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Sammanfattning 

SAMMANFATTNING 

 
Titel:  Kundnärhet trots minskad fysisk interaktion 

Författare:   Anna Dyberg-Ek & Ewa-Lotta W Runesson 

Handledare:  Henrik Sällberg 

Kurs:  Magisteruppsats i Företagsekonomi, FED006 

Problem:  Vilka faktorer påverkar kundnöjdhet i en icke fysisk bankrelation? 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som påverkar kundnöjdhet 

i en icke fysisk bankrelation. Detta undersöker vi genom att göra en 

fallstudie där vi studerar åsikter hos kunder som använder sig av 

FöreningsSparbankens Internetbank. 

Metod:  Vi har använt en kvalitativ datainsamlingsmetod genom vilken vi fått 

svar från våra respondenter vilka vi därefter tolkat för att få fram 

information att analysera. I vår empiriska studie har vi använt en 

fallstudie i vilken vi har valt att intervjua både kunder och medarbetare 

för att få svar på vår problemställning. 

Resultat:  Vi har kommit fram till fem faktorer som vi menar påverkar 

Internetkunder att bli mer nöjda med ett erbjudande. Kunden vill kunna 

utföra sina bankärenden oavsett tid och plats det vill säga, kunden vill ha 

en ökad tillgänglighet. Kunden vill även själv kunna bestämma hur och 

när de ska kontakta banken varför banken måste vara flexibel i sitt 

bemötande mot kund och användandet av olika medier. Det ska vara 

enkelt att hitta rätt information och den ska vara enkel att förstå. 

Kunderna menar att det är viktigt att möjligheten till rådgivning finns 

kvar även om de inte behöver gå in på banken för det. En rådgivning kan 

ske via en webbkamera och en chatfunktion i realtid. Det är dock viktigt 

att tekniken fungerar och att personligheten finns kvar även om 

interaktionen sker via en dator. Det är viktigt för kunden att känna att 

medarbetarna finns kvar bakom tekniken för att känna tillit till 

organisationen och tjänsterna. 
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ABSTRACT 

 
Title: Customer satisfaction despite less physical contact 

Writers:  Anna Dyberg-Ek & Ewa-Lotta W Runesson 

Tutor: Henrik Sällberg 

Course:  Master in Business Administration, FED006 

Problem:  Which factors affect customer satisfaction in a non-physical bank 

relation? 

Purpose:  The purpose with this thesis is to study what creates customer satisfaction 

in a non-physical bank relation. We look at this by conducting a case 

study in which we studied the opinion of customers who uses the e-bank 

at FöreningsSparbanken. 

Method:  We have used a qualitative data method through which we have received 

answers from our respondents, these we have interpreted to form 

information, which we have used in our analysis. In our empirical study 

we have used a case study in which we have chosen to interview both 

customers and co-workers to get an answer to our problem. 

Result:  We have found five factors that affect Internet customers to get more 

satisfied with an offer. The customers feel that it is important to be able 

to do their errands whenever and wherever they like. It is important with 

availability. The customer also would like to decide himself how to 

contact the bank. This means that the bank must be flexible in how they 

meet the customers. It should be easy to find the right information and it 

should also be easy to understand. The customers also feel that it is 

important that they do not loose the possibility to counselling even if they 

do not visit the office. This counselling we feel could also be done over 

the Internet with a web cam and a live chat. Though, it is important that 

the technique works properly and that they still can feel that there is an 

employee behind the technique. It is important to be able to feel trust 

towards the organisation and its services.  
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Förord  Inledning 

1. INLEDNING 
I detta inledande kapitel vill vi presentera en överblick över vad denna 

uppsats handlar om. I bakgrunden tar vi upp begreppen kundnöjdhet och 

relationer och förhållandet mellan dessa, samt syftet med uppsatsen. Vi fortsätter 

sedan i diskussionsavsnittet att diskutera vad tidigare forskning tar upp kring de 

här områdena och kommer genom det här fram till vårt problem.  

 

1.1. Bakgrund 

Kundnöjdhet1 är ett tillstånd i kundens hjärna, ett tillstånd som uppstår efter att kunden har 

exponerats av ett erbjudande från en leverantör. Många gånger talas det om en förväntad 

kundnöjdhet men Söderlund (1997) menar att en kund endast kan vara nöjd efter att ha tagit 

del av ett erbjudande. Den förväntade ”nöjdheten” är endast en förväntning av en image, inte 

verklig kundnöjdhet enligt honom. Eftersom kundnöjdhet är ett resultat av kundens egna 

upplevelse är det ett subjektivt tillstånd och olika kunder kan vara mer eller mindre nöjda med 

samma erbjudande. (ibid.) Storbacka och Lethinen (2000) menar att organisationen behöver 

komma in i kundens tankar för att påverka kundens hjärna och hjärta vilket i sin tur leder till 

kundens plånbok, det vill säga ger upphov till ett köp eller avslut av något slag enligt Fig. 1.  

 

En del av 
kundens hjärta 

En del av 
kundens tankar 

En del av 
kundens 
plånbok

Fig. 1. Kundrelationens resurser. (ibid., sid 38) 

 

De känslor, till exempel en image betydelse, som en organisation lyckas att förmedla till 

kunden påverkar dess beslutsprocess och ger därmed ett motiv till kunden att utveckla en 

                                                 
1 Kundnöjdhet och kundtillfredställelse används synonymt genom uppsatsen. 
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relation med organisationen. Är båda parter känslomässigt engagerade i relationen vill båda så 

långt som möjligt försäkra sig om att inte bli besvikna. (ibid.) Eller som Storbacka och 

Lethinen (2000) säger på sida 44 i sin bok: 

 

”En kundrelation som grundas på känsla är värdefull” 

 

Den relation som utvecklas kan definieras som en process där två eller flera parter möts, en 

eller ett flertal gånger. I processen utbyts olika resurser för att en ömsesidig värdeökning ska 

möjliggöras. (ibid.) Storbacka och Lethinen (2000) beskriver kundens värdeskapande process 

som en process där kunden uppfyller sina egna mål. Organisationens värde menar de är 

kundens värde för organisationen. En kund som känner sig mer värdefull och upplever en 

nära relation med organisationen är också mer villig att stanna och fortsätta interagera med 

organisationen och upplever därmed även en större nöjdhet (ibid.). Detta samband beskriver 

vi i Fig. 2 visar, i enlighet med vad vi har beskrivit ovan, hur organisationens arbete med olika 

kundmöten leder till en relation mellan kund och organisation vilket ökar bådas 

värdeskapande. Får kunderna ett ökat värde genom relationen blir även deras upplevda värde 

av produkten eller tjänsten högre vilket ger en ökad kundnöjdhet. Detta i sin tur kan leda till 

positiva effekter så som ”word-of-mouth”, vilket i förlängningen kan leda till att 

organisationen utvecklas och få en ökad kundnärhet.  

 

 
Fig.2. Sambandet mellan organisation, relation, kundnöjdhet och positiva effekter2 (egen bild) 

 
                                                 
2 Vi menar att kundnöjdhet är en effekt av en positiv relation. Det kan finnas andra faktorer som kan påverka 
kundnöjdheten. Då vi anser att relationen har en stor påverkan på kundens nöjdhet har vi fokuserat på de faktorer 
som finns inom denna del. 

Organisation 
Grupp av personer 
med mål att arbetar 
efter samma 
företagsvision

Relation 
Process mellan kund 
och medarbetare 
med syfte att öka 
värdeskapandet

Kundnöjdhet 
Kundens upplevda 
värde av en produkt 
eller tjänst 

Positiva effekter 
En nöjd kund är 
bästa marknads-
föringen, kan leda 
till ökad lönsamhet

Positiva effekter leder ofta till en organisationsutveckling mot bl. a. ökad kundnärhet 
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Söderlund (1997) menar att det framförallt är av intresse att veta varför kunderna är nöjda och 

vad detta leder till, vilka effekter nöjda kunder ger. Han menar att allt fler organisationer 

sätter kunden i centrum varför fokus har legat på Just-in-time (JIT) och Total Quality 

Management (TQM) vilket innebär att interna rutiner och processer skall utgå från kundens 

krav.  

 

Kundnöjdhet har framförallt diskuterats inom områden som marknadsföring och Customer 

Relationship Management (CRM). Söderlund, (1997) skriver att en nöjd kund är den bästa 

marknadsföringen för en organisation. Är kunden nöjd med ett erbjudande berättar han eller 

hon gärna det för vänner och bekanta, vilket i sin tur kan minska organisationens behov av 

kostsam marknadsföring. Vidare ökar trovärdigheten för organisationen eftersom människor 

ofta litar mer på vad vänner och bekanta säger än vad en annons eller reklamkampanj säger. 

(ibid.) Även organisationen får mer information från en nöjd kund än från en missnöjd kund 

enligt Bruning och Ledingham (2000). De menar att den information som en nöjd kund är 

villig att dela med sig till organisationen kan leda till att organisationen utvecklas mot att 

förbättra de produkter eller tjänster som kunden efterfrågar samt ge ytterligare ett ökat värde 

för kunden.3 Detta ger även ett ökat värde för organisationen och leder därmed till att 

relationen mellan kund och organisation kan vidareutvecklas, något som tas upp inom CRM 

(Storbacka & Lethinen, 2000). 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som påverkar kundnöjdhet i en icke-fysisk 

bankrelation4. Vi vill även identifiera huruvida medarbetarna är en bakomliggande orsak till 

kundnöjdheten. Detta undersöker vi genom att göra en fallstudie där vi studerat åsikterna hos 

kunder som använder sig av FöreningsSparbankens Internetbank5. 

                                                 
3 Kan i förlängningen leda till produktdifferentiering. 
4 I en icke-fysisk relation interagerar kunden framförallt med organisationen via elektroniska medier, dock finns 
det tillfällen som de besöker organisationen på plats, vilket vi diskuterar mer kring varför i analysen. Detta till 
skillnad från I en fysisk relation där kunden endast interagerar med organisationen på plats, det vill säga de 
befinner sig i samma tid och rum som den medarbetare de interagerar med. 
5 Med Internetbank menar vi även telefonbanken eftersom vi anser att dessa allt mer kommer att bli integrerade i 
varandra vilket även bekräftats av FöreningsSparbanken. En beskrivning av FöreningsSparbanken och dess 
Internetbank finns i bilaga 1. 
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1.2. Problemdiskussion 

Det är inte helt självklart vad det är som gör Internetkunder nöjda. Docherty et al (2003) och 

Rexha et al (2003) menar att det är svårare att bygga upp långvariga relationer med kunder 

över Internet eftersom konkurrenterna endast är ett musklick bort. Vidare anser de att 

Internetkunder är mer självgående, flexibla och kompetenta kunder som uppskattar den 

frigörande tekniken men som inte alltid upplever samma värde som fysiska kunder. Dock 

fokuserar de inte på vilka faktorer det är som bidrar till nöjda kunder utan konstaterar mer att 

det är så. Docherty et al (2003) menar att tjänstens värde för kunden försämras när den är 

teknikförmedlad eftersom han eller hon inte känner samma närhet till organisationen och inte 

upplever en lika stark relation som en fysisk kund gör. Det bör därför vara av intresse att titta 

på vilka faktorer som kan öka detta värde och därmed även kundernas nöjdhet, vilket i 

förlängningen leder till en utvecklad relation. (ibid.) 

 

Echeverri och Edvardsson (2002) beskriver ett antal faktorer som de menar är av särskild 

betydelse för kundernas upplevda nöjdhet. De tar först upp tio faktorer beskrivna av Zeitham; 

pålitlighet, villighet, kompetens, tillgänglighet, artighet, kommunikation, trovärdighet, 

säkerhet, förståelse för kunden och påtaglighet. Vidare beskriver Echeverri och Edvardsson 

(2002) ett försök av Parasuramans att reducera de tio faktorerna till fem faktorer som han 

anser är generellt giltiga. De här fem är; påtaglighet, pålitlighet, villighet/beredskap, säkerhet 

samt empati/inlevelse. Utifrån de här faktorerna har Grönroos (2000) utvecklat sex kriterier 

för upplevd tjänstekvalitet; professionalism och skicklighet, attityder och beteende, 

tillgänglighet och flexibilitet, pålitlighet och tillförlitlighet, återhämtning och 

återställningsförmåga, samt rykte och trovärdighet. Echeverri och Edvardsson (2002) tar även 

upp en undersökning av det amerikanska telefonbolaget GTE som görs årligen. Den visar att 

pålitlighet och enkelhet är de viktigaste faktorerna för kunden och utgör 39 respektive 26 

procent av kundernas upplevelse. Resterande 35 procent utgörs av lättillgänglig information, 

begripliga fakturor och lättförståeliga instruktioner. (ibid.) 

 

Ovanstående forskare pekar alla på att pålitligheten är av stor betydelse för kundnöjdheten. 

Även organisationens professionalism och kompetens är viktiga. Tre faktorer vilka kunden 
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ges en uppfattning om genom den relation de har med organisationen. GTE studien visar att 

enkelheten har mycket stor betydelse vilket inte Parasuramans berör alls. Zeithaml och 

Grönroos (2002) tar inte heller upp enkelheten, utan tillgänglighet vilket kan anses vara inom 

samma område. Alla tar även i någon form upp säkerhet dock med olika angreppssätt. Övriga 

faktorer skiljer sig åt mellan forskarna vilket visar på att det finns många olika perspektiv på 

vad som ger nöjda kunder. Gemensamt för alla faktorer ovan är att de utgår från en fysisk 

relation mellan kund och organisation. 

 

Vilka faktorer som gör Internetkunder nöjda är inte självklart de samma som de som gör 

kunder i fysiska miljöer nöjda. I och med att interaktionen mellan kund och organisation har 

förändrats och så även kundernas beteende, enligt vad vi beskrivit ovan Faktorerna för att 

påverka kundernas nöjdhet har anpassats till den nya situation som kund och organisation 

befinner sig i. Eftersom det är mer komplicerat att ha en relation med kunden över Internet 

(Docherty et al, 2003, Rexha et al, 2003) bör det vara av stor vikt att vara en kundnära 

organisation för att bygga upp de viktiga relationerna med kunderna vilket i sin tur kan ha 

påverkat deras upplevda nöjdhet till de positiva.  

 

I en studie av Docherty et al (2003) kring strategiska vägval för bankerna, framgår det att 

Internettjänsteanvändarna uppfattar svagare relationer gentemot tjänsteleverantörerna. Ett 

dilemma som bankerna upplevt enligt Rexha et al (2003) är att samtidigt som de vill sänka 

sina kostnader, genom att lägga ut allt fler tjänster på självbetjäning (Docherty et al, 2003), 

vill de ha en fortsatt bra relation med sina kunder vilket är svårt när marknaden blir allt mer 

transparent i och med tekniken. Dock är det inte Internetbankanvändandet i sig som skapar 

lägre värde för kunden. Vilket kundvärde kunderna upplever beror mycket på vilken kanal, 

vilket medie, de använder. Docherty et al (2003) menar att Internetbankskundernas upplevelse 

av ett lägre kundvärde kan bero på att de ”kommit ifrån” banken. 

1.2.1. Problem  

Vilka faktorer påverkar kundnöjdhet i en icke fysisk bankrelation? 
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1.2.2. Vårt perspektiv och uppsatsens målgrupp 

För att kunna svara på syftet med den här uppsatsen och på vår frågeställning måste vi se på 

kundnöjdhet ur några olika vinklar. Eftersom vi menar att kundnöjdhet uppstår i en relation 

mellan kund och organisation kan vi inte bara se på vårt problem ur ett kundperspektiv eller 

ur ett organisationsperspektiv. Vi måste använda oss av båda perspektiven eftersom de 

påverkar varandra och därmed även utfallet. Resultatet av vår undersökning är i första hand av 

intresse för organisationen men även för kunderna. Om organisationen kan hitta de faktorer 

som gör kunderna nöjda påverkas inte bara kunderna positivt utan även organisationen vilket 

vi beskrivit i vår problemdiskussion. Därför är det viktigt att inte låsa sig i ett kundperspektiv 

eller ett organisationsperspektiv utan se dem som en helhet. 

