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Sammanfattning 

Författare: Aylin Yordanova 

Handledare: Thomas Karlsson 

Titel: Kunden som intressent: En studie om kundernas betydelse inom banksektorn 

Bakgrund: Företagens omgivning förändras och blir alltmer komplex. Med omgivningen 

förändras också perspektiven av företags ägande och intressenterna får en allt större roll. Till 

intressenter räknas bland annat kunderna in, vilka har visat sig vara en väldigt viktig aktör för 

banksektorn. Konkurrensen inom banksektorn har ökat med åren och tjänsteutförandet ihop 

med kundtillfredsställelse har därmed blivit väldigt viktigt för bankerna. Därför har jag valt 

att studera kundernas ökade betydelse som intressent för banken, tillsammans med hur banken 

konkurrerar och får sina kunder tillfredsställda.  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska hur intressentförhållandet ser ut för en av 

Sveriges universalbanker. Detta utifrån påstående om kunden som viktigaste intressent samt 

teorier om konkurrens, tjänstekvalitet och kundtillfredsställelse.  

Metod: I studien har jag valt att använda mig av en kvalitativ strategi i form av en fallstudie 

med en enda bank. Jag har utgått ifrån en abduktiv ansats, där jag har kunnat kombinera 

sekundärdata med primärdata i ett återkommande mönster. Vidare har primärmaterialet 

mestadels samlats in från en intervju med den studerade banken, men också kompletterats 

med primärdata från Konsumentverket.      

Slutsats: Den studerade banken har visat sig värdesätta sina kunder högt som intressent, inte 

minst för att klara av den rådande konkurrensen. Däremot har jag också kunnat konstatera att 

ägarna har en betydelsefull makt över banken. Därför har fokus i studien legat på att 

undersöka kundernas verkliga makt, där det visat sig finnas olika synpunkter. Såväl 

tjänstekvaliteten i det direkta mötet med kunden, som hela kundens upplevelse har sagts vara 

viktigt för att skapa sig konkurrensfördelar. Dessutom har långsiktiga relationer med 

kunderna visats sig vara högt prioriterat. Utifrån denna slutsats har jag vidare utarbetat ett 

förslag till banken för att ytterligare stärka sin konkurrenskraft i samband med Internetbanken.     

Nyckelord: Intressentförhållande, konkurrens, tjänstekvalitet, kundtillfredsställelse, 

kundrelationer  
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Begreppsförklaring 

Universalbank definieras av Nationalencyklopedin som ”en bank med ett komplett sortiment 

av finansiella produkter och tjänster” (NE, 2014). En universalbank kännetecknas av att de 

erbjuder sina kunder de flesta typer av finansiella tjänster. Till Sveriges universalbanker 

räknas storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank (Svenska Bankföreningen, 

2007). 

Nischbank definieras istället enligt Nationalencyklopedin som ” en bank som specialiserat 

sig på att erbjuda enbart vissa banktjänster” (NE, 2014). Dessa banker specialiserar sig på ett 

visst utbud av banktjänster till skillnad från universalbankerna. Exempel på nischbanker är 

banker som IKANO bank och Länsförsäkringar bank (Konkurrensverket, 2013:4).  

Shareholder definieras som ägarna för ett företag, där shareholder view är det perspektiv för 

organisationer som betonar betydelse av att endast till fredsställa ägarna. I detta avseende ser 

man organisationen som en ”black box”, som endast ska generera lönsamhet på ägarnas 

investerade kapital (Anthony m.fl. , 2014). 

Stakeholder kan översättas till det svenska ordet intressent som definieras som ”vilken grupp 

eller individ som helst som kan påverka eller påverkas av företagets aktivitet att nå dess 

mål”(Freeman m.fl., 2004). Stakeholder view betonar således vikten av att tillgodose även 

andra intressenter för organisation, än endast ägarna (Anthony m.fl. , 2014).  

Corporate governance kan översättas till den svenska motsvarigheten för bolagsstyrning 

och avser ägarnas sätt att påverka organisationen att arbeta enligt sina egna intressen. Därför 

kategoriseras corporate governance som en viktig trend inom shareholder-perspektivet 

(Anthony m.fl. , 2014). 

CRM är en förkortning för customer relationship management, som anses vara ett centralt 

begrepp inom skapandet av kundvärde är där målet är att skapa bestående kundrelationer. 

Grundläggande för CRM är en djupgående förståelse av en värdeskapande process mot 

kunden (Storbacka & Lehtinen, 2000). 

WOM är en förkortning för word of mouth som beskrivs som ett fenomen där nöjda kunder 

sägs dela med sig av sitt goda omdöme i rekommendationer till bekanta och omgivningen. På 

detta sätt skapas goda rykten för företaget (Grönroos, 2008).  
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1. Inledning 

___________________________________________________________________________ 

Inledningskapitlet är ämnat att ge läsaren en bakgrund till studiens uppkomst, och en bättre förståelse 

för de begrepp som kommer att behandlas. Bakgrunden kommer att definiera begrepp som 

shareholder view, corporate governance och stakeholder view, samt även tjänstekvalitet mer specifikt 

inom banksektorn. Detta kommer vidare resultera i en problemdiskussion om bankernas konkurrens 

och kundernas ökade betydelse som intressent, varefter problemet kommer att avgränsas i ett syfte och 

ett antal frågeställningar. 
 

 

1.1 Bakgrund 

Daft m.fl. (2010) talar om att företagens omgivning förändras. Organisationer står idag inför 

en globalisering som hela tiden ställer krav på utveckling, tillväxt och nya innovationer. För 

organisationen gäller det därför att ständigt svara på omgivningens förändring och kunders 

förväntningar för att hålla sig konkurrenskraftig bland alla andra företag. Vidare talar Daft 

m.fl. (2010) om organisationer som öppna system, som också naturligt involverar externa 

faktorer och omgivningen. Det är därför viktigt hur företag förhåller sig till dess omgivning 

och de ständigt förändrade omständigheterna. Författarna påpekar att företaget inte ska 

skydda sig från omgivningen, utan måste istället försöka se omgivningen som oförutsägbar 

och försöka anpassa sig därefter. Organisationen behöver således finna en passform mellan 

verksamheten och dess omgivning (Daft m.fl., 2010). 

Ott m.fl. (2011) framför i sin bok ett citat från författarna Katz och Kahn (1966) som lyder: 

”The environment changes and organization has to change over time. People are more aware 

of their rights and capacities, so the controlling system in the organization becomes more and 

more complicated” (Katz & Kahn, 1966 refererad i Ott m.fl., 2011:485). 

Med detta menar Katz och Kahn (1966) att organisationer är beroende av sin omgivning och 

att företagets intressenter blir allt mer medvetna om företagens ansvarstagande. Detta gör att 

begreppen kontroll och ägande av organisationen blir ett alltmer komplext problem att ta itu 

med. Ott m.fl. (2011) pratar om att företag ständigt utbyter resurser med sin omgivning och 

att det därför är viktigt att företaget ser till omgivningens behov för att kunna överleva i den 

hårda konkurrensen. Vidare poängterar Ott m.fl. (2011)  att organisationer beroende på dess 

form och omgivning har olika intressenter i sin omgivning att tillfredsställa. Därför är det 
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viktigt att hitta ett värderingssätt av ägande och intressenter som är unikt för just den egna 

organisationen (Ott m.fl., 2011). 

1.1.1 Intressentförhållande 

Anthony m.fl. (2014) behandlar i sin bok två olika perspektiv på ägande av företag, nämligen 

det så kallade ägarperspektivet, shareholder view, och det idag mer intressentinriktade 

perspektivet, stakeholder view. Enligt shareholder view finns företagen för att tillfredsställa 

sina ägare, medan stakeholder view även betonar vikten av andra intressenter i 

organisationens omgivning, bortom ägarna (Anthony m.fl.,2014). I fortsättningen kommer 

dessa två perspektiv att benämnas vid de svenska termerna, shareholder-perspektivet och 

stakeholder-perspektivet.  

Ett viktigt begrepp som nämns i samband med shareholder-perspektivet är corporate 

governance, som förenklat kan översättas till den svenska motsvarigheten för bolagsstyrning. 

Anthony m.fl. (2014) kategoriserar corporate governance som en trend inom shareholder-

perspektivet som avser ägarnas sätt att påverka organisationen att arbeta enligt sina egna 

intressen. Däremot påpekar Anthony m.fl.  (2014) numera att ägarrollen inom corporate 

governance avtagit betydligt efter den senaste finanskrisen och att utvecklingen av den hittills 

behandlade trenden, i samband med omgivningens förändring, istället börjar gå åt ett annat 

håll. Sachs m.fl. (2011) beskriver detta som ett paradigmskifte från shareholder-perspektivet 

till det som benämnts stakeholder-perspektivet. Detta omtalade skifte sägs också ha tagit med 

sig begreppet corporate governance över till stakeholder-perspektivet, där intressenternas 

betydelse alltmer har tagit över den traditionella ägarrollen (Sachs, m.fl., 2011). I och med att 

omgivningen och intressenternas medvetenhet som nämnt börjat förändras har således också 

perspektiven på ägande av företagen, samt trenden corporate governance fått en helt annan 

innebörd. 

1.1.2 Tjänsteföretag 

Stakeholder-perspektivet har som nämnt till skillnad från shareholder-perspektivet en bredare 

syn på företagets ägande och inkluderar även andra intressenter i omgivningen (Anthony 

m.fl., 2014). Företaget är således beroende av att tillfredsställa fler parter än enbart ägarna. I 

detta avseende talar exempelvis Grönroos (2008) om tjänsteorganisationer, vars viktigaste 

intressenter är anställda och kunder, snarare än ägarna. Här menar skriftställaren att 

tjänsteföretag skiljer sig från producerande företaget där produktionen snarare än 
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tjänsteutförandet står i fokus. Därför behöver tjänsteföretag fokusera mer på service mot sina 

kunder för att skapa en god tjänstekvalitet, snarare än produktkvalitet. Enligt Grönroos (2008) 

klassas banker som tjänsteföretag, i form av det som kallas förmedlingsföretag. I denna form 

av tjänsteföretag sägs förhållandet till sina kunder, men även anställda, vara av stor vikt. 

Bankerna ses här som en organisation som förmedlar sina tjänster till kunderna och anses 

därför vara ett tjänsteföretag där kunderna spelar en viktig roll (Grönroos, 2008).  

1.1.3 Konkurrens 

Idag sägs den svenska bankmarknaden vara under stor förändring där etableringen av nya 

banker ständigt har ökat under de senaste åren, vilket ställer höga krav på bankernas befintliga 

kundkretsar. Detta beror till stor del på den ökade teknologin som gett kunderna möjlighet att 

utföra sina banktjänster enkelt via Internetbanker. Bankernas kontanthantering har enligt 

Konkurrensverket (2013:4) minskat och kortbetalningsmöjligheterna väsentligt ökat, vilket 

också ändrat kundernas krav på bankerna (Svenska bankföreningen, 2007).  Siffermässigt har 

dessutom 18 nya banker tillträtt marknaden mellan åren 1996-2006, och fram till idag har 

antalet ökat ytterligare. Såväl försäkringsbolag som detaljhandelsföretag har börjat etablera 

bankverksamhet och antalet nya internetbaserade banker har också dragit fart. Exempelvis 

nämns en tillväxt av banktjänster hos aktörer som Länsförsäkringar, IKANO och ICA. I och 

med att det idag finns flera konkurrenskraftiga alternativ till banker och deras produkter, 

anses det också vara relativt enkelt att byta bank. Därför är det likväl viktigt för storbankerna 

att utmärka sig bland sina kunder och därigenom utveckla sin konkurrenskraft 

(Konkurrensverket, 2013:4).    

1.2 Problemdiskussion 

Med utgångspunkt från organisationens ovan nämnda beroende av sin omgivning och 

begreppen om tjänstekvalitet, konkurrens och betydelsen av kunderna, är det intresseväckande 

att undersöka hur en av Sveriges storbanker förhåller sig till den rådande konkurrensen och 

kunden som viktig intressent för banken. Kunderna som viktig intressent är grundbulten i all 

marknadskopplad verksamhet och därför är det mer intressant att diskutera kundernas 

maktposition inom banken. Maktpositionen för kunderna är också högt beroende av vilken typ 

av marknad som studeras som i detta fall vidare kommer vara banksektorn.  

Zineldin (2005) utvecklar innebörden av konkurrens specifikt för den svenska 

bankmarknaden och menar att bankerna måste differentiera sin egen verksamhet i förhållande 
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till andra banker på marknaden. Skribenten menar likadant som ovanstående resonemang att 

banksektorn traditionellt sett länge har verkat i en relativt stabil omgivning med stabila 

kundkretsar, men att marknaden idag ser annorlunda ut för bankerna. Antalet banker ökar 

ständigt och bankerna måste därför skapa värde för sina kunder som sträcker sig utöver 

kärnprodukten. Detta för att skapa sig en fördel för den enskilda banken framför andra 

konkurrenter. Banken måste således, som Zineldin (2005) benämner det, omringa själva 

produkten med mervärde som bland annat inkluderar bemötande och informationsgivande till 

kunden.  

Som vi ser behöver kretsar konkurrensen mellan bankerna kring kunderna. Frågan är då hur 

banken kan konkurrera om kunderna och få de att förbli trogna sin bank. Det har i 

ovanstående redogörelse ansetts vara väldigt viktigt med kundbemötande och att differentiera 

sig på ett sätt som får kunderna att stanna. Differentieringen för tjänsteföretag har 

huvudsakligen visat sig kretsa kring service och det som tidigare benämnts som 

tjänstekvalitet. Idag är det som sagt väldigt lätt att byta bank, och banken måste tillföra något 

speciellt för att kunderna ska stanna. I och med att utvecklingen också går till att kunderna 

kan sköta sina ärenden på egen hand via Internet, är det också av ytterligare vikt att bankerna 

har en god och tillgänglig service såväl via Internetbanken som på bankernas kontor. 

Bankbranschen har enligt Svenskt kvalitetsindex år 2012 (SKI, 2012) visat sig vara den 

bransch där kunderna är mest nöjda. Därför är det intressant att studera vad bankerna gör för 

att satisfiera och behålla sina kunder. Med förutsättning från det som också ovan behandlats är 

det därför av intresse att se på hur banken lyckas skapa kundtillfredsställelse och på detta sätt 

konkurrera om sina kunder. Vidare är det också intressant att behandla bankens syn på kunden 

som viktig intressent inom banksektorn.  

I uppsatsens utförande kommer en av universalbankerna närmare utforskas om hur banken 

förhåller sig till det ovan behandlade problemet med konkurrensen och kundernas 

maktförhållande. Banken har valt att vara anonym och kommer därför inte att definieras vid 

namn, utan istället endast benämnas banken. Det som främst kommer att behandlas är 

bankens åsikter kring kundernas betydelse för dess verksamhet och hur banken vidare arbetar 

med att få sina kunder nöjda. Utifrån dessa påstående har jag också valt att studera 

konkurrensen och tjänsteverksamheten kring kunderna närmare. Till följd av detta har frågan 

kring vem som egentligen har makten att styra på banken uppstått, om det är ägarna och 

banken som organisation eller om kunderna i själva verket har en maktpåverkan.  
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1.3 Problemformulering 

a) På vilket sätt kan kunden anses ha makt att påverka banken som intressent? 

b) Hur förhåller sig banken till den rådande konkurrensen? 

c) Hur arbetar banken med tillfredsställelse av sina kunder och långa relationer?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utforska hur intressentförhållandet ser ut för en av Sveriges 

universalbanker. Detta utifrån påstående om kunden som viktigaste intressent samt teorier om 

konkurrens, tjänstekvalitet och kundtillfredsställelse.  

1.5 Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsas till att fokusera på det berörda stakeholder-perspektivet som en 

viktig del av maktförhållanden. Dessutom har begränsning av undersökningen gjorts till att 

endast gälla den finansiella marknaden och ytterligare endast en lokal bank. Banker har visat 

sig vara en typ av många tjänsteföretag och inom tjänsteföretag har kunderna och de anställda 

ansetts vara bland de viktigaste intressenterna. Fokus i den här uppsatsen kommer däremot 

kretsa kring kunden som intressent, och endast kunderna inom just banken.  

1.6 Disposition 

Uppsatsen kommer att i följande ordning först presentera metodiken för studien, för att sedan 

i den teoretiska referensramen behandla viktig information och teori i studiens syfte. Därefter 

kommer det empiriska resultatet och tolkningen av studien att bindas samman i ett gemensamt 

kapitel. I det sista kapitlet kommer det formuleras en slutsats, som i sin tur kommer att 

återkoppla till och besvara de gällande frågeställningarna.   
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2. Metod 

___________________________________________________________________________ 

I metodavsnittet beskrivs inledningsvis val av vetenskaplig ansats och forskningsstrategi för 

uppbyggnaden av uppsatsen. Vidare motiveras även val av forskningsmetod samt urvalet i studien. 

Därefter beskrivs tillvägagångssättet för insamlingen av data och slutligen görs en diskussion kring 

uppsatsens kvalitetskriterier, samt en kritisk analys runt studien.  

 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Bryman och Bell (2013) nämner tre olika tillvägagångssätt på hur förhållandet mellan teori 

och praktik utformas inom samhällsvetenskapen, i form av deduktion, induktion och 

abduktion. En deduktiv ansats utgår ifrån teoriprövning av empiriskt material, medan 

induktion innebär teorigenerering utifrån det empiriska materialet. Den tredje formen av 

ansats som nämns av författarna är abduktion som sägs vara en kombination av både en 

deduktiv och induktiv ansats, där forskaren både formulerar en preliminär teori innan den 

empiriska undersökningen, men sedan också testar teorin på nytt med det utforskade 

empiriska resultatet (Patel & Davidson, 2011). 

