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Abstract 
The purpose of this thesis was to study local bank offices work with customer satisfaction. A 
case study concerning two local bank offices was made, the cases were based on interviews 
with the managers at the bank offices. The research questions that we wanted this thesis to 
answer was how local bank offices create customer satisfaction among small business 
customers, and how local bank offices assess customer satisfaction among small business 
customers. The study showed that local bank offices find customer satisfaction among small 
business customers important and use complaints as the primary source in the process of 
creating customer satisfaction.  



  

Förord 
Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till de personer som betytt väldigt mycket för vårt 
arbete. Vår handledare Rickard Wahlberg har med sina goda råd och insiktsfulla åsikter varit 
till stor hjälp för oss under vårt arbete. Våra respondenter Göran Olsson vid Handelsbanken i 
Skellefteå och Gunnar Stoltz vid Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå, som under 
trevliga intervjuer givit oss betydelsefulla ock konkreta svar på de frågor vi haft. 
Avslutningsvis vill vi tacka våra studiekamrater som förutom tre fantastiskt trevliga år givit 
oss konstruktiv kritik och hjälpt oss att se detta arbete från olika synvinklar vilket hela tiden 
utvecklat vårt arbete. 
 
Skellefteå 21 Juni 2007 
 
 
André Andersson    Fredrik Karlsson 
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1 Inledning 
Detta kapitel inleds med en bakgrunds följt av en problemdiskussion där vi diskuterar vårt 

problemområde. Inledningen avslutas med att uppsatsens syfte och forskningsfrågor 

presenteras. 

1.1Bakgrund 

Enligt Svenska bankföreningen (2007) är bankmarknaden under stor förändring. Föreningen 
har tagit fram en rapport som visar att nya aktörer på bankmarknaden växer hastigt och att 
användandet av Internetbankerna växer kraftigt. Enligt Konkurrensverket (2001) och 
Konsumentverket (2001) ses banker och dess finansiella tjänster som viktiga för sin omvärld, 
då de förenklar en stor del av de ekonomiska delarna. Enligt vår mening kan inte en bank 
överleva utan kunder. Vi tycker dessutom att det är viktigt med nöjda kunder.Svenskt 
kvalitetsindex, SKI (2006), som drivs av Institutet för kvalitetsutveckling och är ett 
analyssystem, mäter årligen graden av tillfredsställelse bland de olika bankernas kunder och 
år 2006 var företagskunderna allmänt mer nöjda med sin bank jämfört med föregående år.  
 
Durkin, Howcroft, O´Donnell och McCartan-Quinn (2003, s 178) skriver att banker har varit 
snabba med att ta den tekniska utvecklingen till sig. Utbudet av bankärenden via telefon och 
Internet utgör en stor kostnadsbesparing, jämfört med att tillhandahålla bankkontor och 
personal, menar Durkin et al. Enligt en småföretagarenkät som Swedbank (2007) har gjort 
anser småföretagskunder att personlig kontakt och en tillgänglig Internetbank som den 
viktigaste servicen för sina bankärenden. Durkin, Howercroft, O´Donnell och McCartan-
Quinn (2003, s 186 f) menar att den mänskliga närvaron är nödvändig för banker för att kunna 
skapa och underhålla långsiktiga relationer med sina kunder. Durkin med flera skriver också 
att den nya tekniken och komplexitet i tjänster gör att kunder känner sig mer tveksamma, 
vilket gör att det finns ett ökat behov av vägledning. Vägledning bör då, menar författarna, 
inte hänvisa till Internet eller olika manualer, utan genom fysisk kontakt med bankpersonal. 
Enligt Swedbanks småföretagarenkät (2007) vill småföretagskunder ha en personlig kontakt 
med en rådgivare för att hantera de mer strategiska och komplexa frågorna. 
 
Rechheld (2001) anser att en av de viktigaste saker som banker försöker uppnå är lojalitet 
bland sina kunder. Denna författare menar att kundlojalitet leder till ökad vinst och tillväxt. 
Enligt Konkurrensverket (2001) och Konsumentverket (2001) är bankkunder mer lojala än 
kunder i andra branscher, men lojaliteten har sjunkit i takt med att antalet aktörer på 
marknaden har ökat. Bateson och Hoffman (2006, s 397 f) hävdar att det är billigare att 
behålla en gammal kund jämfört med att få tag i nya sådana. 

