företagets, i form av den 
anställda personalens, möte med sina kunder. Om mötet blir lyckat eller misslyckat kan vara 
väsentligt för om kunden kommer att återvända till företaget i framiden. Att som chef påverka 
och säkerställa att detta möte går rätt till är inte oproblematiskt men genomförs inom de 
aktuella företagen på följande sätt. 
 
Swedbank 
Inom Swedbank lägger de i dagsläget mycket kraft på att se till att kunden får ett bra möte 
med banken anser Fröding. De arbetar med medlyssning vilket innebär att cheferna är med på 
möten för att lyssna och se hur medarbetaren fungerar i och hanterar mötet med kunden. 
Fröding ansvarar för 37 medarbetare och under år 2008 hade han i snitt fyra medlyssningar 
per medarbetare. Rådgivarna träffar han en kvart innan ett bokat möte och går igenom varför 
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mötet blivit bokat och hur de har förberett sig. Under mötet är han helt passiv och för 
anteckningar och går sedan igenom mötet med medarbetaren då det avslutats. Lundström 
menar att de på företagssidan nästan alltid har medlyssning. Dock handlar det då istället om 
att medarbetarna lyssnar på varandra. När de åker ut för att träffa företagen är de nästintill 
alltid två personer vilket innebär att det pågår en ständig medlyssning. Fröding påpekar att det 
inte handlar om att se medlyssningen ur ett negativt och kontrollerande perspektiv för 
medarbetarna. Banken arbetar istället med något de kallar plus till plusplus. Det innebär att de 
försöker hitta det som redan är bra och göra det ännu bättre. Fröding brukar inte fråga kunden 
vad de tyckte om mötet då det inte ingår i Swedbanks metodik att göra det. Dock har han 
funderat på om de ska ha en grön och en röd knapp som kunden kan trycka på efter mötet med 
banken. På så vis kan de få en snabb återkoppling av kundens upplevelse. Han är dock 
medveten om att det inte går att göra alla kunder nöjda. Vissa kunder har bestämt sig för att 
hitta fel och då är det bättre att låta sådana kunder lämna banken så att resurser kan läggas på 
andra.  
 
Nordea 
Persson anser att de arbetar med en mötesstruktur som har stor betydelse. Han själv håller i 
stora möten, därefter har de gruppmöten med respektive säljkår. Sedan har hans säljledare 
coachsamtal med sina medarbetare. Att fastsälla att det går rätt till görs genom att följa 
utvecklingen för kontoret. Dessutom använder de sig av medlyssning på olika nivåer. Persson 
sitter med och lyssnar när Marions och Havby har coachsamtal för att få en bild av 
kommunikationen mellan medarbetare och chef. Medlyssning är ett illa valt ord anser Havby 
som hellre skulle kalla det sambesök. Ett sambesök innebär att han träffar den aktuella 
personliga bankmannen en stund innan kundmötet för att gå igenom vad målet och syftet med 
mötet är. Detta resulterar i en agenda som ska användas och följas när kunden är närvarande. 
När kunden anlänt får den en förfrågan om det går bra att Havby medverkar och förklarar att 
det är i utbildningssyfte. Under mötet är Havby helt passiv och antecknar vad som sker. Efter 
mötet för han och den personliga bankmannen en diskussion om hur det gick. Dessutom 
brukar alltid Havby fråga kunden vad den tyckte om mötet för att få en omedelbar 
återkoppling, dock är kunden ofta fåordig men positiv. Ibland har de istället haft en minienkät 
som de skickar med kunden. Kunden kan då anonymt besvara frågorna hemma och skicka 
tillbaka den till banken. Tanken är att dessa sambesök ska genomföras en gång i månaden 
men det har de inte lyckats med än, dock är det vad de strävar efter.  
 
Calmar Stadshotell 
Uusijärvi berättar att han under den dagliga driften befinner sig mer ute i hotellet och dess 
avdelningar än vad han sitter på kontoret. På så sätt anser han att han har en god uppfattning 
om hur personalen bemöter gästerna och hur verksamheten fungerar. 
 
Ekerum Golf & Resort 
Ekerum Golf & Resort är ett litet företag, menar Sahlberg, därmed jobbar de väldigt nära 
varandra. Han berättar att han som VD för företaget tycker att det viktigaste är att han har ett 
bra team omkring sig som arbetar effektivt och gör förbättringar. Även Nordling-Ohlsén 
instämmer med detta och berättar att ledningsgruppen ofta arbetar väldigt svävande under 
högsäsongen: 
 
 

”Vi gör allt möjligt när man sitter i skiten”  
 (Nordling-Ohlsén, 090427) 
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Nordling-Ohlsén berättar att om det är mycket att göra så brukar hon få rycka in och hjälpa till 
i städet vilket även Sahlberg kan få göra. Han berättar att han vid behov brukar hjälpa till i 
baren och serveringen när det kör ihop sig. Han menar dock att det kanske skulle se bättre ut 
om VD:n inte stod och arbetade i baren. 
 
Om synpunkter kommer in från gäster eller internt är det upp till Sahlberg att ta upp det med 
den övriga personalen. Då ledningen cirkulerar i verksamheten jobbar de mycket nära de 
andra och det gäller då att som chef lyssna och vara uppmärksam för vad som händer. 
(Sahlberg) Enligt Nordling-Ohlsén har de en nära kontakt med de som bor i golfbyn då de har 
följt hotellet från början. De brukar därför berätta de positiva och negativa åsikter om 
anläggningen som de får höra från gästerna. Sahlberg menar att då det kommer till 
personalens sätt att möta gästerna handlar det även mycket om den kultur som råder.  
 

”En del har det i sig att göra allt och en del är, där är mina bord och 
där är dina bord” 
 (Sahlberg, 090427) 
 

4.5.2 Sanningens ögonblick 
Den av företaget anställda personalen har en avgörande roll då det kommer till deras möte 
med kunden. För att detta ska bli så lyckat som möjligt krävs det att tydliga direktiv finns för 
vilka förväntningar företaget har samt att den anställde har tillgång till de hjälpmedel som 
krävs för mötet. 
 
Swedbank 
Inom Swedbank finns det tydliga direktiv om vad som förväntas i mötet med kunden anser 
Nilsson. Det handlar om att hjälpa kunden på bästa sätt samtidigt som de ska försöka skicka 
med något extra som kunden inte kom in till banken för. Detta ska ske genom att ta sig tid att 
sitta ned med kunden och lyssna på vad den behöver. Det är alltid bättre att skicka med för 
många foldrar om olika tjänster och produkter så att kunden aldrig känner att banken missat 
att informera om något. Nilsson har även möjlighet att boka möten med kunder, dock finner 
hon det svårt att hitta tid för efterarbetet. Det beror på att hon har sitt skrivbord på golvet i 
banken där spontankunderna kommer och gör sina ärenden. När hon ska sitta med efterarbetet 
händer det ofta att någon spontankund kommer fram och vill ha hjälp trots att hon egentligen 
inte har tid. Utöver detta tycker Nilsson att hon får de hjälpmedel som behövs för att 
tillfredsställa kunden i mötet. Ny information får hon ta del av via intranätet samt 
utbildningar. För två år sedan utbildades samtliga i banken om hur bemötandet med kunden 
ska gå till genom en kurs. De informerades bland annat om att det är av stor vikt att kunden 
först får hjälp med det den kom in i banken för innan banksäljaren försöker erbjuda andra 
tjänster och produkter. Medlyssningen anses vara ett bra hjälpmedel då kollegor lyssnar på 
varandra och ger tips samt råd. Både att lyssna på andra och lära sig av hur de arbetar 
samtidigt som de själva får feedback på hur de hanterar mötet med kunden. Dock har de 
endast haft ett fåtal sådana tillfällen och hon skulle önska att det gavs möjlighet till fler i 
framtiden. (Nilsson) 
 
 
 
 
 
Nordea 
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Marions anser att hon är väl medveten om vad som förväntas av henne i mötet med kunder. 
Genom internutbildningar får personalen ta del av mycket information gällande vad som 
förväntas av dem. Det handlar mycket om sunt förnuft, att medarbetarna ska vara trevliga mot 
kunderna. Nyanställda får åka iväg en dag på en kurs där de får lära sig om Nordeas 
värderingar, vad de står får samt övrig generell information om banken. Nordea förser de 
anställda med bra hjälpmedel för att lyckas skapa en god kundkvalitet i mötet med kunden 
anser Marions. Bland annat är datorn ett enormt stöd och deras intranät innehåller en stor 
mängd information som är till nytta. Bland annat erbjuder datorn ett placeringsprogram, som 
skapats av en nobelpristagare, som räknar ut hur kunden ska sköta sina placeringar. Ett annat 
hjälpmedel är att det finns tydliga direktiv om vem som ska kontaktas om ett problem uppstår. 
Detta innebär att hon på ett smidigt sätt kan skicka vidare kunden om hon själv inte kan svara 
på en fråga. Som chef för kundtjänst anser Marions att hennes viktigaste roll är att föregå med 
gott exempel för de övriga medarbetarna. Utöver det är det av stor vikt att hon sprider 
information samt svarar på frågor och löser eventuella problem som uppstår i kundtjänsten.  
 
Calmar Stadshotell 
Enligt Jonsson finns det vissa direktiv för hur de ska agera då det kommer till deras möte med 
gästerna. Då det kommer till hur de svarar i telefonen ska samtliga anställda inom 
ProfilHotels svara på samma sätt där kedjans och hotellets namn ska finnas med men sen är 
det valbart om det egna namnet på personen ska sägas. På Stadshotellet har de valt att 
använda sig av sitt namn då det känns mer personligt och trevligare för gästen. Huvudkontoret 
förväntar sig att de anställda uppför sig professionellt då det kommer till de anställdas möte 
med gästen men att mycket bygger på sunt förnuft, menar Jonsson. Hennes viktigaste roll då 
det kommer till kundkvalitet på Stadshotellet är att få gästen att trivas under sin vistelse. Det 
är olika hur de anställda väljer att göra just detta men hon gör det ofta genom att skratta med 
gästen och få den att känna sig speciell oavsett om det rör sig om en direktör från ett företag 
eller en byggnadsarbetare. Då det kommer till att göra mötet med gästen så positivt som 
möjligt har hon mycket frihet men under ansvar. Om ett problem kan lösas utan att det kostar 
ledningen mer är det inget problem och hon har även befogenheten att ge kompensation vid 
behov så länge det sedan redovisas varför och hur det har gjorts. Om en situation uppstår 
gäller det att lösa den så smidigt som möjligt och göra kunden nöjd, men att det finns vissa 
ramar som måste följas. Om ett problem uppstår då det kommer till hotellets hårdvara kan det 
ofta kompenseras genom en bra mjukvara i form av den egna personalen som alltid sätter 
gästen i centrum.  
 
Ekerum Golf & Resort 
Att ge de gäster som ringer rätt direktiv, anser Näätsaari, är hennes viktigaste roll då det 
kommer till kundkvaliteten inom företaget. Om gästen redan vid den första telefonkontakten 
får felaktiga uppgifter kan det påverka hur hela deras upplevelse av anläggningen blir. Om 
gästen redan innan sin ankomst vet vad som finns, öppettider med mera så vet de vad de kan 
förvänta sig när de kommer fram vilket gör att deras vistelse kommer att flyta mycket bättre. 
Då det kommer till mötet med hotellets gäster anser hon att de direktiv som ledningen har 
försett henne med är att ta reda på vad gästen efterfrågar och förse dem med det. Då de 
numera säljer många paketerbjudanden handlar det mycket om att bygga upp paketet så att 
gästen får det den vill ha och blir nöjd med helheten. De ursprungliga paketerbjudandena sätts 
ihop av hotellchefen, Nordling-Ohlsén, och det är till henne de ska vända sig om de behöver 
råd, hjälp eller har frågor om dessa. Näätsaari menar att det mesta går att ordna efter gästens 
önskemål men att det ibland kan bli ett mindre prispålägg och att det är sådana saker som hon 
ibland måste diskutera med Nordling-Ohlsén. För att kunna ge gästen den rätta informationen 
om vad de kan erbjuda får de hela tiden mejl om de uppdateringar som sker. Det kan röra sig 
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om nya produkter som finns med på Ekerums hemsida eller som annonseras ut i tidningar. 
Denna information är viktig för dem som möter gästen så att de alltid kan hålla sig 
uppdaterade och informera gästen om vad de kan erbjuda eller inte.  
 
4.5.3 Missnöjda kunder 
Inom de flesta företag finns det ett mer eller mindre antal missnöjda kunder. Ofta kan 
missnöjet härledas till några faktorer som är anledningen till att det uppstod. Vad de 
intervjuade företagen tror är de bidragande faktorerna till varför just deras kunder/gäster 
kan vara missnöjda presenteras härnäst.  
 
Swedbank 
Missnöjda kunder kan bero på en förväntansbild som inte är riktig anser Lundström. Banken 
kan ha lovat något, via exempelvis ett samtal, som i verkligheten inte går att genomföra. Detta 
överdrivna löfte kan bero på en överambition hos banktjänstemannen som hoppas kunna sy 
ihop en affär på ett visst sätt men som sedan inte är möjligt. Strandberg menar att de flesta 
klagomål han hört främst beror på telefonin som är något grundläggande som bara ska 
fungera för kunderna. Det gäller då att samtliga inom banken har disciplinen att ringa upp 
kunder som försökt kontakta banken och skicka vidare problem så att de blir lösta så effektivt 
som möjligt. Fröding mår mycket dåligt när en kund är missnöjd även om han är medveten 
om att det är omöjligt att undvika när de har över 30 000 kunder bara på Kalmarkontoret. Han 
tror att missnöjda kunder beror på brist av uppmärksamhet. De kunder som varit i kontakt 
med banken och som har en relation är sällan missnöjda. Dessa kunder tål motgångar och är 
lojala mot banken. De som lämnar för en annan bank är de som sällan är inne på besök och 
som aldrig varit på en rådgivning. Antingen har de tackat nej när banken frågat eller har 
banken missat att ta kontakt med kunden vilket Swebank måste bli bättre på. Enligt 
Lundström är det generellt två faktorer som ofta är grunden för kundernas missnöje; 
öppettider och räntor. De vill att banken ska vara öppen mer och att det alltid är för låg ränta 
på inlåning och för hög ränta på utlåningen. I Kalmar har kontoret generösa öppettider och de 
försöker att ha bra räntor men samtidigt kan de inte ge bort pengarna. För Nilsson är 
tillgänglighet och förändringar två bovar när det kommer till missnöjda kunder. Kunderna kan 
ha svårt att få kontakt med banken via telefon vilket är ett problem som påverkar 
tillgängligheten. Sedan förändras mycket i banken hela tiden och det kan då vara svårt för 
kunderna att hinna med. Exempelvis har Swedbank en gräns på 15 000 kronor vid 
kontantuttag på grund av säkerhetsrisken. Förstår då inte en kund som vill ta ut mer 
anledningen kan den bli missnöjd. Därför är det av stor vikt att förklara varför gränsen finns.  
 