Jag har i min undersökning valt att använda ett abduktivt förhållningssätt för att kunna 

kombinera teoriprövning och teorigenerering genom både att samla in teorier i början men 

sedan också komplettera empirin med ytterligare referenser. En annan motivering till att jag 

valde att arbeta abduktivt är utifrån det Bryman och Bell (2013) rekommenderar att gå 

igenom litteratur och referenser på förhand, för att kunna ta reda på vilka tidigare kunskaper 

och studier som finns inom området, och på så sätt minska risken för att utforma en studie 

som redan finns (Bryman och Bell, 2013). Med utgångspunkt från detta har jag i min studie, 

med dess abduktiva ansats, kunnat orientera mig bland bred litteratur för att sedan kunna 

begränsa mig till ett relevant och intressant område. Detta innan någon form av intervju eller 

empiri tagit form. Dessutom ger abduktiva arbetssätt som det förespråkats vanligen ett mindre 

partiskt inslag från forskarens sida i och med att det kombinerar deduktion med induktion, 

vilket jag medvetet har försökt undvika eftersom jag tidigare har arbetat på den undersökta 

banken. 
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2.2 Forskningsstrategier 

Två grundläggande forskningsstrategier som Bryman och Bell (2013) skiljer på vid 

klassificering av olika metoder inom företagsekonomisk forskning, är kvantitativ och 

kvalitativ forskning. Kvantitativ forskning kan betraktas som en forskningsstrategi som 

betonar siffror när det gäller insamling och analys av data, medan en kvalitativ strategi lägger 

större vikt på ord. I huvudsak kopplas den kvantitativa forskningen till ett deduktivt synsätt, 

medan den kvalitativa forskningsstrategin i allmänhet förknippas med induktion (Bryman & 

Bell, 2013).  

Det är vanligt att dra den kvalitativa forskningen över en och samma kant, och tro att den 

endast är inriktad på teorigenerering i form av induktion och inte på prövning av teorin. Ahrne 

och Svensson (2012) menar däremot att det inte är ovanligt att använda en annan typ av ansats 

(Ahrne & Svensson, 2012). Jag har därför i studien valt att använda mig av en kvalitativ 

forskningsstrategi men med en abduktiv bakgrund istället för det rent induktiva synsättet som 

annars sägs genomsyra en kvalitativ metod. Anledningen till detta är, som jag nämnt tidigare, 

att skapa en djupgående förståelse av studien genom att kombinera teori och empiri i 

generering av studien, samt också att begränsa subjektiviteten någorlunda. Fokus inom den 

kvalitativa forskningen sägs kretsa på att se världen med undersökningspersonens ögon, för 

att förstå den sociala verkligheten ur en bättre kontext (Larsen, 2009). Därför har jag valt att 

genomföra en kvalitativ forskning för att kunna skapa en bättre uppfattning av studien utifrån 

respondenternas ståndpunkter.  

2.2.1 Forskningsdesign 

Det talas också om att forskaren bör koppla ihop den valda kvalitativa eller kvantitativa 

strategin med en specifik forskningsdesign. I denna studie används en design i form av en 

fallstudie som sägs vara ett detaljerat studium av ett enda fall, i detta avseende ett fall av en 

enda organisation (Bryman & Bell, 2013). Att utföra en kvalitativ fallstudie kännetecknas av 

att forskaren lägger fokus på hur aktörerna i en mindre avgränsad grupp uppfattar den sociala 

miljön. Fördelen med att tillämpa en fallstudie anses vara att metoden är förankrad i verkliga 

situationer. Kritiker till fallstudien menar å andra sidan istället att slutsatsen av ett enda fall 

inte kan generaliseras till andra fall eller populationer. Ofta anser förespråkare för fallstudien 

däremot att syftet inte är att generalisera, utan snarare att observera ett enstaka fall (Sohlberg, 

2013).  
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Jag valde att göra en fallstudie i undersökningen för att få en utförlig och ingående analys av 

hur just en av universalbankerna förhåller sig till den på förhand insamlade teorin. Den 

kvalitativa fallstudien ansåg jag skulle ge mig en mer ingående förståelse för verksamheten, 

och därmed också bättre svar på de uppsatta frågeställningarna. Detta genom att en fallstudie 

kan generera mer specifika svar i frågan och för att jag tyckte det skulle bli enklare att rikta 

fokus av undersökningen till det valda ämnet. Metoden med fallstudier är som behandlat även 

omringat av en hel del kritik som har att göra med generaliseringen av fallet till en större 

population eller andra fall. Här kan jag påpeka att syftet med rapporten inte har varit att 

generalisera slutsatserna till en bredare bas eller till andra banker. Meningen har istället varit 

att utforska ställningstaganden mer konkret i fallet med den valda banken och på detta sätt 

kunna bidra med något nytt inom ämnet. Därför anser jag att en fallstudie som 

forskningsdesign har varit passande i studien.   

2.3 Kvalitativa intervjuer 

En fallstudie förknippas vidare av Patel och Davidson (2011) också med ostrukturerade eller 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuer sägs vara den mest använda metoden inom kvalitativ 

forskning, där man lyfter upp betydelsen av personliga intervjuer på plats med den intervjuade 

för att skapa en djupare kontakt mellan forskaren och intervjupersonerna i studien (Lantz, 

2013). Vidare finns det också enligt Ahrne och Svensson (2012) många olika former av 

intervjuer, bland annat ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Dessa förknippas 

närmast med den kvalitativa forskningsstrategin och används ofta sammantaget under termen 

kvalitativa intervjuer.  Kvalitativa intervjuer skiljer sig från den kvantitativa forskningens 

strukturerade form av intervju, som istället kretsar kring tydligt formulerade frågeställningar 

som ska generera slutna svar (Ahrne & Svensson, 2012).  

Jag har därför valt att använda mig av en kombination av en strukturerad och ostrukturerad 

intervju i form av en semistrukturerad intervju. Detta dels för att inte vara helt ostrukturerad 

och kunna få samtalet att kretsa kring den frågeställning och det tema som valts att behandlas, 

men samtidigt också ge de intervjuade frihet att tycka till på eget vis i förhållande till temat 

och således heller inte vara helt strukturerad.  

Den semistrukturerade intervjun bygger enligt Lantz (2013) på samma grunder som den 

ostrukturerade, där det handlar om att ha relativt lösa minnesanteckningar, men beskrivs 

istället som att forskaren har en så kallad intervjuguide över specifika teman som ska beröras 
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under intervjun. Intervjupersonen har i båda formerna stor frihet att associera och utforma 

svaren på sitt eget sätt och därmed styra samtalet (Lantz, 2013). Till intervjuerna valde jag 

därför att skapa en intervjuguide (se bilaga 1) med utgångspunkt från specifika teman som rör 

de befintliga frågeställningarna, och därefter ett antal löst formulerade frågor. Bland annat 

användes begreppet intressent utifrån stakeholder-perspektivet och mer specifikt kunderna 

som intressenter. Andra teman som intervjun har innefattat är konkurrens, tjänstekvalitet och 

kundtillfredsställelse.  

2.3.1 Inspelning av intervju  

Lantz (2013) talar också om att inspelning av intervjun är viktigt. På detta sätt kan forskaren 

under intervjun både fånga upp frågorna mer exakt och också fokusera mer på att lyssna och 

ställa följdfrågor, än på att föra anteckningar. Detta anses också vara ett betydelsefullt 

underlag för forskaren under studiens gång för att svaren inte ska kunna förvrängas (Ahrne & 

Svensson, 2012). Jag valde att spela in mina intervjuer för att lämna större utrymme för 

följdfrågor och skapa en mer avslappnad stämning under intervjuerna, än om jag skulle ha 

suttit och i all hast försökt anteckna det som sades. Dessutom ville jag försöka vara så opartisk 

som möjligt för uppsatsens tillförlitlighet genom att ha inspelat ordagrant vad som tagits upp 

under intervjun utan möjlighet att förvränga. Intervjuerna bearbetades genom att jag 

upprepade gånger lyssnade på inspelningen och antecknade ned det som sades, för att sedan 

urskilja det som för studien kunde anses vara viktigast.  

2.3.2 Urval  

Bryman och Bell (2013) belyser ett problem med kvalitativ forskning som har att göra med 

dess transparens och svårigheten att förstå hur urvalet i studien har gjorts och på vilka 

grunder. Kvalitativa forskare sägs därför ofta försöka vara noggranna med att ange vilken typ 

av urvalsmetod som använts.  

Till den första gjorda intervjun kontaktades först kontorschefen som valde ut en passande 

medarbetare till studien. Innan intervjun ägde rum valde jag att skicka intervjuguiden med 

frågorna (bilaga 1) till intervjupersonerna. Intervjun gjordes med en av företagsrådgivarna på 

banken som för övrigt ansågs vara mycket kompetent och erfaren i det gällande området, och 

kunde ge utförliga svar på mina frågor. Urvalet kan i och med den ovanstående beskrivningen 

delvis förknippas med det som benämns av Bryman och Bell (20013) benämns 

bekvämlighetsurval, eftersom jag inte fick välja intervjupersonen helt på egen hand. 
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Bekvämlighetsurval går nämligen ut på att personerna i studien väljs efter tillgänglighet. 

Däremot finns det också en annan form av urvalsmetod som enligt Sohlberg (2013) benämns 

avsiktligt urval, där syftet är att specificera den person som anses vara mest relevant i studiens 

syfte. Därför kan urvalet från bankens sida också ses som ett avsiktligt urval, då det kan 

tyckas ha gjorts medvetet för att tilldela den mest relevanta personen inom området.  

Den andra intervjun gjordes med en privatrådgivare på ett annat kontor inom samma bank på 

liknande sätt med bekvämlighetsurval, då jag blev försedd med den rådgivare som hade 

möjlighet att bli intervjuad. Kontakten och tillvägagångssättet sköttes på liknande vis som 

ovanstående och frågorna skickades ut i förväg.   

Jag valde också att komplettera intervjuerna med rådgivarna på banken genom kontakt med 

Konsumentverket för att få en uppfattning av vad kunderna säger sig anse om bankens 

ståndpunkter. Detta gick likadant till genom ett bekvämlighetsurval där jag inledningsvis 

kontaktade Konsumentverket och vidarebefordrades till en mer relevant person i ämnet. 

Dessvärre kunde vägledaren inte relatera något exakt till studien på telefon, men bifogade mig 

via mail en tidigare undersökning som Konsumentverket gjort i liknande frågor (bilaga 3). 

2.4 Forskningsetiska principer 

I samband med intervjuprocessen betonas också vissa etiska krav, där bland annat 

informationskravet syftar på att de berörda personerna i forskningen ska informeras om 

undersökningens syfte och dess moment i förväg. Samtyckeskravet handlar om 

försökspersonernas samtycke att delta i undersökningen och anonymitetskravet handlar om att 

personuppgifter ska förvaras säkert om detta önskas (Bryman & Bell, 2013).  

För att få in de etiska riktlinjerna för den kvalitativa forskningen försökte jag att vara noga 

med att bland annat informera respondenterna och bankens ansvarige om syftet och 

handlingen av studien, i samband med det nämnda informationskravet. Respondenterna fick 

också frivilligt välja att medverka i enlighet med samtyckeskravet. På detta sätt kunde den 

intervjuade både samtycka till sin medverkan och också känna sig fullt ut informerad och 

delaktig. Det som däremot har varit svårare att kontrollera etiskt sätt är att informera de 

intervjuade fullt ut i förväg om innehållet av intervjun, för att få samtalet att inte inkräkta på 

känsliga frågor. Detta då jag som sagt valt en semistruktur på min intervju, där frågorna 

generellt styrs av intervjupersonen. Därför har jag försökt att under intervjun vara noggrann 



11 
 

med att ämnet inte ska fara i fel riktning varken personligt mot den intervjuade personen eller 

mot banken som organisationen.  

Den medverkande banken klargjorde också tidigt i den första intervjun att de i enlighet med 

anonymitetskravet ville vara anonyma till bankens namn och kommer därför som det gjorts 

hittills endast benämnas banken eller universalbanken. Likadant valde båda de intervjuade 

rådgivarna att vara anonyma i uppsatsen och kommer därför tilltalas Anders Andersson och 

Johan Johansson. Utifrån detta har jag också valt att anonymisera den tillfrågade personen på 

Konsumentverket som därför kommer att benämnas Sara Svensson, för att underlätta 

läsningen i uppsatsen. Anonymiteten av såväl banken som organisation och de intervjuade 

personerna på banken har inneburit en del nackdelar för tillförlitligheten av uppsatsen. Inte 

minst har det varit svårt för läsarna av uppsatsen att urskilja om begreppet ”banken” syftat på 

endast den undersökta banken, eller banker allmänt sätt. Det har också från min egen sida 

känts som ett mer eller mindre bakslag att inte få benämna den bank jag undersökt vid namn, 

och kan därför ses som en svaghet i rapporten då det kan uppfattas som att den benämnda 

banken egentligen inte finns eller har undersökts alls. Dessutom kan det diskuteras om varför 

man som bank valt att vara anonym, och varför de intervjuade också valt att inte ange sina 

namn. Men i och med att diskussioner kring detta talar emot min öppenhet för etikkraven i en 

kvalitativ studie, kan jag inte göra annat än att acceptera önskan om anonymitet. Också med 

tanke på att frågor om exempelvis konkurrens kan vara ett känsligt och sekretessbelagt ämne 

för banken.   

2.5 Metoder för datainsamling 

Vid analys av data görs det en indelning i datainsamlingen i form av primärdata och 

sekundärdata. Primärdata ses generellt som förstahandsrapporter, exempelvis i form av en 

intervju, eftersom den inte gjorts tidigare. Sekundärdata å andra sidan är material som redan 

existerar av att andra forskare har samlat in informationen. Enligt Bryman och Bell (2003) 

finns det också två typer av sekundärdata, nämligen intern- och externdata, där interndata är 

information som den undersökta organisationen har utarbetat och delat med sig. Externdata är 

istället information från exempelvis sekundärkällor som litteratur, vetenskapliga tidsskrifter 

och uppslagsböcker (Bryman & Bell, 2013).  

I datainsamlingen av denna rapport har både primärdata och sekundärdata använts. Studien 

har som det tidigare nämnts utgått ifrån på förhand insamlad sekundärdata i form av 
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externdata för att formulera ett relevant syfte och problemformulering. Primärdata har i sin tur 

införskaffats från en intervju med banken för att skapa en koppling till sekundärmaterialet. 

Dessutom har såväl primärdata som sekundärmaterial tillhandahållits från Konsumentverket, 

mestadels i form av det som benämnts interndata som kommer presenteras i empiri- och 

tolkningsavsnittet. Uppsatsen har följaktligen bearbetats genom att först ha samlat in 

sekundärdata omkring de huvudsakliga nyckelorden i studien, för att sedan kompletteras med 

primärdata i form av intervju och kontakter. Därefter har ytterligare sekundärmaterial använts 

för att få en anpassning mellan det insamlade sekundär- och primärmaterialet, och således en 

passform mellan teori och empiri i rapporten.  

Gällande sekundärinsamlingen har jag använt mig utav såväl litteratur, vetenskapliga artiklar 

och avhandlingar. Jag har också flitigt nyttjat såväl Linnéuniversitetet som Chalmers tekniska 

högskolas databaser.  Främst har sökord som ”stakeholder”, ”shareholder” och ”bank-

customer relation”, används som sedan mynnat ut i djupare sökningar inom kontexten av 

bland annat ”service quality” och ”CRM”. Mestadels av det sekundära materialet har just 

bestått utav litteratur och vetenskapliga rapporter. För att stärka och bekräfta innehållet i 

källorna har de också jämförts med varandra.  

2.6 Reliabilitet och validitet  

Patel och Davidsson (2011) talar om två vetenskapligt viktiga kriterier inom bedömningen av 

forskningen, närmare bestämt reliabilitet och validitet, som beskrivs nedan. 

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett tydligare mått på forskningens tillförlitlighet och rör frågan huruvida 

resultatet av undersökningen blir densamma om den genomförs på nytt. Den kvalitativa 

forskningen innefattar enligt Bryman och Bell (2013) en extern och en intern form av 

reliabilitet. Den externa reliabiliteten behandlar i vilken utsträckning undersökningen kan 

upprepas och har alltså med den nämnda replikerbarheten att göra. Som det också berörts 

tidigare är detta en av svårigheterna med kvalitativ forskning eftersom den sociala miljön hela 

tiden är i rörelse och det därför är svårt att frysa omgivningen för att kunna göra en identisk 

undersökning. Intern reliabilitet handlar istället om i vilken omfattning resultaten kan anses 

vara opåverkade av omständigheter som uppkommit i studien, framförallt gällande påverkan 

på tolkningarna. Tillförlitlighetskriteriet specificeras också vidare där det anses vara viktigt att 
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den utförda undersökningen bekräftas av de personer som varit delaktiga i studien i form av 

respondentvalidering (Bryman & Bell, 2013). 

I min insamling av primärdata har jag som redan nämnt, valt att utföra semistrukturerade 

intervjuer på en av Sveriges universalbanker. Reliabiliteten handlar som nämnt om att 

resultatet anses vara mer tillförlitligt om svaren på upprepade eller fler undersökningstillfällen 

stämmer överens med varandra, genom att de uppfattats och tolkats korrekt. Här kan jag hålla 

med om att min studie kan anses vara något bristande eftersom intervjuer inte gjorts på fler än 

två respondenter inom den studerade banken. Därför har jag som det nämnts valt att också 

komplettera informationen någorlunda med Konsumentverket. Jag har också försökt att utöka 

tillförlitligheten genom att stärka förståelsen för intervjufrågorna under intervjuerna så att 

svaren inte ska grunnas på felaktiga tolkningar av frågeställningarna.  

Genom tillämpning av intervjuer har jag också kunnat iaktta röstläge i samband med svaren 

för att få en ännu mer djupgående upplevelse av mötet, samtidigt som jag kunnat förklara 

oklara termer. Tillförlitlighen kan dessutom tyckas ha stärkts ytterligare av att intervjun 

spelades in för att respondenternas svar inte skulle kunna förvrängas. Därutöver har jag också 

återkopplat till respondenterna med färdigt material för att stärka tillförlitligheten ytterligare i 

enighet med respondentvalidering. 