1.2 Problemdiskussion 

För att skaffa lojala kunder, enligt Söderlund (2000), är det viktigt att dessa är tillfredsställda 
och fokus bör läggas på marknadsföring för att få kunder tillfredsställda. Därmed görs ingen 
skillnad mellan kundtillfredsställelse och kundnöjdhet, menar Söderlund. Definitionen av 
kundtillfredsställelse är liknande hos ett flertal författare. Enligt Hoffman och Bateson (2006, 
s 304), är kundtillfredsställelse jämförelsen mellan kundens förväntning och verkliga 
upplevelse av en tjänst. Armstrong, Kotler, Saunders och Wong (2002) säger att 
kundtillfredsställelse är i vilken utsträckning kunders förväntan och verklig prestation matchar 
varandra.  
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Enligt Jamal (2004) har de sista fyra decennierna tillfredsställelse varit ett av de viktigaste 
ämnena för marknadsförare och marknadsundersökare. Armstrong, Kotler, Saunders och 
Wong (2002, s 394 f) säger att ett företag måste vara bättre än sina konkurrenter på att göra 
kunder tillfredställda för att vara framgångsrikt. Enligt Armstrong et al konsumerar 
tillfredsställda kunder mera och stannar som kunder under en längre tid, dessa kunder köper 
nya produkter allteftersom företaget lanserar dessa, samt att dessa förordar företaget och dess 
produkter för människor i sin närhet. Enligt Gilbert (2000) behöver företag förse kunder med 
varor och tjänster som ger hög tillfredsställelse och lojala kunder, om företaget ska kunna 
överleve en mycket konkurrenskraftig marknad. Gilbert, Veloutsou, Goode och Moutinho 
(2004) hävdar att mängden produkter eller tjänster ett företag kan producera in leder till lika 
stor framgång, som hur de lyckas tillfredsställa kunder. Hallowell (1996) skriver att högre 
kundtillfredsställelse leder till bättre finansiella resultat. Echeverri och Edvardsson (2002) 
menar att eftersom det är kunden som bedömer en produkts kvalitet är det kundens 
tillfredställelse som är det väsentliga. 
 
Enligt Bergman och Klefsjö (2003, s 311) är kundtillfredsställelse relaterad till behov och 
förväntningar hos kunden. Förväntningar i sin tur, enligt Bergman och Klefsjö, påverkas av 
tidigare erfarenhet av företagets personal, rykte, löften och i viss utsträckning även av priset 
på tjänsten som företaget erbjuder. Ojasalo (2001) skriver att kunden kan ha andra 
förväntningar än de som kunden talar om till leverantören.  
 
Herrmann, Xia, Monroe och Huber (2007) menar att priset är en viktig del i kunders köp, 
vilket gör att priset har en stor effekt på om en konsument är nöjd eller inte nöjd. Voss, 
Parasuraman och Grewa (1998) anser också att priset är en del av tillfredsställelse. 
Kundtillfredsställelse beskrivs, enligt Söderlund (2000), som ett tillstånd i kundens huvud 
vilket uppstår när denne utvärderar upplevelsen av en leverantör, produkt eller tjänst. 
 
Kotler och Keller (2006, s 145) menar att kopplingen mellan lojalitet och tillfredsställelse inte 
är proportionerlig. De anser att vid en gradering av kundtillfredsställelse enligt en skala från 
ett till och med fem, skulle det endast vid den högsta graden av tillfredsställelse vara så att 
kunden blir lojal och återkommer. Vid övriga grader kan kunden, enligt Kotler och Keller lika 
gärna byta företag, trots att denne är relativt nöjd. Sureshchandar, Rajendran och 
Anantharaman (2002) skriver att det finns ett starkt samband mellan kundtillfredsställelse och 
servicekvalitet.  
 
Enligt Spreng och Mackoy (1996) är servicekvalitet ett viktigt tecken på kundtillfredsställelse 
och Walfried, Manolis och Winsor (2000) menar att uppfattad kvalitet är en föregångare till 
tillfredsställelse. Grönroos (2002) säger att företag bör se kvalitet på samma sätt som deras 
kunder ser kvalitet, då det annars kan uppstå problem i utveckling av tjänster. Enligt Coye 
(2004) bedömer kunder service kvalitet genom att jämföra förväntningarna med hur de 
uppfattade tjänsten. Författaren förklarar vidare att det finns vissa förväntningar som är mer 
relevanta i jämförelse-processen. De är, enligt Hamer, Liu och Sudharsan (1999), kundens 
förutsägelser på vad som ska och borde ske.    
 