Nordea 
Persson tror att missnöjdhet bland kunderna ofta är personrelaterat. Det kan vara att 
personkemin mellan kund och medarbetare inte fungerar på ett bra sätt. Exempelvis kan 
någon part uttrycka sig på ett sätt som gör att de missförstår varandra. Denna anledning är 
orsaken till missnöjda kunder i 95 procent av fallen. Kommunikation och information är 
grundläggande gällande missnöjda kunder, enligt Havby. Det kan bero på att medarbetarna 
inte är tydliga och förklarar på ett sätt som kunderna inte förstår. Dock finns det lagar som 
bestämmer att banken måste lämna ut viss information och på så vis förhindras en del 
missuppfattningar. Av den anledningen är även dokumentationen av oerhörd vikt: 
 

 
 
”Vad har kunden sagt och vad vill kunden är viktigt att lyssna på. Det 
tycker jag att vi är bra på och dokumentationen är en trygghet för 
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både kunden och medarbetaren. I den går att visa att banken rådde 
kunden att exempelvis välja fonder med låg risk och om kunden ändå 
väljer en med hög risk så är det kundens val och därmed inte länge 
bankens ansvar.” 

     (Havby, 090423) 
 
Missförstånd är ofta orsaken till att kunder blir missnöjda. Antingen att banken varit otydliga 
eller så har kunden fått en felaktig uppfattning. Vanligtvis är även media en bidragande orsak 
till dessa missförstånd. Media berättar ofta bara halva sanningen och det kan framkalla 
upprörda kunder. Även den teknik som används av banken kan ibland ställa till problem. Men 
ofta upptäcker banken felet innan kunden och kan rätta till det med kompensation i de fall där 
det behövs. (Marions) 
 
Calmar Stadshotell 
Då det kommer till missnöjda gäster, anser Uusijärvi, att en skillnad måste göras mellan vad 
som är ett klagomål och ett konstaterande. Om en gäst anmärker på att det är stopp i handfatet 
i sitt rum ser han det som ett konstaterande snarare än ett klagomål. Det är mycket sällan som 
Stadshotellet får några klagomål från sina gäster. Jonsson berättar att de klagomål som de får 
ofta syftar till hårdvaran då huset där hotellet ligger är mer än 100 år gammalt. Många 
klagomål berör främst vatten och avlopp och det skulle behöva bytas ut. Dock tror hon inte att 
det är möjligt på ett tag framöver med tanke på den rådande lågkonjunkturen och all den 
osäkerhet som den för med sig. Det är även just brister i hårdvaran som brukar synas i de 
enkätundersökningar som hotellet gör. Dessa brister kan till stor del kompenseras av den 
kvalitet de har på sina mjukvaror vilket även syns i undersökningarna då personalen ofta får 
ett högt ”betyg”. Uusijärvi menar att missnöjda gäster ofta beror på att deras förväntningar 
inte uppfyllts. Det handlar till stor del om att kommunicera rätt saker till gästen så att den inte 
upplever att den har blivit lurad. 
 
Jonsson berättar att de problem som uppstår i mötet med gästen även kan bero på hur gästens 
dag har varit innan mötet:  
 

”Har gästen en dålig dag kan de vara missnöjda innan de ens har sett 
rummet”  

     (Jonsson, 090423) 
 
Hon menar att även om samma sak utförs på samma sätt varje dag kan det upplevas på olika 
sätt av de gäster som hon möter på andra sidan disken. Detta kan vara en fördel med jobbet då 
det innebär nya upplevelser varje dag både för henne och för gästen. Men det kan även 
innebära att det som gör en gäst nöjd med besöket gör en annan missnöjd. 
 
Ekerum Golf & Resort 
Sahlberg berättar att han ibland har fått klagomål där det har varit fel på precis allt och att 
detta får honom att fundera över vad som har hänt denna person tidigare under dagen. Om en 
cykel är trasig är det lätt att visa vad som var fel, men då det kommer till upplevelser är det 
svårt då det är så olika för alla hur de uppfattas. De klagomål som de oftast får är i anknytning 
till golfen men att dessa ofta beror på det rådande vädret. Det kan vara svårare att hantera 
klagomål som berör restaurangen då dessa är betydligt mer subjektiva och kan bestå av åsikter 
om för mycket eller för lite mat som serverats. Nordling-Ohlsén menar att de sällan får 
klagomål angående boendet vilket även Sahlberg instämmer med. En intressant aspekt med 
enkäterna är att de alltid får dåliga siffror då det kommer till den information om Öland som 
erbjuds. Hon menar att de flesta som är här, under till exempel tre dagar, vill bara spela golf 
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och är inte intresserade av vad som finns på ön. Trots detta har en del gäster svarat att de fått 
för lite information. Även Sahlberg tycker att det är intressant. Han menar att de kanske inte 
ens har reflekterat över det förrän de fyller i enkäten och då kommer på att de inte fått någon 
information trots att det inte heller var syftet med resan. 
 
De problem som Näätsaari har stött på under sitt möte med gästen och som har lett till att 
gästerna varit missnöjda är främst då olika saker inte har klaffat. Det kan röra sig om saker 
såsom att de inte har fått den maten som de hade velat ha eller att öppettiderna inte har varit 
tillfredsställande för dem. I en del fall kan det röra sig om att gästen inte ens har frågat om 
vilka öppettider som gäller utan bara har tagit saker förgivet och sedan blivit missnöjda trots 
att felet egentligen ligger hos dem. Hon ger även ett exempel från denna påsken då ett nytt 
restaurangdatasystem hade installerats utan att provköras innan öppningen. Något var fel på 
installeringen så de beställningar som restaurangpersonalen slog in kom aldrig upp i köket. Ett 
flertal gäster fick vänta mer än två timmar på sin mat och var då allt annat än nöjda. Om ett fel 
har begåtts från deras sida försöker de kompensera gästen så att de blir nöjda. Det kan handla 
om att erbjuda dem en gratis lunch eller feebiljetter till golfbanan. Om gästen inte är 
intresserad av något sådant kan de istället dra av en summa på priset för deras vistelse. Ibland 
vill gäster ha kompensation för att det har varit dåligt väder när de var på golfbanan men det 
är något som hotellet inte kan påverka. De ger endast kompensation för de fel som de har 
begått och som de själva har haft inflytande över. 
 
 
4.6 Överensstämmelse 
Då de produkter som tjänsteföretag erbjuder sina kunder är av det immateriella slaget kan 
den köpta tjänsten varken testas eller granskas före köpet. Detta leder till en problematik 
inom tjänsteföretag då det kommer till företagens produkter och marknadsföring. I motsats 
till varuproducerande företag måste mer tid och pengar läggas på att säkerställa att 
kundernas förväntningar på tjänsten inte blir för höga samtidigt som de vill locka kunder. Då 
nya produkter ska utvecklas gäller det att säkerställa att ett behov av produkten finns på 
marknaden samt att dess utformning är korrekt för att skapa ett värde för kunden. 
 
4.6.1 Marknadsföring 
Swedbank 
Swedbank använder knappt någon marknadsföring längre då detta har dragits ner på de 
senaste två till tre åren. Anledningen till den minskade marknadsföringen är att de inte 
upplevde att de fick tillbaka så mycket som de hade velat och att det därför blev en 
kostnadsfråga. Det bästa vore om de kunde finna en perfekt balans mellan en lockande och 
sann marknadsföring. (Fröding) I den reklam som de tidigare hade i TV upplevde Nilsson en 
överensstämmande bild mellan vad Swedbank står för och vad deras kunder får. Kunden fick 
genom den inte en missvisande bild av banken. Lundström menar att det kan vara ett problem 
med gapet mellan de som möter kunden och de som centralt arbetar med marknadsföringen. 
De som sitter högt upp i organisationen kan ha en verklighet och de som arbetar mot kunden 
en annan. Dessutom kommunicerar en central marknadsföring likadant till en kund i 
Stockholm som till en i en mindre ort vilket även kan vara ett problem. Det är därför bra att 
reklamen styrs allt mer på en lokal nivå eftersom varje kontor känner sin marknad bäst och 
vet hur de bör kommunicera med dem.  
 
Swedbanks utökade öppettider med lördagsöppet en gång i månaden marknadsförs enligt 
Fröding inte tillräckligt väl. Nilsson instämmer med detta då hon märker att kunderna inte 
känner till de utökade öppettiderna när hon möter dem. Dessutom är inte kassan öppen dessa 
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dagar vilket vissa kunder kan uppleva som negativt när resten av banken är öppen. För att 
informera om de öppna lördagarna har banken skickat ut meddelanden via Internetbanken 
men hon anser att det borde utvecklas och bli mer personligt. Enligt Strandberg handlar 
marknadsföring om att skapa förväntningar. Banken måste prestera på topp för att lyckas 
överträffa kundernas förväntningar vilket de till viss del kan styra själva. Till exempel kan 
banktjänstemannen om en kund ringer en måndag och klagar på att ett bankkort inte fungerar 
säga att han ska lösa problemet till torsdagen. Ringer banken tillbaka redan på onsdagen och 
har löst problemet blir kunden positivt överraskad och nöjd då det har gått fortare än beräknat. 
Det handlar om att inte vara för tidsoptimistisk utan att ge sig själv tillräckligt med tid att lösa 
problem så att kunden hellre blir överraskad än besviken. 
 
Nordea 
Persson menar att marknadsföringen sker centralt och kontoret i sig kan inte påverka den. De 
som arbetar med det centralt lovar inte mer än kontoret kan leverera till kunderna då all 
reklam bygger på Nordeas värderingar som alla kontor har gemensamt. Idag handlar mycket 
marknadsföring om att de vill ge kunden råd och hjälp vilket han tror att kunderna upplever 
då det är trevligt att besöka banken och de är nöjda med den rådgivning som erbjuds. För 
Havby handlar marknadsföring om att vara tydlig och inte lova för mycket. Det gäller att 
garantera kunden det som banken med säkerhet kan uppfylla. Dock kan det vara svårt att 
alltid lyckas göra kunden nöjd då de flesta vill ha en så låg risk och så hög avkastning som 
möjligt vilket är en matematik som inte går ihop. Dessutom kan ingen spå in i framtiden och 
därför är det svårt att lova kunden hur räntor och dylikt kommer att förändras. 
 
Calmar Stadshotell 
I de flesta fall då kundernas förväntningar av hotellet inte har överensstämt med vad de fått 
har det ofta berott på överbokningar eller fel i företagets marknadsföring. Hotellet har tre 
olika typer av hotellrum som har olika standard. Om en överbokning skett kan det bli 
nödvändigt att flytta gästen till ett rum som har lägre standard än vad gästen hade bokat och 
förväntat sig. De flesta misstag av denna typ kan åtgärdas genom att vara ärlig med gästen och 
förklara vad som har skett samt att kompensera den genom till exempel en middag eller lunch. 
Om de i en situation som denna istället slår ifrån sig problemet och förnekar att ett fel har 
begåtts, kommer det enbart resultera i att gästen blir ännu mer missnöjd. Uusijärvi berättar att 
det för ett tag sedan skedde ett fel i marknadsföringen där en gammal bild av hotellrummet 
lades ut på deras bokningssida. Detta resulterade i att den bild gästen sett inte överensstämde 
med det rum som den fick vid ankomst. Även här kunde de genom att vara ärliga och förklara 
att ett misstag skett samt att erbjuda gästen kompensation vända den missnöjda gästen till en 
nöjd gäst. (Uusijärvi)  
 
Ekerum Golf & Resort 
Nordling-Ohlsén menar att då det kommer till marknadsföringen ut till potentiella gäster 
gäller det att inte lova för mycket så att de blir besvikna när de kommer fram. Sahlberg 
berättar att de har jobbat mycket med detta under de två senaste åren. Under hans första år på 
Ekerum hade de en marknadschef som la mycket fokus på priserna och som sänkte dem hela 
tiden. Det som Ekerum behövde var istället en profilmarknadsföring där mindre fokus lades 
på priserna och mer satsades på att visa häftiga bilder av anläggningen. Numera är de dock 
tillbaka till priserna och att erbjuda produkterna i olika paket. Nordling-Ohlsén anser att det 
primära i dagsläget är att paketera det hela, sedan är priserna mer sekundärt. De är rädda för 
att lova gästerna för mycket men hon tror att de skulle kunna bli bättre på att sälja mer redan 
vid den första telefonkontakten. Sahlberg berättar att de säljer sina rum som business och 
standard där business utgörs av de som nyligen har blivit renoverade. Detta görs för att 
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undvika att gästerna blir missnöjda och nu brukar de istället bli imponerade och tro att de 
gamla rummen är de nya. Näätsaari tycker att anläggningens marknadsföring stämmer bra 
överens med det gästerna får och upplever under besöket. Tidigare fanns det bilder som var 
”urgamla” men att dessa numera har bytts ut. Hon menar att det är synd att det inte finns 
bilder på rummen på hemsidan där de kan visa gästerna skillnaden mellan vad som är ett 
renoverat (business) rum och ett gammalt (standard) rum. Det kan ibland råda lite förvirring 
hos gästerna angående detta och att det vore bra att kunna skicka sådana bilder till dem för att 
göra det tydligare.  
 
I år har Ekerum satsat på att marknadsföra sig genom att trycka upp Magasin Ekerum. Den 
ska skilja sig från vanlig, tråkig hotellinformation och ska tryckas två gånger per år. 
Magasinet ska innehålla lite mer intressant läsning såsom recept med mera. Den första 
upplagan inkluderar en artikel om en whisky- och golfresa som ska locka folk att läsa den. 
Första upplagan har tryckts i 12 000 exemplar och finns på hotellet samt skickas ut till olika 
partners. De hoppas på att kunna utöka den första upplagan och därmed kunna leverera den 
till exempelvis Arlanda Express och flygplatsen i Kalmar. (Sahlberg) 
 
4.6.2 Tjänster och produkter 
Swedbank 
Enligt Strandberg finns det en avdelning inom banken som heter ”kunderbjudanden och 
produkter”. Denna avdelning har som uppgift att ta fram nya produkter och se till att 
exempelvis allt med Internetbanken fungerar. För att veta vad som efterfrågas kommunicerar 
de med bankkontoren. Ibland görs även pilotstudier där vissa kontor får testa en ny produkt 
eller tjänst. Fungerar den får de andra kontoren också ta med den i sitt sortiment och om den 
inte fungerar läggs den ner. En viktig del är att lyssna på personalen då det är de som träffar 
kunden. Fröding håller med om att det är bra att få förslag på nya produkter av medarbetarna. 
Dessa förslag skickas sedan vidare uppåt i organisationen där de arbetas med centralt. När 
produkten är färdigutvecklad kommer den tillbaka och kan säljas till kunderna. Fröding själv 
sitter med i Privatmarknadskommittén och får ta del av nya förslag samt får en möjlighet att 
tycka till. Vid de tillfällen som han själv känner sig osäker har han möjlighet att fråga sina 
medarbetare om råd vad det gäller kundernas önskan. Nilsson känner att hon har möjlighet att 
berätta för Fröding när hon upptäcker att kunden har förfrågningar om något som de saknar. 
Exempelvis har hon upptäckt att kunder vill ha fler typer av försäkringar än vad Swedbank 
kan erbjuda idag. Koncernen har även kundpaneler som de använder sig av vid utvecklandet 
av nya produkter berättar Lundström. Det innebär att de gör djupgående intervjuer med 
kunder för att säkerställa vad de vill ha och vad som saknas i det befintliga sortimentet. 
 