2.6.2 Validitet 

Validitet beskriver närmare relevansen inom forskningen och anses vara det viktigaste 

forskningskriteriet. Begreppet har att göra med huruvida slutsatser som genererats från en 

undersökning hänger ihop eller inte. En hög validitet innebär följaktligen att forskaren har 

lyckats utforska det som varit avsätt att undersöka. Det finns också, precis som det för 

reliabiliteten nämnts, olika typer av validitet inom den kvalitativa strategin där bland annat 

intern och extern validitet är två begrepp som är viktiga att ta upp. Intern validitet handlar om 

att det ska finnas en god passningsform mellan forskarens observationer och dennes teoretiska 

idéer, närmare bestämt ett väl grundat samband i studien. Extern validitet behandlar istället 

frågan om hur pass resultatet kan anses vara generaliserbart till en större population. Här 

menar författarna att den externa validiteten kan utgöra ett problem framförallt för kvalitativa 

forskare på grund av att det här ofta finns en tendens att använda sig av begränsade urval och 

fallstudier (Patel & Davidson, 2011).  
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För att uppnå en hög validitet inom den här typen av kvalitativ forskningsstrategi är det som 

Patel och Davidsson (2011) behandlar, viktigt att intervjuarna förstår innebörden av 

undersökningen och dess kultur för att uppfattningen och svaren ska stämma överrens med det 

studien avser att behandla. I detta avseende valde jag därför att ge en kort förklaring av 

begrepp och det som ska behandlas i studien till intervjupersonen innan intervjun ägde rum. 

Detta för att svaren från intervjun inte skulle spreta alltför mycket utanför ämnet, utan 

behandla det som i rapporten avsetts behandla och på så sätt öka den nämnda validiteten. Jag 

valde också att dela med mig av intervjuformuläret med såväl intervjupersonerna i förväg, 

som i den befintliga rapporten (bilaga 1), för att ytterligare öka relevansen av svaren kring det 

gällande området. Ett annat problem som uppstått med validiteten är den externa validiteten 

som däremot kommer tas upp som en metodkritik nedan.  

2.7 Metod- och källkritik 

Det finns en hel del kritik gällande både metoder för utförandet av en studie, som källor vid 

insamlingen av data. Två huvudsakliga problem som uppstår i samband med en kvalitativ 

undersökning är subjektivitet och generaliserbarhet, som också i viss mån behandlats tidigare 

(Bryman & Bell, 2013; Patel & Davidson, 2011). Då det gäller källkritik nämns ofta 

nackdelar vid användning och inverkan av sekundärdata, samt dess aktualitet och relevans 

(Bryman & Bell, 2011). I nedanstående avsnitt kommer därför dessa delar att behandlas mer 

ingående i förhållande till den egna studien.  

2.7.1 Metodkritik 

Just det faktum av att jag tidigare varit anställd på banken kan ha orsakat en indirekt 

subjektivitet i studien, genom att vissa slag av värderingar och uppfattningar om banken 

kunnat begränsas av att jag själv också varit en del av organisationen. Subjektivitet är något 

som har en stor inverkan på tillförlitligheten av rapporten, och därför har jag försökt att 

undvika att i allt för stor grad styra studiens resultat. Bland annat har jag valt att använda ett 

abduktivt angreppssätt, för att få in en större objektivitet och begränsa mina egna partiska 

meningar i studien. Jag har också som nämnt försökt undvika subjektivitet genom att spela in 

intervjuerna som ett bättre underlag för mig själv i uppsatsen och genom att använda mig av 

en mindre strukturerad form av intervju för att ge den intervjuade personen mer plats att leda 

samtalet. 
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Vidare har kritik nämnts om att fallstudie inte är representerbart för hela populationen som 

också tidigare har besvarats, men ännu en gång kan det poängteras att studien inte varit 

avsedd för att generaliseras till andra banker utan endast observera ett fall av en enda bank. 

Patel och Davidson (2011) anser att generalisering av fallstudier därför istället bör göras till 

teorin, snarare än populationen genom en samverkan mellan empirin och teorin. Avsikten 

med studien har därför varit att skapa en passform mellan referensramen och empirin i 

förhållande till frågeställningarna.  

2.7.2 Källkritik 

Angående källkritiken kan det anmärkas att jag i störst utsträckning försökt använda mig utav 

tryckta källor i form av aktuell litteratur inom området och av vetenskapliga artiklar. Däremot 

har det varit relativt svårt att hitta avgränsade källor just till det egna ämnet, och jag har därför 

fått använda mig av väldigt många olika vetenskapliga rapporter i skilda syften. 

Sekundärmaterialen i form av vetenskapliga rapporterna har i sin tur också varit baserade på 

andra tidigare källor, vilket hör ihop med riskerna med sekundärdata som nämns ovan.  

Dessutom har en hel del både litteratur och rapporter varit av äldre slag, och det har varit svårt 

att hitta teorier och källor från de allra senaste åren. Detta kan däremot anses bero på att 

teorierna håller sig kvar och inte utvecklats vidare genom åren. Data har flitigast hittats fram 

till 2006 gällande bland annat hur de två behandlade ägarperspektiven utvecklats och hur 

konkurrensen bland bankerna utvecklats, men därefter har det varit svårare att hitta nyare 

studier. Därför är det också svårt att säga om den insamlade teorin är aktuell än idag eller om 

de nämnda trenderna hunnit ändra sig. Däremot har även vissa nyare referenser i studien 

bekräftat att det behandlade skiftet än idag håller i sig, vilket kan sägas stärka uppsatsen 

aktualitet en aning. I och med tidsbegränsningar har det heller inte varit möjligt att granska 

otaligt många källor. I största möjliga grad har jag försökt granska de använda källorna 

kritiskt genom att bland annat jämföra olika källor mot varandra och försöka att hitta så 

aktuella källor som möjligt. Med andra ord har de källor som används i uppsatsen övervägts 

noga i såväl relevans som aktualitet utifrån det som funnits att hitta för studien.  

En sista källkritik som kan upprepas är den som har med primärkällorna att göra, närmare 

bestämt de intervjuade personerna och banken. Detta har att göra med anonymiteten som 

tidigare diskuterats i avsnittet ”Forskningsetiska principer”, som jag har sett som en indirekt 

svaghet i uppsatsen men heller inte kunnat göra annorlunda då det hade stridit mot etikkraven. 
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3. Teoretisk referensram  

___________________________________________________________________________ 

I följande avsnitt kommer referensramen att presenteras. Uppdelning har gjorts utifrån 

frågeställningarna, där först stakeholder-perspektivet och intressenternas betydelse behandlas, för att 

vidare gå in på kunderna och konkurrensen inom den finansiella sektorn. Därefter görs en 

fördjupning i banken som tjänsteföretag och vidare i skapandet av relationer med kunderna.  

Modellen nedan åskådliggör hur de olika avsnitten i referensramen hänger samman.  

 

 

Figur 1: Teoretiska referensramens upplägg och huvudrubriker (Egen figur) 

3.1 Stakeholder view och dess intressenter 

Shareholder-perspektivet har som vi tidigare sett beskrivits av Anthony m.fl. (2014), som ett 

perspektiv som endast är riktat mot ägarna och där företaget endast finns i syfte att 

tillfredsställa ägarnas intresse. Begreppet ägare syftar i detta perspektiv på de som startat upp 

företaget genom att tillföra kapital, och som också har den legala makten att stänga ned eller 

sälja företaget vid behov. Ägarna kan vidare sägas vara aktieägarna som på aktiemarknaden 

kan köpa och sälja andelar av företaget. Organisationens mål sägs därför kretsa kring att 

tillfredsställa ägarnas intressen och mål för lönsamhet (Anthony m.fl., 2014). 
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Stakeholder-perspektivet tar till skillnad från shareholder-perspektivet också intressenternas 

betydelse i akt förutom företagets ägare (se figur 2). Enligt Anthony m.fl. (2014) är detta 

perspektiv inriktat på en annan typ av modell, nämligen bidrags- och belöningsmodellen, 

snarare än shareholder-perspektivets fokus på lönsamhet och risk. Här menar författarna att 

företaget får bidrag i form av kapital från sina intressenter, som därefter förväntar sig något 

slag av belöning på deras investerade kapital.  

  

Figur 2: Shareholder-systemet kontra stakeholder-systemet (Källa: Behery & Eldomiaty, 2010) 

Freeman m.fl. (2004) definierar intressenter som:  

”vilken grupp eller individ som helst som kan påverka eller påverkas av företagets aktivitet 

att nå dess mål” (Freeman m.fl. (2004:21). 

Daft m.fl. (2010) vidgar sin vy ytterligare genom att se alla som har ett intresse eller en andel 

i företaget som en intressent eller en så kallad stakeholder. Ett intresse kan enligt skribenterna 

säga utgöras av något som innehar ett värde, exempelvis någon form av kapital som 

humankapital, fysiskt kapital eller finansiellt kapital, och därför räknar Daft m.fl. (2010) även 

med ägarna som en intressent inom stakeholder-perspektivet. 

Anthony m.fl. (2014) anser också att intressenterna mer eller mindre är beroende av varandra 

i ett tänkt nät som omsluter företaget. Här exemplifierar författarna att om kunderna slutar att 

använda företagets tjänster, så kommer det påverka även resten av intressenterna som 

slutligen också kommer att inverka på ägarna för företaget (Anthony m.fl., 2014). Därför kan 

vi här se att trots att den legala makten att stänga ned företaget ligger hos ägarna, vilar också 



18 
 

en stor del av påverkan på företag i händerna på de övriga intressenterna. Därför är det viktigt 

för företaget att tillgodose alla sina intressenter, med extra hänsyn till intressenter som är 

direkt kopplade till organisationens kärnverksamhet.  

3.1.1 Ett nytt paradigm 

Sachs m.fl. (2011) framhåller stakeholder-perspektivet som en ny era för organisationer som i 

allt större grad tar över shareholder-perspektivet. Författarna menar här att världen blir alltmer 

komplex, dynamisk och osäker, vilket gör att företaget måste hålla sin kunskap och sin 

flexibilitet i schack. Därför blir teorierna bakom shareholder-perspektivet mer och mer 

ifrågasatt och studier visar på att ett perspektiv som endast fokuserar på ägarnas initiativ 

misslyckas på marknaden.  

Företagen konfronteras idag med nya förväntningar i och med den ökade komplexiteten och 

den mer dynamiskt förändrade omgivningen, vilket fordrar ett nytt och mer ansvarsfullt 

samspel i ett, som Sachs m.fl. (2011) kallar det, nätverk med intressenterna. Med 

utgångspunkt från detta har därför den så kallade stakeholder-paradigmen, den nya eran, med 

syfte att föra samman organisationen och dess intressenter utvecklats (Sachs m.fl., 2011). 

Freeman m.fl. (2004) håller med om att det behövs ett skifte till ett nytt synsätt, för att 

företagen ska kunna förstå den sociala utvecklingen ur en bredare kontext och inse att de 

synsätt som endast ser ägarna som viktigast intressent inte håller i den nuvarande 

utvecklingen.  

Paradigmskiftet diskuteras även vidare av Friedman och Miles (2002) som två ideologier som 

idag står emot varandra med stor kontrast. Shareholder-perspektivet målas upp som en 

ideologi av individualism, där man endast ser till ägarnas egna intresse, medan stakeholder-

perspektivet beskrivs som en ideologi som förespråkar rättvisa åt alla aktörer. Däremot talar 

skribenterna likadant om att verkligheten står under ständig rörelse och det kan därför inte 

finnas helt renodlade former av ideologier. Därför är det för företag viktigt att ta i akt både 

shareholder- och stakeholder- perspektivet i paradigmskiftet och hitta en samverkan mellan de 

båda (Friedman & Miles, 2002). Det verkar således som att trots att det sägs att det har skett 

ett skifte, är det ändå viktigt att inte bortse ägarnas maktposition över företaget.  

Det har också i bakgrunden snuddats vid att trenden corporate governance också har följt med 

i detta paradigmskifte. Letza m.fl. (2004) tar vidare diskussionen om shareholder- och 

stakeholder-perspektiven till en annan nivå genom att ange stakeholder-perspektivet som den 
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nya formen av den omtalade trenden corporate governance. Corporate governance har 

tidigare, som behandlats av Anthony m.fl (2014), centrerats kring ägarnas makt att påverka 

företaget i egenintresse och utan hänsyn till den sociala omgivningen. Idag menar Letza m.fl. 

(2004)  istället att synen på corporate goverance har förflyttats till att se helheten av den 

externa omgivningen och dess intressenter. Begreppet corporate governance handlar inte 

längre om ägarnas sätt att styra företaget, utan snarare också om andra former av aktörer som 

har direkt eller indirekt intresse i organisationen (Letza m.fl., 2004).  

Letza m.fl. (2004) avbildar bolagsstyrningen (corporate governance) efter skiftet enligt 

följande modell (se figur 3), där det klart och tydligt framgår att ägarna inte längre är 

ensamma makthavare av organisationen, men likväl en del av intressenterna. Runtom finns 

också andra viktiga aktörer som har maktpåverkan på företaget. Här kan vi därför ännu en 

gång se att makten över företaget sägs ha gått över till intressenterna i och med 

paradigmskiftet.  

 

Figur 3: Relationer inom corporate governance (Källa: Letza m.fl. , 2004) 

3.1.2 Dimensioner av stakeholder view 

Donaldson och Preston (1995) talade i tidigt skede om tre dimensioner inom stakeholder-

perspektivet, som utvecklats vidare av Sachs m.fl. (2011). Den dimensionen som är mest 

relevant att diskutera i enlighet med studiens syfte är den deskriptiva dimensionen som 

fokuserar på vilka intressenter ett företag i själva verket har och närmare beskriver vilka 

intressenter som kan anses vara viktigast för ett företag. Det finns närmare bestämt olika 

teorier från olika referenser om vilken eller vilka intressenter som kan klassas som viktigast 

för företag, och här kommer två av dem att nämnas.  
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Sachs m.fl. (2011) anser att den viktigaste intressenten enligt företagsledare inom den 

deskriptiva dimensionen är kunderna. Här rankas intressenterna efter betydelse för 

verksamheten och i toppen finns kunder och anställda (se figur 4).  

 

Figur 4: De viktigaste intressenterna enligt Sachs m.fl. (2010) 

De tre högst rankade intressenterna kallar Sachs m.fl. (2011)  för ”den magiska triangeln”, 

som innefattar just kunder, anställda och ägarna. Dessa tre intressenter anses vara av störst 

vikt, då ingen annan intressent eller sammanslutning kan existera utan att dessa finns i 

grunden, och är således grundläggande för alla andra samspel med intressenter. Schneper och 

Guillén (2004) talar istället om tre andra topp tre rankade intressenter i form av ägarna, de 

anställda och lånegivare som de tre viktigaste intressenterna för ett företag. Här menar 

Schneper och Guillén (2004) istället att störst fokus bör läggas på att tillfredsställa dessa tre 

aktörer. Här kan vi således se att det finns motstridiga teorier till Sachs m.fl. (2011) som 

annars anser kunderna som viktigast intressent. Naturligtvis bör dessa modeller ses som grova 

förenklingar, då varje företag har sin speciella struktur av viktiga intressenter. Därför är det 

intressant att utforska vilka intressenter som egentligen anses vara viktigast inom 

banksektorn. Att kunderna ses som den viktigaste intressenten är egentligen en självklarhet 

för vissa organisationsformer som inte kan existera utan sina kunder, inte minst inom 

banksektorn. Därför är det mer intressant att se på maktförhållandet för kunderna som 

intressenter. 

3.1.3 Perspektiv inom corporate governance  

Letza m.fl. (2004) nämner i sin rapport också fyra olika huvudsakliga perspektiv inom 

corporate governance-teorin, bland annat den politiska modellen. Utifrån den politiska 
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modellen är det intressant att vidareutveckla och koppla dess egenskaper i förhållande till 

ägarens och intressenternas maktförhållande i det Bolman och Deal (2012) beskriver som det 

politiska perspektivet. Detta också med tanke på uppsatsens frågeställning om huruvida 

kunderna verkligen kan anses vara en intressent som har makt att påverka.  

Det politiska perspektivet beskrivs av Bolman och Deal (2012) utifrån antaganden om att 

organisationer är koalitioner som består av många olika intressegrupper. Perspektivet betonar 

därför att organisationens mål och beslut inte bestäms i organisationens topp (ägarna), utan 

utvecklas genom ett förtlöpande samspel och förhandlingar mellan olika betydande 

intressenter. Här blir därför makt ett viktigt begrepp, som förutsättning för organisationen att 

ihop med sina intressenter nå sina mål.  

Enligt det politiska perspektivet finns det flera olika former av makt, till skillnad från det som 

benämns strukturella perspektivet och som fokuserar makten mot ägarna i toppen av företaget. 

Bland annat talar författarna i samband med det politiska perspektivet om positionsmakt, 

personlig makt samt information- och kompetensmakt, där han menar att det finns ett 

inbördes maktövertag intressenterna sinsemellan. Detta kan relateras till banksektorns makt 

mellan rådgivarna och kunderna, där kunderna kan tänkas förlita sig på banktjänstemännens 

positionsmakt i ett ärende. Personlig makt kan ha att göra med rådgivarnas förmåga att 

övertala kunderna, medan informations- och kompetensmakt kan kopplas till att kunderna kan 

sägas vara underlägsna rådgivarnas kunskap och information. Dessutom talar Bolman och 

Deal (2012) också om förhållandet mellan två parter inom ett företag, nämligen styrande och 

påtryckningsgrupper, där de styrande beskrivs ha rätt att fatta bindande beslut för de 

underlydande, medan påtryckningsgruppen är de intressenter som vill påverka företaget 

underifrån. Även detta kan relateras till bankens verksamhet, men kommer diskuteras mer i 

tolkningsavsnittet.  