 

Som vi beskrivit ovan har forskningen kring kundnöjdhet legat framförallt inom 

marknadsföring och relationsmarknadsföringsområdena. Detta visar sig även tydligt i den 

litteratur vi använt oss av. Dock är det inte ur marknadsföringssyfte vi gör vår undersökning 

utan vi använder den forskningen i avseende att få en teoretisk referensram att utgå från. Vi 

vill istället med vår studie bidra till en utveckling av kundnöjdhetsfrågan inom 

forskningsområdet organisationsteori. 
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2. METOD 

Kapitlet ska visa på hur vi har gått tillväga i vårt arbete och vad som har 

påverkat vårt resultat. Vi börjar med att beskriva vårt vetenskapliga perspektiv 

och hur det påverkar våra tolkningar. Vi beskriver sedan vårt studieobjekt, vårt 

val av metod samt hur vi genomfört vår studie. 

 

2.1. Vetenskaplig utgångspunkt 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie för att få svar på vårt problem. Ur den kvalitativa 

forskarens synvinkel finns det många verkligheter, världen är ett samspel av och mellan 

människor (Merriam, 1994). Vårt synsätt är att verkligheten är en social konstruktion där vi 

påverkas av hur vi ser på världen. Vi påverkas ständigt av nya intryck, känslor händelser etc. 

som påverkar våra tolkningar och meningsskapanden. Detta gör att den information vi fått 

från våra respondenter i det här arbetet har färgats av egna värderingar, erfarenheter och 

kunskap vi fått tidigare i våra liv. Det vi redovisar är våra tolkningar av de svar vi fått från 

våra respondenter.  

 

Den kvalitativa metoden syftar till att skapa resultat och slutsatser genom att en kvalitativ 

analys utförs av den data som insamlats (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi tolkar den data vi får 

in och skapar mening av den, för att därefter kunna analysera den gentemot de teorier som 

finns idag. Enligt Kvale (1997), Patel och Davidsson (2003) och Merriam (1994) är det bland 

annat beroende på hur problemställningen ser ut om kvalitativa metoder ska användas. Vi vill 

få en ökad förståelse för hur kunderna upplever att nöjdheten förändrats och för att få fram 

svar på det behöver vi tolka de svar som kommer in. I enlighet med vad Patel & Davidsson 

(2003) tar upp är det passande att använda kvalitativa metoder när det gäller tolkning av 

människors upplevelse utav något. Dock är det svårt att göra en ”rent” kvalitativ 

undersökning utan att det finns kvantitativa inslag. 
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2.2. Val av studieobjekt 

2.2.1. Varför vi har valt att titta på FöreningsSparbankens 
Internetbank  

Vi har undersökt vårt problem genom att titta på FöreningsSparbankens Internetbank. 

Anledningen till att vi valde den här banken är att ett intresse fanns från deras sida. Kontakter 

fanns sedan tidigare dels genom privata affärer, dels genom att en av författarna arbetar där 

och kan på så vis få större möjlighet till information för vår studie. Deras Internetbank har 

utvecklats mycket, samt att vi båda använder oss utav den sedan en ”lång tid” tillbaka. Då en 

av oss på nära håll kunde se ett visst motstånd mot att använda Internetbanken, föll det sig 

naturligt att titta vidare på hur banken arbetade med det och med kundnöjdhet. 

2.2.2. Varför vi valt att titta på en bank 

Anledningen till att vi i vår studie enbart tittar på hur en bank arbetar med kundnöjdhet är för 

att vi haft tillgång till den. Vi har haft möjligheten att komma in i organisationen och se hur 

de arbetar på nära håll med alla kunder, oavsett om kunderna använder Internetbanken i stor 

utsträckning eller ej. Det har gjort att vi kunnat se hur medarbetarna utför sitt arbete som en 

helhet, inte enbart som fragment av hur de arbetar med kunderna utåt. Detta kommer till 

uttryck när vi senare tolkar den empiri som samlats in. Genom att vi har möjlighet att se och 

tolka svaren ur minst två olika sidor kan vi få ut mer mening ur den insamlade data som finns.  

2.3. Val av undersökningsmetod 

2.3.1. Vad är en fallstudie 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999) är en fallstudie närmast synonymt med en kvalitativ 

studie om den baseras på kvalitativ data och kvalitativa datainsamlingsmetoder. Detta håller 

dock inte Merriam (1994) med om. Däremot menar författaren att fallstudier hämtar sin logik 

från det grundläggande kvalitativa synsättet vilket gör att de kan se likvärdiga ut. Merriam 

(1994) menar vidare att även om många har hört talas om fallstudier råder det ingen enighet 

om vad en fallstudie egentligen går ut på eller hur den konkret genomförs. Den här 
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förvirringen menar författaren kan bero på att fallstudie ofta jämställs med fältarbeten, 

etnografisk metodik, deltagande observation, kvalitativ intervju, etc.  

 

Med fallstudie menas en empirisk undersökning som behandlar ett samtida fenomen i sitt 

verkliga sammanhang där gränserna mellan det studerade fenomenet och sammanhanget inte 

är självklara. En fallstudie omfattas endast av ett eller ett fåtal fall vilka studeras för att få en 

djupare förståelse. En fallstudie kan vara antingen en ögonblickstudie eller en processtudie 

där, som namnen antyder, studien antingen tittar på fenomenet endast vid en viss tid, vilket 

kan göra det svårt att tränga in under ytan, eller ett förlopp under en längre tid för att bygga 

upp en djupare förståelse. (Lundahl och Skärvad, 1999) Enligt Merriam (1994) finns det 

istället många olika tolkningar på vad en fallstudie är, det kan vara tolkande, beskrivande eller 

värderande fallstudier som görs.  

2.3.2. Vårt metodval  

Valet av vår studiemetod var inte helt lätt. Vi ville försöka få en förståelse för hur 

respondenterna ser på de möjliga bakomliggande orsakerna till det problem vi hade. Utifrån 

det här anser vi att vi tittar på ett fenomen i dess verkliga sammanhang och valet föll därpå att 

använda en fallstudie.  

 

Enligt Yins (1994) syn på fallstudie bör dess procedur vara som följer; 

 

1. Utforma ett fallstudie protokoll. 

- Se till vilka kunskaper/färdigheter som behövs för studien. 

- Utveckla protokollet och uppdatera det. 

 

2. Genomförande av fallstudien. 

- Förberedelser för datainsamling och se till vad som behövs för att genomföra 

studien. 

- Se till att respondenterna får intervjumaterialet. 

- Genomförande av intervjuer. 
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3. Analysera fallstudie bevisen. 

- Definiera en analysstrategi. 

 

4. Utveckla slutsatser och rekommendationer baserat på de bevis som samlats in. 

 

Skulle vi jämföra oss med hur någon av de författare vi tar upp definierar en fallstudie kan vi 

inte säga att vi enbart gjort som endera av dem. Istället har vi använt oss av en variant där 

olika delar från de olika författarna ingår. 

 

En anledning till vårt val av metod var att vi önskade erhålla data som gick att tolka och 

analysera samt att kunna sätta sig in hur respondentens livsvärld ser ut och hur denna ser på 

nöjdhet. 

 

Då vi gjort studien under en kortare tid är det naturligt att vi gjort en ögonblicksstudie. En 

processtudie kunde kanske ha gett ett mer innehållsrikt resultat eftersom vi hade haft 

möjlighet att följa respondenterna under en tid och på så sätt sett förändringar i hur olika 

faktorer påverkar deras nöjdhetsuppfattning. 

 

2.3.3. Vårt behov av data 

Vi har utifrån vår problemformulering och syfte samlat in material och skapat kunskap på 

olika sätt om ämnet i fråga. Det första vi funderade på var vad vi hade för förkunskaper inom 

området och vad behöver vi veta.  

 

För att få reda på vad som forskas inom det här området valde vi att använda oss utav ELIN6 

och Science Direct7 för att söka efter aktuella artiklar vilka hade relevans för ämnet. Vi 

använde även andra sökmotorer som till exempel Google och Alta vista för att få ett bredare 

spektra av ingångsvinklar i området. För att hitta böcker som var relevanta inom området 

valde vi att använda bibliotekets sökmotor men vi använde även Libris för att komma åt de 

 
6 Sökmotor för vetenskapliga rapporter och artiklar. 
7 Sökmotor för vetenskapliga rapporter och artiklar. 

Sidan 16 av 73 
 



 
Kundnöjdhet trots minskad fysisk interaktion 

Anna Dyberg-Ek 
  Ewa-Lotta W Runesson 

 
 

 

                                                

Metod 

böcker som var av intresse för oss 8 På så vis fick vi fram ett grundmaterial av litteratur och 

artiklar med fokus inom det område som var intressant för oss i vår studie. Under arbetets 

gång har vi sett att den litteratur som vi samlat på oss inte alltid räckt varpå vi fått söka efter 

fler artiklar och böcker för att ytterligare ge grund till vår studie. 

 

Genom den litteraturgenomgång vi har gjort hittade vi olika områden vilka vi har haft till 

hjälp för utformningen vår intervjuguide. Denna guide var upplagd på så sätt att den skulle ge 

oss svar på vår fråga samt att vårt syfte skall uppfyllas. 

 

2.3.4. Varför vi valt att använda intervjuer 

Enligt Christensen et al (2001) Kvale (1997), Patel och Davidsson (2003) samt Merriam 

(1994) är intervjuer en lämplig metod att använda när problemet och syftet med 

undersökningen är att identifiera bakomliggande orsaker till en viss företeelse. Fördelen vi 

såg med att göra intervjuer är att det är möjligt att skapa ett förtroende och ställa mer 

komplicerade frågor för att nå en djupare förståelse än vid till exempel en enkätundersökning. 

Nackdelen är dock att personliga intervjuer är tidskrävande och därav är det svårt att få in 

samma antal svar som vid till exempel en enkätundersökning. (Echeverri & Edvardsson, 

2002) I intervjusituationen finns det även möjligheter att fråga respondenten flera gånger om 

denna ger otydliga svar eller att respondenten eller intervjuaren inte förstår. Styrkan med 

intervjuer är enligt Yin (1994) att de fokuserar på det som är väsentligt samt att de går djupare 

in i frågan och fångar svaren till frågan i dess sammanhang. Det gällde även att ha i åtanke att 

olika bias9 kan ha påverkat de svar som respondenterna gav. Var frågorna ledande kom 

respondenten att svara såsom intervjuaren riktade frågan vilket inte var önskvärt, det är då 

intervjuareffekten uppstår. Beroende på hur respondenten tolkar frågan kommer svaret att bli. 

Yin (1994) anser vidare att intervjun är en av de viktigaste källorna i insamlandet av material 

till sin empiri men även att forskaren bör använda sig utav olika källor för att samla in fakta 

 
8 Vi använde oss av sökord som satisfaction, kundnöjdhet, kundtillfredställelse, relation, customer satisfaction 
etc. 
9 Allmänt: felaktigheter i vetenskapliga resultat p.g.a. något systematiskt fel i forskningsprocessen vad gäller 
t.ex. insamling av data, bearbetning eller analys av resultat. 
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och empiri. Han nämner sex olika källor dokumentation, olika arkiv, intervjuer, direkta 

observationer, medverkande observation samt fysiska artefakter10. (ibid.).  

2.3.5. Val av intervjumetod 

Vi har använt oss av semistandardiserade intervjuer för att erhålla detaljerade och 

komprimerade beskrivningar av hur personen upplever en viss händelse. Vi ville genom det 

här även identifiera om medarbetarna är en bakomliggande orsak till upplevelsen eller om det 

finns andra faktorer som kan påverka nöjdheten.  

 

Intervjuguiden (bilaga 2 & 3) vi använt oss av har vi byggt upp utifrån vårt syfte med studien. 

I våra litteraturstudier har vi sett ett antal olika områden som påverkar kundnöjdheten, vilka 

har bidragit till strukturen på vår intervjuguide.  

 

Även analysen har vi byggt upp utifrån de områden vi upptäckte i våra litteraturstudier men 

eftersom vi under vår datainsamling fått mycket mer kunskap inom området har detta även 

färgat strukturen på analysen. För att göra analysen tydligare att följa har vi valt att använda 

oss av två fiktiva personer11 som representerar de olika sidor av svaren vi har samlat in. Vi har 

även valt att inte redovisa empirin i ett eget kapitel utan använder den direkt i analysen genom 

att redovisa olika citat från intervjuerna. 

2.4. Datainsamling 

Hur skulle vi samla in olika data? Vi behövde komma åt data om hur nöjda kunderna är med 

sin Internetbank och varför de känner på det viset. För att komma åt det här gick det inte att 

använda sig utav enkäter, där olika svarsalternativ fanns, detta på grund av att kunden inte 

kunde uttrycka sina känslor och sitt subjektiva tyckande i det mediet. 

 

För att få mer kunskap om hur Internetbankens arbetade och varför de arbetar som de gör 

valde vi att göra en intervju med chefen Eva-Kristin Öhman. Genom den intervjun kom nya 

 
10 En artefakt är något av människan skapat såsom en penna eller en dator för att underlätta till exempel ett 
arbetsmoment.  
11 Mer om våra fiktiva personer beskriver vi i inledningen till analysen. 
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frågor upp vilket ledde till att den litteratur vi hade behövde kompletteras. De frågor vi 

sammanställt till vår intervjuguide förändrades även den något då Eva-Kristin klargjorde en 

del frågetecken vi hade. Det material hon gav oss gjorde att intervjuguiden förändrades åter 

igen för att kompletteras med ytterligare frågor samt att någon fråga omformulerades. 

 

När vi gjorde våra fältbesök för att samla in vår empiri presenterade vi oss först för 

medarbetarna på den bank vi var på. Det här gjorde vi för att de skulle veta vilka vi var, samt 

för att de skulle kunna hänvisa kunder som varit hos dem på rådgivning till oss för att svara på 

våra frågor. Vi gav kunderna en enkel presentation samt varför vi gjorde den här studien, detta 

för att få kunden att känna förtroende för oss. På kontoret i Karlskrona var vi båda på banken 

och genomförde våra intervjuer samtidigt medan vi på de andra kontoren var en och en. 

2.4.1. Intervjuer med kunder 

Vi förberedde oss på att samla in data genom att färdigställa en intervjuguide till kunderna 

samt att ta kontakt med Anders Persson för att säkerställa att vi kunde genomföra vår studie 

på FöreningsSparbanken i Karlskrona men även på kontoren i Lyckeby och i Rödeby.  

 

Våra kundintervjuer har till stor del varit strukturerade men det har ändå funnits ett visst 

utrymme för följdfrågor beroende på kundens svar. Vi har gjort 40 intervjuer med kunder 

mellan 18-55 år i Karlskrona, Rödeby och Lyckeby. Enligt Eva-Kristin, chef för 

FöreningsSparbankens Internetbank, finns det idag ingen speciell kundgrupp som inte 

använder sig av Internetbanken (Telefonintervju 2004-03-08). Med det här menar hon att det 

inte går att se att det är mest unga eller gamla, mest akademiskt utbildade eller de utan 

utbildning som använder Internetbanken mer än andra. Därför valde vi att välja respondenter 

utan att titta på vilken kundgrupp de tillhörde utan istället försökte vi sprida vårt val mellan 

olika åldrar och kön för att få ett så brett urval som möjligt.  

 

Intervjuerna har varit ca 5-10 minuter per person, alla med kunder som varit inne på kontoren 

för att utföra något ärende, framförallt för att träffa någon privatrådgivare. Alla vi har 

intervjuat använder också Internetbanken för att sköta sina bankärenden vilket varit vårt 

kriterie. Vi har inte upplevt att någon varit negativt inställd till att svara på våra frågor utan 
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alla vi frågat, som uppfyllt våra kriterier, har ställt upp. Vi har under intervjuerna haft vår 

intervjuguide där vi gjort korta anteckningar samtidigt som vi framförallt lyssnat på vad 

respondenterna berättat. Direkt efter intervjun har vi sedan satt oss ner och fyllt på svaren 

utifrån vad vi hört. Detta tillvägagångssätt kan innebära att vi glömmer information från det 

att respondenten berättar det till att vi skriver ner det, dock menar vi att denna förlust är 

minimal eftersom intervjuerna varit korta och vi direkt efter har skrivit ner allt utifrån våra 

korta anteckningar medan vi fortfarande haft samtalet färskt i minnet. 

2.4.2. Intervjuer med medarbetare 

Våra intervjuer med medarbetarna valde vi genomföra i Ronneby då en av författarna arbetar 

på Karlskronas bankkontor. Detta val gjorde vi för att inga intervjuareffekter skulle uppstå.  