Nordea 
Via CSI kan Nordea se om kunderna anser att de tjänster som de erbjuder stämmer överens 
med vad kunderna vill ha anser Havby. Genom att lyssna på kundernas önskemål kan de på 
ett bra sätt leverera de tjänster och produkter som efterfrågas. Om många kunder ett år skulle 
sätta en mycket låg siffra på de tjänster som erbjuds måste Nordea åtgärda det på ett effektivt 
sätt. Dock har det inte hänt än så länge. Persson berättar att de på kontoret i Kalmar kan sända 
vidare information vidare uppåt i organisationen om de anser att någon tjänst eller produkt 
saknas. På företagssidan är han en kanal för detta och på privatsidan finns det en motsvarande 
kanal. På kontoret arbetar även specialister med att undersöka vad som efterfrågas och 
därefter finns det en kort och snabb beslutsprocess. När något saknas skickas det vidare, 
undersöks och åtgärdas. Dock är det inte alltid det går att åtgärda men det finns grupper och 
konsultationer inom banken som är produktutvecklare och som arbetar med detta på heltid.  
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De anställda på kundtjänst brukar föra vidare information om vad kunderna efterfrågar som 
Nordea idag inte erbjuder i sitt sortiment. De vet vem som ska kontaktas beroende på vad det 
handlar om och känner att organisationen lyssnar på förslagen. Om kunderna anser att något 
saknas kommer de ofta att berätta det för ett flertal personer inom banken vilket resulterar i att 
flera personer skickar informationen vidare. Då det kommer till produkter som kunderna 
sällan är intresserade av finns det inget behov av att föra informationen vidare. Det bristande 
intresset kan bland annat produktutvecklarna se i datasystemen då allt som säljs registreras. 
Ibland kommer det en ny produkt som används under en tid för att se om den säljs eller inte. 
Därefter fattas ett beslut om att antingen avveckla eller utveckla produkten. (Marions) 
 
Calmar Stadshotell 
Då det kommer till att fastställa att de tjänster som de erbjuder överensstämmer med gästernas 
förväntningar sker det inom ProfilHotels nu främst i de hotell som har totalrenoverats. Dessa 
ligger i Norrköping, Jönköping, Stockholm och Umeå. I dessa hotell har gästerna tillfrågats 
om vilka sängar och vilken sängkvalitet de föredrar. Där används endast det bästa såsom 
carpe diem sängar, sängkläder av hög kvalitet, frottéhanddukar med mera. Stadshotellet har 
inte kunnat följa med i denna utveckling eftersom det inte finns resurser till det. (Uusijärvi) 
Inom Stadshotellet är det huvudkontoret som fastställer vad de ska arbeta efter och Jonsson 
menar att det är företagets slogan som ska eftersträvas;  
 

”The art of hotel living - Stay Inspired, Stay In Touch, Stay 
Empowered and Stay Passionately” 
    ProfilHotels slogan (www.profilhotels.se, 2) 
 

Hon berättar att deras slogan syftar till de gäster som ofta befinner sig på hotell ett flertal 
dagar i veckan och då till och med på olika hotell. Det mål som ska eftersträvas är att de 
gäster som besöker hotellet ska uppleva det som om de har kommit hem. Detta kan uppnås 
genom att till exempel komma ihåg vilken tidning en stamgäst brukar vilja ha, genom att boka 
det rum som gästen brukar föredra samt ställa frågor av det personligare slaget. Om en gästs 
fru till exempel var sjuk vid förra besöket kan en fråga ställas om hon nu mår bättre. Det är de 
små detaljerna som dessa som är avgörande och som får gästen att känna sig speciell även om 
den bor på ett fullbelagt hotell. 
 
Ekerum Golf & Resort 
Nordling-Ohlsén menar att de i dagsläget inte undersöker om deras produkter överensstämmer 
med det som gästerna efterfrågar utan att de tar det för givet. Sahlberg berättar att de 
marknadsför sina produkter och paket men att de är medvetna om att de kanske är lite smala i 
utbudet då de enbart har golfen. Det finns en framtidsvision där de tillsammans med ägarna 
planerar att utveckla sig mer mot familjer genom att bland annat bygga tennisbanor och en 
badanläggning. Nordling-Ohlsén menar att de lyssnar till det som gästerna efterfrågar. 
Tidigare ville gästerna att mer måltider skulle ingå i de paket som gick att köpa vilket de i år 
har infört. I bokningen får de ofta höra vad gästerna efterfrågar vilket de sedan försöker 
anpassa sig efter. Det gäller även att kolla vad konkurrenterna erbjuder och vad som händer 
runt omkring. 
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5. Analys 
I detta kapitel kopplas den empiri som insamlats till de teorier som presenterats i 
referensramen. Syftet med analysen är att påvisa likheter och olikheter mellan hur de 
intervjuade företagen arbetar med kundkvalitet och vilka faktorer som påverkar dem samt vad 
teorierna inom samma område belyser. 

 
5.1 Kunder och kundkvalitet 
 
5.1.1 Målgrupp 
Enligt Edvardsson & Thomasson (1992) saknar ofta företag en tydlig bild av vilka deras 
kunder är. Företagets kunder har varierande behov, krav och förväntningar på den produkt 
som ska konsumeras och det krävs därmed att företaget sätter sig in i kundens perspektiv för 
att förstå vad som fordras för att kvalitet ska uppnås. I de företag som intervjuats finns det 
dock en relativt tydligt målgruppsbild. Både Nordea och Swedbank välkomnar samtliga 
kunder och gör därefter en segmentering. Segmenteringen sker på snarlika vis i bankerna men 
Swedbank använder sig av fler kundgrupper än Nordea. När det gäller hotellen sker ingen 
uttalad segmentering av gästerna men de är väl medvetna om vilka gäster de riktar sig mot. 
Calmar Stadshotell vänder sig främst mot affärsresenärer och konferensresenärer då de 
erbjuder en stor konferensanläggning. Hotellet Ekerum riktar sig istället mot gäster som är 
intresserade av golf och marknadsför sig till alla med ett golfintresse. Samtliga intervjuade 
företag har alltså fastställt vilka kunder de riktar sig mot och hotellen har en snävare målgrupp 
än bankerna.  
 
Gällande bankernas segmentering finns det tydliga paralleller med den kundpyramid som 
teorin beskriver. Zeithaml et al. (2001) menar att olika segment av företags kundgrupper är 
olika känsliga då det kommer till den upplevda servicen på tjänsten. Genom att segmentera 
sin kundgrupp kan företagen välja att satsa resurserna på den eller de grupper av kunder som 
svarar bäst på en förbättrad service. De kan även välja att fokusera på den grupp som 
genererar störst lönsamhet för företaget. Swedbank ser den stora massan av kunderna som 
pyramidens grund och toppen består av kunder som kräver mer av banken. Nordea 
segmenterar sina kunder i tre segment som de kallar guld, silver och brons. Den pyramid som 
Zeithaml et al. (2001) beskriver består istället av fyra segment men benämns också som 
ädelmetaller. Vidare menar författarna att kunder ofta har skiftande förväntningar och krav på 
företagen och att det därför är av vikt att företagen sätter sig in i kundens perspektiv. Genom 
att vara kundorienterade kan företagen tillfredställa kundernas skiftande behov. Båda 
bankerna arbetar kundorienterat då de efter segmenteringen arbetar olika med olika 
kundsegment. Swedbank försöker utveckla ett koncept för var och en av deras segment 
eftersom dessa kräver olika kompetens från bankens medarbetare. På så vis kan de, 
exempelvis på företagssidan, ha rådgivare som är specificerade på att arbeta med koncerner 
och andra som inriktar sig mot småföretagare. Genom uppdelningen kan de sätta sig in i den 
unika kundens perspektiv och tillfredställa dennes behov. Nordea segmenterar sina kunder 
efter hur mycket lån och sparande de har samt hur många produkter kunden använder. Vilken 
grupp kunden hamnar i avgör vilken form av rådgivning de erbjuds av banken. De kan 
antingen vara en personlig bankman eller annan rådgivning. På så vis kan även Nordea 
tillfredställa de olika kundernas specifika behov.  
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5.1.2 Kundkvalitet 
Begreppet kundkvalitet och dess innebörd får ofta olika definitioner, menar Bergman & 
Klefsjö (1994), då kvalitet är svårdefinierat och ytterst subjektivt. De flesta menar att det 
handlar om att tillfredställa kundens behov men samtidigt att överträffa dennes förväntningar. 
För att uppnå kvalitet finns det då ett antal faktorer som spelar in. Dessa är bland annat 
tillförlitlighet, tillgänglighet och kommunikation. I intervjuerna går det att utläsa att företagen 
förklarar begreppet kundkvalitet på olika sätt vilket styrker författarnas åsikt om att det är 
svårdefinierat. Dock påminner åsikterna om vad kundkvalitet är om varandra men det finns 
vissa nyanseringar som skiljer företagen och intervjupersonerna åt. På Swedbank anser de att 
det är av vikt att kunden uppmärksammas, den ska känna att den blir sedd, hörd och blir tagen 
på allvar. Genom detta skapas en nöjd kund vilket de anser är grunden för att kundkvalitet ska 
uppnås. Dock är de medvetna om att de i dagsläget inte lyckas överraska kunden på ett 
positivt sätt varje gång men det är något som de eftersträvar. De är också medvetna om att 
kommunikation är väsentligt och menar att om de inte lyckas förmedla sina produkter på ett 
bra och förståeligt sätt kan de inte bli lönsamma. Problemet de upplever med kundkvalitet 
grundar sig i att de har många kunder och därför har svårt att uppmärksamma alla på samma 
sätt. De fokuserar på att kontakta de större kunderna vilket kan innebära att de mindre 
kunderna upplever en sämre tillgänglighet. Nordea menar att kundkvalitet handlar om att 
skapa långsiktiga relationer. De anser att en nöjd kund ofta leder till att den återkommer till 
banken och det innebär en potential till fler affärer.  
 
Ivarsson (2005) menar att företag inte enbart bör sträva efter en kund som återkommer utan 
att de även bör se dem som kapacitet för framtida marknadsföring då de berättar om sina 
positiva upplevelser för bekanta. Detta är något som Nordea är väl medvetna om och anser att 
de genom att skapa långvariga relationer med sina kunder skapar goda chanser att dessa 
sprider positiv marknadsföring till sina vänner och bekanta. För att utveckla sin kundkvalitet 
arbetar Nordea efter en kontaktpolicy som innebär att banken, på eget initiativ, ska kontakta 
kunderna. Att kunder efterfrågar mer kontakt från bankerna är något som Swedbank och 
Nordea har gemensamt. Vidare bygger Nordea sin kundkvalitet på sina värderingar som i stort 
handlar om att det är människorna som är i centrum. Genom att lyssna på både kunder och 
medarbetare hoppas de kunna skapa nöjdare kunder.  
 
Hotellen är överens med bankerna om att kundkvalitet handlar om nöjda gäster. Både Calmar 
Stadshotell och Ekerum menar att det är av stor vikt att vara mån om gästen för att uppnå 
kundkvalitet. På Calmar Stadshotell poängterar de att kundkvalitet inte enbart handlar om att 
rummen är i gott skick utan att det främst handlar om att gästen får omtanke. De satsar på att 
få gästen att känna sig som hemma och försöker erbjuda extra saker som exempelvis gratis 
kaffe och generösa öppettider för frukost. På så vis har de en god tillgänglighet och försöker 
överträffa kundernas förväntningar genom att minnas gästen vid återkommande besök. 
Ivarsson (2005) poängterar vikten av att förstå gästens suveränitet då det kommer till att 
bedöma kvalitet. Gästen själv är den enda som har rätt till att bedöma hur tjänstens kvalitet är. 
Detta har lett fram till att produkten måste skräddarsys efter varje gästs krav och önskemål 
vilket leder till att en unik lösning krävs för varje individ. På Ekerum menar de att 
kundkvalitet i grunden handlar om att personalen ler och välkomnar gästen. De försöker ge 
gästen en total upplevelse från den första kontakten med hotellet till att de lämnar hotellet 
efter sin vistelse. Dock upplever de en problematik i samband med väder och vind. Detta är 
något de inte kan kontrollera men som ändå påverkar kundkvaliteten. Även om de kan erbjuda 
ett bra helhetspaket med golf, mat, boende och natur så är det svårt att göra gästerna nöjda om 
det regnar. Det innebär att Ekerum försöker vara tillgängliga och tillmötesgående men att 
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vissa faktorer ligger utanför deras påverkan då det kommer till gästernas upplevelse av 
vistelsen. 
 
5.1.3 Strategier och den historiska utvecklingen 
Enligt Bergman & Klefsjö (1994) är det ledningens engagemang som kan bli avgörande då 
det kommer till om en kund- och kvalitetsstrategi ska bli lyckad eller inte.  Det är kunder som 
ska vara i fokus och företagen ska arbeta med ständiga förbättringar. Det handlar i stort om att 
skapa ett värde för kunderna genom erbjudanden som är bättre än konkurrenternas vilket kan 
göras genom bra priser, minska andra kostnader eller erbjuda kunden något tilläggsvärde 
(Bengtsson & Skärvad, 2001). Båda bankerna fokuserar på kunderna och försöker erbjuda 
något som konkurrenterna inte gör för att på så vis bli lönsamma och starka på marknaden. 
Eftersom banker har snarlika produkter, som innebär ungefär samma kostnad för kunderna, 
har de ingen större möjlighet att konkurrera via priser. Däremot försöker både Swedbank och 
Nordea erbjuda god service vilket kan ses som ett tilläggsvärde för kunderna. Denna strategi 
överensstämmer med det som även Bengtsson & Skärvad (2001) definierar som ett 
tilläggsvärde. De menar att detta extra värde kan uppnås genom bland annat relationer, 
tillgänglighet, bekvämlighet och kundanpassade produkter.  
 
Swedbanks strategi går ut på att bli ledande inom service genom att följa sina ledord TOP; 
tillgängliga, okomplicerade och proaktiva. Detta utförs genom generösa öppettider, ledig 
klädsel som ett tecken på att de är okomplicerade samt initiativtagande gällande kontakter 
med kunderna. Nordea bygger istället sin strategi på ett värdehus som går ut på att de ska 
leverera värde till aktieägare, kunder samt medarbetare. Värdehuset anpassas sedan till varje 
enskilt Nordeakontor där de själva får bestämma vad som ska förbättras för att öka värdet för 
de tre grupperna av intressenter. Hotellen har inte några skrivna strategier och talar inte om 
det på samma sätt som bankerna. Ekerums strategi påverkas av att de är ett säsongshotell. De 
försöker hela tiden göra förbättringar som de upptäcker under varje säsong och åtgärdar dessa 
direkt. Dock finns det ingen specifik strategi för hur det ska gå till utan de menar att sunt 
förnuft används. Inom Stadshotellet saknas en tydlig och uttalad strategi. 
 