3.2 Finansiella sektorn och dess konkurrens 

Utifrån frågeställningarna för studien och den i bakgrunden nämnda inriktningen i samband 

med banken är det väsentligt att se hur den finansiella marknaden på senare tid har utvecklats 

och vad den rådande konkurrensen berott på. Som vi sett har den finansiella marknaden vuxit 

och utvecklats en hel del de senaste åren, där antalet banker har ökat och teknologin 

förbättrats. Den utvecklade teknologin har som det i bakgrunden berörts av Konkurrensverket 

(2013:4) gjort att kunderna lättare kan sköta sina ärenden på egen hand via Internet, och att 
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bankkontoren därför fått en mindre betydelse. Dessutom har också bankernas erbjudanden 

och form på dess tjänster förändrats, inte minst genom den kontantfria utvecklingen av 

bankerna. Därför har det idag blivit allt viktigare för banksektorn med service och 

tjänstekvalitet utåt sett mot sina kunder för att bankerna ska kunna stå sig i den rådande 

konkurrensen (Konkurrensverket, 2013:4). 

Det som också bör nämnas är att även om konkurrensen inom banksektorn har ökat har också 

de svenska storbankerna vuxit starkt de senaste tio åren, som för övrigt av Svenska 

bankföreningen (2007), benämns universalbanker. En universalbank kännetecknas av att 

banken erbjuder sina kunder de flesta typerna av finansiella tjänster för banker och till dessa 

universalbanker räknas bland annat de svenska storbankerna Handelsbanken, Nordea, 

Swedbank och SEB. Dessa universalbanker sägs ha en stark ställning på den svenska 

marknaden, men har på senare tid som nämnt utsatts för hård konkurrens från andra typer av 

banker (Svenska Bankföreningen, 2007).  

Inom den rådande konkurrensen talas det också om nischbanker som under senare år har 

etablerat sig på bankmarknaden. En nischbank definieras enligt Nationalencyklopedin (NE, 

2014) som en bank som inte erbjuder kunderna ett lika brett utbud som universalbankerna, 

utan specialiserar sig på ett visst utbud av banktjänster. Exempel på nischbanker är banker 

som IKANO bank och Länsförsäkringar bank, som också tidigare nämnts i bakgrunden. Även 

utländska banker har börjat etablera sig på svensk mark i och med den stora rådande tillväxten 

inom banksektorn, exempelvis Danske Bank och Citibank. På detta sätt har både det ökade 

antalet nischbanker som utländska banker bidragit till en allt större konkurrens inom 

banksektorn (Konkurrensverket, 2013:4).   

3.2.1 Kundernas roll inom konkurrensen  

Redan strax innan 2000-talet talades det om kundernas roll inom banksektorns konkurrens, 

där bland annat Hempel och Simonson (1999) menar att den individuella kunden har blivit en 

väldigt viktig aktör för bankerna. Kunderna med dess placeringar sägs länge ha varit och är än 

idag den största finansiella källan för bankerna. Bland annat motsvarar förräntning på lånade 

medel från kunderna en stor del av bankernas intäkter. Kunderna betalar också för många 

tjänster inom banken och kan därför sägas utgöra en viktig finansiell källa för bankerna 

(Hempel & Simonson, 1999). 
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Yavas m.fl. (2014) tar kundernas betydelse inom den rådande konkurrensen till en mer nutida 

aspekt. Här menar de nämnda professorerna att en hög kvalitet på service mot kunderna och 

kundrelationer är ett måste för bankerna för att bli konkurrenskraftiga. Precis som det i 

bakgrunden av Zineldin (2005) skrivits om värdet av att differentiera sig mot sina 

konkurrenter, framhäver även Yavas m.fl. (2014) differentiering och kundservice som ett 

medel för konkurrens. Här tar författarna, förutom kundserviceaspekten, upp betydelsen av att 

skapa en stark image och marknadsföra detta utåt till sina kunder, som ett sätt att både 

konkurrera ut befintliga banker, som nya konkurrenter på marknaden.  

Ett viktigt begrepp i samband med imageskapande som Storbacka m.fl. (1994) framhävde 

redan för 20 år sedan och som idag blivit väldigt omtalat av Grönroos (2008) är Word of 

Mouth. Begreppet syftar på att en tillfredsställd kund också för vidare sitt omdöme till 

bekanta och omgivningen och på detta sätt skapar goda rykten kring företaget. Dessa rykten 

stärker då företagets image kan på lång sikt bidra till lönsamhet genom att fler kunder dras till 

företagets tjänster (Grönroos, 2008). Enligt Söderlund (1997) anses image annars vara grunnat 

på en upplevelse av företaget utan att kunden har haft med leverantören att göra, medan 

kundtillfredsställelse baseras på personligt bemötande och service från företagets sida. Det är 

därför viktigt att skapa personliga grunder till image genom tillfredsställelse som leder till 

Word of Mouth.  

Vidare skriver Yavas m.fl. (2014) om att det främst är lojala och långsiktiga kunder som 

förespråkar för och sprider goda rykten. Lojala kunder ses därför som en viktig real tillgång 

för bankerna i den snabbt utvecklande finansiella sektorn och konkurrensen. Därför är det 

viktigt att bankerna satsar på långvariga relationer med sina kunder. De vinnande bankerna 

och de som kommer att lyckas stanna kvar på marknaden, påpekas således vara de som inser 

att det endast är tillfredsställda kunder som stannar kvar inom organisationen, och att det 

endast är lojala kunder som sprider goda rykten om företaget (Yavas m.fl., 2014).  

3.2.2 Betydelsen av lojalitet  

Lojalitetsaspekten skriver också Storbacka och Lehtinen (2000) mer om, där de menar att 

tillfredsställda kunder inte nödvändigtvis är lojala. Litteratören talar här om att det som 

egentligen påverkar företagens lönsamhet är hur kunderna agerar i praktiken, inte enbart om 

kunderna påstår att de är nöjda eller inte. Kunder kan nämligen säga sig vara tillfredsställda 

men ändå byta bank för att exempelvis andra banker erbjuder bättre priser. Samtidigt kan en 
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kund som säger sig vara missnöjd ändå stanna kvar och vara lojal för att det exempelvis finns 

en personlig relation till banken. Därför ser Storbacka och Lehtinen (2000) det som viktigt för 

bankerna att på kundrelationerna ur lojalitetssynpunkt istället för att endast förlita sig på 

enstaka transaktioners tillfredsställelse. Här kan vi således se att lojalitetsaspekten är viktig 

för bankerna eftersom det är lojala kunder som stannar och som sprider goda 

rekommendationer, och därför är till nytta för banken inom konkurrensen.    

Storbacka och Lehtinen (2000) betonar också att utveckling, i och med betydelsen av nöjda 

och lojala kunder, idag går från produktdifferentiering till differentiering av 

relationsprocesser, där de menar att det är viktigt för tjänsteföretag att differentiera och 

utmärka sig även inom sitt tjänsteutförande, precis som Zineldin (2005) och Yavas m.fl. 

(2014) talat om. Det är också viktigt enligt författarna att inte enbart se till kundernas nutida 

behov, utan också ta hänsyn till kunders framtida behov.  

”Jag brukade tycka att vårt syfte var att tillfredsställa 100 % av kundbehoven. Nu har jag 

insett att vi måste tillfredsställa 120 % av dem” (Storbacka & Lehtinen, 2000:25). 

Med ovanstående citat menar författarna att företag i det långa loppet inte kan överleva enbart 

genom att identifiera och tillfredsställa kundernas aktuella behov. Företaget måste skapa 

lojalitet bland kunderna genom långsiktiga relationer och bearbeta framtida behov för att 

förlänga relationens livslängd. Dessutom måste företaget försäkra sig om att kunden hela 

tiden erbjuds nya sätt och möjligheter att skapa egna värden och ytterligare utveckla 

relationen (Storbacka & Lehtinen, 2000). Utifrån dessa påståenden kan vi således se att det är 

viktigt för banker att hela tiden involvera kundernas åsikter och tycke i verksamheten för att 

kunderna ska bli nöjda och stanna kvar. På detta sätt kan banken utveckla långsiktiga 

relationer med kunderna och skapa en konkurrenskraft genom lojaliteten.   

3.3 Banken som tjänsteföretag 

Bank- och kundrelationen är något som långt bak i tiden talats om av Symons och Edward 

(1983), där författarna framhävt den här typen av relation som ett av de mest komplicerade 

fenomenen. Idag finns det väldigt många teoretiska läror kring hur organisationer kan arbeta 

bättre med sina kunder och skapa tillfredsställelse där Nilsson och Olve (2013) talar om 

tjänstekvalitet som under senare tid fått en allt större betydelse för företags verksamhet, inte 

minst för tjänsteföretagen. Författarna skriver närmre om en viss typ av tjänsteföretag, 
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förmedlingsföretag, som banken sägs höra till och därför är det intressant att se närmare på 

banken som ett tjänsteföretag.  

Något som sägs vara väldigt viktigt för förmedlingsföretagens arbete är kunskap om service 

management, med lärdom om hur tjänstekvalitet kan uppnås. Inom service management 

beskriver Normann (2011) serviceleveranssystemet där han separerar tre viktiga beståndsdelar 

för tjänsteutförandet:  

a) Personalen, spelar en nyckelroll inom service management med sin utvecklade 

kompetens.  

b) Kunderna, har en väldigt viktig roll inom serviceföretag eftersom kunden är 

medverkande komponent i både produktionen och leveransen av tjänsterna.  

c) Teknologi, påpekas också vara av stor vikt. Trots att tjänsteföretag i allmänhet är 

personalintensiva, menar författarna att även informationsteknologin spelar en viktig 

roll för tjänsteutformningen (Normann, 2011).  

Dessa tre beståndsdelar menar Normann (2011) är grundpelarna för en lyckad service 

management och tjänstekvalitet.   

3.3.1 Tjänstekvalitet 

För att vidare fördjupa bankernas arbete som tjänsteföretag mot dess kunder är det tänkvärt att 

presentera innebörden av tjänstekvalitet som Grönroos (2008) skriver om i förhållande till 

förmedlingsföretagens verksamhet att förmedla tjänster utåt mot kunderna. Grönroos (2008) 

talar om tjänstekvalitet som “kundens upplevda kvalitet” (Grönroos 2008:46) och beskriver 

denna kvalitet inom tre huvudsakliga frågor, nämligen Hur och Vart tjänster kan utövas samt 

Vad som värdesätts i tjänsteutförandet. Författaren menar att det för tjänstekvalitet är viktigt 

Hur kunderna upplever att tjänsten produceras eller levereras och Vad kunden får ut av 

tjänsten, samt att det idag blir allt viktigare Vart tjänsterna produceras.  

Frågorna Hur, Vart och Vad kan också kopplas vidare till ett besök på banken som Marmefelt 

(1998) beskriver, där det är viktigt Hur mottagande och tjänsteproduktion utförs mot kunden, 

närmare bestämt totalupplevelsen av nytta och mottagande. Här är det således viktigt med ett 

gott intryck och ett tilltalande möte mellan tjänsteföretagets företrädare och kunden för att 

skapa en positiv kundupplevelse. Dessutom spelar det en stor roll Vart tjänsteverksamheten 
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utförs, alltså närmare hur banken invändigt är uppbyggd, om det ger en känsla av att 

sekretessen bibehålls och om kunden exempelvis känner sig sedd eller inte. Det som kunden 

däremot beskrivs värdesätta mest är Vad denne får ut av tjänsten, alltså närmare bestämt 

erbjudandet (Marmefelt, 1998).  Grönroos (2008) kallar vidare Vad kunden får ut av tjänsten 

för teknisk kvalitet, medan Hur kunden upplever tjänsten kallas för funktionell kvalitet. 

Begreppen funktionell och teknisk kvalitet talar även Zineldin (2005) mer om i sin 

avhandling, där han för ihop dessa med en tredje kvalitet i form av image och positionering 

till det han menar utgör den totala tjänstekvaliteten för bankerna (se figur 5). Dessa tre 

dimensioner anses vara utgångspunkt för en god tjänstekvalitet, men också konkurrenskraft 

för bankerna eftersom de snabbt kan förvandlas till goda marknadsandelar och vinst för 

bankerna menar Zineldin (2005). Detta genom att en fungerande tjänstekvalitet skapar 

kundrelationer som i det långa ledet kommer att innebära att kunden stannar kvar och fortsatt 

använder bankens produkter och tjänster. 

 

Figur 5: Tre dimensioner av kvalitet och positionering (Zineldin, 2005) 

I detta avseende tar Yavas m.fl. (2014) också upp begreppet ”frontline”, där de syftar på de 

anställda som direkta skapare av tjänstekvalitet. Skribenten kopplar ännu en gång ihop detta 

med skapandet av image och menar att personalen på banken är de som direkt kan skapa en 

profil hos kunderna genom sitt bemötande.  

3.3.2 Kundtillfredsställelse 

Grönroos (2008) beskriver skillnaden mellan tjänstekvalitet och kundtillfredsställelse där 

tjänstekvalitet beskrivs som kundens belåtenhet i det direkta servicesammanhanget eller 

mötet, medan kundtillfredsställe beskrivs innefatta hela kundens upplevelse av besöket på 

företaget. Därför är det intressant att vidareutveckla begreppet kundtillfredsställelse. 

Söderlund (1997) talar vidare om kundtillfredsställelse på två nivåer, där första nivån 



27 
 

innefattar alla delar av erbjudandet som kunden stöter på i det direkta mötet. Exempelvis finns 

det inom en bank många delar av den utförda tjänsten som kunden har anledning att bli nöjd 

eller missnöjd med, såsom personalens bemötande och erbjudandet som kunden får. Den 

andra nivån handlar istället om kundens sammanfattade omdöme om helheten av mötet, 

närmare bestämt alla intrycken sammanvävt.  

Söderlund (1997) menar vidare att det bör finnas en samverkan mellan medarbetarna i 

organisationen för att alla ska vara medvetna om kundernas behov och på så sätt kunna 

överträffa kundens förväntningar. Det talas också om företagets sätt att överträffa kundens 

förväntningar genom att gottgöra en kund vid ett eventuellt fel eller missnöje vid 

tjänsteutförandet. Här anses det vara viktigt att ta kundernas klagomål seriöst och försöka 

kompensera eller åter tillfredsställa kunden. En kreativ respons från företaget sägs nämligen 

kunna vända kundens inledande otillfredsställelse till tillfredsställelse (Söderlund, 1997). 

Klagomålshantering och att lyssna på kundernas missnöje är också något som 

Finansinspektionen (FI) samtycker till och numera också kräver när det gäller bankernas 

verksamhet (FFFS, 2005:9).  

I samband med företagets sätt att göra missnöjda kunder åter nöjda, talar Söderlund (1997) 

också om kundernas informationsspridning, där han menar att kunder som är tillfredsställda är 

benägna att sprida beröm, medan de är villiga att sprida klagomål vid negativ tillfredsställelse. 

Detta kan åter kopplas till begreppet Word of Mouth som tidigare beskrivits av Grönroos 

(2008). Grönroos (2008) skriver vidare i sin bok att många akademiska studier endast 

fokuserar på relationen mellan tjänstekvalitet och tillfredsställelse, när det i själva verkat 

också är viktigt att relatera kundtillfredsställelse till lojaliteten bland kunderna. Kort sagt 

menar Grönroos (2008) att en god tjänstekvalitet bidrar till tillfredsställda kunder, som på 

längre sikt ger långsiktiga relationer och därmed lönsamma kunder. Därför verkar 

tjänstekvalitet vara grunden till att generera både kundtillfredsställelse och lojalitet.   

3.3.3 Kundtillfredsställelse via Internet 

I och med att bankverksamheten även visat sig bli alltmer utbrett på Internet till följd av den 

ökade konkurrensen, är det också intressant att se på vad forskare har att säga om hur 

bankerna kan uppnå kundtillfredsställelse via Interbanken. Floh och Treiblmaier (2006) 

skriver i sin rapport närmare om att kundservicen måste anpassas till den idag mer 

internetbaserade bankverksamheten, för att få kunderna tillfredsställda och lojala till den 
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fysiska banken. Skribenterna påpekar att den ökade konkurrensen mellan bankerna via 

internet, har gjort att banker måste satsa mycket på sin online-verksamhet för att på sätt och 

vis slå ut konkurrenterna även på det virtuella planet. För att vidare nå fördelarna med att ha 

lojala kunder och på detta sätt skapa en konkurrensfördel, måste företag således förstå sig på 

lojalitetsaspekten även på Internet.  

Dessutom sägs Internet vara ett kostnadssparande medel för banken att utveckla sin 

verksamhet med. Även effekten av Word of Mouth genom lojala kunder sägs ha en 

kostnadssparande effekt som marknadsföringsfördel. På detta sätt menar Floh och Treiblmaier 

(2006) att tillfredsställelse av onlineverksamheten genom Internetbanken också kan sägas 

bidra till att stärka ryktet för själva bankkontoret, som av författarna kallas för ”the offline 

world”( Floh & Treiblmaier, 2006:10). På detta sätt kan banken förutom kundtillfredsställelse 

på det fysiska bankkontoret också uppnå det via Internetbanken.    

3.3.4 CRM – vägen till kundtillfredsställelse 

Storbacka m.fl. (1994) skriver i sin 20 år gamla rapport att det då behövdes flera studier kring 

hur man kan skapa kundtillfredsställelse och starka relationer till sina kunder. Detta har idag 

utvecklats i många studier, där bland annat Grönroos (2008) utvecklat vidare hur en bra 

kundrelation kan uppnås genom CRM, Customer Relationship Management, som benämns 

vara ett centralt begrepp inom skapandet av kundvärde. Målet med CRM är framförallt att 

skapa bestående relationer tillsammans med kunden. Enligt detta synsätt baseras 

konkurrensaktiga fördelar inte endast på pris, utan också på leverantörens förmåga att hjälpa 

kunden att skapa värden. Grundläggande för CRM är en djupgående förståelse av kundens 

värdeskapande process, en process genom vilken kunden kan uppfylla sina egna mål 

(Grönroos, 2008).  

Storbacka och Lehtinen (2000) definierar en kundrelation som:  

”en process mellan kund och leverantör som består av möten som omfattar resursutbyten 

mellan leverantörens och kundens värdeskapande processer” (Storbacka & Lehtinen, 

2000:8). 