Sureshchandar, Raiendran och Anantharaman (2002) skriver att strävan efter kundnöjdhet 
sker därför att nöjda kunder har en förmåga att resultera i ekonomisk framgång för företag. 
Chakraborty, Srivastava och Marshall (2007) skriver i sin artikel att kundtillfredsställelse är 
viktig för ett företags långsiktiga överlevnad och tillväxt.  Detta medför att övervakning av 
kundtillfredsställelse och framtagande av faktorer som leder till kundtillfredsställelse borde 
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vara nödvändigt för företag, enligt Chakraborty, Srivastava och Marshall. Levesque och 
McDougall (1996) menar att kundtillfredsställelse är en kritisk punkt för banker. 
 
Enligt Svenskt kvalitetsindex (2007) är andelen klagande företagskunder hos banker över 30 
procent. Ungefär 60 procent av alla kunder som tycker att de haft skäl att klaga har också 
gjort det, enligt Institutet för kvalitetsutveckling. Största andelen av dem som klagar gör detta 
endast till bankpersonalen, medan enbart ett fåtal fortsätter till en extern instans, enligt 
Svenskt kvalitetsindex. Svenskt kvalitetsindex (2007) menar att det är riskabelt att ha en låg 
andel klagande kunder, då banker går miste om möjligheten till förbättring. Enligt SKI:s 
studie är banker fortfarande inte tillräckligt bra på att behandla klagomål och vända detta till 
nöjdhet bland kunder. 
 
Svenskt kvalitetsindex (2007) konstaterar att trots klagomål och missnöje leder detta sällan till 
att kunder byter bank. Enligt Institutet för kvalitetsutveckling kan ungefär 40 procent av 
företagskunderna inte kunna se sig byta till en annan bank. Författarna till denna uppsats anser 
att detta borde innebära att bankmarknaden fortsatt kommer att anses som en lojal marknad i 
jämförelse med övriga marknader. 
 
Enligt Devlin, Dong och Brown (1993) har antalet sätt att mäta kundtillfredsställelse ökat 
eftersom mer forskning inom kundtillfredsställelse har gjorts. Gilbert och Veloutsou (2007) 
skriver att bedömningen av kundtillfredsställelse blir mer korrekt om detta sker i nära 
anslutning till konsumtion av tjänster. Detta anser även Wirtz (2001). Författarna Yüksel och 
Rimmington (1998) säger att det är generellt överenskommet att mätning av 
kundtillfredsställelse är en efterkonsumtionsbedömning. Enligt Grönroos (2002) måste en 
bedömning göras innan mätning av kundtillfredsställelse kan göras och Sörqvist (2000) säger 
att mätning av kundens beteende är ett sätt bedöma om kunden är nöjd eller inte. Författaren 
nämner detta som attitydundersökningar och säger att detta ger en direkt uppfattning om hur 
kunden upplever tjänsten och det levererande företaget.  
 
Att använda sig av mätningar förespråkas av Kotler och Keller (2006, s 145) som säger att 
företag systematiskt mäter kundtillfredsställelse och faktorerna som skapar detta. Detta menar 
även Bergman och Klefsjö (2006, s 316) som säger att svenska företag mäter sin 
kundtillfredsställelse. Kotler och Keller (2006, s 145) anser att det är klokt av företag att mäta 
kundtillfredsställelse regelbundet då detta en viktig nyckel för att behålla kunder. 
 
Enligt Feciková (2004) är målet med mätning av kundtillfredsställelse att detta utgör en bas 
som bidrar till en skriftlig redogörelse som länkar ihop de olika avdelningarna inom företaget, 
i en relation som kvantifieras i cash-flow termer. Mätningen borde innehålla en utvärdering av 
både nyligt genomförda tjänster och sådana som funnits en tid, anser författaren. Detta ska 
resultera i graden av tillfredställelse hos både interna kunder, vilket är anställda, samt externa 
kunder som är vanliga konsumerande kunder, menar Feciková. Kundbaserad mätning är 
viktigt enligt Feciková (2004) men måste omarbetas till punkter företag måste arbeta internt 
med för att möta kundens förväntningar.    
 