När det kommer till begreppet kundkvalitet och dess utveckling menar Ivarsson (2005) att 
fokuseringen har gått från produkter till kunder. Istället för att massproducera T-Forden gäller 
det för företag att tillfredställa kundernas behov om de ska stå sig starka i konkurrensen. De 
intervjupersoner som arbetat länge inom respektive företag har sett hur arbetet med 
kundkvalitet har utvecklats genom åren. Fröding på Swedbank menar att kunderna för 20 år 
sedan kom uppklädda till banken för att få låna pengar. Idag har läget förändrats och i och 
med den tuffa konkurrensen måste Swedbank arbeta hårt för att bli framgångsrika. De måste 
se till varje kunds specifika behov och tillfredställa dessa och dessutom gärna överraska 
kunden på ett positivt sätt.  De har också känt av den utveckling som det mediala trycket har 
inneburit. Informationssamhället är betydligt mer utvecklat idag vilket gör att kunderna är mer 
medvetna om sin ekonomi. Det innebär att om något tas upp på ekonominyheterna ena dagen 
så kommer detta diskuteras den andra dagen på banken av både kunder och medarbetare. 
Swedbank försöker då förbereda sin personal så att bra svar kan ges till kunderna för att 
upprätthålla kvaliteten.  
 
Nordea har gått från att enbart lösa det kunder efterfrågar till att satsa på relationer. De arbetar 
mer proaktivt och försöker vara nära sina kunder genom att sitta ner på samma sida av ett 
skrivbord för att skapa en nära och trygg relation. Ytterligare en förändring som har skett är 
att de låter personalen vara mer delaktiga när det kommer till frågor som berör kunder. De får 
själva komma på lösningar och chefen fungerar endast som ett stöd som följer upp hur arbetet 



70 
 

går. Det är tydligt att bankerna har följt den teoretiska utvecklingen från produkt- till 
kundfokusering. De måste fokusera på kundernas behov för att bli framgångsrika och på så 
sätt har kunderna tagit makten från företagen. Gällande hotellen går det inte att urskilja en lika 
tydlig förändring. Dock anser Calmar Stadshotell att gästerna är mer medvetna om vad hotell 
kan erbjuda och är därför mer krävande. Känner de sig inte tillfredställda av ett hotell väljer 
de snabbt en av konkurrenterna. Gemensamt för samtliga tjänsteproducerande företag som 
intervjuats är att utvecklingen gällande kundfokusering har skett till följd av en allt hårdare 
konkurrens där de hela tiden måste tillfredställa sina kunders behov för att vinna över sina 
konkurrenter. Ivarsson (2005) menar att den ökade kundfokuseringen främst, men inte 
isolerande, har drabbat tjänsteföretag som har en nära kontakt till sina gäster och den kräver 
att företagen blir allt mer observanta och lyhörda till marknadens skiftande behov.   
 
5.1.4 Fördelar och vinster 
Enligt Edvardsson et al. (1998) kan kundkvalitet generera en situation där både företag och 
kunder erhåller fördelar och vinster. Om kunderna är nöjda med en produkt kommer 
medarbetarna bli nöjda eftersom klagomålen minskar och kunder visar uppskattning för deras 
arbete. Kvalitetsarbetet kan även innebära att färre misstag sker vilket i sin tur effektiviserar 
verksamheten och skapar nöjdare kunder. En nöjd kund kan i sin tur berätta om sina positiva 
upplevelser för andra potentiella kunder. För Swedbank handlar det om att skapa långsiktiga 
relationer som kan generera många affärer. Dessa relationer grundar sig i att kunderna är 
nöjda och återkommer till banken för att göra fler affärer. Genom detta kan Swedbank gå med 
vinst vilket de som aktiebolag ständigt strävar efter. De är medvetna om att arbetet med 
kundkvalitet inte visar sig direkt i det ekonomiska resultatet men menar att det påverkar på 
lång sikt. Därför arbetar de med att medarbetarna ska vara nöjda för att det i sin tur ska leda 
till nöjda kunder.  
 
Nordea anser att det är viktigt att inte glömma bort att det i grund och botten handlar om att 
banken ska vara lönsam. De är överens med Swedbank om att lönsamheten genereras utifrån 
nöjda kunder. De är väl medvetna om att ett gott intryck påverkar om kunden återkommer och 
strävar därför efter att tillfredställa dem. De nöjda kunderna kommer sedan förhoppningsvis 
berätta detta för andra vilket de kallar relationsmarknadsföring och som i sin tur kan leda till 
ytterligare lönsamhet för Nordea. De båda bankerna ser alltså på de vinster som kundkvalitet 
kan generera på samma sätt som teorierna. Stadshotell arbetar med kundkvalitet då de inte 
anser sig ha något annat val. Om de inte lyckas skapa nöjda gäster kommer de till slut inte ha 
några gäster kvar. Genom att fler gäster blir nöjda kan en större vinst genereras. De hoppas 
också att deras nöjda gäster berättar det för sina bekanta vilket kan leda till fler bokade 
hotellnätter med både återkommande och nya gäster. Ekerum har idag många återkommande 
gäster vilket de menar är en av de vinster som kan erhållas genom ett effektivt 
kundkvalitetsarbete. Dock vill de även att antalet nya gäster ska öka vilket de försöker uppnå 
genom att bland annat modernisera sin restaurang och bar för att locka den lite yngre 
generationen av golfspelare. En ökad effektivitet är ytterligare en anledning till vad de anser 
sig uppnå genom sitt kvalitetsarbete. På så vis kan de säkerställa en maximal avkastning på de 
resurser som har investerats i anläggningen. Dessa tankar stämmer väl överens med det som 
Edvardsson et al. (1998) anser då även de menar att en stor del av företags kostnader kan 
kopplas till korrigering av gjorda misstag.   
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5.2 Mått och mål för kundkvalitet 
 
5.2.1 Mätningar 
Enligt Persson (2007) finns det två huvudtyper av mått vilka är objektiva eller subjektiva. Det 
som skiljer dessa två åt är att de objektiva handlar om att sätta ett siffervärde på något såsom 
en kostnad eller ett antal. De subjektiva måtten syftar istället till att mäta den personliga 
bedömningen av en situation eller sak hos den tillfrågade. Dessa mått kan användas då det 
kommer till att mäta hur tillfredsställda företagets kunder eller medarbetare är då det kommer 
till exempelvis produktens kvalitet eller arbetsplatsens trivselfaktor. Även om de subjektiva 
måtten ofta består av en bedömningsskala som den tillfrågade får använda sig av vid sin 
bedömning, anses dessa mått skilja sig från de objektiva siffervärdena. Inom samtliga av de 
intervjuade företagen använder de sig av subjektiva mått och mätmetoder. De båda bankerna 
använder sig av externa företag som mäter företagets kundnöjdhet. Swedbank använder sig av 
företaget Research International Sweden AB som varje eller vartannat år utför 
undersökningen. Nordea gör årligen en undersökning med hjälp av konsultfirman Ennova 
som de har samarbetat med under en längre tid. Genom att använda sig av en extern resurs 
kan bankerna fastställa att ett statistiskt säkerställt urval skett. Fördelen med att använda sig 
av externa företag är att några av de aspekter som Persson (2007) poängterar är nödvändiga 
för att få ett användbart resultat uppfylls. Dessa företag ägnar sig dagligen åt dessa typer av 
mätningar och har därmed den önskade kompetensen och erfarenheten av hur de bör 
utformas. Inom hotellen används interna resurser för att ta fram väsentliga mått för 
verksamheten. I Stadshotellet är det den högsta ledningen som fastställer måtten samt 
framställer den metod som används. Ekerum har gått från den datadrivna enkät som fanns 
under den tid då de drevs i Sunwings regi till en egenutformad mer klassisk metod.  
 
Att mäta innebär enligt Persson (2007), i de fall då subjektiva mått används, att kritiskt 
observera och bedöma något. Detta kan göras genom ett flertal olika metoder med syfte att 
göra en uppskattning av något för att erhålla ett uttryck som förklarar något på ett bättre sätt. 
Mätningen kan bestå av att på en skala bedöma om något är bra eller dåligt eller genom enkla 
ja- och nejfrågor men även att jämföra sig med liknande aktörer på marknaden. Den 
undersökning som genomförs inom Nordea går under namnet Customer Satisfaction Index 
(CSI) och utförs genom att kunderna kontaktas via brev eller mejl. Enkäten innehåller ett stort 
antal frågor som ska besvaras genom att välja en siffra mellan ett och tio men möjlighet finns 
även för kunderna att skriva egna kommentarer om så önskas. Inom Swedbank används ett 
Nöjd Kund Index (NKI) som genomförs av det externa företaget genom att de ringer upp 
kunderna och ställer frågorna. Inom Nordea, i motsats till Swedbank, görs en undersökning på 
vardera kundgrupp för att på så sätt kunna se vad de olika kundgruppernas uppfattning om 
företaget är. Utöver de egna undersökningar som bankerna gör genom ett avtal med en extern 
part genomförs årligen en undersökning genom Svenskt Kvalitetsindex (SKI) där ett Nöjd 
Kundindex fastställs. Denna undersökning sker självständigt och samlar in kunders åsikter 
och förväntningar kring företagens kvalitet inom varje bransch och presenteras sedan för 
allmänheten. Syftet med denna mätning är att årligen klargöra vad olika branschers kunder 
anser om de varor och tjänster som levereras på ett opartiskt, integrerat och oberoende sätt. 
Denna undersökning kommer därmed att genomföras oavsett om den aktuella branschens 
företag är intresserade av resultatet eller inte. I denna typ av mätning kan tydliga likheter ses 
med det som Persson (2007) benämner som en mätning genom benchmarking där en 
jämförelse sker mellan det egna företaget och en ledande aktör inom samma område. En 
skillnad mellan dessa är dock att denna undersökning inte genomförs på uppdrag av det egna 
företaget för att uppnå konkurrensfördelar. Den strävar istället efter en oberoende bedömning 
av olika aktörer inom samma bransch för att underlätta för konsumenterna vid sina beslut.  
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Även inom hotellen används enkäter som ifylls av gästerna. Ekerum har valt att lämna 
enkäten på hotellrummen så att gästen kan fylla i den när det passar dem. Stadshotellet delar 
ut sin enkät under frukosten för att säkerställa att så många svar som möjligt erhålls. De 
menar att när gästen äter frukost har de tid att i lugn och ro fylla i den vilket innebär att deras 
svarsfrekvens ökar. Ekerums enkät innehåller frågor som berör aspekter såsom städning, 
maten och golfen. Stadshotellets enkät består av cirka tio frågor som har utformats av 
huvudkontoret och berör saker såsom in- och utcheckning, städning, personal, frukost, 
restaurang och TV-utbud. Det finns även möjlighet för gästerna att lämna egna kommentarer. 
De eftersöker åsikter kring de primära sakerna, ett helhetsintryck av hotellet samt information 
om vilka av deras produkter som gästerna använder.  
 
5.2.2 Problematik 
Persson (2007) poängterar ett antal aspekter som är av vikt då det kommer till att erhålla ett 
användbart resultat genom mätningen. Författaren menar, bland annat, att det som mäts måste 
vara relevant vilket innebär att det enklaste alternativet kanske inte alltid är det som ger det 
rätta svaret. Den valda metoden för att genomföra undersökningen ska även vara lämplig samt 
att de som genomför mätningen ska ha den rätta kompetensen. Att bedöma säkerheten vid 
mätningen är ofta mer problematiskt vid subjektiva undersökningar än vid de objektiva. Den 
högre graden av osäkerhet som råder kring subjektiva undersökningar kan minskas genom att 
bland annat försäkra sig om att det aktuella provuttaget är tillräckligt stort och utsett på ett 
korrekt sätt. Genom att minimera den påverkan som personen som utför undersökningen kan 
ha genom sina egna åsikter, minska risken för externt inflytande på bedömaren samt 
säkerställa att bedömarens dagsform påverkar svaret så lite som möjligt kan undersökningens 
osäkerhet minskas.  
 
Inom Swedbank anser de att ett problem med den undersökning som genomförs kan vara 
sättet som frågorna ställs på då de menar att detta kan påverka vilket svar som erhålls. Inom 
Nordea anser de att ett problem med mätningen är att då den endast genomförs en gång per år 
så ger den bara en ögonblicksbild av kundernas åsikter. Om kunden under det tillfälle som 
den tillfrågas om kundkvaliteten har påverkats negativt av sin omgivning kan detta påverka 
det resultat som erhålls. Då den årliga undersökningen frågar olika kunder vid varje tillfälle är 
det även svårt att veta om de som svarade lågt förra mätningen anser att deras förändringar 
har lett till positiva effekter då det vid nästa mätning är andra som svarar. Det råder skilda 
meningar inom Swedbank angående omgivningens påverkan på den som fyller i 
undersökningen och därmed även resultatet. Lundström hävdar att personer som deltar i 
undersökningen kommer att påverkas av eventuella negativa händelser samt att kundkvalitet 
är ett subjektivt begrepp som kan innebära väldigt olika saker för olika människor. Strandberg 
menar att kundens senaste möte med företaget i stor utsträckning påverkar dennes svar i 
undersökningen och att det därför är av stor vikt att de anställda inte har en dålig dag på 
jobbet. Fröding menar istället att de genomförda undersökningarna är statistiskt säkerställda 
och anser därmed inte att subjektivitet och dagsform har någon större inverkan på 
undersökningen. Han menar istället att den största problematiken med undersökningen är att 
den inte lägger mer fokus på deras viktigaste kunders åsikter, de som varit inne på rådgivning. 
Han anser att det är av större vikt att dessa kunder är nöjda med sin upplevelse på banken. 
 
Inom Stadshotellet har de observerat att deras mätningar ibland innehåller personliga påhopp 
på personal som kan grunda sig i ett missförstånd. De menar att det ibland är nödvändigt att 
gallra lite bland de svar och kommentarer de får och dessa brukar de därmed inte lägga någon 
större vikt vid. Även inom Ekerum poängterar de att det ibland kan röra sig om enkäter där 
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allt är fel vilket de menar kan härledas till externa faktorer som de oftast inte kan påverka. 
Även Ekerum upplever en liknande problematik som bankerna gör då det kommer till dem 
som tillfrågas under mätningen. Då de bara lägger sin enkät på hotellrummen är det enbart de 
som bor på anläggningens åsikter som erhålls. På så vis missas de kategorier av gäster som 
enbart är där för att spela golf eller som bara besöker restaurangen. De menar att det i 
framtiden skulle kunna vara av vikt att ta hjälp av någon som kan undersöka dessa gruppers 
åsikter om anläggningen.   
 
5.2.3 Mål 
Den teoretiska definitionen för mål består av det som är det avsedda resultatet för 
verksamheten, enligt Persson (2007). Ett företags mål kan bestå av ett flertal olika saker och 
kan beröra hela verksamheten eller delar av den. Genom att använda sig av mål inom 
verksamheten underlättas processen med att förändra och utveckla verksamheten i den 
önskade riktningen då det blir tydligare vad som eftersträvas. Detta kan i sin tur fungera som 
ett sätt att engagera och skapa ett intresse hos de anställda. Det finns några viktiga aspekter 
som bör beaktas när mål ska fastställas för att de ska vara effektiva. Några av dessa saker är 
att målet måste vara konkret, av relevans, anpassat till verksamheten, mätbart, rimligt och 
tidsbestämt.  
 