 

Den intervjuguide vi hade till medarbetarna var inte utformad på samma sätt som den vi 

använde till kunderna. Vi hade dock samma utgångspunkt. Medarbetarna ser det inte ur 

samma perspektiv och därav blev våra frågor något annorlunda till dem. Syftet var även 

detsamma här vi ville få information om hur de såg på kundnöjdheten och hur de arbetade 

med den samt varför de arbetade på det sättet.  

 

Intervjuerna med medarbetarna var mer semistrukturerade än kundintervjuerna. Detta för att 

vi lättare kunde sitta ner och göra en längre mer djupgående intervju, vilket även bidrog till att 

vi gjorde ett färre antal intervjuer med medarbetarna. Vi gjorde 5 intervjuer på ca 30 min var 

med privatrådgivarna där vi fokuserade på hur de arbetade för att öka kundnöjdheten och hur 

arbetet i de olika medierna skilde sig åt. De fem personerna vi intervjuade valdes ut av 

lokalbankschefen men vårt önskemål var att alla skulle arbeta som privatrådgivare. Även här 

försökte vi få en jämn fördelning vad gäller ålder och kön, vilket vi också fick. Under 

intervjuerna var vi båda med och en av oss ställde frågor medan den andra antecknade. Att vi 

använde oss av det här tillvägagångssättet här var för att intervjuerna var längre än 

kundintervjuerna samt gick djupare in på detaljer i deras arbete vilket kan vara svårt att fånga 

om en person ska både anteckna och lyssna på deras svar samtidigt. 
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Under arbetets gång har vi även genomfört telefonintervjuer med chefen för Internetbanken, 

Eva-Kristin, framförallt för att få bakgrundsinformation till hur de idag arbetar med 

Internetbanken. Vi har även haft kontakt med Anders, lokalbankschef i Karlskrona, 

kontinuerligt för att få mer information om hur tankegångarna på kontoret varit samt vad som 

är på gång inom koncernen. 

2.4.3. Erfarenheter av vår empiriska studie 

Hade vi haft möjlighet att titta på vilken nöjdhet kunderna upplever kring olika bankers 

Internetbank och i olika delar av Sverige hade vi kunnat få ett mer generellt resultat. Dock 

anser vi att eftersom verkligenheten är en social konstruktion är det upp till läsaren att själv 

avgöra huruvida vårt resultat går att applicera på just den situation han eller hon befinner sig i 

just nu. 

 

I och med att vi gör en kvalitativ studie där vi tolkar våra respondenters svar finns alltid en 

möjlighet att vi tolkar de svar som respondenterna ger på ett sätt samtidigt som det kan finnas 

flera sätt att se det på. Med en mer kvantitativ studie är frågor och svar är strukturerade och 

inte möjliga att tolka på flera olika sätt. Vi menar dock att för att få ett svar på vår fråga måste 

vi tolka de svar som vi har fått in. 
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3. LITTERATURGENOMGÅNG 
Här beskriver vi de olika teorier vi funnit relevanta i vår litteraturstudie vilka 

vi senare kommer att använda oss av för att analysera våra empiriska studier. Vi 

har börjat med att beskriva kundtillfredsställelse för att sedan gå vidare till dess 

påverkan av ny teknik, vad som krävs av den kundnära organisationen och hur 

medarbetarna påverkar kunderna och vise versa. 

 

3.1. Kundnöjdhet 

Enligt Söderlund (1997, 2000) är kundtillfredsställelse ett tillstånd i kundens hjärna och är 

inte konstant utan växlar hela tiden beroende på dess kontext. Detta tillstånd är med andra ord 

en subjektiv bedömning av hur kunden upplever ett erbjudande av en vara eller tjänst. Kunden 

kan vara nöjd med hela erbjudandet, bara en viss del av det, eller vara nöjd med helheten men 

missnöjd med en del av erbjudandet. Kunden kan vara tillfreds med en mängd olika ting 

såsom butik, vara, tjänst, märke med mera. Utöver detta så spelar kundens samlade erfarenhet 

in på hur han eller hon upplever tjänsten, om tidigare erfarenheter av liknande tjänster finns, 

påverkas kunden utifrån den upplevelsen. Det viktiga för organisationen är inte att veta hur 

nöjd kunden är utan hur detta tillstånd har uppnåtts, det vill säga vad har påverkat kunden att 

bli nöjd eller missnöjd med varan eller tjänsten. Vidare är det av intresse att se vilka effekter 

kundnöjdhet ger, för att kunna avgöra detta måste förståelse finnas angående 

kundtillfredsställelsen i sig. (ibid.)  

3.1.1. Påverkan på kundnöjdheten 

Innan kunden gör ett köp finns det en förväntning på utfallet. Blir sedan utfallet bättre blir 

kunden mer nöjd medan kunden blir missnöjd om utfallet blir sämre än förväntat. En strategi 

som organisationer har för att öka kundnöjdheten kan enligt Söderlund (1997) vara att 

medvetet försöka sänka kundernas förväntningar för att utfallet sedan ska överträffa detta och 

kunden bli nöjd. Det kan även vara en strategi att anpassa sig till kundernas förväntningar 

eller att kommunicera med kunderna så att det inte lovas för mycket eftersom det då kan bli 

svårt att överträffa. (ibid.) 
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Grönroos (1997) beskriver sex kriterier på god upplevd tjänstekvalitet12. Han menar på att det 

finns en rad undersökningar som visar på faktorer som påverkar hur nöjd kunden är med 

tjänstekvaliteten. Ur de undersökningarna har nu Grönroos (1997) tagit fram sex kriterier som 

han anser vara de väsentliga.  

1. Yrkesmässighet och sakkunskap – huruvida leverantören och medarbetarna har de 

kunskaper och yrkesskicklighet som krävs för att lösa kundens problem på ett 

professionellt sätt. 

2. Attityder och uppträdande – kunderna känner att medarbetarna bryr sig om dem 

och är villiga att lösa deras problem på ett vänligt och spontant sätt. 

3. Tillgänglighet och flexibilitet – kunderna känner att geografisk belägenhet, 

öppettider, system etc. är anpassade så att det är enkelt att få tag på den tjänst de är 

ute efter, samt att leverantören är villig att anpassa sig till kundens behov och 

önskemål på ett flexibelt sätt.  

4. Pålitlighet – kunden vet vad som händer och känner att de kan lita på att 

leverantören och medarbetarna håller vad det lovat och arbetar med kundens bästa 

för ögonen. 

5. Återställning – kunden vet att om något oförutsätt skulle inträffa kommer 

leverantören att omedelbart aktivt vidta återgärder för att lösa problemet. 

6. Rykte och trovärdighet – kunderna är övertygade om att de kan lita på 

leverantörens verksamhet samt att den är prisvärd och att den står för väl utfört 

arbete och värderingar som kunden och leverantören delar. 

3.1.2. Kundnöjdhet och ny teknik 

Det har gjorts omfattande satsningar på relationsmarknadsföring men samtidigt visar 

undersökningar att kundnöjdheten inte ökar. Varför det är så här finns det inga entydiga svar 

på men en del av förklaringen kan vara att organisationerna är allt för ivriga med att låta 

kunderna ta del av ny teknik och kreativa lösningar utan att först ha tänkt tanken vad det 

faktiskt tillför kunden. Istället för att resa framåt i tiden reser de bakåt. Trots att det investeras 

mycket i individualisering av produkter och kommunikation blir den allt mer opersonlig. 

(Blomqvist et al, 1999) Kundtillfredställelsen är oerhört viktig enligt Bruning och Ledingham 
 

12 Vi likställer en kund som upplever bra tjänstekvalitet med en nöjd kund. 
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(2000) eftersom den förser organisationen med information om vad som är av vikt för 

framtida relationer vilket i sin tur leder till att organisationen vidareutvecklas samt att 

kundnöjdheten även den påverkas. 

 

Calisir och Calisir (2004) skriver att om kunden inte finner tjänsten, tekniken eller produkten 

användbar kommer de inte att använda den. Detta kan resultera i att många av de system 

banker och även andra företag investerat i inte kommer att användas fullt ut. Vidare säger de 

att kundnöjdheten påverkas av hur kunden upplever användbarheten av 

informationssystemen. En positiv upplevelse av att tekniken och tjänsterna fungerar på ett 

tillfredställande sätt påverkar kundnöjdheten positivt vilket leder till en ökad 

kundtillfredsställelse. Är kunderna inte nöjda kommer de med andra ord att söka sig från 

banken och dess tjänster till alternativa banker med liknande utbud. (ibid.) 

 

Möjligheten att kunna utföra sina ärenden oavsett tid upplevs av vissa kunder som en 

kvalitetsförbättring medan andra upplever det negativt menar Echeverri och Edvardsson 

(2002). Överflyttningen av kundprocessen kan även få konsekvenser för relationen, både 

positiva och negativa. I en kundprocess kan kunden själv, på ett direkt och aktivt sätt, vara 

med och påverka resultatet. Det är därför viktigt att skapa enkla pedagogiska processer för att 

göra det enkelt för kunden att medproducera. Ju fler tjänster som går att flytta över på kunden 

desto större blir flexibiliteten. Ofta, men inte alltid är det positivt för den kundupplevda 

kvaliteten och produktiviteten. (ibid.)  

3.2. Relationer 

Den relation som utvecklas kan definieras som en process där två eller flera parter möts, en 

eller ett flertal gånger. Där utbyts olika resurser för att en ömsesidig värdeökning ska 

möjliggöras. (Storbacka & Lethinen, 2000) 

 

Bruning och Ledingham (2000) visar i sin utredning att kundnöjdheten påverkas av hur 

kunden uppfattar vilken perception den har av relationerna med organisationen. Kunderna har 

inte bara en relation med organisationen, utan många gånger har de flera olika typer av 

relationer. Det kan vara en personlig relation med någon inom organisationen eller kan de 
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själva finnas där. Det kan även vara så att kunden medverkar i olika typer av kundmöten13 

som ger olika relation till organisationen. Relationerna kan vara kritiska, det vill säga, 

huruvida relationen är positiv eller negativ ger den olika resultat för framtiden, både i det 

långa loppet som i det korta loppet för organisationens välbefinnande. (ibid.) 

 

Traditionellt har kundrelationer setts i form av en triangel där hörnen representerar kunden, 

leverantören och produkten. En kundorienterad organisation utgår istället från kunden i sina 

aktiviteter och förser kunden med en individuell kontaktperson som ansvarar för samspelet 

med kunden. Kundrelationer betraktas ur ett perspektiv som utgår både från leverantörens och 

kundens värdeskapande process. (Storbacka & Lethinen, 2000) Det gäller som Blomqvist et al 

(1999) säger på sidan 18, att  

 

”skapa en bra samstämmighet mellan leverantörens och kundens processer: att 

säkerställa att kunden kan utnyttja alla de resurser som leverantören har och att positionera 

sig rätt i det totala värdeskapande system som kunden är en del av.” 

3.2.1. Effekter av en positiv eller negativ relation 

Bra relationer leder till att både kund och organisation får ett ömsesidigt ökat värde, kunden i 

form av ökat mervärde samt en känsla av ökad betydelse. Banken får ett ökat värde i form av 

att de får ett större samspel med kunden och utvecklas mot en mer kundnära organisation med 

nöjda kunder. En positiv relation leder oftast vidare till att den nöjda kunden vill fortsätta 

interagera med organisationen vilket leder till återköp och förbättrad lönsamhet. En negativ 

relation kan istället leda till att kunden avslutar relationen och söker sig till en annan 

organisation. (Storbacka & Lethinen, 2000) 

3.2.2. Relationer med hjälp av ny teknik 

Ny teknik kan påverka relationen mellan kund och organisation och få konsekvenser för 

organisationens bild av kunden. Banker har successivt flyttat över relationen med kunden från 

en fysisk face-to-face relation till en ansiktslös relation där kunderna interagerar med tekniska 

lösningar. Detta har lett till en neutraliserad och steril relation samtidigt som det blivit en ny 

 
13 kvällsmöten, olika diskussionsforum etc. 
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länk mellan kund och organisation. Fungerar interaktionen mellan kund och organisation väl 

ökar även den kundupplevda kvalitén. (Gummesson, 2002)  

 

Interaktionen mellan människor och system är idag lika viktigt som interaktionen mellan 

människor. Om systemet inte är pedagogiskt blir det ineffektivt och relationen blir lidande 

menar Echeverri och Edvardsson (2002). I interaktionen med kunden är medarbetarna 

företagets representanter och därför är medarbetarnas beteende den viktigaste kvalitetsfaktorn 

enligt Lindqvist (1988). Utöver medarbetarna förkommer det även andra ”sanningens 

ögonblick” som är avgörande för kvalitén enligt Echeverri och Edvardsson (2002); 

o Kundens interaktion med tjänsteföretagets medarbetare; frontpersonalen och andra 

med deltidskontakt 

o Kundens interaktion med andra kunder 

o Kundens interaktion med fysisk infrastruktur 

o Kundens interaktion med administrativ infrastruktur 

o Kundens interaktion med webbsidor, databaser och elektroniska eller digitala 

medier 

o Kundens interaktion med företagets marknadsföring 

3.3. Kundnärhet 

Idén bakom det kundnära företaget är att arbetet utgår från kunden. Organisationen måste se 

kunden som ett subjekt, inte som ett objekt, det vill säga som en person inte som ett föremål. 

Det är viktigt att ge kunden ett ökat värdeskapande i en relation där den upplevda närheten 

står i fokus, inte den faktiska. (Blomqvist et al, 1999) 

 

Organsationerna idag blir allt mer transparanta och det är lättare för kunderna att ha kontakt 

med andra kunder eller andra organisationer i och med användningen av Internet. Därför är 

det idag extra viktigt med kundnärhet för att hantera situationen och inte förlora kunderna till 

andra tillgängliga organisationer. (ibid.) 
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”Kundnärhet innebär att företaget medvetet skapar kundprocesser som passar de 

relationer som befintliga och potentiella kunder efterfrågar och är betjänta av.” 

(ibid., sid 13) 

 

Det finns tre dimensioner av kundnärhet enligt Blomqvist et al (1999); tillgänglighet, 

interaktivitet och värdeskapande. De är beroende av varandra för att bidra till olika 

dimensioner av kundrelationen som alla är viktiga vilket vi visar på i fig. 3. Saknas en 

dimension kan inte heller organisationen uppnå kundnärhet. 

Fig. 3. Kundnärhetens nycklar. (ibid.,sid 15) 

3.3.1. Tillgänglighet 

Det finns inte ett sätt att vara nära kunden utan lika många sätt som det finns kunder menar 

Blomqvist et al (1999). Olika kunder vill ha en olika nära relation och därför går det inte att 

arbeta efter en lösning. Kundnärhet kräver tillgänglighet, interaktivitet och värdeskapande 

men det betyder inte att organisationen måste ligga fysiskt utan mentalt nära kunden. Nära 

kunden betyder inte att avståndet är nära, det är ett relativt begrepp. Organisationen bär 

ansvaret men det är ändå kunden som bestämmer avståndet. Tillgänglighet handlar inte bara 

om när organisationen har öppet eller hur snabbt de svarar på telefon eller e-post, utan det 

handlar om hur starkt och tydligt varumärket upplevs av befintliga och potentiella kunder. 

Samtidigt måste organisationen vara tillgängligt för kunden när kunden har behov av deras 

Tillgänglighet Interaktivitet 

Värdeskapande 

 
 

Kundnärhet 
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tjänster. Det handlar om att det ska vara lätt för kunden att fysiskt, kognitivt14 och 

emotionellt15 närma sig organisationen. (Blomqvist et al, 1999) 

 

”Tillgängligheten innebär att du alltid finns tillhand, att du är lätt att samverka med och 

att du är mottaglig för impulser från kunder och omvärld.”  

(ibid., sid 15) 

 

Under de senare åren har kundens roll på marknaden förändrats och kunderna har fått mer 

makt. Seybold (2002) pratar om en ”kundrevolution” där det är kunderna som bestämmer 

organisationernas framtid eftersom de bara är ett musklick från konkurrenterna tack vare 

Internet, därför måste organisationerna följa kundernas intressen och viljor. Det är idag viktigt 

att kunden lätt kan nå dig och din organisation samt att de kan  utnyttja de tjänster som 

erbjuds.  