Enligt Söderlund (2000) är det viktigaste med mätning av kundnöjdhet att det jämförs med 
något annat, då kundnöjdhet i sig själv inte säger något.  Han menar vidare att två av de saker 
som kundnöjdhet kan jämföras med är lönsamhet eller mot en konkurrent. Feciková (2004) 
säger att det är viktigt att mäta kundtillfredsställelse då detta är den nyckelfaktor som avgör 
hur framgångsrik en organisation är när det kommer till kundrelationer. Författaren skriver att 
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företag spenderar miljoner på att hitta metoder för att effektivt kunna mäta 
kundtillfredsställelse varje år.   
 
Svenska bankföreningens hemsida (2007) säger att det finns 1900 traditionella bankkontor i 
Sverige, där det är möjligt att få personlig rådgivning och utföra alla typer av bankärenden. År 
2005 startades det i Sverige 44 585 företag och majoriteten av Sveriges totala antal företag 
utgörs av småföretag enligt Verket för näringslivsutveckling Nutek (2007), vi sidan av de 
privata kunderna har småföretagskunderna det största beroendet av bank. EU definierar, på 
sin webbportal (2007), småföretag som företag med 10-49 anställda.  
 
Vi har nu i denna problemdiskussion diskuterat att det är viktigt med kundtillfredsställelse om 
företag vill skapa lojala kunder. Tillfredsställelse har anknytning till förväntningarna hos 
kunderna. Enligt Sureshchandar, Rajendran och Anantharaman (2002) finns det ett samband 
mellan tillfredsställelse och servicekvalitet.  Vi har även tagit upp problem med mätning och 
bedömning av kundtillfredsställelse. Problemdiskussionen avslutades genom att smalna av 
med antalet traditionella bankkontor i Sverige och definitionen av småföretag. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur banker arbetar med kundtillfredsställelse. Av 
diskussionerna ovan om kundtillfredsställelse samt bedömning av kundtillfredsställelse 
kommer vi fram till följande forskningsfrågor: 
 

•  Hur skapar lokala bankkontor kundtillfredsställelse bland småföretagskunder? 
•  Hur gör lokala bankkontor när de bedömer kundtillfredsställelse bland småföretagare? 

 
Anledningen till att vi har valt att ställa oss de två forskningsfrågor som detta arbete bygger 
på är att vi ser kundtillfredsställelse som något centralt i tjänsteföretag. Vi har inte heller 
under våra efterforskningar funnit någon betydande teori inom just den avgränsningen som vi 
gjort. En god relation mellan kund och företag är något som är av största vikt inom 
bankverksamhet och hur arbetet för att få nöjdhet bland kunder är en förutsättning för att 
bankföretag ska utvecklas. Vi valde att koncentrera oss på lokala bankkontor därför att vi 
tyckte det var mer intressant att kolla hur bankerna arbetar lokalt, istället för hur bankerna 
arbetar på central nivå. 
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2 Teori 
Detta kapitel syftar till att redovisa för den teori som finns kopplat till detta arbetets 

teoretiska referensram. Inledningsvis kommer vi att diskutera förväntningar och hur detta 

påverkar kundtillfredsställelse. Detta följs av kundtillfredsställelse och relationen till 

servicekvalité. Vidare diskuteras tillfredställda kunder och hur priset påverkar 

kundtillfredsställelse genom perceptionsmodellen. Kapitlet fortsätter med bedömning och 

mätning av kundtillfredsställelse och avslutas med fyra metoder att spåra 

kundtillfredsställelse. 

2.1 Att skapa kundtillfredsställelse 

Enligt Feciková (2004) finns det två typer av kunder att bearbeta för ett företag, typerna delas 
in i interna och externa där de interna kunderna är de anställda medan de externa är de som 
finns på marknaden. Enligt Feciková är det kritiska steget att hitta rätt kunder när 
kundtillfredsställelsesystem skapas. Författaren menar vidare att det näst viktigaste är att ha 
rätt personal. Feciková skriver vidare att om de anställda är tillfredsställda leder det till hög 
kvalitet, som i sin tur leder till att de anställda jobbar effektivt tillsammans och 
kundtillfredsställelse uppstår (Figur 2.1). Författaren får instämmanden om detta av Estelami 
(2000) och Oliver (1997). 

 

 
 
Figur 2.1. Tillfredsställelsecirkeln 
Efter ” An index method for measurement of customer satisfaction” of I. Feciková, 2004,  The 

TQM Magazine 16(1), 59. 