Inom Swedbank bestämmer koncernledningen vilka mål som ska gälla då det kommer till 
deras kundkvalitet. De anser att detta är bra då det skulle vara problematiskt att ha olika mål 
för varje bank. Inom Nordea är det istället upp till varje kontor att bestämma vilka mål som 
ska eftersträvas. Dock finns det en alarmeringsnivå som tidigt indikerar i vilken riktning 
svaren går och om en väldigt låg siffra erhålls kan det innebära ett problem då det krävs 
många låga svar för att få en låg medelsiffra. Swedbank arbetar alltid med att försöka 
överträffa de mål som är uppsatta av ledningen även om deras mål är relativt höga. Om vissa 
kontor redan har nått över det fastställda målet gäller det för dem att främst arbeta med att 
bibehålla denna siffra medan de kontor som ligger under får arbeta med att öka sin 
kundnöjdhet. Inom Stadshotellet tillämpas inga konkreta siffermässiga mål utan de strävar 
istället efter att ha så få missnöjda gäster som möjligt vilket de anser är det enda målet som 
kan finnas inom en hotellverksamhet. Ekerum saknar också konkreta mål för sina mätningar 
men strävar efter att vara bäst då det kommer till kundkvalitet. De menar att eftersom de är en 
säsongsverksamhet med begränsade resurser styrs de mycket av ekonomiska mål. De anser att 
det inte finns resurser till att ha någon som analyserar och sammanställer de mätningar som 
genomförs. 
 
5.2.4 Resultatet 
Bengtsson & Skärvad (2001) menar att genom att följa upp resultatet av de mätningar som 
görs skapas en förutsättning för förbättringar och vidareutvecklingar. De olika intervjuade 
företagen arbetar något olika då det kommer till att hantera det resultat som erhålls genom de 
utförda mätningarna. Inom Swedbank tar cheferna först del av resultatet som de läser igenom 
och reflekterar över. Därefter har cheferna ett möte där vidare diskussioner och jämförelser 
mot föregående år sker vilket resulterar i ett antal punkter med vad som var bra respektive 
dåligt. De siffror som sticker ut, både positivt och negativt, är av vikt då det gäller att förbättra 
de dåliga och ta lärdom av dem som är bra för att kunna behålla dem. Därefter görs 
handlingsplaner för hur de ska kunna utveckla och förbättra sitt kontor och deras siffror för 
kundnöjdhet. Nordea erhåller, av konsultföretaget Ennova, en sammanställning av den utförda 
mätningen där bland annat svarsfrekvens, utförande och beräkningar redovisas för. De 
drivande faktorerna sammanställs i en matris för att visa de erhållna poängen samt deras vikt 
för kunderna. Genom denna matris kan de sedan avgöra vilka av dessa faktorer som de bör 
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arbeta med att utveckla och förbättra. Genom en dialog diskuterar de med en högre befattning 
med sina anställda och de enas om ett antal punkter som bör prioriteras. Dessa rangordnas och 
fastställs för att sedan utveckla en handlingsplan kring som sedan dokumenteras. Även 
Bengtsson & Skärvad (2001) berättar hur olika modeller kan användas av företaget för att 
prioritera och välja åtgärder som grundas i det erhållna resultatet. De menar att genom 
användningen av modeller kan företagen bedöma hur svåra, respektive lätta, åtgärderna är 
samt av vilken vikt åtgärden är för kunden då det kommer till att stärka dennes upplevda 
värde. Nordea menar att genom deras sätt att hantera det erhållna resultatet blir alla delaktiga 
och att de gemensamt kommer fram till lösningar på eventuella problem. Gemensamt för de 
båda bankerna är alltså att resultatet först diskuteras i ledningsnivå för att sedan, i samråd med 
de övriga medarbetarna, komma på lösningar och handlingsplaner. 
 
Då resultatet av mätningen kommer till Stadshotellet är det upp till VD:n att diskutera 
resultatet med respektive avdelning och då belysa vad som gick bra respektive dåligt. 
Gemensamt försöker de därefter komma på orsaken till eventuella problem och fastställa 
lösningar på det. Det är därefter upp till varje avdelningschef att informera sin personal om 
vad som behöver göras. De åsikter som de som möter gästen dagligen får höra försöker de, 
om möjligt, åtgärda löpande. Många av de förslag som de får är ofta enkla att åtgärda samt 
utan någon större kostnad. På Ekerum sker förändringar löpande då deras resultat från 
mätningarna också erhålls löpande. De menar att eftersom deras säsong är så kort finns det 
ingen mening med att vänta med åtgärder till den följande säsongen. Om något akut 
uppkommer på enkäten kopieras den och skickas ut till den berörda avdelningen. Några 
direkta handlingsplaner utformas inte vilket kan härledas till att de är en säsongsverksamhet 
med begränsade resurser och det finns därför ingen möjlighet till att anställa någon som sköter 
dessa handlingsplaner.  
 
5.3 Att säkra kvalitet 
  
5.3.1 Finansinspektionen och SwedSec 
Enligt sin hemsida är Finansinspektionens syfte att på uppdrag av regeringen och riksdagen 
övervaka de företag som befinner sig på finansmarknaden för att säkerställa att det finansiella 
systemet fungerar på ett effektivt sätt. Detta görs genom att, utöver de lagar och regler som 
redan finns, utge föreskrifter och råd som i vissa fall är frivilliga och i andra fall är tvingande. 
Ytterligare ett bolag som säkerställer bankernas kvalitet är SwedSec AB. Enligt deras hemsida 
är de ett bolag som ansvarar för licensering av anställda vid värdepappersmarknaden och vars 
syfte är att upprätthålla förtroendet för branschen, skydda kunderna, säkerställa kompetensen 
hos rådgivarna, kontrollera regelefterlevnad samt anpassa marknaden efter krav från andra 
länder. Detta görs genom att licensera främst de företag som står under Finansinspektionens 
tillsyn samt vissa av de anställda inom företaget. I vissa fall är det obligatoriskt att vara 
licenserad medan det i andra fall är frivilligt. För att kunna bli licenserad ställs det 
kompetenskrav där en årlig uppdatering av kunskaperna ska kunna intygas. SwedSec har även 
ett sanktionssystem där både den enskilda aktören men även företaget kan bli dömda om 
regelbrott sker.  
 
Inom Swedbank ses Finansinspektionens övervakning av företaget som ett sätt att kontrollera 
att lagar och regler efterföljs. De kan även komma och undersöka hur deras rådgivare hanterar 
den dokumentation som förs vid kundmöten för att försäkra sig om att detta sköts korrekt. De 
menar även att den licensering som utförs av SwedSec är en indirekt form av kvalitetssäkring. 
Inom Swedbank är rådgivarna i grunden inte licenserade men för närvarande finns det två 
personer som har licensen. Genom ett frivilligt beslut har de bestämt att samtliga rådgivare 
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ska licenseras under året då de menar att detta kan leda till att de gör mer affärer. De ser 
licenseringen som en kvalitetsstämpel för kunderna som ger dem en försäkring om att de har 
den rätta kompetensen. Även inom Nordea används SwedSec som ett sätt för att fastställa 
kvaliteten på sina privatrådgivare och alla innehar licensen. Inom Nordea var det tidigare inte 
ett krav att samtliga anställda skulle vara licenserade utan detta infördes på Kalmarkontoret då 
Persson började där. Numera ställer huvudkontoret licenseringen som ett krav för samtliga 
anställda. Att använda licenseringen är ett bra kvalitetskrav som de menar skulle kunna ge 
positiv marknadsföring till deras kunder. Dock är de idag dåliga på att marknadsföra sin 
licensering gentemot kunderna. Nordea använder sig av ytterligare ett sätt för att säkerställa 
kvaliteten på företagssidan. Detta görs genom en internt utformad process där rådgivaren ska 
arbeta på ett visst sätt under en period och vid dess avslut sker en diplomering.  
 
Inom de två hotellen som har studerats finns inga krav i form av lagar och regler som omfattar 
deras kvalitet i motsats till bankerna. De bevakas inte heller av någon fristående myndighet 
som säkerställer att en viss grad av kvalitet uppnås. 
 
5.4 Mötet med kunden  
 
5.4.1 Kontroll av sanningens ögonblick 
Det finns endast en chans till att göra ett bra första intryck och misslyckas företaget med detta 
kan det få negativa konsekvenser. Lyckas det å andra sidan genererar det en stark grund för en 
långvarig kundrelation. Ett negativt första möte med företaget är svårt att förändra medan ett 
positivt möte kan ge stora fördelar. Vikten av det första mötet, även kallat för sanningens 
ögonblick, är därmed stort och kan vara avgörande för om kunden anser att den levererade 
produkten har önskad, eller överträffar förväntad, kvalitet. Det är detta möte som lägger 
grunden för om förhållandet med kunden ska bli långvarigt eller inte. (Sternhufvud, 1998) 
Samtliga företag som intervjuats är medvetna om att sanningens ögonblick är av stor vikt för 
deras kundrelationer och framgångar. Bankerna arbetar därför med något de kallar 
medlyssning. Genom att cheferna medverkar när medarbetare och kunder möts kan de själva 
se om sanningens ögonblick blir en positiv upplevelse för kunderna. På Swedbank lyssnar 
dessutom medarbetarna på varandra för att lära sig hur kollegor arbetar i mötet med kunden. 
Dock ingår det inte i deras metodik att fråga om kundens nöjdhet efter en medlyssning. Det 
gör däremot Nordea efter samtliga medlyssningar. Ofta är kunden fåordig men de får ändå en 
direkt återkoppling på sanningens ögonblick. Under vissa perioder har de istället skickat med 
kunden en enkät hem som de anonymt kan skicka tillbaka till banken där de får fylla i frågor 
om huruvida mötet var positivt eller inte. För att få återkoppling av kunderna har Swedbank, 
istället för att fråga kunderna, funderat på om de ska låta kunden trycka på en grön eller röd 
knapp efter ett möte med banken. Dessa metoder som används syftar även till att säkerställa 
att kunden möts av den rätta graden av kompetens hos företagets medarbetare.  
 
Hotellen som är mindre företag arbetar inte lika utförligt med att kontrollera sanningens 
ögonblick. På Stadshotell arbetar chefen mer ute i hotellet än sittandes på kontoret. Det gör att 
han naturligt medverkar i möten med kunder och på så vis har en god uppfattning om hur 
personalen hanterar sanningens ögonblick. På samma sätt arbetar de på Ekerum då hela 
ledningsgruppen medverkar i mötena med kunder på anläggningen. Om de har mycket att 
göra får cheferna rycka in och hjälpa till med de arbetsuppgifter som behövs vilket gör att de 
kan få en tydlig uppfattning om hur personalen beter sig i de sanningens ögonblick som sker 
varje dag. Ledningen försöker lyssna och vara uppmärksam på hur kunder upplever hotellet 
för att snabbt kunna åtgärda eventuella brister. 
 



76 
 

5.4.2 Sanningens ögonblick 
Sternhufvud (1998) menar att då en ny relation ska inledas mellan företaget och kunden 
upplevs en viss grad av osäkerhet från kundens sida. Denna osäkerhet kan grundas i bland 
annat en rädsla för att företaget saknar den rätta kompetensen för att hantera kundens ärende. 
Genom att säkerställa att företagets medarbetar har den rätta kunskapen och kan förmedla den 
till kunden skapas en känsla av trygghet och bekvämlighet vid mötet. Detta bör dock göras på 
ett ödmjukt sätt för att undvika att kunden känner sig underlägsen. Det är även vid detta första 
möte som företaget har en möjlighet till att forma kundernas förväntningar på produkternas 
kvalitet. Det gäller därmed att inte lova för mycket för att undvika framtida besvikelser och 
säkerställa att den nya relationen blir långvarig. Då samtliga företag som intervjuats 
producerar tjänster arbetar de för att erbjuda en hög servicekvalitet. Genom att förse 
medarbetarna med kunskap och hjälpmedel försöker de lyckas med detta. Inom Swedbank är 
det tydligt att medarbetarnas uppgift är att de ska lyssna på kunden och tillfredställa dennes 
behov på bästa sätt. Dessutom ska de försöka skicka med något extra som kunden inte till en 
början efterfrågade. Medarbetarna har också fått gå en utbildning som specifikt tog upp hur de 
ska hantera sanningens ögonblick. Kursen poängterade att det är av störst vikt att först hjälpa 
kunden med aktuella problem innan de försöker sälja andra produkter och tjänster. Sedan har 
medarbetarna stor hjälp av bankens intranät där viktig information snabbt sprids mellan 
kollegor. Nordeas medarbetare går också på utbildningar där de får lära sig vad som förväntas 
av dem i mötet med kunder. De har, precis som Swedank, ett intranät som förser dem med 
information och hjälpmedel som är av vikt för att mötet ska bli bra med kunden. Det finns 
dessutom tydliga direktiv om vem de ska vända sig till om kunden har en fråga de själva inte 
kan besvara. På så vis kan de snabbt skicka kunden vidare vilket upplevs som positivt av 
kunderna.  
 
Medarbetarna på hotellen har inte fått gå några kurser som specificerar sig på hur mötet ska 
gå till, dock har de fått vissa direktiv som ska efterföljas. På Calmar Stadshotell handlar mötet 
om sunt förnuft där huvudkontoret förväntar sig att personalen uppför sig professionellt i 
sanningens ögonblick. De ska i huvudsak se till att gästen trivs och det är valfritt hur varje 
medarbetare lyckas med det. Det finns också fria tyglar när det kommer till att kompensera 
missnöjda kunder. Så länge personalen kan förklara varför de gav en viss kompensation blir 
den godkänd då det viktigaste är att gästen är nöjd efter sin vistelse på hotellet. På Ekerum har 
medarbetarna fått direktiv om att de främst ska ta reda på vad kunden önskar för att sedan 
uppfylla den önskan. De arbetar mycket med paketerbjudanden och försöker sätta ihop dessa 
så att gästen blir nöjd med helheten. Det är också av stor vikt att kunden får rätt information 
vid den första kontakten med hotellet för att vistelsen ska bli en positiv upplevelse. Personalen 
får därför eventuella uppdateringar via mejl angående exempelvis annonser och nya 
produkter.  

 
5.4.3 Missnöjda kunder 
Det finns främst tre faktorer som spelar in när en kund bli missnöjd med en tjänst, enligt 
Ternov (1998). De är att kvaliteten var dålig, att kunden förväntade sig något annat eller att 
tjänsten levererades på fel sätt. Att en kund blir missnöjd kan uppstå i det som Edvardsson et 
al. (1998) benämner som en kritisk händelse, eller med andra ord onormala sanningens 
ögonblick. Händelsen kan delas in i tre faser där orsaken till att något går fel är första fasen, 
därefter kommer förloppet som fångar hur personal och kunder handlar. Den följande och 
sista fasen kallas verkan och här fastställs vilken påverkan händelsen har på kundrelationen. 
För Swedbank beror missnöjda kunder på att förväntansbilden inte alltid stämmer överens. 
Kunden kan förvänta sig mer än vad banken kan leverera vilket ofta beror på missförstånd 
medarbetaren och kunden emellan. Det kan även vara att de inte lyckas ge kunden den 
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uppmärksamhet som önskas vilket kan bero på att de har en stor kundbas. Swedbank vet 
dessutom att en orsak till att kunder blir missnöjda är bristen på tillgänglighet via telefon. Det 
är svårt att få kontakt med banken via telefon och det kan generera upprörda kunder. Det 
gäller då att ringa tillbaka till kunder eller koppla de vidare i det så kallade förloppet av den 
kritiska händelsen för att verkan ska bli att kundrelationen räddas. På Nordea är orsaken till 
missnöjdhet hos kunderna till 95 procent att missförstånd uppstår. Det kan vara att någon part 
uttrycker sig otydligt och därför är det av stor vikt att medarbetarna förklarar så att kunderna 
förstår om kundrelationen ska bibehållas. Media kan också vara en orsak till att Nordeas 
kunder inte blir nöjda. När kunder erhåller medial information stämmer den inte alltid överens 
med bankens verklighet och då kan en felaktig förväntan från kunderna uppstå. I mötet med 
kunden måste då medarbetarna hantera detta och förklarar för kunden hur det ligger till för att 
sanningens ögonblick ska bli en positiv upplevelse.  
 