 

”make it easy for customers to do business with you”  

(ibid., sid 6) 

 

Det är kunderna som bestämmer hur de vill göra affärer med organisationen och hur 

interaktion ska ske, organisationen får helt enkelt anpassa sig efter det. Det är också viktigt 

menar Seybold (2002) att medarbetarna har kunskap om vad som sker på Internet. Kunden 

ska uppleva att den tjänst som beställts, eller provats innehåller vad som avtalats. (ibid.) För 

organisationen är möjligheten att integrera tekniken med övriga organisationen en enorm 

möjlighet att hitta nya vägar och att svara på de nya krav som kunderna och den ökande 

globaliseringen på marknaden ställer. (Avolio & Kahai, 2002) För kunderna betyder det att 

det är lättare att komma i kontakt med banken, de behöver inte ringa ett antal gånger för att få 

ett svar vilket de lika gärna kan få via till exempel ett e-postmeddelande. (Seybold, 2002) 

 

Många organisationer använder Internet för att spara kostnader men även för att nå nya 

kundgrupper samt för att bedriva kundvård. Det är för kunderna värt mycket att nå 

 
14 kunskapsmässigt, dvs. kundens hjärna 
15 känslomässigt, dvs. kundens hjärta 
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organisationen dygnet runt och få tillgång till tjänster, information och support etc. Men, 

menar Jacobsson (1998), det är samtidigt viktigt att Internet inte känns som ett påklistrat 

komplement till de traditionella aktiviteterna, utan användningen måste integreras i 

organisationens verksamhet som en helhet. Det är viktigt att det är enkelt för kunderna att 

utföra tjänsterna och det ska gå fort. Det går idag att tillhandahålla mängder av information 

till kunderna på ett mer kostnadseffektivt sätt via Internet där kunderna sen själv kan söka 

efter det som intresserar dem. Samtidigt är det viktigt att det inte blir för mycket information 

då det istället blir svårt och tidskrävande för kunden att hitta rätt information. (ibid.) 

3.3.2. Interaktivitet 

Nyckeln till kundnöjdhet ligger också i interaktivitet vilket innebär att du står i ständig 

förbindelse med befintliga och potentiella kunder genom att använda väl utvecklade 

mötesplatser. Kundmötet är själva essensen i en kundrelation och det kan vara ett fysikt möte 

men även ett möte via andra medier16, något som organisationerna måste ta tillvara på och 

skapa nya samt utveckla befintliga mötesplatser för att uppfylla kundernas behov. Genom att 

interagera med kunden byggs en lärande dialog upp som bör utvecklas och anpassas efter 

kunden och de olika processer som denna är involverad i direkt eller indirekt. (Blomqvist et 

al, 1999) Gummesson (2002) menar att grundstenen i relationen med kunden är att de har 

tillgång till kunden så att kunskap kan bildas. Det är viktigt att ha en nära relation som är 

direkt och personlig genom fysiska träffar, telefon eller brev. Genom att ”uppleva” kunden, 

att diskutera med dem, observera, betjäna dem, ges en djupare förståelse vilket underlättar för 

kundrelationen. (ibid.) 

3.3.3. Värdeskapande 

Målet är att skapa en bestående relation tillsammans med kunden. Det innebär att båda parter 

anpassar sig så att ömsesidiga värden skapas. Kundens värdeskapande process är en process 

där kunden uppfyller sina egna mål. Organisationens värde menar de är kundens värde för 

organisationen. Att endast tillfredställa ett kundbehov räcker inte, utan ett företag kan endast 

skapa starka relationer om de tar ansvar för att utveckla relationerna och erbjuder kunderna 

nya möjligheter att skapa värden för sig själva. Det är viktigt att företaget arbetar för att stödja 

 
16 e-post, webbkamera, chat, telefon etc. 
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sina kunder i deras värdeskapande process och inte bara ser kundrelationen som ett mått på 

affärstransaktioner. En kundrelation bör ses som en process eftersom det ofta innebär ett 

flertal möten med en fortlöpande kontinuitet i. (Storbacka & Lethinen, 2000) 

 

Målet som organisationen har i sitt värdeskapande är att optimera värdet i samtliga 

gränssnitt17, något som kräver stor ömsesidighet och ett stort förtroende mellan parterna. 

Värdet som skapas kan delas in i två slag, ett direkt värde och ett indirekt värde. Det direkta 

värdet bestäms av de erbjudande och åtagande som kunden erhåller i utbyte mot sina egna 

ersättningar och åtagande, medan det indirekta värdet består av gemensam inlärning och 

utveckling men också av emotionella värden. (Blomqvist et al, 1999) 

 

För att organisationen ska kunna utveckla sina affärer måste de öka värdet för kunderna och 

hjälpa dem att tjäna mer pengar när de gör affärer med organisationen. Enligt Jacobsson 

(1998) handlar det ofta om att hitta lösningar som går utöver produktens fysiska egenskaper, 

att hitta tjänster som kompletterar och ökar kundvärdet. 

 

För att kunna utnyttja Internets möjligheter att skapa värde och kundtillfredställelse krävs att 

organisationen är aktiv. En aktiv organisation förekommer kundernas behov och utnyttjar alla 

möjligheter att tillföra värde för kunderna. De vet hur det får information av kunderna och tar 

tillvara denna. Det är även viktigt att organisationens övriga system är integrerade och 

anpassade till Internettjänsterna. (ibid.) 

 

Att endast beakta vad kunden behöver eller värderar idag är inte tillräckligt för en 

organisation. Minst lika viktigt är vad kunden vill ha imorgon. Att fortlöpande förbättra 

tjänsterna de nöjda kunderna efterfrågar är viktigt, men företaget måste också täcka upp de 

behov kunderna inte uttrycker. Framförallt är det viktigt att täcka upp de behov de kommer att 

ha i framtiden redan innan de uppkommit. (Storbacka & Lethinen, 2000) 

 

 
17 En väldefinierad och formellt beskriven kontaktyta mellan två parter. Gränssnittet beskriver hur parterna kan 
kommunicera. Beskriver även hur bilden på datorskärmen används för kommunikation med ett program i datorn. 
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”Jag brukade tycka att vårt syfte var att tillfredställa 100 % av kundbehoven. Nu har jag 

insett att vi måste tillfredställa 120 % av dem.”  

(ibid., sid 25)  

 

Det räcker inte för en organisation att bara identifiera kundbehov och tillfredställa dessa. De 

måste även kunna förändra kundernas egna uppfattningar om sina behov samt försäkra sig om 

att kunderna erbjuds nya sätt att skapa egna värden. Detta genom metoder som kunderna ofta 

inte ens har kunnat föreställa sig eftersom kunden inte vet vad de behöver om de inte kan se 

sitt behov. Ansvaret för att utveckla en kundrelation ligger hos företaget, inte hos kunden, det 

vill säga, det är företaget som måste ta initiativet. (ibid.) Detta tar även Blomqvist et al (1999) 

upp i sin arbetsmodell över det kundnära företaget vilket vi beskriver i fig. 4. Modellen visar 

kundnärhetens tre dimensioner, hur de tar form i tre olika kundnivårer; kundmötesnivå, 

kundrelationsnivå samt kundbasnivå. 

 
 Kundmötesnivå Kundrelationsnivå Kundbasnivå 

Tillgänglighet Skapa ökad 
tillgänglighet i 
samtliga 
kundmöten. 

Anpassa 
tillgängligheten utifrån 
olika kunder och 
kundgrupper. 

Utveckla 
tillgänglighetensystem för 
befintliga och potentiella 
kunder.  

Interaktivitet Kundanpassa 
utifrån designad 
och 
situationsanpassad 
divergens. 

Skapa mötesplatser och 
samverkan som stödjer 
kundprocesserna. 

Skapa system som 
möjliggör individualiserad 
relationsstrukturutveckling.

Värdeskapande Öka det upplevda 
värdet av 
kundmötet. 

Optimera det upplevda 
värdet i förhållande till 
de upplevda 
satsningarna. 

Förädla befintliga och 
skapa alternativa sätt att 
stödja kundernas 
värdeskapande. 

Fig. 4. Arbetsmodell för det kundnära företaget (ibid., sid 26) 

3.4. Organisationens betydelse för kundnöjdheten 

Genom informationsteknikens introduktion ställs det nya krav på organisationerna. Den nya 

organisationen är mer flexibel, lärande, virtuell, nätverksuppbyggd etc. (Iacano & Kling, 

2001). För att organisationen ska kunna utgå från kundens behov måste organisationens olika 

aktiviteter koordineras med varandra. När en organisation har olika avdelningar som är 
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specialiserade på sitt område uppstår lätt behov som inte ligger i helhetens intresse. Därför är 

det viktigt att koordinera ihop de olika avdelningarna så att fokus på kundtillfredställelse 

genomsyrar hela organisationen, inte bara marknadsavdelningen. (Söderlund, 1996) 

 

Det sker en ständig förändring i hur människor tar till sig och bearbetar information och hur 

de interagerar med varandra. Allt eftersom medarbetarna blir bättre på att använda sig av den 

nya informationsteknologin förändrar detta hela arbetsflödet. Bland annat kan allt mer arbete 

göras på distans. (Avolio & Kahai, 2002) 

3.4.1. Vad krävs av medarbetarna och organisationen? 

Samtidigt som datorerna och informationsteknologin får en allt större roll i organisationerna 

blir människan allt viktigare. Det finns ett ökat beroende av människan för att bygga upp och 

underhålla relationer inom organisationen och omgivningen. Teknologins prägel på 

utvecklingen blir allt tydligare men samtidigt ökar vikten av människans kompetens och 

agerande. (Stevrin, 1998)  

 

Mer och mer förefaller kundens samspel med medarbetarna var en kostnad för organisationen 

och det logiska resultatet av detta är att allt blir mer standardiserat och kundkontakten 

avskaffas. Detta ser Storbacka (1994) tydligt bland bankerna idag där kunderna styrs till 

bankomater, bank via telefon och Internetbanken. Han menar att det är tveksamt om bankerna 

gör rätt när de drar ner kundkontakten på grund av lönsamhetsskäl eftersom han anser att 

kundkontakten kan användas för att skapa kundnöjdhet och för att stärka relationen till 

kunden. Industrialisering, att ersätta personlig interaktion med teknik, kan många gånger bidra 

till produktivitetsförbättringar och även effektiviteten kan förbättras genom att tjänsterna 

individualiseras vilket innebär att kundinteraktionen inte helt tas bort. (Echeverri och 

Edvardsson, 2002) 

 

Att hantera kunders osäkerhet är en viktig uppgift vad gäller tjänster som utgår från ett 

kundperspektiv. En källa till osäkerheten kan vara ofullständig information men även tvetydig 

information. Därför är det av stor vikt att studera och beakta hur kunden införskaffar sig och 

använder sig av information från organisationen. (ibid.) 
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Den fysiska marknaden håller allt mer på att kompletteras och i vissa fall ersättas av den 

elektroniska marknadsplatsen. Med den nya tekniken följer dock inte självklart ett bättre 

innehåll i informationen menar Gummesson (2002). Informationsteknologin ger endast nya 

medier för överföring, inte ett bättre innehåll, dock påverkar varje mediums egenskaper 

mottagarens uppfattning om innehållet. På Internet är det lättare att förstärka en text med 

olika grafiska element för att ytterligare förtydiga. För att informationen ska bli meningsfull 

måste det genom de elektroniska nätverken konstrueras relationer, inte bara 

hanteringsmöjligheter för information, det är relationen som är aktiv och kan leda till affärer. 

(ibid.) 

 

I och med att vi skapar ett allt mer virtuellt samhälle ökar behovet av tillit, vi behöver lita till 

informationsteknologin och att den faktiskt leder till positiva effekter. Teknikfientlighet och 

en viss skepticism mot nya områden har funnits i alla tider, vilket i sig inte är så underligt då 

ny teknik ofta för med sig stora förändringar, inte minst i organisationerna vad gäller 

mängden arbete och arbetets utformning. I takt med att informationsteknologin breder ut sig 

är det viktigt att få ett grepp om tilliten och misstron till denna teknik. Tillit till IT kan vara 

kopplad både till tekniken och till de konsekvenser som den för med sig. Betydelsen av tillit 

kommer också att öka i takt med att möjligheterna att tillgodose kundernas behov blir allt mer 

skräddarsydda. Det är viktigt att kunderna kan lita på en produkt eller en service trots att de 

inte haft någon personlig kontakt med organisationen, en konsekvens av den ökande 

virtualiseringen. (Stevrin, 1998) 

 

För att lyckas med en satsning vilken innehåller ny teknik, räcker det inte att enbart 

implementera informationstekniken i organisationen och hoppas på att denna förändring leder 

till andra positiva förändringar. Det måste också satsas på de ”mjuka” aspekterna i 

organisationen, det vill säga, det måste göras medvetna satsningar på den sociala och mentala 

infrastrukturen för att denna ska påverkas i samma positiva riktning som den nya 

tekniksatsningen är på väg i. Om inte en satsning på de ”mjuka” aspekterna görs kan 

organisationen fastna i en kultur och ett tankemönster som inte förändrats trots att 

förhållandena runt omkring har förändrats med den nya tekniken. Ett gap kan uppstå mellan 

de som förespråkar den nya tekniken och de som har svårt att förstå nödvändigheten och 
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möjligheterna med denna. Detta kan leda till en misstro som inte bara påverkar den interna 

organisationen utan också påverkar möjligheterna och relationerna mot kunden. Om inte 

tilliten till informationsteknologin finns, hjälper det inte att satsa mer på enbart tekniken då 

det endast sker förändringar på ytan och inte på djupet vilket gör att de grundläggande 

problemen kvarstår och kan till och med förvärras. (Stevrin, 1998) 

3.4.2. Vikten av att kommunicera med kunderna 

Internet ger organisationen en möjlighet att ha en dialog med kunderna och presentera sig på 

det sätt som en specifik kund bäst reagerar på. Jacobsson, (1998) menar att det blir möjligt att 

tillhandahålla en dialog med kunden, att testa, fråga och lyssna samt få ett omedelbart gensvar 

på kommunikationen. Det är viktigt att lära känna sin kund och bygga upp kunskap om deras 

köpvanor och preferenser för att med tiden kunna skräddarsy erbjudanden baserade på 

tidigare köpbeteende. Idag är information en nyckelresurs i organisationerna skriver 

Jacobsson (1998), och förmågan att utnyttja informationen kreativt och effektivt är en kärna i 

hur konkurrenskraftig organisationen är. (ibid.) 

 

Kommunikation är en interaktion mellan två eller flera parter, vilket får en ökad betydelse när 

tekniken tar över allt mer. Echeverri och Edvardsson (2002) menar att, trots tekniken måste vi 

vara uppmärksamma på att kundkontakten kommer att finnas kvar och få en ökad betydelse. 

Kundens sätt att kommunicera med sin kontaktperson samt att bidra med information i rätt tid 

och på lämpligt sätt blir av allt större betydelse för serviceupplevelsen. Med dagens allt 

snabbare Internet möjliggörs en ökad interaktion mellan kund, webbplats och säljare. Det blir 

lättare att närma sig den enligt Echeverri och Edvardsson (2002) mest överlägsna 

kommunikationsformen, fysisk face-to-face, via rörliga bilder. I de nya gränssnitten kan 

organisationen kombinera traditionell annonsering och informationsspridning med chat, 

telefoni och personlig försäljning via video. Detta utbud gör det möjligt för kunden att välja 

det kommunikationssätt som de föredrar och kan även välja olika sätt i olika situationer. 

(Echeverri och Edvardsson, 2002) De här mötena kräver att parterna konverserar med 

varandra på ett sätt där båda förstår varandra. Om inte detta uppfylls kommer det att bli flera 

missförstånd parterna emellan. I de möten eller konversationer som förs måste det 

framkomma vad som gör den ena eller den andra parten nöjd, samt att det som framkommer 
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är tillräckligt tydligt. Kunden som en part säger en sak, men menar indirekt något annat. Detta 

måste den andra parten kunna tolka, kan inte medarbetarna förstå de meddelande som sänds 

ut kommer det att bli missförstånd vilket kan leda till att kundnöjdheten försämras. (Stata, 

1995) 

 

Vad är det som vi måste förstå för att kunna se vad som är kundnöjdhet? Enligt Stata (1995) 

kan det bland annat bero på när ett köp skall göras, vad som föranleder köpet samt hur 

medarbetarna bemöter sina kunder. Blir kunden nöjd vad var det då som gjorde kunden nöjd? 