Här menar författarna att ett kundstyrt företag bör ha som mål att öka sin kunskap om hur 

kunder skapar sina egna värden med alla tillbuds stående medel. Detta för att kunna utveckla 

en relation som är till nytta både för kunden och för företaget. Författarna tar vidare upp att 
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det är viktigt för företagen att se relationen som en process och inte enbart som en tillfällig 

transaktionsbaserad kundrelation. Att se kundmötet som en enstaka transaktion kan istället 

verka blockerande för arbetet med kundrelationer, eftersom det är i det långa ledet som 

relationer skapas (Storbacka och Lehtinen, 2000). Enligt grunden för CRM måste 

leverantören dessutom intressera sig för att överföra sin kompetens till kunden som bidrag till 

att förbättra kundens värdeskapande process. CRM beskrivs vidare som en win-win-situation 

där leverantören måste inse att det viktiga är att utveckla en gemensam process med kunden 

där båda parterna drar nytta, och överge det gamla tänket med att om en part (kunden) vinner, 

förlorar den andra (leverantören av tjänsten). Det är följaktligen viktigt att det finns ett 

ömsesidigt utbyte mellan kunden och leverantören av tjänsten för att bibehålla starka 

relationer. 

Begreppet CRM specificeras också vidare till banksektorn av Zineldin (2005) där han, som 

tidigare nämnts, framhäver betydelsen av att kunna positionera sig som bank i konkurrensen 

bland alla andra banker. Det som därför är utmärkande för Zineldin (2005) inom arbetet med 

CRM är differentieringsstrategin för banken. Författaren kopplar nämligen arbetet med CRM 

till Porters två konkurrensstrategier som handlar om att antingen konkurrera med låg kostnad 

eller med differentiering för att skapa sig ett unikt värde jämfört med sina konkurrenter. 

Banker måste enligt författaren inse att ingen bank kan erbjuda alla slag av produkter och vara 

ledande bland alla möjliga kunder. Banken måste hitta sin egen bas för konkurrens och 

positionera sig för att främja den kvalitet och de produkter eller tjänster som företaget redan 

har. Genom att utmärka sig bland andra konkurrenter och därmed skapa långa kundrelationer 

kan banken stå sig stark i sin verksamhet.  

3.4 Sammanfattning referensram 

Referensramen har visat på intressenternas betydelse har ökat genom skiftet till stakeholder-

perspektivet. I och med skiftet har också kundernas betydelse och makt över företagen har 

ökat. Kundernas betydelse har kopplats till den finansiella sektorn och den rådande 

konkurrensen, för att vidare specificera kundernas verkliga maktposition inom banksektorn. 

Skapande av image och ryktesspridning har ansetts vara märkbart inom konkurrensen. Vidare 

har också bankernas arbete med kunderna som tjänsteföretag beskrivits mer ingående genom 

att behandla termer som tjänstekvalitet, kundtillfredsställelse, CRM och kundrelationer. 

Således har vi kunnat följa kundernas utvecklade betydelse från de grundläggande 

perspektiven in i banksektorn och vidare utveckla bankernas arbete med kunderna.   
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4. Empiri och tolkning 

___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt har jag valt att presentera resultatet av intervjuerna i direkt anslutning till min tolkning. 

Således kommer endast de delar från intervjuerna som varit direkt hänförliga till referensramen att 

beröras. Intervjuerna kommer att presenteras utifrån anonymitetskravet och strukturen av kapitlet 

kommer överrensstämma med frågeställningarna för att skapa en bättre sammanhållning i uppsatsen.  

 

Intervjuerna gjordes med en företagsrådgivare och en privatrådgivare som arbetar inom den 

studerade banken. Under intervjuernas gång fick de intervjuade reflektera över frågor 

gällande bland annat bankens viktigaste intressenter, tjänstekvalitet, kundtillfredsställelse och 

konkurrensen inom banksektorn. Nedan kommer de huvudsakliga nyckelorden i uppsatsen att 

behandlas var för sig utifrån svaren från intervjuerna. Den intervjuade företagsrådgivaren 

kommer som det nämnts i metoddelen att benämnas Anders Andersson, medan 

privatrådgivaren benämns Johan Johansson, eftersom de valt att vara anonyma.   

4.1 Bankens ägande och intressenter  

Intervjun inleddes med frågan om vilken av de i uppsatsen huvudsakligen behandlade 

perspektiven, närmare bestämt shareholder- eller stakeholder-perspektivet, som bäst kunde 

sägas stämma in hos den undersökta universalbanken (se bilaga 1). Här svarade båda 

intervjupersonerna att det är svårt att göra en koppling från bankens verksamhet till ett av 

perspektiven eftersom frågan både är komplex i sig, samtidigt som det heller inte är en fråga 

som konkret resoneras om på banken. Anders Andersson gav ändå ett svar i form av att det 

handlar om en samverkan mellan de båda perspektiven av ägande och intressenter, där det 

gäller att både tillfredsställa de officiella ägarna, som sätter de huvudsakliga ramarna för 

banken, men också ta hänsyn till bankens främsta intressenter, närmare bestämt kunderna. Det 

åskådliggjordes tydligt i nedanstående citat av A. Andersson. 

”Ägarnas perspektiv är det grundliga, men kunderna spelar en väldigt viktig roll med sina 

åsikter och viljor. Kunderna är det viktigaste för banken, utan kunderna finns det ingen bank, 

men banken har ändå ägare som man måste förhålla sig till som en del av intressenterna”. 

(A. Andersson, intervju, 3 december, 2014) 

Johan Johansson drog en lite mer direkt koppling från bankens verksamhet till ett av 

perspektiven, där han sade att: 
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”Om det ska dras en parallell till ett av perspektiven bör det som speglar bankens verksamhet 

bäst vara stakeholder-perspektivet.” (J. Johansson, intervju, 19 december, 2014) 

Detta specificerade och förklarade J. Johansson vidare med att banken är omgiven av många 

viktiga intressenter, däribland kunderna, men även ägarna räknas in som en viktig intressent 

för banken att ta hänsyn till. Ägarna kan därför inte sägas ha makten över företaget på egen 

hand och därför kan banken inte sägas tillhöra shareholder-perspektivet sade J. Johansson i 

enlighet med nedanstående citat: 

”Det är självklart väldigt viktigt för banken att förhålla sig rätt till sina ägare, men den 

viktigaste intressentgruppen är kunderna. Det finns många viktiga intressenter som banken 

måste ta hänsyn till, däribland ägarna och därför kan jag nog inte påstå att vi följer 

shareholder-perspektivet och bara bryr oss om ägarna”. (J. Johansson, intervju, 19 

december, 2014) 

J. Johansson talade som vi ser under intervjun om ägarna som en av alla intressenter och 

likadant nämnde A. Andersson vid ett tillfälle under intervjun, som det framkommit i 

ovanstående stycke, att ägarna är en typ av intressent. Inom det nämnda stakeholder-

perspektivet har det av Daft m.fl. (2010) framförts att alla aktörer som har ett intresse eller en 

andel i företaget, inklusive ägarna, kan ses som intressenter. Enligt min tolkning kan ägarna 

och kunderna inom banken därför ses som intressenter som är direkt kopplade till företagets 

kärnverksamhet och som därför måste tillgodoses extra framför de andra intressenterna för att 

de övriga ska kunna tillfredsställas, i enlighet med det Anthony m.fl. (2014) skrivit om. Detta 

i sin tur skulle kunna tolkas som att det verkligen skett ett skifte till stakeholder-perspektivet 

även för banken, där jag fått en uppfattning av att både ägarna och kunderna kan ses som 

intressenter som måste tillfredsställas i balans. Banken ser alltså inte upp till enbart ägarna 

som shareholder-perspektivet annars förespråkar för.  

Däremot har Friedman och Miles (2002) skrivit om att utvecklingen idag alltmer går mot att 

integrera de två perspektiven. Det finns alltså ingen tydlig ”bästa” form av perspektiven utan 

banken bör lära sig att använda delar av båda synsätten för att skräddarsy det som passar den 

egna verksamheten bäst. Under båda de behandlade intervjuerna kunde vi i ovanstående citat 

se att kunderna framställs vara en av de mest betydande intressenterna, men även ägarna lyfts 

fram som en viktig intressent. Både A. Andersson och J. Johansson har talat om att det måste 



32 
 

finnas ett samspel mellan kundernas åsikter och ägarnas krav, och det därför är svårt att 

koppla banken till ett visst renodlat perspektiv. A. Andersson påpekade i intervjun att: 

”Om ägarnas perspektiv skiljer sig mot kundernas kommer inte kunderna vara kvar och 

heller inte kunna nå ägarnas mål, det handlar om ett samspel.” (A. Andersson, intervju, 3 

december, 2014)  

På liknanden sett framhävde J. Johansson under intervjuns gång att: 

”Kunderna är självklart den viktigaste intressentgruppen, utan kunder finns ingen bank. Så 

banken kan nog ännu en gång inte sägas tillhöra enbart shareholder-perspektivet. Det finns 

fler intressenter än ägarna som är viktiga.” (J. Johansson, intervju, 19 december, 2014) 

Följaktligen har jag utifrån bankens ståndpunkt av perspektiven och av skiftet, uppfattat det 

som att banken står någonstans emellan shareholder- och stakeholder-perspektivet, där man 

indirekt eller kanske till och med omedvetet harmoniserar de båda perspektiven. Banken 

verkar utifrån intervjuerna inte följa någon renodlad form av varken shareholder- eller 

stakeholder-perspektivet. Således uppfattar jag det snarare som att man inom banken arbetar 

utifrån en kombination av de båda perspektiven där det handlar om att hitta en balans mellan 

ägarna och kunderna, samtidigt som det också gäller att ta hänsyn till andra intressenter 

runtom banken. Att svara på och särskilja vilket perspektiv som banken som organisation kan 

sägas tillhöra märkte jag däremot under intervjuerna var en väldigt svår fråga att svara på för 

både A. Andersson och J. Johansson. Detta är heller inget oväntat eftersom dessa teoretiska 

termer av perspektiv inte alltid är vanligt att man använder i företagens verkliga arbete, utan 

mer begrepp som används i analytiskt syfte. Därför har jag utifrån intervjuerna försökt att på 

egen hand tolka och placera ut banken i förhållande till shareholder- eller 

stakeholder.perspektivet, med hjälp av svaren som genererats från intervjuerna. Och utifrån 

det som sagts under intervjuerna (i ovanstående citat), har jag skapat mig en ganska tydlig 

bild av vart bland perspektiv som banken kan placeras.  

Detta kan också kopplas till den förändring av företagens omgivning som det skrivits mer om 

i referensramen där perspektiven på ägande och bolagsstyrning (corporate governance) sagts 

ha förändrats. Sachs m.fl. (2011) har framhållit skiftet från shareholder-perspektivet till 

stakeholder-perspektivet som ett nytt paradigm där företag måste samverka med alla sina 

intressenter för att klara av omgivningens ökade komplexitet, och detta är vad vi sett 

indikationer på under intervjuerna med rådgivarna på banken.   
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Vidare poängterade både J. Johansson och A. Andersson i ovanstående citat att den viktigaste 

intressentgruppen för banken är kunderna och att det ”utan kunderna inte finns någon bank” 

(J. Johansson, A. Andersson). Att det inte finns någon verksamhet utan kunderna är däremot 

en självklarhet för de flesta tjänsteföretaget, eftersom kunderna är grundbulten i all 

marknadsrörelse. Huvudsakliga syftet i studien har därför varit att undersöka hur banken tar 

hand om sina kunder och hur kundernas åsikter tas i akt. Frågan jag upprepade gånger ställt 

mig är därför hur det omtalade maktförhållandet för kunderna som intressent egentligen 

fungerar i praktiken och om kunderna verkligen har den makten de i många källor påstås ha.  

Letza m.fl. (2004) har som vi sett avbildat skiftet av corporate governance i den modell som 

visats i referensramen (se figur 3), där ägarna i och med skiftet till stakeholder-perspektivet 

inte längre anses ha en egen maktposition över organisationen. Som vi sett talas det i 

referensramen mycket om att kunderna är viktiga intressenter och att de tillsammans med 

andra intressenter, som bland annat ägarna, har fått makten över företag i och med den nya 

paradigmen, inte minst inom banksektorn (Sachs m.fl., 2011; Hempel och Simonson, 1999). 

Anthony m.fl. (2014) har i teorin ansett att om kunderna slutar att använda företagets tjänster, 

så kommer det påverka även resten av intressenterna. I referensramen har också olika typer av 

intressenter visat sig vara viktigast beroende på företagets verksamhet. Detta har bland annat 

konstaterats av Schneper och Guillén (2004), som beskrivit tre andra intressenter som är 

viktigast för ett företag än triaden av kunder, anställda och ägarna som Sachs m.fl. (2011) 

behandlat. Således kan dessa påståenden ställas mot det som rådgivarna ansett om kundernas 

betydelse och mot det faktum att kunderna anses vara den viktigaste aktören. Därför är det 

ännu en gång viktigt att se till företagets egen verksamhet för att bedöma de viktigaste 

intressenterna, i detta fall inom just banksektorn, och på kundernas verkliga makt som en 

intressentgrupp. Detta är vad nedanstående avsnitt kommer behandla vidare.  

4.1.1 Kundens makt som intressent 

Vidare i intervjuerna diskuterades frågan om i vilken mån kunderna verkligen kan anses ha 

makt som intressenter, med tanke på att en intressent av Daft m.fl. (2010) beskrivs vara en 

aktör som förutom ett intresse i företaget, även har makt att påverka företaget med sina 

åsikter. I detta avseende har det nämligen uppmärksammats en del anmärkningar mot banker i 

allmänhet, där bland annat S. Svensson från Konsumentverket klargjort att det finns 

motståndare bland kunderna som menar att man inte alls kan sägas ha makt att påverka 

bankens verksamhet och utveckling. Konsumentverkets undersökning (2010:25, bilaga 2) 
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visar på att kunder tycker att de har alldeles för lite kunskap för att kunna påverka banken, 

och säger sig därför vara underställda bankens personal. Därför har jag uppfattat att det finns 

frågetecken kring om kunderna verkligen kan anses tillhöra definitionen som ovan nämns av 

Daft m.fl. (2010), men också av Letza m.fl. (2014) om att intressenter har makt.  

I detta avseende svarade både A. Andersson och J. Johansson att kunderna visst kan ses som 

intressenter för banken som har rätt att påverka, eftersom de mer eller mindre styr 

uppkomsten av produkter och tjänster inom verksamheten. Kunderna ansågs vara det 

viktigaste banken har och därför tar banken hela tiden kundernas vilja i anspråk, inte minst 

när det gäller den tekniska utvecklingen av banken där det hela tiden gäller att följa kundernas 

behov. A. Andersson tydliggjorde under intervjun att: 

”Det går inte att banken har produkter och tjänster som kunderna inte vill ha, då kommer 

de lämna banken och finnas någon annanstans, på någon annan bank”. (A. Andersson, 

intervju, 3 december, 2014) 

Exempel som nämndes av A. Andersson var den mobila betaltjänsten Swish, som i själva 

verket är en tjänst som faktiskt härstammar från kundernas önskemål, snarare än direkt från 

ägarnas direktiv. Detta sade A. Andersson i intervjun således är en produkt som har sin grund 

i kundernas tankar som intressent, men som sedan banken tagit fram utifrån regler och praxis 

som finns för verksamheten på mer central nivå. Därför tyckte A. Andersson att kunderna har 

ett stort inflytande på banken. Här kan vi således återkomma till citatet som nämndes ovan av 

A. Andersson gällande att om kunderna inte är nöjda kan varken banken eller bankernas ägare 

att existera, utan det måste finnas en samverkan mellan ägarnas och kundernas åsikter. 

”Om ägarnas perspektiv skiljer sig mot kundernas kommer inte kunderna vara kvar och 

heller inte kunna nå ägarnas mål, det handlar om ett samspel.” (A. Andersson, intervju, 3 

december, 2014)  

 Närmare bestämt måste alltså även kunderna få vara med och påverka beslut inom banken, 

och detta är precis vad A. Andersson försökte indikera på att kunderna gör med att de är med 

och påverkar bankens verksamhet och utbud med sin efterfrågan. A. Andersson utvecklade 

detta mer ordagrant enligt nedan: 
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”Kundernas åsikter tar definitivt plats. Alla olika rådgivare märker av behov hos kunderna 

och en efterfrågan som tas vidare till högre nivå och genomförs. Vi lyssnar på kunden och 

marknaden innan ett beslut”. (A. Andersson, intervju, 3 december, 2014) 

J. Johansson ansåg vidare att kunderna kanske inte är direkt involverade i styret och sitter och 

bestämmer på samma nivå som ägarna, men att de ändå absolut har en maktpåverkan på 

banken.  

”Banken arbetar utifrån kundernas efterfrågan i val av tjänster och produkter och därför 

vore det lögn att säga att de inte får vara med och bestämma.” (J. Johansson, intervju, 19 

december, 2014) 

Här kan vi se att även J. Johansson talar om kundernas påverkan på liknande sätt som A. 

Andersson genom att framhäva kundernas efterfrågan som en påverkan. Likadant som ovan 

av A. Andersson, gav J. Johansson också exempel på tjänster och funktioner inom banken 

som skapats på en begäran från kunderna. Här sades bland annat mobilbanken och dess 

funktioner, som att kunna skaka fram sitt saldo och köpa och sälja fonder via Internetbanken, 

vara något som kommit ifrån att kunderna efterfrågat det. Mer noggrant uttryckte J. Johansson 

sin åsikt i likhet med A. Andersson som:  

”Kunderna är så pass viktiga för bankens verksamhet, det går inte att ha produkter och 

tjänster som kunderna inte vill ha, då kommer de finnas på någon annan bank. Det gäller 

således att hela tiden ta kundens vilja som intressent i anspråk förutom ägarnas. Så ja, 

kunderna kan sägas vara en intressent med makt.” (J. Johansson, intervju, 19 december, 

2014) 

Utifrån dessa åtalanden om kundernas efterfrågepåverkan uppfattade jag det som att en ny 

innovation på banken grunnas på att det faktiskt upptäckts finnas ett behov bland kunderna, 

även om det inte görs en direkt ”omröstning” bland samtliga kunder på banken. Därför 

framstod det ganska tydligt, i alla fall utifrån de intervjuade rådgivarnas mening, att kunderna 

kan anses vara en tänkbar intressent med makt för banken. Detta tolkat både ifrån såväl A. 