Orsaken till att hotellen får klagomål från gäster skiljer sig åt. På Calmar Stadshotell klagar 
kunderna oftast på hårdvaran, i form av rummens vatten och avlopp då huset är över 100 år 
gammalt. För att kompensera detta erbjuder de gästerna en hög kvalitet på service vilket de 
kan se på enkätundersökningar att gästerna uppskattar. På så vis blir verkan av händelserna 
när gäster är missnöjda med hårdvaran att de är nöjda med personalen vilket resulterar i en bra 
kundrelation. Hotellets gäster kan också vara missnöjda om de personligen haft en dålig dag, 
vilket personalen inte kan påverka och inte beror på att kvaliteten är dålig. Ekerum får i 
motsats till Calmar Stadshotell sällan klagomål gällande boendet. Det som gästerna oftast är 
missnöjda med är vädret vilket de inte har någon möjlighet att påverka. Andra klagomål är av 
subjektiv karaktär och handlar exempelvis om gästen tycker att det serveras för lite mat i 
restaurangen. Det kan då vara svårt att uppfylla alla gästers förväntningar när samtliga kan ha 
olika uppfattningar om hur mycket mat som är lagom. Men när en gäst är missnöjd över något 
som hotellet kunnat påverka försöker de kompensera den med tillexempel en gratis lunch. På 
så vis hoppas de att gästen lämnar hotellet med en positiv känsla och viljan att återkomma. 
 
5.5 Överensstämmelse 
 
5.5.1 Marknadsföring och Gap-modellen 
I den för ämnet välkända gap-modellen belyser bland annat Grönroos (1996) ett antal orsaker, 
så kallade gap, som kan leda till att kunden inte upplever tillfredsställelse med den inköpta 
produkten. Genom att vara medveten om dessa gap kan företag avgöra vad som är orsaken till 
att deras kunder är missnöjda, varför detta missnöje uppstår samt hur det kan undvikas. 
Modellen omfattar fem stycken gap. I det första gapet består problemet, enligt Edvardsson et 
al. (1998), av en skillnad mellan kundernas förväntningar och hur ledningen inom företaget 
har uppfattat dessa. Inom Swedbank finns en avdelning som går under benämningen 
”kunderbjudanden och produkter”. Deras uppgift är att genom de olika bankkontoren se vad 
kunderna efterfrågar samt att se till att de produkter som levereras fungerar tillfredsställande. 
Då en ny produkt ska framställas gör de ibland pilotstudier på ett bankkontor för att avgöra 
hur produkten mottas. De använder sig även av kundpaneler där ett antal mer djupgående 
intervjuer med kunderna görs för att fastställa vad de efterfrågar och vad som saknas i det 
befintliga produktutbudet. En annan viktig del av att tillgodose kundernas behov är att vara 
observant på de förslag som de som dagligen möter kunderna kommer med. Under sina möten 
med kunderna får de ofta höra synpunkter om vad som saknas eller vad som kan förbättras 
och de menar att det är viktigt att ta del av dessa. Nordea anser att de genom sin 
kundundersökning (CSI) får indikationer om hur väl deras tjänster överensstämmer med 
kundernas behov. Då de på Kalmarkontoret anser att kunderna efterfrågar en tjänst som de 
saknar kan de skicka denna förfrågan uppåt till Nordeas ledning. Förfrågan kommer då att 



78 
 

undersökas och åtgärdas, om det är möjligt, av de grupper som inom banken arbetar heltid 
med produktutveckling. Stadshotellet har nyligen totalrenoverat ett antal av sina hotell och 
inom dessa läggs det stor fokus på att säkerställa att de produkter som gästerna efterfrågar 
finns. De tillfrågar gästerna om vilka sängar och madrasser de föredrar, typ av handdukar och 
sängkläder med mera. Då detta kräver omfattande resurser har Stadshotellet för närvarande 
inte kunnat vara en del av detta. De menar även att det som de lovar gästerna i form av deras 
affärsidé är något som ska eftersträvas och uppfyllas. Gästerna ska känna att deras hotell är ett 
hem trots att de är hemifrån vilket kan göras genom att visa dem extra uppmärksamhet, 
komma ihåg dem och få dem att känna sig speciella. Ekerum menar att de för närvarande inte 
arbetar med att se att de ger gästerna det som de efterfrågar. Det är något som de tar för givet. 
Om gästerna under säsongen efterfrågar vissa saker som de berättar för personalen försöker de 
i den mån som det är möjligt att åtgärda detta.  
 
Enligt Edvardsson et al. (1998) består det andra gapet av en skillnad mellan vad företagets 
ledning tror att kunden förväntar sig och företagets kvalitetsspecifikationer. Inom samtliga av 
de intervjuade företagen finns ett segment av kunder/gäster som de anser är deras viktigaste 
och därmed satsar mest resurser på. Inom Nordea har de utvecklat sina kundundersökningar 
för att kunna urskilja de olika segmentens uppfattning om företaget. På så sätt kan de fokusera 
på den del som ger dem mest avkastning och säkerställa att just de är nöjda. Även Swedbank 
är medvetna om vilka av deras kunder som utgör deras viktigaste segment. Dock använder de 
sig i dagsläget inte av någon separerad undersökning för att mäta de olika segmentens åsikter 
även om de anställda efterfrågar det. Då golfspelarna är den målgrupp som Ekerum riktar sig 
till och som hela deras anläggning är uppbyggd runt är det just denna typ av gäst som får 
deras fokus. De menar även att de gäster som enbart besöker restaurangen inte inkluderas eller 
får möjlighet till att fylla i en enkät utan den riktar sig främst mot dem som bor på 
anläggningen. På så vis väljer de att till större grad fokusera på de gäster som övernattar och 
därmed säkerligen är där på grund av golfen. Då Stadshotellets främsta målgrupp är 
affärsresenärer arbetar de efter att få denna grupps behov tillfredsställda. Affärsresenärer 
tillbringar ofta ett stort antal nätter på hotell och de vill därför att deras gäster ska känna sig 
som hemma trots att de är borta.  
 
Det tredje gapet består av en skillnad mellan de av företaget utformade 
kvalitetsspecifikationerna och den verkliga kvaliteten av tjänsterna. Detta kan ofta härledas 
till att företagets personal inte kan eller vill leverera den sedan innan fastställda 
tjänstekvaliteten. (Bergman & Klefsjö, 1994) Detta gap kan härledas till de situationer inom 
företagen där sanningens ögonblick förekommer. Inom samtliga av de intervjuade företagen 
förses de som möter kunderna/gästerna med direktiv, även om i olika omfattning, för hur de 
förväntas uppträda och vad de förväntas göra. Inom Swedbank förväntas personalen hjälpa 
kunden på bästa möjliga sätt samtidigt som de erbjuder något extra som de inte kom in till 
banken för. Inom Nordea utbildas och informeras personalen om vad företaget förväntar sig 
av dem i mötet med kunden samt vilka värderingar de har. Mycket av det handlar om sunt 
förnuft där kunden ska bemötas på rätt sätt. Inom de båda bankerna tillämpas medlyssning för 
att kunna säkerställa att personalen bemöter kunderna på rätt sätt. Personalen på Stadshotellet 
får vissa centralt styrda direktiv från huvudkontoret om vad som förväntas av dem och hur de 
ska uppträda mot gästerna. Bland annat ska samtliga hotell inom kedjan svara i telefonen med 
samma fras. De anställda förväntas även bemöta gästerna på ett professionellt sätt där mycket 
av det bygger på sunt förnuft enligt de anställda. I mötet med gästen på Ekerum förväntas 
personalen lyssna på vad gästen efterfrågar och förse dem med det i den mån som det är 
möjligt. Det kan handla om att anpassa de paketerbjudanden som de numera säljer mycket av 
för att passa just den aktuella kundens behov. Då det kommer till att säkerställa att mötet med 
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gästen går till på rätt sätt menar cheferna inom båda hotellen att de ofta befinner sig ute i 
verksamheten och därmed kan observera hur personalen hanterar det. Genom denna närhet till 
personalen och gästerna kan de se vad som händer och ge kommentarer om förbättringar. 
 
I gap fyra finns det en skillnad mellan det företaget genom sin marknadsföring lovar sina 
kunder mot vad kunderna i verkligheten kommer att erhålla. Ansvaret om att undvika detta 
gap faller helt på tjänsteleverantören som måste fastställa att deras marknadsföring är tydlig 
och inte lovar för mycket. Denna del av arbetet med kundkvalitet glöms ofta bort. 
(Edvardsson & Thomasson, 1992) Inom Swedbank används inte någon omfattande 
marknadsföring längre då det för ett tag sen blev en kostnadsfråga. De menar att det är en svår 
balans att då det kommer till marknadsföringen inte lova mer än vad de kan hålla samtidigt 
som de ska locka kunderna. Den lilla marknadsföring som de i dagsläget tillämpar har sedan 
länge skötts centralt. Dock börjar den allt mer skötas på lokal nivå eftersom varje kontor 
känner sina kunder bäst. Då vissa förändringar har skett inom Swedbank menar de att deras 
marknadsföring kring detta i vissa fall inte har varit tillräckligt tydlig och personlig. Även 
inom Nordea sker marknadsföringen centralt från huvudkontoret men de anser inte att 
huvudkontoret lovar mer än vad de lokala kontoren kan leverera. Då samtliga kontor inom 
Nordea bygger på samma värderingar skapar det inga problem då marknadsföringen sköts 
centralt. Deras marknadsföring bygger på att vara tydlig och att inte lova kunderna för 
mycket. Bara saker som banken med säkerhet kan uppfylla ska marknadsföras. Stadshotellet 
har ibland råkat ut för felaktigheter i sin marknadsföring som har lett till ett missnöje bland 
gästerna. I det aktuella fallet var det en felaktig bild av ett hotellrum som hade lagts ut på en 
Internetsida vilket ledde till att gästen vid sin ankomst inte ansåg att rummet motsvarade 
förväntningarna. De menar dock att misstag som dessa ofta kan åtgärdas genom att vara ärlig 
mot gästen och förklara att ett misstag har skett samt erbjuda dem kompensation. Ekerum har 
under de senaste åren arbetat mycket med att säkra att gästens förväntningar uppfylls. 
Tidigare var de mer prisfokuserade medan de därefter försökte att profilmarknadsföra sig 
genom att visa mycket bilder av anläggningen. Ekerum har på liknande sätt som Stadshotellet 
upplevt att gästerna vid ankomst inte har varit nöjda med sina rum till följd av antingen en 
bristande marknadsföring, felaktig information eller gästernas för höga förväntningar.  
 
Gap nummer fem utgörs av de tidigare fyra gapen och resulterar i skillnaden mellan den av 
kunden förväntade tjänsten och den efter inköp upplevda tjänsten. (Edvardsson et al., 1998) 
De tidigare nämnda aspekterna hos de intervjuade företagen, som finns under respektive gap, 
kan även påverkas av händelser av det mer subjektiva slaget vilka är svåra att inverka på. 
Dessa kan komma att påverka hur kunden/gästen kommer att uppleva den totala kvaliteten av 
företagets produkt oavsett om något av de tidigare gapen också har uppstått. Inom Nordea 
menar de att den vanliga orsaken till att deras kunder är missnöjda främst är personrelaterat. 
De kan vara att personkemin mellan kunden och medarbetaren inte fungerar och därmed leder 
till ett missnöje där företagets kvalitet upplevs som sämre än förväntat. Swedbank anser att 
det ofta är en förväntansbild som inte överensstämmer då det kommer till deras kunders 
missnöje. De menar att de kunder som genom ett besök har fått en relation till banken sällan 
blir missnöjda, dock är det vanligt att de som aldrig varit inne på en rådgivning eller liknande 
upplever att fått bristande uppmärksamhet av banken. Inom de båda hotellen poängterar de att 
en vanlig anledning till gästernas missnöje är hur deras sinnesställning för dagen är. Om en 
gäst redan har haft en dålig dag kan detta komma att påverka hur de senare kommer att 
uppleva produktens kvalitet. Ekerum som är beroende av väder och vind menar att vädret 
påverkar deras gäster väsentligt. Om det är soligt kan det mesta gå snett och gästerna är 
fortfarande nöjda medan en regning dag kan de få mängder med klagomål. Denna faktor är 
något som de saknar kontroll över och därmed inte kan påverka. 
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6. Slutsatser 
I detta kapitel avser vi att besvara den frågeställning som presenterades i inledningen av 
uppsatsen. Slutsatserna som fastställts grundar vi på vår litteraturstudie samt de intervjuer 
som gjorts med företagen. Dessa levereras i form av ett antal påståenden som vi sedan 
motiverar teoretiskt och/eller empiriskt. 
 
Dålig kundkvalitet är inte alltid företagens fel 
Vi har noterat att det finns faktorer som företagen inte har möjlighet att påverka men som 
trots det påverkar nivån på deras kundkvalitet. Dessa faktorer gör kunderna missnöjda vilket 
missgynnar företagen, dock ligger dessa utanför deras ram av möjligheter då det kommer till 
att tillfredställa kunderna. Finanskrisen är en sådan faktor som skapat många oroliga 
bankkunder men som bankerna i sig inte kunnat påverka. Den slog ner som en bomb hösten år 
2008 och i Swedbank upplevde de denna tid som den värsta de kunde minnas. Finanskrisen 
innebar att förtroendet för banker sjönk och de får än idag arbeta hårt för att återskapa 
förtroendet och behålla sina kunder.  
 
En annan faktor som företag inte kan påverka är väder och vind. När ett företag säljer en 
produkt eller en tjänst som innebär att kunden ska befinna sig utomhus styr vädret om kunden 
kommer att få en bra upplevelse eller inte. Ekerum vars målgrupp främst är golfspelare anser 
att vädret är deras största problem när det kommer till missnöjda gäster. Personalen kan göra 
ett utomordentligt jobb när gästen bokar sin resa och se till att alla behov tillfredställs. Men 
om det sedan regnar när gästen anländer och ska spela golf kommer inte gästens förväntningar 
uppfyllas, vilket ofta leder till missnöjdhet. En tredje faktor som företagen inte kan inverka på 
är om kunden haft en dålig dag innan kontakten med företaget. Det kan exempelvis vara att 
kunden haft något problem hemma under dagen vilket påverkat humöret. I vissa fall spelar det 
då ingen roll hur väl kunden bemöts av de anställda utan den har redan innan bestämt sig för 
att vara missnöjd. Även om företag har möjlighet att påverka sin kundkvalitet på många sätt 
finns det vissa faktorer de inte har någon möjlighet att styra över och som i längden kan 
komma att inverka på deras lönsamhet negativt. 
 