Är de relationer som organisationerna skapat med kunden viktiga, ja enligt den undersökning 

som Stata (1995) gjort är de det. Enligt honom beror inte kundnöjdhet enbart på hur bemött 

kunden blir utan vilket värde som produkten eller tjänster ger kunden. Vidare påstår Stata 

(1995) att om vi är öppna och ger oss tid att förklara när det sker missöden inom 

organisationen eller om tekniken inte fungerar som den ska, då har kunden större förståelse 

och kundnöjdheten består. Tar inte organisationen sig tid att förklara varför något gått fel 

kommer det att ske missförstånd och kunderna kommer att söka sig till alternativa 

organisationer. (ibid.) 

 

Enligt Bailey och Dandrade (1995) är kundnöjdhet en viktig del för att skapa kontinuerliga 

relationer. Vidare säger de att kundnöjdheten är ett resultat av hur kunden värderar den tjänst 

eller produkt de införskaffar. De påtalar även att om fokus läggs på medarbetarna kommer 

detta att betala sig i att form av nöjda kunder. 

3.4.3. Påverkar medarbetarna och kunderna varandra? 

Ger nöjda kunder nöjda medarbetare eller tvärt om? Enligt Söderlund (1997) verkar det här 

påståendet var rimligt. Möts personalen av nöjda kunder kommer arbetstillfredsställelsen att 

öka i hela organisationen. Strävan att nå dit, till nöjda kunder, kan däremot ge upphov till 

konsekvenser som ger negativ arbetstillfredsställelse. Detta kan yttra sig i att innovationerna 

minskar samt att de databaser företagen har om sina kunder kan hota kundernas integritet. 

Tillfredställelsen fungerar även på andra hållet. Kunderna kan påverkas bland annat av hur 

medarbetarnas arbetstillfredssällelse och livstillfredsställelse ser ut. (ibid.) 
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Vad Söderlund (1997) säger är att om medarbetarna på till exempel en bank är nöjd och trivs 

med sitt arbete kommer kunderna att märka av detta och bli nöjda med den tjänst som kunden 

tar del av. Vidare tar han upp att livstillfredsställelse och kundnöjdhet kan ha ett samband som 

påverkar kundernas nöjdhet med en vara eller tjänst. Blir kunden nöjd med sina upplevelser 

av varan eller tjänsten är den oftast även nöjd med sitt liv i allmän mening. (ibid.) 

 

Många tidigare studier har visat på betydelsen av front-medarbetarnas beteende för 

kundnöjdheten. Villigheten att betjäna, professionalism och vänlighet är delar som visat sig 

betydelsefulla. Även om tjänsten i sig är bra kan den vara svår att sälja in om inte själva 

utförandet fungerar. Det är därför viktigt för organisationen att lyssna på och utnyttja kundens 

perspektiv. (Echeverri och Edvardsson, 2002) 
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4. ANALYS 
Det här kapitlet består av precis det som namnet antyder, vår analys men 

även vår empiri. Vi använder de teorier vi har beskrivit tidigare i uppsatsen för 

att tolka och diskutera resultatet från våra empiriska studier. Analysen har vi 

byggt upp utifrån de teorier vi tidigare beskrivit och för att göra den enklare att 

läsa använder vi oss av två fiktiva personer vilka vi beskriver först i kapitlet. 

 

4.1. Analysupplägg 

Kalle och Pia är två fiktiva personer som gör resan i analysens värld något trevligare och 

enklare att överblicka. De är representativa för de respondenter vi mött i vår studie, dock skall 

det tas i beaktning att de varken är könsbundna eller representerar en viss ålderskategori. 

Kalle kan lika gärna visa vad en kvinna ung eller gammal har sagt, samt att Pia kan visa vad 

en ung eller gammal man har sagt. Kalle är den som är aktiv i sitt användande av 

Internetbanken och telefonbanken medan Pia vill ha den personliga servicen på bankens 

kontor, samtidigt som hon18 använder Internetbanken och telefonbanken i viss utsträckning, 

framförallt till att få en överblick över sina konton. 

 

I analysen har vi utgått från den empiri vi samlat in vilken vi tydliggör genom olika citat som 

vi fått från våra respondenter. De här citaten har vi sedan analyserat mot vad teorierna vi gått 

igenom säger samt genom att ifrågasätta vilka bakomliggande orsaker som kan finnas för de 

här uttrycken som kunderna gett oss. Alla citaten i analysen kommer från våra intervjuer. 

4.1.1. Kundens individuella nytta med Internetbanken 

De tjänster som både Kalle och Pia har är individualiserade19, det vill säga att de är anpassade 

efter hur deras behov såg ut vid inskaffandet av tjänsterna. Pia är ett exempel på en kund som 

vill ha personlig kontakt och kunna få ett ”riktigt kvitto” när hon utför något på banken. Pia är 

                                                 
18 Med orden ”hon” och ”han” i analysen hänvisar vi enbart till Pia och Kalle. 
19 Med individualiserade tjänster menar vi att kunden kan välja Internet med dosa eller bara kod och då få 
tillgång till olika tjänster, kunden kan välja att enbart ha telefonbanken med självbetjäning eller kan han/hon 
välja till personlig service etc.  
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inte säker på att hon gör rätt när hon ska utföra något via Internetbanken eller telefonbanken 

vilket gör att hon inte använder sig av den, rätt om hon skulle kunna göra det.  

 

”jag vill se den jag anlitar så jag vet att det blir utfört” 

 

Kalle däremot använder sig av tekniken och tycker att det förenklar hans vardag då han inte 

behöver passa bankens öppettider. Han anser att enkelheten är bra samt att han inte är 

beroende av att vara på samma plats hela tiden utan kan utföra sina bankärenden när han själv 

tycker att det passar honom bara han har tillgång till telefon och/eller dator. Pias behov kan 

bero på att hon inte litar på tekniken men även att hon inte känner samma nödvändighet som 

Kalle att utföra sina bankärenden på andra tider än bankens öppettider. För att Pia ska känna 

sig trygg utan att se när ärendet utförs gäller det för banken att hitta vägar som tydligt visar på 

hur rutinerna fungerar så att kunder som Pia får en förståelse för detta. 

4.1.2. En teknikinvestering som lönar sig 

Att få ett svar för vad som gäller för alla kunder är en omöjlighet då kundnöjdhet är ett 

subjektivt mentalt tillstånd enligt Söderlund (1997). Han säger vidare att det inte är viktigt att 

veta graden i kundnöjdheten utan hur den har uppnåtts. En risk med all investering i den nya 

tekniken är att bankerna inte får kunderna med sig då kunderna inte hinner med i utvecklingen 

(Blomqvist et al, 1999). Denna investering organisationerna gjort kommer med andra ord 

kanske inte att betala sig. Meningen med investeringen är att den ska användas till att förenkla 

och förbättra arbetssituationerna (Calisir & Calisir, 2004). Den investering som görs är många 

gånger för att ”snabba” på systemen där de ska kunna interagera på olika sätt genom till 

exempel personliga webbsidor. En diskussion om personliga webbsidor och personlig 

kommunikation tar Blomqvist et al (1999) upp och kommer fram till att den blir mer och mer 

opersonlig. 

”numera känner man ju sig som en i massan bara…” 

 

Hur ska de här kunderna som inte tagit till sig Internetbanken eller telefonbanken förstå att det 

är enklare att använda dem än de tror? Att om de faktiskt använder sig av de här verktygen 

kan de slippa de långa köerna vilka de ofta klagar på, de slipper vänta då banken bara har en 
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kassa öppen. Många av de ärenden som kunderna uträttar på banken skulle de likaväl kunna 

utföra via till exempel Internetbanken. I de här fallen gäller det att hitta vad som gör de här 

kunderna nöjda, hur de blir nöjda och varför de blir nöjda av det. Vilka vägar finns att gå för 

banken för att kunderna ska känna det mer personligt även över Internet och inte bara en i 

mängden? Banken behöver finna nya rutiner för att komma i kontakt med kunderna även om 

de inte kommer in på kontoren. Det är också viktigt att banken tittar på varför de här kunderna 

inte vill eller kan ta till sig de nya möjligheterna som finns. 

 

”Vi måste nog lyssna lite mer på vad kunderna tycker, 

 inte bara lämna ut dosan, utan även följa upp att den används.” 

 

Många gånger är det viktigare för banken med ny teknik, för att följa med i utvecklingen, än 

att alla kunder kan ta till sig den och få ut en värdeökning. Det här kan även bero på att 

banken ”tvingas” att investera i ny teknik för att andra banker vidareutvecklar sin teknik. 

Tjänar kunderna på att den här tekniken införskaffas eller är det enbart ett konkurrensmedel 

mellan bankerna? Den nya tekniken kan kännas som en avlastning för medarbetarna eftersom 

kunderna då gör allt mer själva. Dock finns risken att denna avlastning går så långt så att 

kunderna istället glöms bort och det blir en negativ utveckling istället för den positiva 

utvecklingen tekniken var menad som. Kan det vara så att det behövs ett tätare samarbete 

mellan de medarbetare som sitter ute på kontoren och de som arbetar med Internetbanken? 

För att inte tappa de kunder som blir allt mer självständiga bör en rutin utvecklas för vem som 

ska kontakta kunderna samt hur det ska ske och följas upp. 

 

I och med att de tjänster som idag utvecklas blir mer och mer personliga uppstår det ett 

dilemma, eftersom utförandet av dem blir mer opersonligt och stelt i takt med att de blir mer 

teknikförmedlade. En anledning till att teknikförmedlade tjänster känns mer opersonliga är för 

att i takt med att tekniken utvecklas allt snabbare glöms personen ”bakom” tekniken bort. 

Även om kunden utför sina ärenden själv över Internetbanken finns där ofta en medarbetare 

som sitter på ”andra sidan” och verifierar/godkänner transaktionerna i slutändan. Blir det 

tydligare att denna medarbetare finns blir det också möjligt att motverka att tjänsterna blir mer 

Sidan 39 av 73 
 



 
Kundnöjdhet trots minskad fysisk interaktion 

Anna Dyberg-Ek 
  Ewa-Lotta W Runesson 

 
 

 

Analys Analys 

opersonliga, framförallt när det gäller ”svårare” tjänster som tidigare krävde en bokad tid hos 

en rådgivare.  

”jag vill gärna ha ett ansikte på den jag pratar med” 

 

Kan det vara så att det räcker det med en bild på den medarbetare som kunden interagerar 

med för att det ska bli mer personligt och tilliten ska öka och är det då bilden som är en 

faktor? Det kan vara bara ett foto på Internetsidan eller en interaktion via en webbkamera som 

gör hela skillnaden för kunden? 

4.1.3. Över lag nöjda kunder 

Kunderna vi intervjuat är över lag är nöjda med de tjänster som banken tillhandahåller både 

när det gäller vad kontoren, Internetbanken och Telefonbanken har att erbjuda. Kunderna vet 

vad de har, och förväntar sig inte mycket mer än vad de redan utnyttjar hos banken.  

 

”Vi har inget behov av att få tillgång till fler tjänster” 

 

Det här är en vanlig kommentar kunderna gett vid intervjuerna. De kunder som tagit till sig 

Internetbanken är till största delen nöjda kunder när det gäller alla bankens tjänster, då både 

via Internetbanken, telefonbanken samt inne på kontoren. Även om kunderna säger att de inte 

har behov av fler tjänster är det möjligt att behovet finns men kunden vet inte om det än. Det 

är därför viktigt att medarbetarna visar nya möjligheter, ser kunderna lösningen upptäcker de 

även behovet de inte trodde att de hade och ett nytt behov har uppstått. 

 

De kunder som har insett hur Internetbanken fungerar, har förstått att de faktiskt har ett behov 

av denna tjänst, vilket de kanske inte hade någon föreställning om tidigare. Hade de tidigare 

erfarenheter av tjänsten, färgas den nya erfarenheten oftast utifrån det. De effekter 

kundnöjdheten ger är det intressanta, för att förstå dem och kunna analysera det måste det 

finnas en förståelse för kundnöjdheten i sig (Söderlund, 1997, 2000). 

Kunderna som tagit till sig Internetbanken borde vara totalt sett mer nöjda än de kunder som 

inte använder sig av Internetbanken i lika stor utsträckning. Deras nöjdhet har ökat vilket är 

en effekt av att de utnyttjar Internetbanken och de tjänster de har tillgång till, vilket i sin tur 
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ger en värdeökning för kunden. De kunder som däremot inte har anammat Internetbanken i 

speciellt stor utsträckning är ofta kunder som önskar att ha kvar den sociala biten, det vill säga 

att gå in på banken. De kan prata med de andra kunderna som står i kön samt med den 

banktjänsteman som står i kassan, expeditionen eller i receptionen. Effekten av deras nöjdhet 

är att de fortfarande går till bankens kontor. Andra tycker att de betalar så många avgifter till 

banken, vilket då leder till att de känner att något ska de väl ändå göra på banken. 

 

”jag betalar faktiskt för att få det gjort”  

 

Kunderna ser bara att deras avgifter går till kontoren och medarbetarna. De tänker inte på att 

även system och utveckling av olika tekniska system och plattformar kostar, samt att det 

bakom Internetbanken också finns medarbetare. Det är därför viktigt för banken att tydligt 

visualisera för kunderna vad de olika avgifterna går till, vad det är kunderna betalar för. Olika 

kunder har olika behov varför det kanske skulle finnas olika paket av Internetbanken med 

olika pris20 beroende på vilka tjänster de väljer att utnyttja, en mer individualiserad tjänst. 

 

I kundernas beteende kan vi se tre olika trender. Framförallt ser vi att de kunder som 

fortfarande går in på kontoren i en större utsträckning, är rädda för att den relation de har 

byggt upp med medarbetarna försvinner om de börjar utföra sina ärenden själva med hjälp av 

tekniken. Även osäkerheten för hur den nya tekniken fungerar kan vi se spelar en stor roll 

samt som en av respondenterna säger, varför betala för tjänster som de ändå måste utföra 

själva. 

4.1.4. Kundernas nöjdhet påverkas ständigt 

Vi kan se att svaren liknar varandra men även att de skiljer sig åt genom att Kalle använder 

sin Internetbank mer än vad Pia gör. Om enbart de tjänster som fanns när Kalle började att 

använda Internetbanken fanns idag skulle han kanske inte vara lika nöjd. Kalles livssituation 

har förändrats över tiden och så även hans preferenser och erfarenheter. Med detta har även 

Kalles nöjdhet med Internetbanken ökat. Pia kan inte se att hennes behov har förändrats något 
 

20 Idag finns det endast två paket av Internetbanken, antingen väljer du att betala räkningar via Internet och då är 
det en kostnad. Väljer du bort den här tjänsten är det idag avgiftsfritt. (även speciella studentpaket finns, dock är 
detta inget vi lägger in i vår bedömning) 
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nämnvärt, dock kan hon idag enklare ha kontroll över vilka konton hon har samt att 

kontrollera dess saldo utan att behöva gå till banken om hon skulle vilja.  

 

Svaren är beroende av vem som sagt det och i vilken situation denna kund befann sig i när 

den svarade. Hade vi frågat samma kund samma fråga om 5 år hade säkerligen svaren inte 

blivit desamma, vilket då påpekar vikten av att uppmärksamma att kundnöjdheten inte är 

konstant utan att den växlar beroende på vilken situation som kunden befinner sig i, vilket 

både vi och Söderlund (1997) anser. Det vill säga, att precis som Söderlund säger, banken 

måste ta hänsyn till vilken situation kunden befinner sig i samt att den inte får glömma att 

följa upp kunden och dess förändrade preferenser och erfarenheter för att städigt vara 

uppdaterad och öka det upplevda värdet för kunden. 

4.1.5. Enkelheten är viktig 

Många av kunderna säger att vissa delar av Internetbanken är mycket bra och fungerar 

alldeles utmärkt, för att i nästa sekund säga att det är ”för krångligt” att betala räkningarna 

med alla OCR-siffror.  

 

”Jo det funkar väl okej, men det är lite krångligt ibland, framförallt att betala räkningar.” 