Anderssons som J. Johanssons uttalanden.   

Kundernas roll som intressent för banken och deras påverkan kan däremot även diskuteras ur 

en annan aspekt, där Bolman och Deal (2012) visats beskriva det så kallade politiska 

perspektivet. Inom denna teori talas det som behandlat om makt som ett viktigt begrepp där 
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man menar att vissa intressenter har mindre makt att påverka sammanslutningen än andra. 

Författarna gör en uppdelning i styrande och påtryckningsgrupper, där banken i detta fall kan 

ses som den styrande parten som har rätt att fatta beslut och kunderna som 

påtryckningsgruppen som försöker påverka banken. Utifrån min uppfattning menar Bolman 

och Deal (2012) följakligen att påtryckninggrupperna inte har någon direkt makt att påverka 

utan enbart kan försöka att arbeta fram sina åsikter underifrån företaget. I detta avseende är 

det därför intressant att diskutera de olika former av makt som Bolman och Deal (2012) 

skriver om, i förhållande till bankens verksamhet. Dessa kan således hänföras till 

banktjänstemännens position, där kunderna i Konsumentverkets undersökning (2010:25, 

bilaga 3) sagt att man förlitar sig på rådgivarnas kompetens och kunskap i ett ärende, samt på 

att det ges tillräcklig och relevant information till kunden. Därför kan kunderna påstås 

överlämna makten till banken. Här kan vi ännu en gång återkomma till det kritiker enligt 

Konsumentverket påpekar i avseende att kunderna inte har makt nog att påverka, eftersom de 

säger sig vara underlägsna rådgivarnas kunskap på banken.  

Som vi ser finns det därför motstridig teori mot det rådgivarna ansett under intervjuerna kring 

att kunderna har makt att påverka som intressenter. Här säger teorin annat om att det i själva 

verket är banken och rådgivarna som har övertaget, inte kunderna. Därför anser jag att det är 

ännu viktigare för banken att tydliggöra att det verkligen är kundernas åsikter man arbetar 

efter, om nu detta verkligen är fallet. Jag tror därför att det ur denna aspekt är väldigt viktigt 

att banken delar med sig av information och kunskap till sina kunder för att göra de delaktiga i 

processen. Detta för att mötet mellan bank och kund ska anses bli mer jämställt 

kunskapsmässigt, och det inte ska kunna påstås att det rådgivarna och banken har övertaget 

över kunderna. Det kommer enligt min åsikt alltid finnas ett gap mellan rådgivarna och 

kundernas kunskap och information om bankrelaterade ärenden, personalen på banken är trots 

allt specialiserade inom detta område, men gapet kan minskas. Detta precis som Storbacka 

och Lehtinen (2000) talar om i arbetet med CRM där det anses vara viktigt att skapa en 

gemensam process med kunden där denne har rätt att känna sig delaktig i relationen och också 

informerad av banken. I och med att såväl A. Andersson som J. Johansson upprepade gånger 

under intervjun tryckte på att ”kunderna visst är en intressent med makt att påverka” (J. 

Johansson, intervju, 19 december, 2014) är det ännu viktigare att visa detta utåt till kunderna 

och ge de denna påstådda makt. Således anser jag att det är viktigt att bankens anställda delar 

med sig av den så kallade kunskaps- och informationsmakten som Bolman och Deal (2012) 

talar om även till kunderna, för att tysta kritiken om kundernas underlägsenhet. Däremot är 
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det självfallet också viktigt att kunden i sig är engagerad i mötet och också vill ta till sig 

informationen.  

I detta avseende visade även både J. Johansson och A. Andersson medvetenhet kring att dela 

med sig av mer kunskap till kunderna. Båda de intervjuade rådgivarna berättade att banken 

behöver bli bättre på att informera kunderna om vilka tjänster som finns till förfogande, som 

exempelvis internetbanken och mobilbanken, för att kunderna ska känna sig medvetna, 

informerade och delaktiga. A. Andersson citerade att:  

”Det vi kan bli ännu bättre på är att informera kunderna om vad man kan göra i 

mobilbanken, internetbanken o.s.v.” (A. Andersson, intervju, 3 december, 2014) 

Och J. Johansson utvecklade detta ytterligare i sitt påstående: 

”En sak som vi hela tiden jobbar med att bli bättre på är att försöka informera kunderna om 

våra tjänster som internetbanken och mobilbanken. Detta är dels viktigt för att kunderna ska 

vara medvetna om de tjänster som finns och börja använda de och se deras fördelar, men 

också för att kunderna i sin användning ska kunna bidra med nya åsikter och idéer på vad 

som vidare kan utvecklas i dessa tjänster.” (J. Johansson, intervju, 19 december, 2014) 

Utifrån dessa påståenden kunde jag tycka att både rådgivarna verkade medvetna om att 

bankens framgång eller utveckling vilar på att man informerar kunderna och gör de delaktiga i 

utvecklingen. ”Utan kunderna finns det ingen bank” (A. Andersson, intervju, 3 december, 

2014) som A. Andersson tidigt klargjorde, men kunderna behövs till mer än endast köp av 

tjänster. Som vi kan se i J. Johanssons ovanstående citat behövs kunderna också till att 

utvärdera och förbättra den befintliga bankverksamheten, och således som jag tolkar det till 

att utveckla banken. Därför anser jag ännu en gång att det är viktigt att involvera kunderna i 

verksamheten och att dela med sig av kunskap och information, både i enlighet med de teorier 

jag visat på ur referensramen, men också utifrån de hittills behandlade empiriska inslagen av 

rådgivarna. 

4.1.2 Den kontantfria utvecklingen av banken 

Något som också talades vid under intervjun i förhållande till kundernas makt att påverka som 

intressent är bankernas kontantfria utveckling som väckt en del tvivel bland vissa kunder och 

som är av betydelse att behandla i detta avsnitt. Kritiker påstår enligt S. Svensson från 

Konsumentverket att kunderna inte har haft något att säga till om i detta och banken endast 
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tagit beslutet av egen räkning. Detta är något som både J. Johansson och A. Andersson valt att 

försvara med att ”det är väldigt förenklat att säga att banken tagit beslutet endast av egen 

vinning” (A. Andersson, intervju, 3 december, 2014), när det i själva verket är många andra 

faktorer som spelar in. A. Andersson specificerade vidare orsakerna till den kontantfria 

utvecklingen och sade att:  

”Ägardirektiv och bankens åsikt är endast en liten del av fastställandet. De stora grunderna 

till den minskade kontanthanteringen är att öka säkerheten för de anställda på banken, men 

också för kunderna, i och med rånrisken med kontanter. En annan stor orsak är att minska 

uppkomsten av penningtvätt och pengar som kommer från brottslighet.” (A. Andersson, 

intervju, 3 december, 2014) 

Olyckligt nog finns det alltid personer som försöker kringgå systemet eller lagar och regler 

sade A. Andersson vidare, och därför måste banken skärpa sina kontroller och policyer för att 

skydda den stora massan av kunder, och också personalen. Dessa orsaker ansågs däremot vara 

väldigt svåra att förklara för en enskild kund och det uppstår därför många olika åsikter i 

frågan. A. Andersson uttalade sig om att: 

”Majoriteten av kunderna inte begår brott med att ha kontanter och är bara hederliga 

människor som vill förenkla sin vardag med kontanter, men tyvärr är alla inte sådana utan 

vissa begår brott via kontanter och detta måste bankerna försöka undvika.” (A. Andersson, 

intervju, 3 december, 2014) 

J. Johanssons svar på frågan om kontanternas borttagande var liknande enligt följande: 

”Jo, jag vet att det finns väldigt många synpunkter kring kontantfrågan, men oftast vet inte 

kunderna om orsakerna till att kontanterna tagits bort. Då är det enkelt att skylla på att 

banken inte brytt sig om kundernas åsikter.” (J. Johansson, intervju, 19 december, 2014) 

Övergången till att bli ett kontantfritt kontor beskrevs av J. Johansson som en väldigt svår 

period med mycket motstånd. J. Johansson berättade att det har funnits mycket åsikter bland 

kunderna om kontantfrågan och att många kunder ställde sig emot att ta bort kontanterna. 

Dessutom hade det heller inte har varit alldeles enkelt att förklara för kunderna varför 

kontanterna tagits bort, att det i själva verket varit för kundernas skull och säkerhet. J. 

Johansson sade däremot att reaktionerna på att kontanterna tagits bort i nuläget lugnat ned sig 

i nedanstående citat. 
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”Nu har det däremot gått ett tag och det kommer endast enstaka människor som klagar på 

kontanthanteringen Det märks nu att många kunder börjat vänja sig vid att vi inte har 

kontanter och förstå varför, men det har tagit sin tid.” (J. Johansson, intervju, 19 december, 

2014) 

Ett annat exempel som J. Johansson också nämnde är att många kunder tycks ha åsikter om de 

skärpta kraven på identifiering av såväl kunden i sig men även större summor av kontanter 

som en kund vill sätta in. Likadant här påpekade J. Johansson att det finns säkerhetsskäl och 

flera andra orsaker som spelar in på varför banken tagit bort kontanterna, än vad kunderna 

spekulerar kring.  

I detta avseende kan jag personligen tycka att åsikterna som finns mot den kontantfria 

utvecklingen och den skärpta tillsynen ännu en gång har att göra med kunskaps- eller 

informationsbrist bland kunderna. Människor uttrycker, som S. Svensson från 

Konsumentverket berättat, negativt om att bankerna avlägsnar kontanterna och på detta vis 

försvårar kundernas vardag, men försöker heller inte själva förstå vad orsakerna till detta är. 

Numera har de flesta bankkontoren inom den studerade banken som J. Johansson uttryckte 

det, men också andra bankkedjor i allmänhet valt att fortsätta i det kontantfria spåret och med 

identifiering av kunderna och av kontanters ursprung. Därför är det svårt för mig att se att 

detta skulle vara en negativ trend. Olyckligt nog finns det alltid intressen som drabbas 

samman och det kommer därför alltid finnas missnöjda kunder med varje beslut som banken 

tar. Därför är det enligt min mening omöjligt för banken att tillfredsställa alla sina kunder vid 

ett beslut. Givetvis är det däremot upp till bankerna att tysta denna kritik med att informera 

sina kunder om varför exempelvis kontanterna tagits bort, och på detta sätt skapa en förståelse 

för omställningen också detta kopplat till CRM och kunskapsdelningen till kunderna av 

Storbacka och Lehtinen (2000).  

Att informera kunderna under stora förändringar som kontantfrågan är också något som A. 

Andersson påpekade att banken måste förbättra, då banken sades vara ”en organisation som 

är väldigt tacksam för kritik i media” (A. Andersson, intervju, 3 december, 2014), och det lätt 

kan svärta bankens rykte om kunderna inte är samförstådda i förändringen. Därför påpekade 

A. Andersson att det är bra om banken kan få kunderna att inse varför en viss ändring görs för 

att få de mer mottagliga för det.  
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”Det är viktigt att man som bank informerar kunderna om varför man inför förändringar. 

Viktigt att få kunderna att inse varför man gör vissa saker som man gör. Inte minst 

kontanthanteringen.” (A. Andersson, intervju, 3 december, 2014) 

Banken bör också enligt min mening hitta alternativa vägar till de kundgrupper som 

förändringen verkligen inte passar. Exempelvis är den äldre generationen en kundgrupp som 

enligt Konsumentverket (2010:25) påpekats ha svårt att vänja sig vid ett samhälle utan 

kontanter, och vid den ökade teknologin. Här kan det då vara bra att ha alternativa lösningar 

till denna kundgrupp, för att på detta sätt ge en mjukare övergång till att vänja kunderna vid 

en kontantfri vardag. Däremot är det enligt min mening också upp till varje kund att försöka 

förstå sig på orsakerna till ett beslut som tas i en bank och också försöka vara öppen för 

förändringar innan det kritiseras. Omgivningen förändras ständigt som det upprepade gånger 

av bland annat Daft m.fl. (2010) och Ott m.fl. (2011) har påpekats, och därför är det viktigt att 

förstå att även banken och dess system måste förändras över tiden. Därför måste man även 

som kund vara öppen för att banken inför förändringar och nyare system.  

4.2 Bankens konkurrens mot andra banker 

Statistik och teori har som vi sett visat på att konkurrensen för de stora universalbankerna har 

ökat och bankerna därför måste differentiera och utmärka den egna verksamheten mot sina 

konkurrenter (Zineldin, 2005; Yavas m.fl., 2014: Konkurrensverket, 2013:4). I frågan om den 

behandlade banken kunde anses vara en konkurrenskraftig bank svarade både A. Andersson 

och J. Johansson med ett klart ”ja” (A. Andersson, J. Johansson). Något som både J. 

Johansson och A. Andersson i nuläget ansåg ligga till grund för banken att utmärka sig med 

bland andra konkurrenterna var på nationell nivå den utvecklade internetbanken och bankens 

kapitalstarkhet inför bland annat konjunkturer. A. Andersson påpekade dessutom på mer lokal 

nivå den väldigt höga kompetensen bland medarbetarna samlat på ett enda bankkontor med 

enhetslösningar både på privat och på företagsnivå.  

”På lokal nivå har vi en väldigt hög kompetens samlat på banken såväl privat som på 

företagsnivå, som gör att vi kan erbjuda något extra jämfört med andra banker, med 

enhetslösningar för både privat och företag.” (A. Andersson, intervju, 3 december, 2014) 

Dessa faktorer menade både J. Johansson som A. Andersson utgör extremt viktiga fördelar för 

banken, för att erbjuda kunderna något extra jämfört med andra banker. Däremot påpekade 

såväl företagsrådgivaren A. Andersson som privatrådgivaren J. Johansson att konkurrensen 
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idag är tuff i och med de nyetablerade nischbankerna, eftersom de ofta specialiserar sig på en 

viss tjänst och därför har lättare att differentiera sig, medan universalbankerna erbjuder en 

bredare bas av tjänster och produkter, vilket också nämndes i referensramen av 

Konkurrensverket (2013:4). Som vi också kunnat se är banksektorn under en ständig 

konkurrens, samtidigt som omgivningen hela tiden förändras (Konkurrensverket, 2013:4). Det 

är därför, precis som A. Andersson antydde, svårt att nöja sig och stanna upp, eftersom 

konkurrenterna då kommer att gå om en.  

”Det handlar om att hela tiden utveckla det man erbjuder alla kunder, såväl produktmässigt 

som kunskapsmässigt mot kunderna för att konkurrera. Och ha kundens bästa i åtanke.” (A. 

Andersson, intervju, 3 december, 2014) 

Istället måste banken ha i åtanke att ständigt utveckla sitt erbjudande mot kunden, såväl 

produktmässigt som tjänstemässigt som också Storbacka och Lehtinen (2000) påpekar i 

differentieringen av relationsprocesser. Banken måste således försöka ligga före med både 

den tekniska utvecklingen i sina produkter, men också arbeta med en god tjänstekvalitet mot 

kunderna för att få de att stanna kvar. Därför ansåg A. Andersson att det är väldigt viktigt att 

ständigt överraska kunderna med något nytt utöver deras befintliga behov och på detta sätt 

”överträffa kundernas önskningar” (A. Andersson, intervju, 3 december, 2014).  

Detta uttryck kan utvecklas vidare i J. Johanssons nedanstående uttalande: 

”För att konkurrera handlar inte nödvändigtvis om att ha lägsta räntan i förhållande till 

andra banker, utan det gäller att skapa en bra helhet för kunden genom att erbjuda bästa 

möjliga lösningar för kunden och överträffa kundernas förväntningar.” (J. Johansson, 

intervju, 19 december, 2014) 

Likadant här ser vi att J. Johansson pratade i termer om att ”överträffa kundernas 

förväntningar” (J. Johansson, intervju, 19 december, 2014). Här menade J. Johansson vidare 

att det för banken är viktigt att skapa en hållbar relation med kunden för att konkurrera på 

längre sikt. Det räcker inte med att ha en ytlig relation som endast baserar sig på ett enskilt 

erbjudande eller transaktion, utan kunderna måste uppskatta helhetserbjudandet från banken 

för att stanna kvar. Således påpekade J. Johansson att det är viktigt för banken att utveckla 

hela erbjudandet, inkluderat både produkten och servicen, för att kunna behålla sina kunder 

och på detta sätt skapa en konkurrenskraft på lång sikt. Detta höll även A. Andersson med om 

genom att säga: 
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”Det handlar inte om lägsta räntan eller bästa scenlösningen, utan om att bygga en hållbar 

relation mellan kund och bank.” (A. Andersson, intervju, 3 december, 2014). 

I förhållande till bankens konkurrens framhäver Zineldin (2005) Porters två 

konkurrensstrategier i referensramen som ett bra sätt att konkurrera med för bankerna, där det 

handlar om att antingen konkurrera med mer produktmässigt med låga priser eller med att 

differentiera sig och skapa ett unikt värde för kunderna. Här kan jag i förhållande till Porters 

konkurrensstrategier anse att banksektorn är en bransch som är svårare att utmärka genom att 

pressa priser. Detta då det bland annat är svårt att styra exempelvis räntornas storlek för en 

enskild bank i och med att gränsen sätts på högre nivå av Riksbanken. Eftersom 

universalbankernas kompletta utbud av tjänster ofta är snarlik varandra kan jag också tänka 

mig att det är svårt att särskilja priserna något märkbart från de andra bankerna, frånsett att det 

erbjuds helt annorlunda tjänster. Dessutom talade också A. Andersson om att ”det är svårt att 

pressa priserna lägre än att det också fungerar för banken” (A. Andersson, intervju, 3 

december, 2014) och därför tolkar jag det som att det är svårt att konkurrera med just pressade 

priser för en universalbank. Av den orsaken ser jag det som mer lämpligt för banker att 

konkurrera genom att differentiera service och bemötande mot kunderna än om enstaka 

kostnader och räntor.  