Segmentering är avgörande för mätresultatens pålitlighet 
Enligt Zeithaml et al. (2001) ser kunder i olika segment på service på olika sätt. Författarna 
menar att, i en undersökning som gjorts, de som befinner sig på det översta skiktet i 
kundpyramiden anser att service är attityd, pålitlighet samt arbetstempo. De som befinner sig 
längst ner i pyramiden anser endast att attityd och arbetstempo är av vikt för servicekvalitet. 
När de istället undersökte alla kunder i en gemensam grupp visade det sig att samtliga kunder 
anser att service är samma faktorer. Detta åskådliggör att företagen måste undersöka 
kundsegmenten var för sig om resultatet inte ska bli felaktigt. Båda bankerna segmenterar sina 
kunder men när det kommer till mätningen skiljer de sig åt. Nordea gör en undersökning på de 
kunder som ingår i guldgruppen och en på dem som tillhör silver- och bronsgruppen. De gör 
alltså som teorin vilket resulterar i att de får en rättvisande bild av vad deras kunder tycker att 
kvalitet innebär. Swedbank undersöker istället samtliga kunder i en mätning och vet därmed 
inte vilka segment som svarat vad. Enligt Zeithaml et al. (2001) innebär det att resultatet 
riskerar att bli felaktigt och därmed inte pålitligt att bygga handlingsplaner på. Vi menar att 
Nordea därför använder sig av en bättre mätmetod. De får veta exakt vad varje segment 
efterfrågar och kan på så sätt arbeta för att uppfylla dessa önskemål och uppnå hög 
kundkvalitet. Swedbank riskerar istället att erhålla felaktig information om sina kunders 
behov vilket kan resultera i att de vidtar fel åtgärder för att förbättra sin kundkvalitet. Därför 
tycker vi att Swedbank också bör undersöka segmenten var för sig. De har redan gjort 
segmenteringen vilket innebär att de endast måste förändra urvalet av undersökningspersoner. 
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Om det externa konsultföretaget de använder sig av inte kan erbjuda det bör de vända sig till 
något annat. Allt för att säkerställa mätresultatens pålitlighet.  
 
Pengar spelar roll 
Vi menar att man i samhället talar mycket om människors lika värde. Oavsett bakgrund, yrke, 
inkomst eller liknande är alla lika mycket värda och samtliga förtjänar därmed ett lika trevligt 
bemötande. Även om företagen är trevliga mot samtliga av sina kunder kan vi i och med 
denna undersökning se att skillnader finns i bemötandet beroende av vilken typ av kund det 
rör sig om. Enligt Zeithaml et al. (2001) är det vanligt att företag delar in sin kundbas i två 
grupper. I den första gruppen befinner sig de kunder som är mest lönsamma och i den andra 
övriga kunder. Dock menar författarna att företagen med fördel kan dela in kunderna i fler 
segment för att kunna urskilja skillnader och därmed tillfredställa segmenten på ett bättre sätt. 
De använder sig av en modell som föreställer en pyramid med fyra nivåer där den översta 
gruppen består av de kunder som är allra mest lönsamma och den nedersta av dem som är mer 
krävande än lönsamma. Bankerna som intervjuats segmenterar sina kunder på ett liknande 
sätt. Swedbank delar in kunderna i nio grupper och Nordea i tre. Vilket skikt kunden hamnar i 
beror på ett flertal faktorer där inkomst och sparande är exempel på dessa.  
 
Beroende på hur mycket pengar kunderna har och därmed vilken lönsamhet de genererar för 
banken bemöts de på olika sätt. De som tillhör de övre skikten får en personlig kontaktman på 
banken i form av en rådgivare eller en så kallad personlig bankman vilket de lägre skikten inte 
har tillgång till. De högre skikten med en personlig bankman får dessutom ett mer proaktivt 
bemötande där banken kontaktar dem för att föreslå möten där bland annat eventuella 
placeringar diskuteras. De som tillhör de lägre skikten får förlita sig på de mer traditionella 
produkterna som bankerna erbjuder och får dessutom söka kontakten själv. En starkare fokus 
och mer resurser läggs därmed på de kunder som kan skapa mer lönsamhet för banken. Att 
satsa mer på de kunder som kan generera mest vinst kan ses som en självklarhet i ett 
vinstdrivande företag. Vi menar dock att detta är en intressant aspekt då det kommer till just 
banker som av många kunder uppfattas snarare som en icke-vinstdrivande verksamhet. 
Genom detta menar vi att även i dagens jämlika samhälle spelar pengar roll då det kommer till 
hur kunder bemöts. 
 
Resultatet av en intern kundkvalitetsmätning riskerar att bli opålitligt 
Persson (2007) menar att det finns vissa aspekter som är av vikt för att resultatet av en 
mätning ska vara användbart för företaget. En av dessa är att den metod som väljs vid 
genomförandet av mätningen ska vara väl vald och lämplig för den aktuella undersökningen. 
En annan aspekt som påverkar resultatet är om den person som ansvarar för mätningen 
besitter rätt kunskaper för uppdraget. Denna person ska också informeras om vikten av att 
dennes åsikter inte bör involveras och då underlättar det att använda sig av en person som är 
oberoende av verksamheten. Vi anser att bankernas externa konsulter Ennova och Research 
International AB stämmer väl överens med Perssons beskrivning av hur en mätning ska gå till 
för att generera ett användbart resultat. Dessa konsultföretag är välutbildade inom ämnet och 
deras anställda har som yrke att professionellt genomföra mätningar och sammanställningar 
av dessa. Deras säljande produkter består av metoder som företag betalar för, detta för att 
säkerställa att de är välbeprövade och användbara. Dessutom är konsulterna oberoende av det 
företag som ska undersökas vilket minimerar risken för att deras åsikter påverkar resultatet. 
De kunder som ingår i mätningen tillfrågas inte av banken i sig utan kontakten sköts av det 
externa konsultföretaget. Det innebär att kunderna är anonyma vilket vi anser ökar chanserna 
för att de är ärliga och vågar berätta om både bra och dåliga upplevelser. Dessa faktorer anser 
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vi leder till att bankerna kommer att erhålla ett användbart och pålitligt resultat av sina 
mätningar gällande kundkvalitet.  
 
Hotellen har istället valt att sköta mätningarna internt vilket innebär att de inte uppfyller de 
krav som Persson (2007) uttrycker är av vikt för att resultatet ska vara användbart. Den metod 
de använder är en enkätundersökning som hotellen respektive huvudkontoret utformat och 
som alltså inte genomarbetats av utbildade inom området. Det är personalen som sköter 
mätningen vilket innebär att de ansvariga inte är specifikt utbildade för detta och inte heller 
oberoende av företaget. Därmed riskerar resultatet påverkas av personalens egna åsikter och 
intressen. Dessutom kan gästerna som ingår i mätningen ifrågasätta anonymiteten. Även om 
hotellen inte har för avsikt att ta reda på vilken gäst som svarat vad, har de en möjlighet att 
göra det. Både när de delar ut och samlar in enkäterna eller när de ligger på det rum som 
gästen bott i. Utöver det ombeds gästen ibland att skriva numret på rummet de bott i vid ett 
eventuellt klagomål på hårdvaran. Bristen på anonymitet menar vi kan påverka gästen 
negativt och svarens ärlighet äventyras. Denna problematik med att sköta mätningar internt 
anser vi därmed riskerar att resultatet inte blir pålitligt och i och med det inte heller 
användbart.  
 
Oorganiserat förbättringsarbete hämmar kvalitetsutvecklingen 
Enligt Persson (2007) finns det en minnesregel som kan användas vid fastställandet av mål. 
Minnesregeln förkortas SMART och står för specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt samt 
tidsatt. Målet bör alltså bland annat vara konkret och kunna mätas i företaget. Det bör 
dessutom vara tidsbestämt för att inte problem ska skjutas framåt i tiden. Den främsta 
anledningen till att mål bör fastställas är att det underlättar för att utveckla verksamheten i 
önskad riktning. Genom mål tydliggörs vad som eftersträvas vilket motiverar och engagerar 
de anställda på ett positivt sätt. Vi anser att bankerna har tydliga mål för kundkvalitet. Det är 
antingen ledningen eller kontoren i sig som fastställer målen men oavsett är målen konkreta 
och består av en siffra som ska förbättras eller åtminstone bibehållas. I och med att målen är i 
siffror och att välbeprövade metoder används är kundkvaliteten mätbar. De kan dessutom 
anses vara tidsatta i och med att mätningen görs en gång om året. Det innebär att kontoren har 
ett år på sig att förbättra kundkvaliteten innan nästa mätning genomförs vilket synliggör om 
målet uppnåtts.  
 
Genom att bankerna fastställer målen på detta sätt har de en god chans att utveckla 
verksamheten i rätt riktning och öka kundkvaliteten. I motsats till bankerna fastställer hotellen 
inga tydliga mål när det kommer till kundkvaliteten. De arbetar istället med sunt förnuft och 
försöker hela tiden bli bättre. Finns det inga mål anser vi att det är svårt att urskilja om de 
verkligen blivit bättre från år till år. Ekerum genomför dessutom inte sin kundmätning en 
gång per år utan låter den pågå under hela säsongen. Det innebär att den inte är tidsatt vilket 
även försvårar möjligheten att följa utvecklingen. Eftersom hotellen inte uppfyller de krav 
som Persson (2007) tar upp är av vikt för att kunna styra verksamheten i önskad riktning så 
anser vi att deras kvalitetsutveckling hämmas.  
 
Bengtsson & Skärvad (2001) tar upp vikten av att följa upp hur kunderna upplever företaget. 
Dessa uppföljningar ger en möjlighet för utveckling och förbättring av verksamheten. Genom 
olika metoder kan företag prioritera vilka delar de vill åtgärda för att stärka kundkvaliteten. Vi 
anser att bankerna tydligt följer upp hur kunderna upplever dem genom sina mätningar. När 
de sedan erhåller resultaten görs en noggrann genomgång, först på chefsnivå och sedan med 
samtliga medarbetare. De kommer genom samtal fram till vilka punkter som är viktigast och 
dessa skrivs sedan ner för att utgöra en handlingsplan. Handlingsplanen i sin tur följs sedan 
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upp under året för att se hur de lyckas fullfölja den och nästa mätning kommer tydligt visa om 
kundkvaliteten har utvecklats i en positiv riktning. Hotellen fastställer inga konkreta 
handlingsplaner och bearbetar inte resultaten lika noggrant. Ekerum försöker istället åtgärda 
det som kommer upp omgående och gör inga planer på hur de ska arbeta med förändringar 
längre fram. Calmar Stadshotell får resultatet från mätningen en gång om året av 
huvudkontoret och detta diskuteras sedan bland personalen. Eventuella åtgärder planeras 
endast via dialog och inget skrivs konkret ner på papper. Vi menar att hotellens oorganiserade 
åtgärdsplanering är svår att följa upp. I och med att åtgärderna inte skrivs ner kan de lätt 
glömmas bort och inte prioriteras i det vardagliga arbetet. De anställda känner inte lika stor 
press eftersom någon tydlig uppföljning inte genomförs. Alltså anser vi att genom att hotellen 
varken fastställer tydliga mål eller handlingsplaner för förbättringar hämmas deras möjlighet 
för kvalitetsutveckling. 
 
Företagets personal; hjälper eller stjälper?   
Sternhufvud (1998) menar att det första mötet mellan en kund och ett företag är av mycket 
stor vikt. Det ges aldrig en andra chans att göra ett bra första intryck och blir intrycket 
negativt är det svårt att få kunden att ändra sig. Det är detta första möte som lägger grunden 
för hur en framtida relation mellan företaget och kunden kommer att se ut. Enligt Bengtsson 
& Skärvad (2001) var SAS väl medvetna om vikten av sanningens ögonblick. För att 
säkerställa att personalen hanterade dessa ögonblick på ett tillfredställande sätt fick samtliga 
gå en servicekurs där de bland annat utbildades i kommunikation. I gap-modellen tar 
Bergman och Klefsjö (1994) upp problemet med kvaliteten i teorin och i praktiken. Även om 
företaget tydligt har specificerat vilken kvalitet de vill leverera är det inte säkert att den 
kvaliteten verkligen levereras till kunderna. Anledningen är personalen, som antingen inte vill 
eller inte har möjlighet att leverera den tjänstekvalitet som eftertraktas. Vi menar att dessa 
teorier visar att det är personalens sätt att möta kunden som, på många sätt, är avgörande för 
företaget kundkvalitet.  
 
Calmar Stadshotell är medvetna om att de tillhandahåller en del rum som är belagda i ett 
gammalt hus vilket medför klagomål på hårdvaran. För att väga upp det försöker de erbjuda 
en hög nivå på mjukvaran, det vill säga bra service. En bra service kan bestå av att personalen 
bemöter gästerna väl, ler, får de att känna sig speciella med mera. Bankerna låter, precis som 
SAS, sina medarbetare gå kurser. Där får de lära sig exempelvis hur de ska kommunicera med 
kunder för att uppnå en hög kvalitet. De genomför även medlyssningar där antingen chefer 
eller kollegor sitter med vid kundmöten för att se hur sanningens ögonblick fortskrider. 
Genom dessa kan de upptäcka brister och åtgärda dem för att säkerställa att kunder alltid 
bemöts på ett professionellt sätt som stämmer överens med bankens värderingar. Vi menar att 
om företagen inte arbetar med sanningens ögonblick finns risken att de inte lyckas leverera 
den kvalitet de skulle vilja vilket resulterar i att ett gap uppstår och därmed missnöjda kunder. 
Personalen är alltså avgörande för hur kunder upplever ett företags kvalitet. Får kunderna ett 
positivt första intryck hjälper de företaget mot en ökad lönsamhet men blir intrycket istället 
negativt stjälper de företaget då det ofta leder till kunder som inte återkommer. Därför är det 
av oerhörd vikt att personalen gör sitt bästa för att alltid tillfredställa samtliga kunder.  
 
Som de båda bankerna har poängterat är det viktigt att den egna personalen trivs med sitt 
arbete. Vi menar att personal som vantrivs eller anser att de felbehandlas av företaget även 
kan bidra till att stjälpa det. Om de inte känner sig motiverade till att bidra till ett positivt 
sanningens ögonblick kan det resultera i en mängd missnöjda kunder som i framtiden hellre 
vänder sig till konkurrenterna vid behov av produkten. Personalens agerande kommer därmed 
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att påverka och antingen hjälpa eller stjälpa. En dålig hårdvara kan kompenseras med en bra 
mjukvara, dock kan sällan en dålig mjukvara kompenseras med en bra hårdvara. 
 