 

Utav de kunder vi har intervjuat är det ett flertal som påpekar att det ”tar lång tid”, medan 

andra kunder upplever det motsatta. Pia kan inte se att Internetbanken och telefonbanken gör 

det enkelt att göra affärer med banken. Hon tycker det är svårt och krångligt att använda och 

söker därför sin information på bankkontoren. Kalle har mer livserfarenhet och är betydligt 

mer erfaren när det gäller bankaffärer än Pia. Hon anser att webbsidan borde vara enklare och 

inte fylld med funktioner som hon ändå inte använder, Kalle däremot ser användbarheten av 

de funktioner som Internetbanken och telefonbanken har och utnyttjar detta. Det är viktigt att 

se på hur den här skillnaden i kunskap påverkar de olika individerna.  

 

I det här exemplet kan vi se det som Söderlund (1997) tar upp, att kundnöjdheten finns i olika 

omfattningar. I de här situationerna är det av stor vikt att få veta vad det är som påverkar 

kunden, vilket både Söderlund (1997) och Blomqvist et al (1999) diskuterar. De säger att när 

Sidan 42 av 73 
 



 
Kundnöjdhet trots minskad fysisk interaktion 

Anna Dyberg-Ek 
  Ewa-Lotta W Runesson 

 
 

 

Analys 

kunden blir påverkad av något positivt eller negativt gäller det för organisationen att fånga 

upp det och analysera det. Det är viktigt att få veta vad kunden faktiskt upplever, vilket värde 

det har för kunden. Eller som Calisir och Calisir (2004) säger, en fungerande teknik och bra 

tjänster leder till en positiv upplevelse vilket i sin tur leder till att kundnöjdheten ökar. När 

den här nöjdheten ökar påverkar det även organisationen då den kan vidareutvecklas samt att 

kundernas nöjdhet i sin tur påverkas än en gång (Bruning & Ledingham, 2000). 

4.1.6. Ny teknik ett måste? 

Enligt Calisir och Calisir (2004) är människor ovilliga att lära sig använda webbsidor vilka är 

avancerade och svåra att hantera. Vidare säger de att risken är stor att kunderna söker sig till 

andra alternativ som har enklare layout på sina webbsidor så att de blir lättare att förstå men 

även enklare att utnyttja med ”lite sämre” teknik. Känner kunderna att de kan använda sig av 

webbsidorna kommer de att utnyttja dem och kundnöjdheten kommer att öka. (ibid.) Det 

gäller här för banken att anpassa tjänsten utan att det blir så enkelt att de mer erfarna kunderna 

inte litar på tekniken av den anledningen. Varför är vissa kunder mer ovilliga att lära sig än 

andra är något banken måste fråga sig och försöka hitta ett svar på för att ha möjlighet att 

utveckla tjänster som ännu fler vill lära sig att använda. 

 

Kunderna är nöjda med FöreningsSparbanken som helhet, men de anser att delar inom 

Internetbanken borde förenklas. I och med att stora delar av de tjänster som erbjuds är bra 

enligt kunderna kan det leda till att kunderna ser helheten och inte de små detaljerna som de 

upplever som negativa. De små delarna som inte påverkar kunden i positiv bemärkelse bör 

bankerna ta i beaktning och analysera för att kunna motarbeta den negativa påverkan på 

kunderna. Är det viktigt för en del kunder att de har en ny snabb ”värstingdator”, eller är det 

viktigare att de har en snabb uppkoppling? Kunden påverkas av om de sitter vid bredband 

eller om de har modem. Har de en ”gammal” dator och eller uppkoppling till Internet via 

modem går det långsammare och det tar längre tid att ladda ner den information som behövs. 

Sitter däremot kunden uppkopplad med bredband och har en relativt ny dator går det säkert 

mycket smidigare.  

 

”Jag tycker det funkar jättebra, ännu bättre om kommunen ville ge oss bredband...” 
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Med bra teknik och bra tjänster kommer kunden att få en positiv upplevelse vilket kan leda till 

en mer positiv upplevelse. Däremot de som inte har tillgång till bredband eller liknande 

upplever att det ibland kan vara svårt då deras modem inte alltid räcker till. För de här 

kunderna gäller det att som vi skriver ovan förenkla och möjliggöra tillgängligheten för dem 

med till exempel webbsidor som är grafiskt tilltalande men enkla. Tänkbart är då att försöka 

se om det finns möjligheter att underlätta för kunden när det gäller att komma åt den 

information eller webbsida den vill åt. En möjlighet är att vid till exempel inloggningen se till 

att det finns valmöjligheter för kunden att välja om den vill ha en sida med enkel layout som 

går snabbt att ladda ner eller om den vill ha en sida med mer avancerad grafik som många 

gånger tar längre tid att ladda ner. Det är upp till banken om de vill att ”alla” kunder ska 

använda sig av Internetbanken, att förenkla så att alla kunder på ett enkelt sätt kan komma åt 

tjänsten.  

4.1.7. Kunden måste se användbarheten med tekniken  

Genom våra intervjuer kan vi se att Pia är tveksam till teknikutvecklingen och att 

medarbetarna inte alltid vet hur de ska påverka de kunder som inte riktigt ser nyttan med 

tekniken. 

”...det är en trygghet med fysisk kontakt…” 

Eftersom Pia är tveksam känner hon också en stor osäkerhet till tekniken. Till skillnad från 

Kalle som hittar rätt information på Internet vill hon istället höra det direkt från en 

medarbetare. Här är det viktigt att medarbetarna känner av när en situation som den här 

uppstår och att de tar reda på vad det är som påverkar osäkerheten och hur banken kan 

motarbeta denna osäkerhet.  

 

Calisir och Calisir (2004) säger, för att användaren ska nyttja en produkt eller tjänst ska de se 

användbarheten med den, ser de inte det kommer de att förkasta den. När de väl insett att den 

fyller de funktioner som utlovats samt att kunden inser att den faktiskt kan ha nytta av 

produkten eller tjänsten kommer de att använda den. Seybold (2002) talar om hur viktigt det 

är att även medarbetarna vet vad som händer på Internet för att enklare kunna hjälpa kunderna 

som ibland kommer in på kontoret. Här krävs det ett bättre samarbete mellan medarbetarna på 

kontoren och de på Internetbanken, men även att tekniken integreras så att all personal har 
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alla nödvändiga uppgifter för att ha möjlighet att hjälpa kunden i olika situationer. Banken 

kan behöva se över sitt intellektuella kapital och se vad som finns för att veta hur de ska satsa 

sina resurser inom kompetensutveckling för att hjälpa kunden på bästa sätt. 

 

”Innan var jag inte nöjd med FöreningsSparbanken och använde även andra 

banker men nu har det blivit mycket bättre…” 

 

Det är allt svårare att attrahera nya kunder och då är det extra viktigt att behålla de som 

banken i detta fall redan har, vilket Söderlund (1997) beskriver närmare i sin bok Den nöjda 

Kunden. Viktigt är vidare att se vad kunden behöver idag, dock måste kundens framtida 

behov tillgodoses vilket medarbetarna måste läsa mellan raderna för att få fram ur den 

information kunden ger banken (Storbacka & Lehtinen, 2000).  

 

Olust och obehagskänsla mot något är många gånger beroende på okunskap inom ämnet. Det 

gäller att som Stevrin (1998) säger i sin bok Tillitskrisen att få kunderna att känna tillit till 

tekniken och vad den för med sig. I alla tider har det och kommer det alltid att finnas en 

misstro mot ny teknik oavsett vilka förbättringar den för med sig. När väl kunderna har fått 

tillräcklig information om tjänsterna och att de ser att det faktiskt fungerar kommer deras 

nyfikenhet att ta över.  

 

”… Internetbanken är säkert jättebra, men jag kan inte tillräckligt mycket om datorer.” 

 

Hur kan bankens medarbetare förklara för kunderna att det inte är så svårt. Det gäller även här 

att lyssna på kunderna för att veta hur just den här kunden lättast tar till sig information och 

kunskap. Dock gäller det att den upplysning som kunden får inte är för komplex (Jacobsson, 

1998). Organisationen bör i de situationerna få kunderna att se sitt behov av något de inte trott 

sig behöva med andra ord bör banken kunna få kunden att ändra sin uppfattning om de 

tjänster de idag inte använder. Storbacka och Lethinen (2000) påpekar även att det i huvudsak 

är organisationens ansvar att se till att denna relation utvecklas och hålls vid liv genom att 

vara den som kontaktar kunden kontinuerligt i den omfattning som passar kunden. Eller kan 

det vara så att det är kunden som behöver kontakta organisationen för att hålla relationen vid 
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liv? Vidare gäller det att föra en dialog med kunden och ta in den information som ges21. Den 

här informationen ses idag som en nyckelresurs inom organisationerna enligt Jacobsson 

(1998). För att informationen ska kunna användas gäller det att organisationen är idérik om 

hur det ska användas för att nyttjas på bästa sätt (ibid.) samt att de här idéerna används och 

anpassas till olika kunder.  

 

Det är viktigt att medarbetarna ser till att den produkt eller tjänst som utlovats kommer 

kunden till handa samt att den innehåller vad de har kommit överens om. Det gäller att här 

fånga upp Pia då hon redan är kund men är tveksam till teknikutvecklingen och banken bör 

titta på vad som tillgodoser hennes kundnöjdhet för att inte förlora henne. Banken vet inte 

alltid vad det är Pia behöver och vill ha. De måste därför tydligt fråga efter den här 

informationen och viktigt är också att de pratar ett språk22 som Pia förstår. Får de svar på 

”vad, hur och varför”, är det också lättare för banken att motivera Pia att ta till sig och känna 

nyttan med den nya tekniken, något som kan vara svårt men väldigt viktigt varför banken bör 

lägga tid och resurser för att möjliggöra ett bättre inflöde på information från kunderna. 

Banken bör ge de kunder som känner ovilja mot den ”nya tekniken” mer information och 

kunskap. Det är viktigt att informationen ges på ett språk som kunden förstår. Information 

kring ekonomiska frågor kanske behöver skrivas på ett sätt medan teknisk information 

behöver skrivas på ett annat för att kunden ska kunna ta den till sig. Med kunder som Kalle 

finns det flera möjligheter att nå dem på, inte enbart via telefon och/eller med brev, de kan 

även nå dem via den nya tekniken som Internetbanken representerar. 

 

”Tänk vad bra det hade varit om man kunde sitta hemma och snacka 

med sin rådgivare med hjälp av en webbkamera.” 

4.1.8. Informationsspridning via Internetbanken 

Kalle använder sig mer av Internet och Internetbanken än vad Pia gör, detta förutsätter dock 

inte att Kalle får och tar in mer information än vad Pia gör. Många gånger kan det vara 

tillfällen då Pia är på bankens kontor och medarbetarna informerar henne om nyheter och 

 
21 Informationen kan bestå i kundens köpvanor, tidigare preferenser och vad som kunden i övrigt tycker om. 
22 Med språk menar vi inte svenska eller engelska utan en nivå på språket som kunden kan ta till sig. 
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förändringar som är på gång, vilka Kalle kan gå miste om, om han inte läser all den 

information han får på sin personliga Internetbanks hemsida. En risk med att kunderna inte 

läser all den information som banken ger på Internet är att kunden kan missa viktig 

information vilket kan leda till negativa erfarenheter och vidare leda till minskad nöjdhet.  

 

Avolio och Kahai (2002) pratar om dagens nya teknik med vilka det finns många fler sätt att 

komma i kontakt med kunderna. Jacobsson (1998) upp att det är viktigt att möta kunden där 

den själv anser det är bäst. Han säger vidare att det med hjälp av tekniken går att föra en 

dialog med kunden i de medier kunden själv vill använda sig av. Ger kunden mer information 

om sig själv i rätt tid till sin personliga rådgivare kan denna rådgivare titta på vilket behov 

kunden har och det i sin tur påverkar den serviceupplevelse kunden får (Storbacka & 

Lehtininen, 2000).  

 

Jacobsson (1998) säger att om informationen är svår att hitta tar det tid och det kanske inte 

Kalle har eller tar sig tid till när han väl är på Internet. Gummesson (2002) säger att bara för 

att tekniken finns och används betyder inte det att informationsinnehållet är bättre, dock kan 

det på ett mer grafiskt, visuellt och pedagogiskt sätt visas än om någon ska berätta det utan att 

ha tillgång till exempel till papper och penna.  

 

Här gäller det att utnyttja Internets potential och svara upp till de krav kunden ställer och möta 

dem där de finns. Det vill säga att om kunden vill att meddelanden skickas via e-post gör det, 

håll relationen levande med hjälp av detta medium.  

 

”jag är jättenöjd med Internetbanken men det är dåligt att dom inte kan informera om nya 

räntor och sånt. Jag tycker inte att jag ska behöva sitta och leta efter det, dom annonserar ju i 

tidningen, varför inte lägga ut det tydligt på Internetbanken då.” 

 

Det gäller återigen att återkoppla till kunden och se till att nödvändig information kommer 

fram utan att kunden ska behöva leta ”ihjäl sig” efter den eller endast finner information som 

ej är av intresse. Det räcker inte enbart med att kunden läser informationen utan kunden måste 

även förstå den. För en dialog med kunden på det sätt som tilltalar kunden, detta för att få 
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information om kunden för att kunna se vilket behov kunden har och om det förändras. 

Genom att föra en dialog lär medarbetarna att känna sina kunder och vet på vilken nivå 

språket med mera ska ligga. 

4.1.9. Den personliga servicen 

Medarbetarna vi intervjuade tyckte att de inte hade samma relation med de kunder som hade 

anammat Internetbanken längre.  

 

”…mm vi är nog rätt dåliga på att kontakta alla kunder, lättare när man 

 träffar dom ofta att hålla en löpande kontakt.” 

 

De sa att de kanske borde försöka att kontakta även de här kunderna trots att de är 

”självgående”, för att inte deras relation ska bli ytlig och opersonlig. Internet ger här stora 

möjligheter att föra en dialog med kunden och möta dem där de vill mötas. När det gäller 

kunder som oftare kommer in på kontoret för att göra affärer, kontaktar banken dem för att 

boka in ett möte med deras personliga rådgivare. Det här sker vanligen via ett telefonsamtal 

eller att banken skickar ett brev eller ett kort om att det är dags att boka in ett möte för att gå 

igenom ”era” bankaffärer. Enligt intervjuer med medarbetarna försöker de att göra det här en 

gång per år med kunderna, dock hinner de inte med alla kunder då detta är i stort sett en 

omöjlighet med dagens resurser. Här är tekniken en möjlighet att få tid att nå ännu fler kunder 

kontinuerligt eftersom de kan kontakta dem via medier som är mindre tidskrävande än ett 

inbokat fysiskt möte. Dock krävs det att medarbetarna känner tillit till tekniken och att de har 

tillräckligt med kunskap för att kunna utnyttja tekniken till fullo. 

 

De relationer som banken och Kalle har, behöver utvecklas hela tiden för att deras ömsesidiga 

värde inför varandra kontinuerligt ska öka.  

 

”ja min rådgivare vill jag ha kvar. Det tror jag är viktigt för båda vid till exempel huslån, 

vill ju inte ha ett lån på lösa grunder.  

Men, nä, det är nog inte så viktigt att vi måste träffas fysiskt.” 
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När det gäller att ha kvar sin rådgivare på banken är Kalle och Pia överens, de vill ha en bra 

relation med sin rådgivare. De anser att det underlättar vid olika tillhandahållande utav 

rådgivarens tjänster. Vad som skiljer dem åt i det här är att Kalle anser att huvudsaken är att 

de har en kontakt, en sorts relation, hur de håller liv i denna relation tycker han är oväsentligt. 

När det gäller Pia och hennes rådgivare vill hon absolut träffa denna fysiskt då hon anser att 

hon får ut störst värde ur en fysisk relation. Hon vill kunna se och prata direkt med den person 

hon har affärer med. Pia vill ha sin dialog med sin rådgivare fysiskt medan för Kalle spelar 

det ingen större roll hur den sker.  

 

De gånger som de båda absolut vill träffa sin rådgivare på ett eller annat sätt är när de ska 

diskutera låneärenden. De känner att den här typen av affärer är alldeles för komplexa för att 

kunna klara av via till exempel Internetbanken. Vilken typ av lån passar bäst för den här 

komplexa situationen? De vill inte vänta ett dygn eller mer för att få svaret på en fråga av den 

sorten. Kalle säger däremot att om det gick att sitta på varsin sida om datorn med 

webbkamera och diskutera i realtid skulle han vara öppen för det, dock skulle de inte behöva 

skriva och formulera frågor utan att de skulle kunna prata via en mikrofon. 