Som det berörts förespråkar även Grönroos (2008) och Storbacka och Lehtinen (2000) om att 

det för tjänsteföretag är viktigare att differentiera sin tjänsteverksamhet utanför själva 

produkten, där det hela tiden handlar om att skapa en bra service mot kunderna. Detta för att 

vidare förbättra kundens upplevelse av mötet med banken. Detta anser jag också att vi kunde 

se spår av hos den studerade banken där både A. Andersson och J. Johansson påpekade 

servicen mot kunderna som väldigt viktigt. Dessutom konstaterades det också av J. Johansson 

i ovanstående citat att banken gärna satsar på helheten av mötet och på längre relationer med 

kunderna än att förhållandet med kunden ska balansera på en enstaka prissituation, något som 

också A. Anderssons citat bekräftade. Därför anser jag att banken bör lägga störst krut på att 

skapa en god upplevelse i mötet med sina kunder för att skapa bättre kundrelationer och på 

detta sätt utmärka sin verksamhet mot konkurrenterna. Detta är också en efterfrågan som visat 

sig vara omtalad av kunderna i Konsumentverkets undersökning (2010:25), där många 

värderat servicen och känslan av att känna sig sedd på banken som väldigt betydande.  

I sammanhanget med att skapa relationer kan vi också återkomma till betydelsen av 

imageskapande som Yavas, m.fl. (2014) skrivit om. Banken sägs nämligen kunna använda 
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imagen som ett konkurrensverktyg genom att positionera sig i kundernas ögon. Detta kan 

också kopplas till det fenomen som Grönroos (2008) benämner som Word of Mouth, som just 

syftar på nöjda kunders sätt att skapa goda rykten kring företaget. Här är det därför ännu en 

gång viktigt att skapa långsiktiga relationer med kunderna då det är de lojala kunderna som 

enligt Yavas, m.fl. (2014) sägs vara de som starkast förespråkar för banken. Genom en god 

image kan banken också locka till sig fler trogna kunder och på sikt också uppnå lönsamhet 

genom en förbättrad konkurrenskraft. Yavas m.fl. (2014) har bland annat påpekat att de 

anställda är väldigt viktiga i skapandet av image för banken, i det som benämnts ”frontline”. 

Med detta menar skribenterna att banken kan skapa ett värde direkt mot kunden med en 

kompetent och serviceinriktad frontlinje av medarbetare. I detta avseende kunde vi också se 

att A. Andersson talade mycket om betydelsen av kunskap och kompetens bland de anställda 

för att skapa en bra service och bra relationer till kunderna.  

”Kunderna kommer in och har ett behov och behöver hjälp med något. Vårt arbete är att ta 

hand om kunderna och få de att gå ifrån banken nöjda. Detta är ett kontinuerligt arbete och 

utvärderande av hur man jobbar idag och vad som kan göras bättre.” (A. Andersson, 

intervju, 3 december, 2014) 

Det framkom också att erfarenhet måste utbytas mellan medarbetarna för att det ska skapas en 

medvetenhet om kundernas ständigt förändrade behov och hur bankens personal kan 

överträffa kunderna i mötet, som också Söderlund (1997) skrivit mer om. Detta för att vidare 

bygga upp hållbara relationer med kunderna. De senaste diskussionerna som gjorts om 

imageskapande och differentiering kan således sammanfogas med mitt ovanstående 

resonemang om att bankens främsta konkurrensstrategi enligt min mening bör vara att 

differentiera sin tjänsteverksamhet och vidare sin servicenivå för att skapa en god image och 

Word of Mouth bland kunderna. Service och tjänstekvalitet resonerar jag mer om i 

nedanstående avsnitt.  

4.3 Bankens arbete som tjänsteföretag 

4.3.1 Tjänstekvalitet direkt mot kunden 

Intervjuerna behandlade utifrån studiens frågeställningar också banken som tjänsteföretag, där 

många skribenter i den teoretiska referensramen har relaterat banken till en form av 

förmedlingsföretag. Här har termer som tjänstekvalitet, CRM och kundtillfredsställelse 

framhävts vara väldigt viktiga. Bland annat har begreppet service management beskrivits av 
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Normann (2011), där det talats om serviceleveranssystemet med fokus på tre viktiga 

beståndsdelar. Just serviceleveranssystemet kan också föras samman med det rådgivarna på 

den undersökta banken uttalade sig om under intervjun gällande tjänstekvalitet direkt mot 

kunden.  

Här talade både A. Andersson och J. Johansson om att det som kan anses vara viktigast i det 

direkta mötet med kunden och tjänsteutförandet är att lyssna på kunderna för att ge 

individuellt anpassade lösningar till varje kund. A. Andersson utvecklade detta genom att: 

”Som bank är det viktigt att vi lyssnar på kunden och på marknaden. Som rådgivare bör man 

också lyssna lite mer än vad kunden direkt säger att den behöver hjälp med, för att ta 

relationen med kunden ett snäpp längre än kundens första behov.” (A. Andersson, intervju, 3 

december, 2014) 

Således ansågs både kunden och personalen spela en väldigt viktig roll i enlighet med det 

ovan nämnda serviceleveranssystemet, där varje medarbetare tycktes behöva vara 

uppmärksam i varje möte med en kund. Genom att ”lyssna lite extra” på varje kund sades 

banken av A. Andersson kunna ”utveckla erbjudandet för kunden och komma till ett 

samförstånd med kunden om att medarbetarna på banken i själva verket vill kundens bästa” 

(A. Andersson, intervju, 3 december, 2014). Detta som ett sätt att hela tiden utveckla 

relationen och förlänga relationen mellan banken och kunden. Detta kan också kopplas till det 

som tidigare citerats av Storbacka och Lehtinen (2000): 

”Jag brukade tycka att vårt syfte var att tillfredsställa 100 % av kundbehoven. Nu har jag 

insett att vi måste tillfredsställa 120 % av dem.” (Storbacka & Lehtinen (2000:25). 

Här menar författarna att företag förutom att tillfredsställa kundernas aktuella behov även 

måste lägga fokus på framtida erbjudanden för att på detta sätt också förlänga relationens 

livslängd. Alltså stämmer det överens med A. Anderssons synpunkt kring att ”lyssna lite 

extra” och ta kundmötet ett snäpp längre än 100 %. Dessa antydanden kan också kopplas 

vidare till det A. Andersson påpekade om att ”vägen till kundnöjdhet är ett ständigt arbete för 

banken” (A. Andersson, intervju, 3 december, 2014). Banken kan som A. Andersson antydde 

inte nöja sig med att kunden vid ett enstaka tillfälle säger sig vara nöjd, utan det gäller hela 

tiden att utveckla sitt erbjudande till kunden i en långsiktig ständigt återkommande process, 

som Storbacka och Lehtinen (2000) talar om, snarare än att endast fokusera på enstaka 

transaktioner.  
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4.3.2 Skapandet av långsiktiga relationer 

Det talades under intervjuns gång av båda de intervjuade rådgivarna mycket om långsiktiga 

relationer och en ömsesidig förståelse och process mellan kund och rådgivare. A. Andersson 

beskrev tydligt att en ideal långsiktig relation bygger på öppenhet och ärlighet i mötet från 

båda hållen, där båda parterna i processen förstår varandra. Här uttalade sig A. Andersson 

också enligt följande under intervjun: 

”Jag måste som medarbetare lyssna på och förstå vad kunden vill och behöver, men kunden 

bör också förstå att jag som bank också måste överleva.” (A. Andersson, intervju, 3 

december, 2014) 

Detta kan kopplas till den beskrivning Storbacka och Lehtinen (2000) ger av tjänsteutförandet 

som en ömsesidig process mellan kund och förmedlare i det som kallas för CRM, där målet är 

att båda parterna i relationen ska känna att de har inflytande. Därför krävs det, precis som A. 

Andersson med ovanstående citat menade, en förståelse och kommunikation mellan de båda 

parterna för att bygga vidare på en långsiktig relation. J. Johansson talade även om att det är 

viktigt att personalen på banken delar med sig av sina kunskaper till kunden för att få denne 

att känna sig delaktig och på detta sätt vidare stärka den värdeskapande processen och de 

framtida relationerna.  

”Det är viktigt att det finns en bra helhet av bankens erbjudande och mottagande mot 

kunderna för att skapa långsiktiga relationer. Men det behövs också ömsesidighet där både 

banken och kunden vill utveckla relationen. Kunden måste också vara villig att stanna på 

banken och låta banken utveckla bästa möjliga relation med denne.” (J. Johansson, intervju, 

19 december, 2014) 

Det gäller således som jag uppfattade det att se mötet med kunden som en gemensam process 

snarare än att se det som en tävling, där det gäller att överrösta kunden och få mötet att sluta 

på bankens egna villkor. Här menade J. Johansson vidare att kunden också måste vara lika 

öppen som banken för att utveckla relationen, och på något sätt verkligen förlita sig på att 

banken vill kundernas bästa.  

En långsiktig relation sades också av både A. Andersson och J. Johansson vara viktig i 

avseende att förstå om kunden är riktigt nöjd eller inte. En kund kan nämligen som vi sett av 

Storbacka och Lehtinen (2000) säga sig vara nöjd med ett ärende eller med hela banken, men 
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sedan ändå byta bank eller i grunden vara missnöjd. I detta avseende menade A. Andersson att 

det nästintill är omöjligt att vara säker på om kunden är nöjd, om det inte finns en god dialog 

sinsemellan.  

”Det är här den långsiktiga relationen mellan de båda parterna spelar en betydande roll, 

genom att kunden med öppenhet kan uttala sig lättare om sitt nöje eller missnöje.” (A. 

Andersson, intervju, 3 december, 2014) 

Banken vill alltid göra en kund nöjd menade A. Andersson, och försöka hålla kvar sina 

kunder, men vägen till detta vilar på en respekt och uppriktighet mellan kund och bank. Detta 

kan vidare hänföras till den koppling som Storbacka och Lehtinen (2000) gör mellan 

tjänstekvalitet kundtillfredsställelse, samt också lojaliteten bland kunderna. Här menar 

författarna att det viktiga inte är att kunden påstår sig vara nöjd i tillfället utan om kunden 

väljer att stanna kvar på banken. Detta har att göra med det som under referensramen 

beskrivits gällande att en kund som säger sig vara nöjd inte alltid stannar på en bank, och 

tvärtom. Kunderna måste därför kunna vara uppriktiga om missnöjen. Söderlund (1997) tar 

vidare denna aspekt i teorin med att det är av stor vikt för företag att försöka kompensera 

kunderna vid ett missnöje för att vända det mot tillfredsställelse. Detta kan kopplas till det J. 

Johansson talade om gällande betydelsen av att notera och föra vidare klagomål. Här sade J. 

Johansson att: 

”Det är väldigt viktigt att ta kundernas klagomål och missnöjen i akt, små som stora, och föra 

det vidare till central nivå så att banken kan ta itu med missnöjet. Klagomålshanteringen är 

något som vi på banken ständigt försöker förbättra och arbetar flitigt med att få det att bli en 

självklar del i arbetet på banken.” (J. Johansson, intervju, 19 december, 2014) 

Med detta menade J. Johansson att det är viktigt att aktivt visa kunderna att man arbetar för 

kundernas bästa, men också verkligen förbättra sig som bank i förhållande till det kunderna 

har anmärkt på. Därför är det också viktigt att föra vidare klagomålen. Klagomålshantering är 

också något som påpekats vara viktigt av Söderlund (1997), inte minst hos bankerna där även 

Finansinspektionen (FI) som nämnt ställt krav (FFFS, 2005:9). J. Johansson berättade att det 

är viktigt att varje anställd noterar och är mottaglig för klagomål från kunderna för att banken 

ska kunna förbättra sig i det kunden ansett sig vara missnöjd med. Däremot då det gäller 

kompenseringar vid missnöjen ansåg både J. Johansson och A. Andersson att det är svårt att 

dra en generell gräns över hur kunder kan kompenseras eller gottgöras i praktiken, då detta är 
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väldigt individuellt till varje fall och kund. Istället är det viktigt att se på varje fall, klargjorde 

de, och göra en förändring eller gottgöra kunden utifrån vad kunden är missnöjd med.  

”Det gäller att se på vad kunden är missnöjd med och vad det berott på. Sedan göra någon 

förändring eller gottgöra kunden på något sätt. Det är generellt omöjligt att ha en allmän 

kompensation.” (A. Andersson, intervju, 3 december, 2014) 

I samband med företagets sätt att göra missnöjda kunder åter nöjda kan vi också åter upprepa 

det som Söderlund (1997) framhävt om kundernas informationsspridning, där han menar att 

kunder som är tillfredsställda är benägna att sprida beröm, medan missnöjda kunder tvärtom 

gärna sprider klagomål till omgivningen. Därför är det viktigt att banken arbetar flitigt med 

klagomål och kompensering. Genom bättre relationer och en bra hantering av missnöjdhet kan 

banken också skapa vidare konkurrensfördelar genom det som tidigare diskuteras med image 

och Word of Mouth.   

Ovanstående resonemang kan också kopplas till Konsumentverkets undersökning (2010:25), 

där kunder har antytt att man helst inte byter bank om det finns en god relation till banken. 

Det sägs då utvecklas en lojalitet som gör att kunden stannar kvar trots enstaka missnöjen i ett 

erbjudande. Samtidigt kan en kund också vara väldigt nöjd men ändå byta bank på grund av 

omständigheter som byte av bostad eller lånevillkor till detta. I själva verket är det, som jag 

uppfattar det, relationen till kunderna som räknas och som gör att kunden fortsätter att stanna 

kvar på banken, förutsatt andra omständigheter som exempelvis byte av stad som gör att 

kunden måste byta bank på egna premisser. Således kan vi se att det Storbacka och Lehtinen 

(2000) talat om att kunden måste få vara delaktig i relationen med banken för att den ska bli 

bestående stämmer. Det passar också ihop med det Storbacka m.fl. (1994) påstått om att den 

direkta tjänstekvaliteten har en grundläggande betydelse för kunders tillfredsställelse, och 

vidare en god relation med kunden.  

4.3.3 Kundernas tillfredsställelse av banken 

De intervjuade rådgivarna fick också frågan om hur kundtillfredsställelse kunde uppnås 

utifrån det som bland annat Storbacka m.fl. (1994) påstått om att det finns en skillnad mellan 

direkt tjänstekvalitet och helheten av kundens upplevelse som definierats som 

kundtillfredsställelse. I detta avseende talade J. Johansson som nämnt om tjänstekvalitet i 

form av serviceleveransen direkt mot kunden, som ovan behandlats. Kundtillfredsställelsen 
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och helheten av kundens upplevelse diskuterades istället på ett annat plan där tjänstekvaliteten 

ansågs vara en del av den totala kundtillfredsställelsen. J. Johansson sade att:  

”Det är svårt att dra en generell gräns för vad som kan göras för att få kunder 

tillfredsställda, i och med att upplevelsen är så pass individuell.” (J. Johansson, intervju, 19 

december, 2014) 

Detta tolkade jag som att han menade att det främst är servicen i det direkta sammanhanget 

som spelar en avgörande roll för kundtillfredsställelsen, eftersom det är det som är under 

bankens eller rådgivarnas direkta kontroll. Stämningen och andra aspekter i banken ansågs 

nämligen vara svårare och mindre flexibla att kontrollera eftersom varje kunds omdöme om 

dessa faktorer är olika. J. Johansson utvecklade detta enligt följande: 

”Egentligen är servicen i den direkta kontakten med kunden det enda som ligger under 

rådgivarnas direkta kontroll. Andra faktorer som lokalen o.s.v. är istället sådant som är 

kopplat till kontoret eller banken som helhet.” (J. Johansson, intervju, 19 december, 2014) 

Här menade J. Johansson vidare att kundernas syn på olika saker är väldigt individuellt och 

det därför är svårt att anpassa fasaden och miljön av banken till varje kund. Därför kan 

rådgivarna lättare påverka kundtillfredsställelsen genom att försöka identifiera varje kunds 

behov i det direkta mötet och vidare maximera känslan av servicen på banken. Däremot 

framgår det av Konsumentverket (2010:25) att kunder har åsikter just om att rådgivarna bör 

visa en förståelse för den individuella kundens behov, men också att det ska finnas en tydlig 

känsla av att personalen på banken vill hjälpa en. Således förstår jag det som att personalen på 

banken måste kunna skapa ett förtroende bland sina kunder där det tydligt framgår i mötet 

med kunden att man är engagerad som rådgivare. Detta är också något som A. Andersson 

hållit med om utifrån intervjun där det just sades att ”kunden måste inse att man som 

rådgivare vill kundens bästa” (A. Andersson, intervju, 3 december, 2014). Utifrån kundernas 

åsikter i Konkurrensverkets undersökning (2010:25) verkar det däremot som att det finns en 

del att jobba med för att få kunderna att inse detta och skapa en tillit hos dem. Därför anser 

jag att banken bör vara tydligare i sin tjänstekvalitet för att detta ska kunna gynna den totala 

kundtillfredsställelsen. 

Som vi sett i referensramen lyfter Söderlund (1997) upp två nivåer av kundtillfredsställelse, 

där första nivån innefattar delarna av erbjudandet i det direkta mötet med exempelvis en 

rådgivare på banken, medan den andra nivån istället syftar på kundens omdöme av helheten 
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av besöket på banken. A. Andersson diskuterade i denna fråga problemet med köer i en bank 

vid vissa tider som en del av kundernas totala tillfredsställelse och vidare vad banken gör för 

att förebygga detta. Företagsrådgivaren talade om betydelsen av att uppmärksamma kunderna 

och kunna förklara varför det är sådan lång väntetid, och en del av servicekvaliteten nämndes 

vara just att informera kunden att det finns andra smidigare sätt att lösa ärenden, exempelvis 

via internetbanken eller mobilbanken. A. Andersson påpekade däremot ändå att: 

”Om kunden emellertid inte behärskar dessa andra alternativ och ändå vill komma in på 

banken ska kunden likväl känna sig välkommen in.” (A. Andersson, intervju, 3 december, 

2014) 

Detta kan jag också koppla till det Konsumentverkets rapport (2010:25) visat på där kunderna 

har uttryckt att man vill bli sedd när man kommer in på banken. Således verkar det självklart 

att det är viktigt att verkligen se kunden och att få kunden att känna sig lika sedd och 

välkommen för att behålla en långsiktig relation. I detta sammanhang kom det under under 

samtalet med A. Andersson också fram att den lokala banken är mitt uppe i ett projekt för att 

förbättra miljön och upplevelsen inne på banken, och få det att bli mer kundvänligt, genom ett 

ombygge och en omorganisation på banken. Syftet är just att kunderna ska känna sig mer 

synliga och välkomna in på banken, genom att personalen ska kunna bemöta kunderna direkt i 

entrén och därmed skapa en bättre kundtillfredsställelse. Detta kan liknas vid det Marmefelt 

(1998) skrivit om där det för kunderna spelar en viktig roll hur banken invändigt är uppbyggd 

för att förbättra känslan av mötet och för att kunden ska känna sig sedd och välkommen. 