Gratis är gott när det kommer till marknadsföring  
Edvardsson et al. (1998) menar att en vinn-vinn situation kan skapas via kvalitetsutveckling 
där både företag och kunder erhåller fördelar. Genom att säkra kvaliteten och effektivisera 
verksamheten kan antalet nöjda kunder öka. Nöjdare kunder ökar chanserna för att dessa 
kunder kommer tillbaka vilket är betydligt billigare än att skaffa nya. En nöjd kund bidrar 
dessutom till marknadsföringen genom att berätta om sina positiva upplevelser för vänner och 
bekanta. I snitt berättar en positiv och nöjd kund om företaget för sju personer. Dessa sju 
personer blir då potentiella kunder till det aktuella företaget. Bankerna arbetar till viss del med 
marknadsföring, dock har Swedbank börjat skära ner på det. De upplevde inte att de fick 
tillbaka tillräckligt för att de skulle väga upp kostnaderna och valde därför att avveckla 
mycket av marknadsföringen. De intervjuade företagen har istället insett hur värdefull mun-
till-mun metoden är när det kommer till marknadsföring. Genom att göra sitt bästa för att 
skapa nöjda gäster kan hotellen erhålla fler bokade hotellnätter. Om gästen är nöjd menar 
Calmar Stadshotell, som har många affärsresenärer, att den berättar för sina kollegor om den 
positiva upplevelsen vilket resulterar i fler gäster.  
 
För Nordea handlar lönsamhet om ett långsiktigt perspektiv. Genom att göra kunderna nöjda 
kommer de tillbaka och sprider dessutom ett gott rykte till andra om banken. Genom denna 
muntliga marknadsföring skapas nya potentiella kunder som Nordea kan inleda relationer med 
och som i sin tur kan berätta för sina vänner och bekanta om de är nöjda. Att inget av 
företagen arbetar mycket med vanlig marknadsföring anser vi tyder på att de inte finner 
tillräckligt med fördelar med det. Istället använder de sig av mun-till-mun metoden för att 
marknadsföra sig. Vi tycker att det är ett mycket bra sätt och det är dessutom gratis. Att göra 
kunderna nöjda är något som alla företag måste arbeta med och det är det som krävs för att 
kunderna ska sprida ett gott rykte. Företagen behöver alltså inte arbeta med något ytterligare 
för att kunna använda sig av mun-till-mun metoden vilket de skulle behövt göra för att 
utveckla traditionell marknadsföring. De skulle då behöva lägga resurser på att utforma 
marknadsföringen vilket brukar leda till avsevärda kostnader. Dessutom menar vi att man 
lyssnar mer på exempelvis en väns upplevelse än ett reklaminslag på TV vilket gör mun-till-
mun metoden mer effektiv. Företagen bör därför satsa sina resurser på att förbättra 
kundnöjdheten då detta förhoppningsvis resulterar i en positiv och gratis marknadsföring som 
lockar fler kunder.  
 
Media, en stor bov i kundkvalitetsdramat 
Missnöjda kunder uppstår när kundkvaliteten är låg och vilka faktorer som framkallar det kan 
variera. Dock har vi insett att media har en stor makt att påverka kunders inställning till 
företagen. Förr lästes börsnoteringarna upp i radion en gång om dagen och detta var 
vardagens ekonominyheter. Med tiden har media utvecklats explosionsartat och idag har 
människor tillgång till nyheter dygnet runt. Vad som sker i ekonomin världen över kan alla ta 
del av via radio, tidningar, TV och Internet. Det här är något som bankerna och främst 
Swedbank fick uppleva mycket starkt under finanskrisen. Swedbank fick mycket medial 
uppståndelse och rubrikerna skiftade från dag till dag. Det resulterade i att kunderna blev 
oroliga för sina besparningar och därmed sjönk deras förtroende för banken. Vi anser att 
media därför bidrog till att kunderna upplevde att kvaliteten sjönk och missnöjdheten ökade. 
Viss kritik var säkerligen skälig men inte all. Tidningarna ska sälja många lösnummer och 
behöver därför spetsa till rubrikerna så att de väcker intresse. Det kan leda till att 
missuppfattningar sker och bankerna måste då vara duktiga på att förklara för kunderna hur 



85 
 

det verkligen är för att ingjuta trygghet och därmed en hög kundkvalitet. På Nordea upplever 
de också media som en bidragande orsak till missnöjdhet bland kunderna. De menar att media 
ibland endast berättar halva sanningen vilket resulterar i missförstånd och upprörda kunder. 
När kunderna sedan kontaktar banken är de missnöjda från början och medarbetarna måste 
övertyga, den negativt inställda, kunden om sanningen för att den ska gå nöjd därifrån. På det 
sättet menar vi att media är en bov i dramat om kundkvalitet. Media har en enorm kraft och 
når ut till många människor varje dag. Det innebär att de snabbt kan vända kunder emot 
företagen genom en enda nyhet, som dessutom inte alltid är sanningsenlig. När detta sker 
krävs det mycket resurser och tålamod från företagens sida för att vinna tillbaka kundernas 
förtroende och bibehålla en hög kundkvalitet.  
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7. Diskussion 
I detta avslutande kapitel för vi en diskussion angående det valda ämnet. Utifrån bakgrunden 
och de slutsatser som undersökningen genererat fann vi det intressant att diskutera vilken 
påverkan utvecklingen i samhället har haft på de branscher som de intervjuade företagen är 
en del av. 

 
Vi kan i de slutsatser som ovan fastställts notera att banker arbetar mer utförligt och noggrant 
med att förbättra kundkvaliteten än hotellen. Exempelvis tar bankerna hjälp av externa 
konsultföretag som är utbildade i att genomföra kundundersökningar, i motsats till hotellen 
som sköter mätningarna internt. Bankerna fastställer dessutom konkreta mål och tar fram 
genomtänkta handlingsplaner som skrivs ner och följs upp, medan hotellen har vaga mål om 
att bli bättre och handlingsplaner som består av dialoger.  
 
Vi menar att detta beror på den utveckling som samhället har genomgått sedan oljekrisen i 
början på 1970-talet. Innan krisen hade företagen makt att producera det de ville och kunderna 
fick tacksamt köpa de varor som erbjöds. Sedan krisen har maktförhållandet ändrats och 
utvecklingen tagit en ny vändning. Idag är det istället kunderna som besitter makten och 
företagen måste tillfredställa sina kunders behov för att kunna bli framgångsrika på 
marknaden. Det beror på att konkurrensen har ökat och därmed har kunderna en större 
valmöjlighet när det kommer till leverantörer av varor och tjänster. 
 
Hotellen har inte påverkats avsevärt av denna utveckling då de alltid har arbetat med gäster 
och att leverera en hög tjänstekvalitet. Det är inget nytt för denna bransch att fokus ska ligga 
på att uppnå kundnöjdhet och att gästen ska finnas i centrum, det är alla hotells grundtanke. 
De har på många sätt kunnat fortsätta som de gjort tidigare och någon helomvändning 
gällande tankesätt och strategi har inte varit nödvändig för att överleva skiftet i 
maktförhållandet. Banker har däremot markant känt av tidens utveckling vilken bland annat 
innebär att kunder idag enkelt kan välja en annan bank om de inte känner sig nöjda. De har 
varit tvungna att ändra sitt beteende, sin strategi och sin fokus för att överleva på marknaden. 
De kan inte längre sitta i lugn och ro på sina kontor och förvänta sig att kunder bockar och 
bugar för få använda bankens tjänster. Kunderna är inte längre lika lojala som de en gång var 
då de nästintill föddes in i en bank. Istället måste de aktivt söka upp kunder och göra allt i sin 
makt för att tillfredställa deras behov för att de inte ska förlora dem till en konkurrent. Vi 
anser att detta är en anledning till att banker idag arbetar mer utförligt och noggrant med att 
förbättra kundkvaliteten. De har tvingats förändra hela sin organisation när det kommer till 
synen på kunder. De måste få samtliga medarbetare att arbeta för att leverera en hög kvalitet 
genom att fokusera på kunderna annars riskerar de att förlora dem vilket, i värsta fall, kan 
resultera i en konkurs. För att lyckas med en sådan stor förändring krävs det organiserat arbete 
med en hög grad av struktur för att få samtliga inom verksamheten att arbeta efter de nya 
värderingarna. Bland annat låter de därför samtliga anställda gå kurser där de utbildas i hur 
kundmöten bör gå till för att vara tillfredställande. 
 
Hotellen som redan innan kunderna fick makten att ställa krav på leverantörerna arbetade med 
kundkvalitet, behövde inte göra sådana drastiska förändringar. På grund av detta, anser vi, att 
deras arbete då det kommer till kundkvalitet inte är lika utförligt och noggrant. Dock menar vi 
att detta kan medföra stora risker för hotellen som i framtiden kan falla efter i arbetet med 
kundkvalitet om de inte tar lärdom av det som andra branscher har fått erfara. Deras arbete 
riskerar att bli slentrianmässigt om de inte följer med i gästernas ändrade och mer krävande 
behov. Även om hotellindustrin inte har påverkats i lika stor omfattning, som bankerna, av 
samhällets förändring bör de vara medvetna om att kundernas ökade krav och förväntningar 



87 
 

även berör dem. Hotellen bör därmed se över sina metoder för hur de mäter och bedömer 
kundkvalitet och inte stanna vid till exempel de interna metoder som de idag använder sig av. 
Genom att fortsätta att utvecklas och ta lärdom av andra kan deras arbete förbättras och risken 
för att hamna efter i utvecklingen minskar. De skulle exempelvis kunna erbjuda personalen 
servicekurser där de får möjlighet att lära sig om kunders mer utvecklade behov och hur de 
ska bemöta dessa i dagens verksamhet. Vi anser att anledningen till att de inte använder sig av 
kurser idag är att hotellen förutsätter att den egna personalen är serviceinriktade då detta är en 
del av hotellkulturen. Dock menar vi att det kan vara en stor risk att ta det för givet i dagens 
föränderliga samhälle där kundernas krav ökar vilket även medför att kvaliteten måste höjas. 
Det kan då vara bra att uppdatera personalen och ge dem de bästa förutsättningarna för att 
kunna tillfredställa gästerna idag och i framtiden. Bankernas arbete med kundkvalitet bör 
därmed fortsätta utvecklas och hotellen måste vara observanta för att inte hamna efter i 
utvecklingen. Konsumenternas makt och krav på företag kommer sannolikt bara att öka i 
framtiden och ett avstannat arbete med kundkvalitet kan få förödande konsekvenser. 
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Bilaga 1 
Frågor ställda till de personer som innehar en chefsposition 
 
Berätta om dig själv, din bakgrund, hur länge du varit på företaget, din position och dina 
arbetsuppgifter. 
 

Kunder och kundkvalitet 
• Vilken är Er målgrupp då det kommer till kunder?   
• Vad innebär kundkvalitet för dig? 
• Vad anser du är kundkvalitet inom Ert företag och hur kan det uppnås? 
• Hur skulle du beskriva Er strategi inom företaget gällande Era kunder? 
• Varför har ni valt att arbeta med kundkvalitet och dess utveckling? 
• Hur har Ert arbete med kundfokusering och kundkvalitet utvecklats genom åren? 
• Vad är de största vinsterna som kan uppnås genom ett effektivt arbete med 

kundkvalitet? 
 

Mål och mått för kundkvalitet 
• På vilka sätt arbetar ni med att mäta Era kunders uppfattningar om företaget och de 

tjänster som ni erbjuder? 
• Vem eller vilka inom företaget fastställer vilka mål som ska eftersträvas och vilka mått 

som ska användas? 
• Vad anser du är mest problematiskt med att mäta Era kunders uppfattning om ert 

företag? 
• Hur sätter ni upp mål att arbeta mot då det kommer till kundkvalitet? 

 Vad anser du är mest problematiskt då det kommer till detta?  
• Hur sammanställs de undersökningar som görs gentemot Era kunder? 
• Hur arbetar ni med det resultat som erhålls genom Era kundmätningar? 
• Hur kommunicerar ni de mål och mått som används för kundkvalitet till Era anställda? 
• På vilket sätt säkerställer ni att Era anställda bemöter Era kunder på det önskade 

sättet? 
• Hur arbetar ni med kvalitetsstandarder?  
• Hur ställer ni Er till kvalitetscertfikat? 

  
Kundnöjdhet 

• Hur arbetar ni med att fastställa att de tjänster som ni erbjuder överensstämmer med 
det som Era kunder efterfrågar? 

• Hur arbetar ni med att den kvalitet som ni utformar överensstämmer med den kvalitet 
som kunderna efterfrågar? 

• Vad anser du är den främsta anledningen till att Era kunder eventuellt upplever en 
sämre kvalitet på Era tjänster än vad de förväntat sig? 

• Vilka faktorer tror du har spelat in i de fall då ni har haft missnöjda kunder? 
 

Marknadsföring 
• Hur fastställer ni att er marknadsföring ger en så korrekt bild av företaget och Era 

tjänster som möjligt? Hur ger ni en positiv bild av Er och Era tjänster utan att bygga 
upp för höga förväntningar? 
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Bilaga 2 
Frågor ställda till de personer som arbetar i direktkontakt med kunder 
 
Berätta om dig själv, din bakgrund, hur länge du varit på företaget, din position och dina 
arbetsuppgifter. 

 
Kunder och kundkvalitet 

• Vilken är Er målgrupp då det kommer till Era kunder? 
• Vad innebär kundkvalitet för dig? 
• Vad anser du är kundkvalitet inom Ert företag och hur kan det uppnås? 
• Vad är de största vinsterna som kan uppnås genom ett effektivt arbete med 

kundkvalitet? 
 

Mål och mått för kundkvalitet 
• På vilka sätt arbetar ni med att mäta Era kunders uppfattningar om företaget och de 

tjänster som ni erbjuder? 
• Hur mycket inflytande har du då det kommer till att fastställa mål för eller föreslå sätt 

för att förbättra kundkvaliteten? 
• Hur informeras du om vilka mål som finns inom företaget då det kommer till 

kundkvalitet och hur dessa ska uppnås? 
• Hur informeras du om de uppsatta kvalitetsmålen har nåtts? 
• Hur anser du att ledningens kommunikation om mål och mått för kundkvalitet till dig 

fungerar? Kan den förändras/förbättras? 
 

Kundnöjdhet 
• Vad anser du att ni kan erbjuda Era kunder som skapar ett större värde i förhållande 

till Era konkurrenter? 
• Hur arbetar ni med att fastställa att de tjänster som ni erbjuder överensstämmer med 

det som Era kunder efterfrågar? 
• Vad anser du är den främsta anledningen till att Era kunder eventuellt upplever en 

sämre kvalitet på era tjänster än vad de förväntat sig? 
• Vilka faktorer tror du har spelat in i de fall då ni har haft missnöjda kunder? 

 
Ditt möte med kunden 

• Hur får du som möter kunderna direktiv om vad som förväntas av dig i mötet? 
• Hur förser ledningen dig med hjälpmedel för att kunna uppnå kundkvalitet i mötet? 
• Vad anser du är viktigast i din roll inom företaget för att kundkvalitet ska kunna 

uppnås? 
• Hur väl anser du att Er marknadsföring angående tjänstekvalitet stämmer överrens 

med den kvalitet som du kan leverera i ditt möte med kunden? 
• Vilka typer av problem har du stött på i ditt möte med kunden? 
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