 

Blomkvist et al (1999) säger att lika många kunder lika många sätt finns det att vara nära sina 

kunder. Alla är olika och anser att de vill bli kontaktade på olika sätt, de vill ha olika sorters 

relation med banken. Det kan vara så att de använder sig av telefon, e-post eller 

Internetbanken för att ha en dialog och ställa frågor, med andra ord de behöver inte träffas 

fysiskt. Dock är det som Blomqvist et al (1999) säger, själva kundmötet är det väsentligaste i 

en relation, hur det här kundmötet sedan sker har inte så stor betydelse. Genom att förstå 

kunden och lära känna den är det lättare att ge den det de vill ha (Gummesson, 2002), vilket i 

sin tur leder till att kunden får en uppfattning om hur dess relation med organisationen är. Är 

den positiv blir det en bra upplevelse och påverkar då kundnöjdheten på ett bra sätt (Bruning 

& Ledingham, 2000). Detta är detsamma som Blomqvist et al (1999) talar om det gäller att se 

kunden som ett subjekt inte ett objekt bland många andra. Det gäller att få kunden att känna 

sig sedd och bekräftad. Blir inte kunden sedd för vad den är, är det idag mycket enklare att 

byta bank. Om kunden inte känner sig nöjd med vad den har idag kan det räcka med ett 

musklick till en annan banks webbsida för att ta ett beslut om att byta bank. Dock krävs det 
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för att byta bank pappersarbete som att avsluta konton och flytta pengar etc. vilket kan 

resultera i att kunden stannar kvar trots att den egentligen vill byta bank. Idag är det betydligt 

viktigare än vad det var för några år sedan att värna mer om kunderna vilket bland annat 

Söderlund (1997) påtalar, kunderna kan enklare söka alternativa banker via Internet.  

 

Banken bör enligt Storbacka och Lethinen (2000) ta ansvar för att utveckla de här 

relationerna, kunden bör ges möjligheter att skapa större värden än de tidigare hade. Vidare 

bör relationerna ses som en process där flertalet möten sker återkommande med jämna 

mellanrum, dock behöver inte dessa möten vara fysiska. Echeverri och Edvardsson (2002) 

nämner bland annat telefoni, chatt, personlig försäljning via video som möjliga sätt att 

interagera i den nya tekniken. 

 

Tydliga trender är att kunderna vill ha kvar sin rådgivare dock är de inte överens om hur 

denna relation ska ske. Kalle anser att det inte är av någon större betydelse om de träffas 

fysiskt eller om de hörs via till exempel telefon, e-post etc. Om kunderna själva anser att de är 

nöjda med att föra en dialog/ha en relation via elektroniska medier och på så sätt får en 

möjlighet att behålla sin personlige rådgivare bör de få det. Detta kommer i förlängningen att 

resultera i att deras relation kommer att vidareutvecklas och påverka både kundens 

värdeökning som organisationens. Pia vill absolut ha kvar sin rådgivare och träffa denna 

fysiskt, detta bör banken även kunna tillgodose då hennes nöjdhet kommer att öka, vilket i sin 

tur leder till att deras relation utvecklas. Viktigt är att få kunden att känna sig som en kund 

och inte som ett ”kontonummer”, det vill säga se, lyssna och tolka vad kunderna säger och hur 

de säger det. 

”förr var det ’du’ och ’hej Johan’ när man kom in på banken,  

nu är man fan bara ett könummer” 

4.1.10. Tillgänglighet och tillit 

För Kalle och Pia gäller det att de har tillgång till banken när de så önskar oavsett vilken tid 

på dygnet det må vara. Det kan vara att någon av dem har svårt att kontakta banken under 

ordinarie öppettider, men att de behöver ett möte med en rådgivare angående ett ärende som 

är ganska akut. Om det inte fungerar att komma i kontakt med en rådgivare inom en rimlig tid 
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finns risken att de söker sig från banken, eller att kundnöjdheten får sig en törn. Finns det en 

förklaring till varför ett möte ej går att ordna inom den tid som är rimlig kommer Kalle och 

Pia att acceptera det svaret och deras kundnöjdhet kommer att fortsätta vara i samma nivå 

som tidigare.  

 

Stata (1999) har i sin utredning kommit fram till att om företagen tar sig tid att förklara varför 

en viss situation uppstår kommer kunderna att ha det i åtanke och deras kundnöjdhet kommer 

att bestå.  

 

I de här lägena bör banken ta sig tid till att förklara och ge kunden en chans att förstå hur 

deras situation ser ut samt se hur kundens ärende ser ut och möjligen ge alternativ för att en 

lösning ska kunna komma till stånd. Är det däremot ett enklare ärende som inte borde ta lång 

tid att behandla kan både tidsaspekten och svårigheten att komma i kontakt med banken vara 

faktorer som påverkar nöjdheten hos kunden på ett negativt sätt, varför det är av stor vikt att 

organisationen tittar på hur det svarar kunder och vilka rutiner som finns eller fattas. 

 

Hur kan det hjälpa Kalle och Pia, att banken är tillgänglig hela tiden? Med Kalle gäller det att 

läsa av de signaler och impulser han skickar ut och analysera hur hans framtida behov kan se 

ut. Det gäller att ligga steget före kunden, att se till att hålla en dialog med Kalle om hans 

situation för att få ett underlag för framtida bruk.  Vilket innebär att de tjänster som är under 

utveckling som kan intressera Kalle bör han få vetskap om, detta för att han ska se ett behov 

av den tjänsten när den väl kommer i bruk.  Hur påverkar det här banken är det en kostnad 

eller en investering att hålla Kalle uppdaterad med sådan här information? Fördelen för Kalle 

är att han kommer att få fortlöpande information om förändringar som sker inom banken vilka 

kan gynna hans upplevda värdeökning. För banken gäller det att se långsiktigt och planera 

genom att använda den information de har om Kalle och se till att relevant information går ut 

till honom. Naturligt är att det kan ses som en onödig investering i nuläget men att den här 

tjänsten troligen kommer att generera inkomster i framtiden. 

 

Vad gäller Pia kan det vara på det viset att hon hittat något hon sökt i många år och sparat 

pengar till. Hon har inte lång tid på sig att bestämma om hon ska gå in den här affären eller ej, 
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hennes problem är att hennes sparkapital inte räcker fullt ut. Pia vill i det här läget ha en 

personlig kontakt med sin rådgivare för att se vilka möjligheter hon har för att få den här 

affären att ro iland. Banken är stängd, klockan är fem på eftermiddagen, hur ska hon göra? 

Om enbart det traditionella bankkontoret funnits skulle hon vänta till nästa dag och ringa då 

de öppnade för att snarast få en tid till ett möte med sin rådgivare. Men i dagens snabba 

samhälle finns det inte tid att vänta på det här, Pia måste ha ett snabbt svar. I det här läget 

skulle Pia behöva omvärdera sin åsikt när det gäller Internetbanken och telefonbanken. Dock 

är det inte helt enkelt för Pia att ändra uppfattning utan det är en process, varför det är viktigt 

för banken att redan innan en situation som den här uppstår arbeta tillsammans med Pia för att 

få henne att se nyttan med tjänsterna. Då är det mer troligt att hon faktiskt tar steget över när 

situationen väl uppstår. 

 

Storbacka och Lethinen (2000) diskuterar om att företagen/organisationerna inte enbart ska se 

till att kundernas behov tillfredsställs utan även att kunderna värderingar omvärderas. De ska 

se till att kundernas egna uppfattningar förändras samt att de erbjuds nya verktyg att skapa 

mervärde med genom de tjänster som erbjuds av banken. Hos Internetbanken och 

telefonbanken finns det banktjänstemän vilka är mer tillgängliga än de som arbetar på det 

”vanliga” bankkontoret.  

 

”jag skulle trivas mycket bättre med att helt slippa gå på banken och istället utföra alla 

mina ärenden själv mitt i natten, eller när det nu faller mig in.” 

 

Pias okunskap när det gäller hur Internet- och telefonbanken fungerar kan vara beroende av 

flera olika anledningar. När hon nu befinner sig i den här situationen det att fånga upp henne 

och få henne att inse sitt behov utav Internetbanken. Det gäller för rådgivaren att i sin relation 

inge förtroende och få Pia att förstå att Internetbanken och telefonbanken fyller ett behov även 

för henne. Om hon känner att hennes relation med banken är bra kommer hennes kundnöjdhet 

att också vara bra (Bruning & Ledingham, 2000). 
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4.1.11. Skillnader i Kalles och Pias bankbeteende 

Kalle Pia 
• Kontrollerar sina konton via 

Internetbanken. 
• Kontrollerar sina konton genom 

Internetbanken samt att vid 
oklarheter i kontoutdragen vänder 
hon sig direkt till banken för att få 
hjälp och klara upp det. 

• Betalar alla sina räkningar via 
Internetbanken 

• Betalar sina räkningar mestadels via 
bankgirot enstaka gånger via 
Internetbanken. 

• Handlar med aktier, köper och säljer 
via Internetbanken  

• Vid aktieköp vänder hon sig till 
bankens expedition 

• Vid rådgivning när det t ex gäller 
bolån väljer han att ta kontakt med 
sin personlige rådgivare via telefon 
eller e-post för att bestämma en tid 
för rådgivning. 

• Vid rådgivning när det t ex gäller 
bolån väljer hon att gå in på bankens 
kontor för att beställa en tid för 
personlig rådgivning.  

• Håller relationen med sin personlige 
rådgivare öppen genom kontinuerlig 
kontakt via e-post och telefonsamtal 

• Håller relationen med sin personlige 
rådgivare öppen genom 
kontinuerliga besök på dess kontor. 

• Söker sin bankrelaterade 
information över Internet. 

• Söker sin bankrelaterade 
information direkt på plats, där hon 
kan få svar direkt på sina frågor. 

Fig. 5. Sammanställning av Kalle och Pias Bankbeteende. 
 
Med den här figuren  (fig.5.) vill vi på ett överskådligt sätt visa de skillnader som finns mellan 

Kalle och Pia. Här synliggörs de skillnader som kom fram i empirin och vilka vi tydliggör 

genom att använda oss utav Kalle och Pia.   

 

De kunder som kommer till bankkontoret är framförallt kunder som känner sig osäkra i sitt 

användande utav Internetbanken. De vill även känna en tydlig relation med medarbetarna, en 

relation som de därför ser är fysisk. Genom sin osäkerhet och sitt behov av en fysisk relation 

går kunder som Pia allt oftare in på bankkontoret för att göra något mindre ärende samt ta del 

av information om eventuella nyheter.  

 

Kunder som Kalle ser ett mindre och mindre behov av att gå in på bankkontoret och gör han 

det är det för att tjänsten ej går att utföra på något annat vis. Kalle tycker det är enkelt och 
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flexibelt att använda sig av Internetbanken och känner att han kan lita på tekniken samt även 

på att han får ut den nytta han vill.  
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5. SLUTSATS 

I det här sista kapitlet knyter vi samman säcken. Här drar vi våra slutsatser av 

den analys vi gjort ovan och besvarar vårt problem. Vi avslutar även med vår syn 

på framtiden. 

 

5.1. Sammanfattning av vad vi ser i analysen 

Sammanfattningsvis ser vi att både de kunder som använder sig av Internetbanken och de 

kunder som mer använder sig av kontoret är i stort lika nöjda med tjänsterna, vilket även 

bekräftas av 2003 års SKI (bilaga 1). Det vi ser som skiljer sig åt är att de kunderna som 

anammat Internetbanken ser ett stort värde i att de på ett mer flexibelt och mer tillgängligt sätt 

kan nå bankens olika tjänster. Vi ser tydligt att Kalles upplevda värde av bankens tjänster har 

ökat sedan han började använda Internetbanken och så har även hans nöjdhet med banken. Nu 

kan han utföra de tjänster han vill, när han vill, var han vill och samtidigt har han kvar 

möjligheten att få kontakt med medarbetarna på banken vid eventuella problem eller frågor. 

Pia som istället går in på kontoret allt som oftast har inte fått samma upplevda värdeökning av 

bankens tjänster som Kalle. Eftersom utvecklingen av tjänsterna inne på kontoret inte är 

speciellt stor, utan i stort sett allt utvecklas mot Internetbanken, är det svårt för banken att ge 

Pia ett ökat upplevt värde om hon inte vill använda sig mer av tekniken. Därför kommer 

hennes nöjdhet med banken troligtvis heller inte att öka, därmed inte sagt att den minskar om 

hon inte tar till sig den nya tekniken. Kalle däremot som får ett ökat upplevt värde i och med 

att han har så mycket mer att välja mellan, blir också troligen mer nöjd med helheten än vad 

Pia blir.  

 

Viktigt är att både Pias och Kalles rådgivare bör ge deras relation ”näring”, det vill säga att 

båda får den information som de så väl behöver när det gäller de tjänster som utnyttjas. Den 

här informationsöverföringen behöver inte vara fysisk utan kan likväl ske via telefon, 

Internetbankens webbsida eller via e-post. Enligt intervjuerna kan vi se att om det är möjligt 

för kunden och rådgivaren att se varandra samt att de kan diskutera verbalt, tycker flertalet att 

det är en intressant framtid som de ser att de kan vara nöjda med. Varken Kalle eller Pia vill 
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mista sina personliga rådgivare men hur den här relationen är uppbyggd är inte av någon 

större betydelse för Kalle. Även Pia ser en liten möjlighet i att interagera med sin personliga 

rådgivare via Internet, dock känner hon sig fortfarande osäker inför detta. Att Pia inte heller 

ser enkelheten med Internetbanken ser vi som en orsak till hennes osäkerhet. Känner hon inte 

att hon gör rätt eller förstår den information som ges över Internetbanken är det svårt för 

banken att få henne att använda Internetbanken i större utsträckning. 

 

Den osäkerhet som Pia känner inför en icke fysisk interaktion ser vi som den huvudsakliga 

faktorn till om kundnöjdheten ökar eller minskar för Internetbankskunderna. Även om 

kunderna är nöjda med tillgängligheten, flexibiliteten och interaktionen med banken, faller 

deras nöjdhet med helheten om de inte känner en tillit till tekniken och en säkerhet i 

relationen med banken och sin personliga rådgivare.  

5.1.1. Faktorer som skapar nöjdhet på Internet 

I vår studie kan vi se att de kunder som använder sig mer frekvent av Internetbanken är 

nöjdare än de kunder som enbart använder den när de ska kontrollera sina konton.  

 

Varför de är mer nöjda kan vi bland annat se är ett resultat av att de inte är lika bundna av 

bankens öppettider som de tidigare varit. De kan utföra de flesta av sina ärenden via 

Internetbanken när de själva känner att de har tid. Skulle de däremot inte ha tillgång till 

Internetbanken vore de tvungna att ta sig till bankkontoret för att utföra alla tjänster som 

banken erbjuder, något som inte bara innebär restid utan även tid i köer på bankkontoret. Den 

här tillgängligheten finns ej när kunden endast interagerar med banken fysiskt eftersom 

kunden då måste anpassa sig till bankens öppettider. Det kan bli dyrbart för kund genom att 

de kan behöva ta ledigt från arbetet för att kunna nå banken då den är öppen. Tillgängligheten 

har ökat för Internetbankskunden vilket har påverkat kunderna positivt och de har blivit 

nöjdare med bankens tjänster.  

 

Tillgängligheten gör även att de kan vara mer flexibla i sitt användande av Internetbanken. 

De behöver inte uträtta sina ärenden när banken har öppet utan kan välja både hur och när de 

vill ha kontakt med sin bank. Det är viktigt att kunden själv kan välja vilket medie de vill ha 
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för att kontakta banken. Kunder som inte har tillgång till Internetbanken har inte samma 

valmöjlighet som de som har Internetbank. De som har Internetbankstjänsten kan 

förhoppningsvis inom kort få en personlig banksida vilken anpassas efter de tjänster kunden 

väljer att ha med vid införskaffandet. Även banken bör vara mer flexibla i sitt bemötande av 

kunden och möta kunden på det sätt som kunden anser är bäst för dem.  

 

Internetbanken bör vara uppbyggd på ett pedagogiskt och enkelt sätt. Det ska vara enkelt att 

hitta den information som kunden söker. Det får inte heller ta lång tid att ladda ner sidorna. 

Den information som finns på Internetbanksidorna bör vara skrivet på ett sådant sätt att inga 

feltolkningar ska vara möjliga. En kund som går in på kontoret kan fråga efter information av 

intresse och även ställa följdfrågor om han eller hon ej förstår vad medarbetaren säger. Det 

här är svårare vid en icke fysisk interaktion varför enkelheten är mycket viktig.  