Genom den nya byggnationen kan banken bättra på både var och hur tjänsten utförs och på så 

sätt också stärka sin funktionella kvalitet som en del av den totala tjänstekvaliteten 

(Marmefelt, 1998). Dessutom anser jag att banken vidare genom denna förändring och en 

bättre kundtillfredsställelse kommer att kunna skapa sig en bättre konkurrenskraft i 

förhållande till andra konkurrenter. En god kundupplevelse och god tjänstekvalitet kan snabbt 

förvandlas till lönsamhet, har Zineldin (2005) vidare poängterat.  

Därför påpekar jag ännu en gång vikten av att skapa en god servicekvalitet och en positiv 

upplevelse för kunden, för att kunderna ska bli lojala och stanna kvar på banken och i gengäld 

gynna bankens verksamhet med alla innehållande delar som diskuterats i tolkningskapitlet. 

Betydelsen av tjänstekvalitet, kundrelationer och kundtillfredsställelse kan slutligen summeras 

i det företagsrådgivaren Anders Andersson och privatrådgivaren J. Johansson avslutade sina 

intervjuer med i följande motsvarande citat:  



50 
 

”Varje kund och varje enskilt fall är unikt. Vi vill ha nöjda kunder, både banken och anställda 

mår bäst då. Det är ett öppet utbyte åt båda hållen - om kunderna är nöjda, är också banken 

på sikt nöjd.” (A. Andersson, intervju, 3 december, 2014) 

”Kunderna är viktiga för banken, och därför sätter vi fokus på våra kunder. Istället för att 

chansa på vad kunderna efterfrågar så lyssnar vi flitigt på deras åsikter. Det är endast på 

detta sätt som banken kan lyckas.” (J. Johansson, intervju, 19 december, 2014) 
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5. Slutsats 

___________________________________________________________________________

Den behandlade analysen mynnar slutligen ut i en slutsats, där bland annat frågeställningarna 

kommer att presenteras och besvaras i ordinarie ordning. Det kommer också göras en diskussion av 

egna förslag till bankens fortsatta arbete, samt en tankeställning om vidare forskning.  

 

5.1 Resultat av frågeställningarna 

5.1.1 På vilket sätt kan kunden anses ha makt att påverka banken som intressent? 

Som det har framgått i både empiri- och tolkningsavsnittet har banken talat för att kunderna 

kan anses ha ett inflytande på banken. Kunden har framstått som den viktigaste intressenten 

och man har sagt att utan kunderna finns det ingen bank. Jag har observerat att banken tar de 

flesta besluten utifrån kundernas efterfrågan eller åsikter. I och med bankens 

klagomålshantering kan jag tycka att banken tar kundernas synpunkter i akt även på denna 

nivå. Som vi sett har emellertid vissa källor också talat om att kunderna är underlägsna 

bankpersonalens kunskap och därför inte kan anses ha makt att framföra sina ståndpunkter. 

Däremot har jag ändå uppfattat största delen av resultatet i studien som att kunderna kan 

påverka om de bara själva vill, men här behöver banken också göra klart för kunderna att man 

lyssnar på dem, och också göra de delaktiga i rådgivningsprocessen. Kunderna kan alltså i 

huvudsak anses ha makt att påverka banken med deras efterfrågan, men också genom 

klagomål och synpunkter på sådant som behöver förbättras. Utifrån studien har jag också fått 

en egen uppfattning av vilka intressenter förutom kunderna som kan anses vara viktigast för 

banken och dessa är de anställda, i och med deras upprepade gånger nämnda betydelse, men 

också ägarna. Således kan min egen åsikt av bankens verksamhet sägas höra ihop med den 

triad som Sachs m.fl. (2011) talar om där de bedömer just kunderna, anställda och ägarna som 

topp tre viktigaste intressenterna för ett företag.  

5.1.2 Hur förhåller sig banken till den rådande konkurrensen? 

Jag har tidigare framfört att den studerade banken påpekats ha fördelar i att bland annat vara 

kapitalstarkt och ha en personal med bra kompetens och bemötande, varav de visat sig vara 

konkurrenskraftiga och vara en av de starkaste bankerna i nuläget. Det har talats om 

differentiering och imageskapande i uppsatsen, men även om tjänstekvalitet för att kunna 

konkurrera till sig kunderna. Det som har fångat mitt intresse mest och som jag kan anse är ett 
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bra sätt för kunderna att dras till banken är just fenomenet WOM, som ju har sagts baseras på 

kundernas personliga bedömningar av verksamheten. Genom att skapa en bra image och en 

bra ryktesspriding tror jag att banken kan skapa en bra bas för långsiktiga relationer med sina 

kunder, genom djupt inrotade värderingar hos kunderna. De som rekommenderar har sagts 

vara de kunder som är verkligt trogna banken och därför tror jag att WOM kan bli ett bra 

redskap att konkurrera med eftersom de som blir rekommenderade ofta enligt min åsikt är 

bekanta som därmed också kommer att ta åt sig rekommendationerna på ett bättre sätt. 

Dessutom har jag upprepade gånger noterat att konkurrensen inom banksektorn handlar om 

att ständigt utvecklas och uppdatera verksamheten för att hela tiden ligga ett steg före 

konkurrenterna och överträffa kundernas förväntningar. Personligen tror jag att 

Internetbanken kommer bli det tyngsta konkurrensvapnet framöver eftersom online-världen 

växer alltmer idag. Därför utvecklar jag senare i kapitlet ett förslag gällande Internetbanken. 

5.1.3 Hur arbetar banken med tillfredsställelse av sina kunder och långa relationer?  

Banken har visat sig värdesätta servicekvaliteten i det direkta mötet med kunden, eftersom det 

är detta som har sagts vara det som är under personalens direkta kontroll. Att lyssna på 

kunderna har framförts som den viktigaste delen av ett möte med kunden. Som jag också 

kunnat se arbetar banken också flitigt med att skapa en tillfredsställande helhet för kunden, 

inte minst genom det ombygge som har nämnts vara i fas för ett av de lokala kontoren som 

studerats. Det har pratats mycket om betydelsen av långsiktiga relationer och på detta sätt 

lojala kunder. Dessa lojala kunder kan också kopplas ihop med ovanstående resonemang om 

WOM eftersom det ofta är dessa kunder som sägs föra vidare rekommendationer. Dessutom 

har det talats mycket om att det ska finnas en öppenhet mellan kund och bank, vilket också 

hör ihop med ovanstående fråga om kundernas makt. Här anses jag att det är viktigt att skapa 

bra relationer med sina kunder, dels för att de ska stanna kvar och också sprida positiva 

rekommendationer, men också för att kunderna ska känna att de har friheten att framföra sina 

åsikter. Skapandet av relationer med kunderna kan alltså utifrån uppsatsen sägas vara A och O 

i bankens verksamhet, både som ett sätt att konkurrera, men också för att kunden ska våga 

vara öppen och öka sin maktpåverkan. Jag anser att det är viktigt att kunden känner sig 

involverad i mötet med banken, genom att banken verkligen informerar och delar med sig av 

kunskap till kunden. Dessutom också att banken försäkrar sig om att kunden har förstått och 

är nöjd innan denne lämnar banken. Således är det viktigt att banken hela tiden är lyhörd på 

både kundernas behov, men också synpunkter och klagomål.  
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5.2 Förslag till banken 

Jag har under studiens gång noterat att Internetverksamheten för bankerna har växt betydligt 

den senaste tiden, inte minst genom att så många nischbanker tillträtt marknaden som ofta tar 

plats på just Internet. Vi har också sett teknologin som en av grundstenarna i service 

management som Normann (2011) nämner. Dessutom har jag i en av de ovan behandlade 

frågeställningarna också påpekat Internetbanken som ett allt viktigare framtida 

konkurrensmedel. Intervjuerna har vidare mynnat i att det är svårt att ge konkreta förslag på 

förbättringar för banken, och det är upp till varje anställd och kund att vara uppmärksam på 

utvecklingsbehov. Därför har jag som resultat av studien och utifrån egna tankeställningar 

gjort ett försök till att formulera ett mer praktiskt förslag till banken, då jag sett potential till 

utveckling av Internetbanken.  

Här har nämligen Floh och Treiblmaier (2006) visats skriva om hur banken kan nå 

kundtillfredsställelse via Internet, genom att anpassa banken till den idag alltmer utbredda 

virtuella verksamheten. De har också framhävt betydelsen av skapa en tillgänglig 

Internetbank för att dela med sig av information till kunderna och för att ärenden enkelt ska 

kunna utföras på Internetbanken. Dessutom har författarna ansett att det är viktigt med 

information eller medel till att direkt komma i kontakt med det fysiska bankkontoret. 

Mitt förslag är därför att banken kan utveckla sin Internetbank ytterligare, för att kunna 

utmärka sig mot andra banker i konkurrensen. Som kund, men också tidigare anställd på den 

studerade banken har jag nämligen uppmärksammat en del behov av vissa funktioner på 

Internet. Jag vet att det redan nu finns väldigt många möjligheter till att utföra de flesta av 

bankärenden via Internetbanken, men teknologin går som sagt ständigt vidare och därför 

skulle jag gärna vilja se att den virtuella banken tar ännu ett steg framåt i tiden. Det jag skulle 

efterfråga är precis som författaren ovan nämnt att det finns möjlighet till att komma i kontakt 

med en rådgivare eller anställd på banken direkt via Internetbanken. Och detta inte endast 

genom att det finns information om hur man når banken via telefon eller adress, utan mer som 

ett forum eller en dialog mellan kund och bank. Exempelvis skulle det vara praktiskt vid 

smärre problem med Internetbanken eller då kunden inte förstår sig på en viss funktion, eller 

varför inte vid ärenden som är så korta att det känns lönlöst att ta sig till bankkontoret, som att 

avsluta ett konto eller initiera ny kod till en bankdosa som har låst sig.  
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Redan nu går det att starta exempelvis Bankid och Swish via Internetbanken, men min tanke 

är att det ska finnas ett slags virtuellt närverk på Internetbanken mellan kund och bank, där 

kunden lätt kan komma i personlig kontakt med en medarbetare på banken i ett visst ärende. 

Antingen att det finns någon på banken som besvarar ärenden via Internetbanken direkt på 

plats, eller att det öppnas en chatliknande tråd till banken där personalen kan sköta ärendet vid 

ett senare tillfälle, men då kunna återkoppla till kunden direkt via dennes Internetbank. 

Självklart behövs säkerheten utökas och kunden behöver på något vis identifiera sig själv på 

Internetbanken i det personliga ärendet.    

Genom att ha chansen att direkt kontakta en rådgivare via Internetbanken för de kunder som 

vill sköta de flesta av sina ärenden direkt via Internet, tror jag att tillfredsställelsen bland 

kunderna skulle öka. Dessutom anser jag också att det skulle skapa mindre arbetsbörda och 

kortare väntetider inne på kontoren för de kunder som verkligen har ett mer invecklat ärende. 

Dessutom talar Floh och Treiblmaier (2006) också om att Internet är ett medel för banken att 

utveckla sin verksamhet med kostnadssparande effekter och kan därför i längden också bli 

lönsamt för banken. Lönsamheten anser jag också kommer påverkas ytterligare av att detta 

kommer ge banken en konkurrensfördel genom att locka fler kunder. Genom att satsa på 

online-verksamheten och en praktiskt och funktionell Internetbank kan banken också stärka 

sitt rykte bland kunderna och skapa kostnadsfri marknadsföring via WOM. Däremot behöver 

detta förslag utvecklas mer för att skapa en känsla av säkerhet och sekretess, och det kommer 

innebära ett stort eget ansvar för kunderna i fråga. Men min vision är ändå att kunna skapa en 

slags mötesplattform på Internetbanken mellan banken och dess kunder för att göra banken 

mer tillgänglig för kunden och på detta sätt få kunderna att bli mer tillfredsställda.  

5.3 Vidare forskning 

I studien har jag valt att avgränsa mig till endast kunderna som intressent, men även de 

anställda har upprepade gånger nämnts vara viktiga intressenter för ett tjänsteföretag och för 

att skapa kundservice. Bland annat har Schneper och Guillén (2004) framhävt anställda som 

en aktör som direkt genom kunderna kan påverka effektiviteten och produktiviteten för 

företaget och därmed bana väg för lönsamhet. Därför vore det intressant att undersöka de 

anställdas betydelse för banken och hur bankerna arbetar med att också göra dessa 

tillfredsställda. Dessutom vore det också väldigt intressant med vidare forskning kring mitt 

förslag om utvecklingen av Internetbanken, för att se om det skulle kunna utföras i praktiken 

och också vilka andra innovationer som kan hänföras till banken på Internet.  
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Bilaga 1 

Intervjumanus 

Rådgivarens bakgrund 

1. En kort beskrivning av vem du är och din position inom banken? 

De olika perspektivens roll inom organisationen 

2. Vilket av de nämnda perspektiven skulle du anse passar bäst in hos banken? 

3. Vilken roll har ägarna för banken? 

4. Vilken betydelse har kunderna för banken?  

Kundernas roll inom organisationen 

5. Kan kunderna anses ha makt att påverka bankens verksamhet som intressent, eller 

endast ett medel för att nå ägarnas mål?  

Arbetet med kunderna och service  

6. Vad gör ni för att nå en bra tjänstekvalitet mot era kunder? 

7. Vad gör ni för att få era kunder tillfredsställda? 

8. Vad gör ni för att hålla kvar kunder på banken? 

Konkurrens och förbättring 

9. Kan du anse du att banken är konkurrenskraftigt, och står stark i konkurrens med 

andra banker?  

10. Vad gör ni konkret för att konkurrera mot andra banker? 

11. Vad skulle du påstå behöver förbättras, och i så fall på vilket sätt? 

12. Har du några konkreta förslag på förbättringar? 
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Bilaga 2 

Konsumentverkets synpunkter 

Ett kort intervjuande samtal fördes också som sagt med en av Konsumentverkets 

representanter för att se om det fanns några andra synpunkter i förhållande till ämnet och de 

frågar som behandlats med banken. Tanken var att få en åsikt om hur kunderna själva ställer 

sig till frågan om deras inflytande på banken. Även vad de anser krävs från bankens sida för 

att skapa kundtillfredsställelse och kundrelationer. Medarbetaren Sara Svensson från 

Konsumentverket sade däremot att det var svårt att relatera något exakt till de befintliga 

frågorna i studien. Istället skickades en rapport i efterhand av undersökningar som 

Konsumentverkat har gjort i liknande frågor i hopp om att ändå bidra med något till studien. 

Däremot kunde S. Svensson i frågan om åsikter kring den nya kontantfria utvecklingen av 

bankerna konstatera att det finns en missnöjdhet bland vissa kunder, inte minst de äldre, där 

de påstår att detta har försvårat deras vardag. Vidare har det också enligt S. Svensson visat sig 

finnas tankar om att kontantfrågan inte alls har gynnat kunderna utan endast bankens arbete.  

Den existerande undersökningen som Konsumentverket skickade över för användning till 

studien var en som gjorts kring kundernas val och tycke om leverantörer på sex olika 

reglerade marknader i Sverige, där också banken hade utvärderats. Bland annat har det utretts 

varför kunder anser sig vara missnöjda med bankerna och vad de kan göra bättre. Vissa 

kunder påpekar i undersökningen att de är missnöjda med sin bank främst på grund av 

bristande service och för att det inte finns någon personlig relation till banken. Andra 

poängterar att det finns en bristande förståelse från banktjänstemännens sida om vad kunden 

egentligen har för behov och att de anställda på banken varken lyssnar eller delar med sig av 

information vid ett möte. Kunderna i undersökningen påstår också att banktjänstemännen inte 

behandlar alla kunder lika utan att det endast är de eftertraktade kunderna som får vara med 

och bestämma (Konsumentverket, 2010:25).  

I undersökningen behandlas vidare vad som får en kund att stanna på sin bank, och där menar 

kunderna i studien att det har att göra med lojalitet och relationer till banken. En kund säger: 

”Man går i invanda fotspår bara. Det är väl mer att man känner en trygghet i att man har 

haft samma bank i många år, det funkar ju bra som det är, varför skall jag byta?” (Ganska 

nöjd kvinna, 47, Konsumentverket, 2010:25:47) 
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Byte av bank menar kunderna vidare ofta har att göra med enskilda händelser som flytt, köp 

av bostad och lån, där det kan vara komplext att hålla sig till en och samma bank. Dessutom 

påpekas det även att det personliga mötet med banken är väldigt viktigt och den service det 

för med sig. Många kunder visas ha svarat att de gärna inte byter bank om det finns en god 

personlig relation till banken. Det enskilda erbjudandet har en stor betydelse, men relationen 

med en personlig rådgivare och en förståelse från rådgivarens sida värderas ligga högst. I 

rapporten framkommer det också tydligt att kunderna vill bli uppmärksammade på 

bankmarknaden, genom att både få tillräckligt med information från banken men också känna 

att man är en viktig kund. Kunderna uttalar sig här om att det är viktigt att få ta del av 

dialogen med banken och bli informerad om både för- och nackdelar med ett erbjudande 

(Konsumentverket, 2010:25). 

 