 

Kunderna vill fortfarande ha möjlighet till rådgivning, en personlig rådgivare även om 

interaktionen med denna sker över Internet. Denna rådgivning kan ske via en webbkamera 

och en chatfunktion i realtid. Det är viktigt att skapa en levande dialog där medarbetarna lär 

känna sina kunder och visar på de möjligheter som finns för kunden. Vid en fysisk interaktion 

träffar kunden rådgivaren på kontoret och sitter ner och diskuterar. Det kan vara svårare för 

kunden att få till ett sådant möte eftersom tiderna är begränsade, ofta från både kund och 

medarbetares sida varför det är av stor vikt att istället möta kunderna i ett medie som passar 

just dem.  

 

Kunderna vill känna en säkerhet, en tillit, i relationen med banken men även till tekniken. De 

vill ha möjlighet till snabba svar och hjälp vi eventuella problem. Att känna att där finns 

fysiska medarbetare ”bakom”, även om det är genom tekniken de interagerar med banken, 

samt att det ges möjlighet till återkoppling och uppföljning. De vill vidare känna att tekniken 

fungerar men även att deras integritet bevaras. När kunden går in på kontoret ser de vem de 

pratar med och får ett ansikte på personen vilket kan göra det enklare att lita på vad 

medarbetaren säger. Det är även enklare att direkt följa upp vid eventuella frågetecken, dock 

kan det vara svårare om kunden hinner gå från kontoret innan han eller hon kommer på en ny 
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fråga eftersom det då kan vara svårt att komma i kontakt med samma medarbetare som skötte 

ärendet eller kanske banken till och med har hunnit stänga.  

 

De här fem faktorerna, som vi tydliggör ovan, ser vi skiljer sig åt från de olika faktorerna vi 

tog upp i kap 1.2. De tre faktorer som vi ser att både vi och de forskare vi tog upp har kommit 

fram till är tillgänglighet, enkelhet och tillit. Tillgänglighet och enkelhet anser vi stämmer bra 

överens medan vi tolkar att den tilliten vi kommit fram till mer riktar sig mot säkerhet i 

relationen och interaktionen medan vi tolkar att forskarna vi beskrivit tidigare mer fokuserar 

på att det ska vara ”rätt” information, den ska vara trovärdig. Vikten av tillgänglighet och 

enkelhet bekräftas också i den utvärdering som gjorts av Cybercom research under 2004 

(bilaga 1). Det vi kommit fram till som inte tas upp av de tidigare faktorerna är att 

flexibiliteten och möjlighet till rådgivning spelar en stor roll. Detta anser vi är en följd av att 

interaktionen sker över Internet, det vill säga det är viktigt för kunden att själv kunna 

bestämma vilket medie som passar bäst för att kontakta banken samt möjligheten att göra 

tjänsten mer personlig. Även möjligheten till rådgivning anser vi är en följd av Internet 

eftersom, trots alla fördelar de ser med tillgänglighet, flexibilitet etc., så är det fortfarande av 

stor vikt att det finns kvar en mänsklig kontakt. Detta tas inte heller upp av Cybercom 

Reserach. De påpekar dock vikten av att banken sätter kunden i centrum och inte sina egna 

rutiner, något vi helt håller med om och som vi ser ännu mer stärks av vår studie.  

5.2. Vår syn på framtiden 

Vi tror att allt fler bankärenden kommer att ske över Internet i framtiden. Vi tror inte att 

bankkontoren kommer att finnas kvar som de är idag utan det kommer istället vara mer 

specialiserat, att på bankkontoren finns endast finansiell rådgivning. Övriga ”enklare” tjänster 

sköter du själv. För att det ska fungera med en bank på Internet tror vi att organisationen 

måste fokusera mycket mer på att vara ett kundnära företag, även utan fysisk kontakt, det vill 

säga ett kundnära e-företag vilket vi beskriver i Fig. 6. 
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 Kundmötesnivå Kundrelationsnivå Kundbasnivå 

Tillgänglighet Skapa ökad 
tillgänglighet i 
samtliga kundmöten. 
 

Anpassa 
tillgängligheten 
utifrån olika kunder 
och kundgrupper. 

Utveckla tillgänglighets-
system för befintliga och 
potentiella kunder.  
 

e-tillgänglighet Tillgänglighet var 
när och genom 
vilket medie som 
helst. 

Möjliggöra till 
tillgänglighet 
oavsett version på 
tekniken. 

Utveckla olika medier 
där kunden kan välja det 
medie som passar honom 
eller henne bäst. 

Interaktivitet Kundanpassa utifrån 
designad och 
situationsanpassad 
divergens. 
 

Skapa mötesplatser 
och samverkan som 
stödjer 
kundprocesserna. 

Skapa system som 
möjliggör individualiserad 
relationsstrukturutveckling.

e-interaktivitet Möjlighet att 
interagera oavsett 
bakgrundskunskap.
 

Möjlighet till 
interaktion via 
olika medier, 
framförallt i 
realtid. 

Möjlighet till interaktion 
med personlig rådgivare 
över Internet, även 
verbal interaktion. 

Värdeskapande Öka det upplevda 
värdet av kundmötet. 

Optimera det 
upplevda värdet i 
förhållande till de 
upplevda 
satsningarna. 
 

Förädla befintliga och 
skapa alternativa sätt att 
stödja kundernas 
värdeskapande. 

e-värdeskapande Att känna sig sedd 
utan att fysiskt 
vara i samma rum. 

Investeringen i 
tekniken ska vägas 
upp av de ökade 
värdet som 
tjänsterna ger 
kunden. 

Skapa en personlig 
känsla över Internet där 
kunden själv avgör hur 
denna personlighet ska 
byggas upp. 

Fig. 6. Sammanfattning av det kundnära e-företaget 

5.2.1. Fortsatt forskning 

o Hur kan ledningen motivera medarbetarna att arbeta för att fler kunder ska utföra så 

mycket som möjligt själva via till exempel Internetbanken när det i förlängningen 

innebär att medarbetarna arbetar för att göra sig själv arbetslösa? 

o Vilket samband har kundnöjdhet och lojalitet vid tjänster över Internet? 
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Bilaga 1 - FöreningsSparbankens uppbyggnad av Internetbanken 

Den första Internetbanken startade 1996 i Sverige och har sedan dess successivt utvecklat 

sina tjänster. För bankerna är Internet ett mycket viktigt verktyg och stora pengar har satsats 

på dessa IT-tjänster. FöreningsSparbanken påbörjade arbetet med banktjänster via Internet 

redan 1995 då de byggde en enkel hemsida. I slutet av 1996 var denna hemsida tillräckligt 

utvecklad för att kunderna skulle kunna koppla upp sig mot Internetbanken. Den första 

”riktiga” Internetbanken kom under våren 1997 där kunden hade möjlighet att göra 

överföringar, se sitt saldo och betala sina räkningar. 1999 introducerades en tjänst i banken 

via Internet som möjliggjorde för kunden att på ett säkert sätt kommunicera med banken ta 

del av information som banken skickade ut. Detta via en tjänst som kallas Dialogen. Idag 

fungerar Internet som ett kommunikations- och informationsmedium samt som en 

marknadsplats för FöreningsSparbanken. Banken via Internet möjliggör för kunderna att få 

kontroll över sin ekonomi samt att de kan utföra sina bankärenden alla tider på dygnet och var 

som helst så länge de har tillgång till Internet. Banken via Internet är också ett steg i riktning 

mot att tillgodose de behov som dagens och morgondagens kunder har och kommer att ha. 

(FöreningsSparbanken, 2004) 

I dagens Internetbank kan du ha en översikt över din ekonomi, öppna vissa konton, göra 

överföringar, betala räkningar, ansöka om kort, sälja och köpa fonder/aktier, planera ditt 

pensionssparande med mera, se figur nästa sida. Den plattform som idag används är under 

ständig förbättring och en ny plattform är på gång. (FöreningsSparbanken, 2004) 
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Det här kan du göra Internet med 

personlig kod 

Internet med 

dosa 

Telefonbanken 

med 

självbetjäning 

Telefonbanken 

med personlig 

service 

Få tillgängligt belopp Ja Ja Ja Ja 

Öppna e-sparkonton  Ja   

Överföringar mellan egna 

konto 
Ja Ja Ja Ja 

Överföringar till andra banker  Ja Ja Ja 

Betala räkningar  Ja  Ja 

Göra utlandsbetalningar  Ja  Ja 

Ansökan om bankkort  Ja  Ja 

Anslutning e-kort  Ja   

Se värde på fonder Ja Ja Ja Ja 

Köpa, sälja fonder  Ja Ja Ja 

Starta och ändra sparande i 

fonder 
 Ja  Ja 

Öppna, sätta in och ändra 

kapitalförsäkring 
 Ja  Ja 

Se saldo på pensionssparkontot Ja Ja Ja Ja 

Sätta in, omplacera ip-fonder  Ja  Ja 

Se aktuellt innehav av 

värdepapper 
 Ja  Ja 

Köpa och sälja aktier  Ja  Ja 

FöreningsSparbankens tjänster (FöreningsSparbanken, 2004) 

 
Kundnöjdhet hos svenska banker 
Föreningssparbanken har under 2003 förbättrat sin kundnöjdhet men fortfarande ligger de 

ganska lågt i förhållande till andra banker. Framförallt har det sett att kunderna har reagerat på 

de senare fusioner som skett samt andra större omorganisationer. Vad gäller Internetbanken 

har kunderna uttryckt ett missnöje med att det är svårt att veta vem de ska kontakta vid olika 

problem. Svaren dröjer för länge, samt det är svårt att veta vad för meddelande det är som 

kommer via Internetbanken. (FöreningsSparbanken, 2004) 
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I Svenskt Kvalitetsindex (SKI)23 från 2003, vilket är den senaste tillgängliga 

undersökningen av SKI, beskrivs att konkurrensen om kundernas gunst skärps mellan de stora 

och mindre bankerna samt att FöreningsSparbanken svarar för årets upphämtning genom en 

ökad kundnöjdhet och lojalitet. Mest nöjda kunder har Handelsbanken medan 

Länsförsäkringar bank och fristående sparbanker är bäst på prisvärdhet. SKI beskriver vidare 

att totalt 41 procent av bankkunderna använder huvudsakligen Internet som kontaktform med 

sin bank, vilket är en ökning med över fyra procent sedan förra årets undersökning. Vad SKI 

får fram är att Internetbankkunder är i stort sett lika nöjda med sin bank som övriga kunder, 

dock noteras en högre nöjdhet bland SEB:s och Länsförsäkringar banks kunder, vilka även är 

de med ledande antal Internetbankanvändare. (Svenskt Kvalitetsindex, 2003) 

Den 24 maj 2004 kom Cybercom Researchs årliga utvärdering av bankernas 

Internettjänster för privatpersoner ut. Enligt dem har de svenska bankerna totalt över 5,1 

miljoner kunder anslutna till sina Internettjänster i maj 2004. Störst är FöreningsSparbanken. 

De har kommit fram till i sin undersökning att det fortfarande saknas möjligheter att slutföra 

många ärenden i realtid, fortfarande krävs den gamla pappersprocessen. Deras resultat pekar 

vidare på att de som kunderna tycker är viktigast är enkelheten och tillgängligheten. Det är 

viktigt att det är lätt att få en överblick, hitta samt enkelt utföra tjänsterna och att tjänsterna är 

tillgängliga 24 timmar om dygnet, alla dagar, året runt samt fungerar i olika webbläsare och 

operativsystem. Slutsatsen som Cybercom Research drar av sin utvärdering är att det är dags 

för bankerna att sätta kunden i centrum och inte sina egna rutiner. (Cybercom Research, 2004)

 
23 Ett system för att mäta och analysera hur de faktiska kunderna och andra användare bedömer varor och 
tjänster i Sverige. Regelbundna mätningar har gjorts sedan 1989 i näringsliv och offentlig sektor. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide kunder 

 

Man 
 

Kvinna 
 

   

Ålder 18-25 
 

26-35 
 

36-45 
 

46-55 
 

Wachtmeister 
 

Rödeby
 

Lyckeby 
 

  

 

Är du nöjd med de tjänster som banken 
erbjuder? 
 
 

  

Vilka tjänster är du mest nöjd med? 
 
 
 

 

Någon tjänst du inte är nöjd med? 
Varför? Är det hela erbjudandet eller är 
det bara vissa delar? 
 
 

 

Är det någon skillnad i hur nöjd du är 
med de tjänster du använder via 
Internetbanken och de tjänster du 
använder inne på kontoren? 
 

 

Varför är det skillnad på din nöjdhet vad 
gäller Internetbanken och kontoren? 

 

Bilaga 2 
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Vad skulle öka din nöjdhet med 
Internetbanken? 

 

Ser du att det finns en möjlighet att 
endast använda dig av Internetbanken och 
inte bankkontoren? Om inte, varför? Vad 
saknar du? 

 

Hur skulle din nöjdhet med banken 
påverkas om du inte kunde träffa 
personalen fysiskt som du kan idag? 

 

Finns det något som skulle motverka att 
din nöjdhet försämras av denna 
förändring? 

 

Vilken relation upplever du att du har 
med bankpersonalen när du kommer in på 
kontoret och när du använder dig av 
Internetbanken? 

 

Anser du att det saknas något i 
Internetbanktjänsten som skulle öka din 
nöjdhet som kanske idag finns inne på 
kontoret? 

 

Finns det något i Internetbanken som 
hindrar dig från att vara helt nöjd med 
tjänsten? 
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Finns det något inne på kontoren som 
hindrar dig från att vara helt nöjd med 
tjänsterna? 

 

Hur ser du att du helst vill göra 
banktjänster i framtiden för att vara helt 
nöjd? 

 

Hur tror du att den framtida banken ser 
ut? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide medarbetare 

    
Man Kvinna 
Åldersgrupp 25-35 36-45 46-55 56-65 
Examen år? Vilken utbildning? 
    
     
Hur arbetar ni idag för att öka kundernas 
nöjdhet? 
 
 

 

Varför arbetar ni på det sättet? 
 

 

Har detta arbetssätt förändrats under de 
senaste åren? 
 

 

Hur då? 
 

 

 
Upplever ni att banken arbetar olika med 
kundnöjdhet mot kund på kontoret 
jämfört med kund som använder 
Internetbanken/telefonbanken? 
 

 

Hur? 
 

 

På vilket sätt? 
 

 

 
Upplever du att kunderna är olika mycket 
nöjda när det gäller kontorets tjänster i 
förhållande till Internetbankens tjänster? 
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Hur? 
 

 

På vilket sätt? 
 

 

 
Kan ni se att kundens bankbeteende 
förändras då de använder sig av 
Internetbankens tjänster? 
 

 

Hur? 
 

 

På vilket sätt? 
 

 

Vilka tjänster kommer de oftast hit för att 
utföra? 
 

 

Vad tror du att det beror på? 
 

 

 
Hur ser du på din relation till kunden? 
 

 

Hur ser den ut? 
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Upplever du att du har samma relation till 
kund på  

• kontoret? 
• via telefon? 
• via mejl? 
• via Internetbanken? 

 

 

 
 
Kan du känna att ledningen ger er 
”verktyg” för att hantera alla era 
relationer med kunderna? 
 

 

Vilka verktyg? 
 

 

Hur använder ni dem? 
 

 

När använder ni er av dem? 
 

 

 
Kan ni känna att ni på kontoret arbetar 
annorlunda än de som arbetar på 
Internetbanken eller telefonbanken? 
 

 

Hur? 
 

 

Varför? 
 

 

På vilket sätt? 
 

 

 
Är det skillnad på hur ni agerar med olika 
typer av kunder? (unga, gamla, låntagare, 

 

Bilaga 3 Bilaga 3 
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sparandekunder, välbemedlade eller 
mindre bemedlade) 
 
 
Skulle du kunna tänka dig att rådgiva via 
telefon, e-post eller via en dator i realtid 
(webbkamera, chatt etc.)? 
 

 

Varför ? 
 

 

Varför inte? 
 

 

 
Känner du att du skulle kunna ta ett 
korrekt beslut angående tex ett lån utan 
att träffa kunden, om du fick alla 
nödvändiga uppgifter? 
 

 

Varför? 
 

 

Varför inte? 
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