2.1.1 Förväntningar   

Som vi skrivit i problemdiskussionen i detta arbete definieras kundtillfredsställelse att företag 
måste uppfylla eller motsvara kunders förväntningar. Om kundens förväntningar hanteras på 
ett bra sätt kan det, enligt Ojasalo (2001), leda till en långvarig kundtillfredsställelse.  
Armstrong, Kotler, Saunders och Wong (2002, s 394) skriver att konsumenter gör 
bedömningar av ett erbjudande de får, vilket skapar förväntningar. Dessa fyra författare säger 
även att en kunds förväntningar utgår från tidigare erfarenheter av köp, information och löften 
av den som ger erbjudandet samt åsikter från vänner och arbetskamrater. När förväntningar är 
skapade tas ett köpbeslut, enligt Armstrong, Kotler, Saunders och Wong (2002, s 394). Denna 
författarduo anser att företag minst bör lyckas med att motsvara dessa bedömningar och 
förväntningar för att köparen ska se sitt köp som lyckat. 
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Armstrong, Kotler, Saunders och Wong (2002, s 394) menar att marknadsförare måste vara 
noggranna när de utformar sitt erbjudande. Författarna skriver även att om dessa skulle skapa 
för låga förväntningar hos kunden skulle säkerligen kunder som accepterar erbjudandet att bli 
tillfredställda. Skulle marknadsförare istället skapa för höga förväntningar och inte kunna 
uppfylla dessa skulle kunderna istället bli missnöjda, anser Armstrong et al. Armstrong, 
Kotler, Saunders och Wong (2002, s 394) säger att de mest framgångsrika företagen idag 
skapar höga förväntningar och skillnaden mot de mindre framgångsrika är att de även 
motsvarar dessa förväntningar.  
 
Kotler och Keller (2006, s 144) anser att företag bör hålla en hög kundtillfredsställelse, 
jämfört med sina konkurrenter, utan att försöka maximera sin kundtillfredsställelse. 
Författarna menar att ett företag kan höja sin kundtillfredsställelse genom att sänka priset eller 
öka kvaliteten på tjänsten, men detta medför minskad ekonomisk vinst. Förutom kunder har 
företag andra intressegrupper såsom anställda, leverantörer och aktieägare, menar Kotler och 
Keller. Författarna anser att det inte går att samtidigt hålla högsta möjliga 
kundtillfredsställelse på samma gång som företag tillgodoser alla andra intressegruppers 
önskemål. 
 
Hoffman och Bateson (2006, s 321) skriver att önskad tjänst är en idealisk förväntning som 
speglar vad kunder verkligen vill ha jämfört med förutspådd tjänst. Förutspådd tjänst 
reflekterar, enligt författarna, vad som är trovärdigt. Ökningar i kundtillfredsställelse kan, 
enligt författarna, åstadkommas genom att sänka kundens förväntningar. Enligt Hoffman och 
Bateson (2006, s 322) (figur 2.2) är en förutspådd tjänst en sannolikhetsförväntan. Författarna 
menar vidare att en sannolikhetsförväntan baseras på vad kunden anser om kvalitetsnivån på 
servicen och om kunden anser den trovärdig. Hoffman och Bateson exemplifierar detta genom 
en bankkund som använder sig av samma bank över en lång tid. Enligt författarna blir då 
kunden van vid personalen och förväntar sig en viss kvalitet på tjänsten.  

 
Figur 2.2. Jämförelse mellan kundens utvärdering av servicekvalitet och kundtillfredsställelse 
Efter ”Services marketing: concepts, strategies, & cases” of D.K. Hoffman, G.E.J. Bateson, 
2006, Mason, OH: Thomson Higher Education, s 322. 

2.1.2 Relationen mellan kundtillfredsställelse och servicekvalitet 

Jamali (2007) visar i en modell (figur 2.3) hur tillfredsställelse påverkas av servicekvalitet. 
Enligt Jamalis modell innehåller kundtillfredsställelse både kognitiva, eller tänkande och 
känslomässiga komponenter. Författaren menar att de kognitiva komponenterna involverar en 
analys av de grundläggande serviceaspekterna och är baserad på objektiva eller subjektiva 
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data. Dean och Kiu (2002) har liknande åsikter om hur tillfredsställelse påverkas av de 
grundläggande serviceaspekterna. Jamali menar med objektiv att ta hänsyn till fakta, medan 
subjektiv är att ta hänsyn till känslor. I artikeln beskrivs de fem grundläggande 
serviceaspekterna: 

•  Pålitlighet: Förmågan att leverera en tjänst i tid som är ordentlig och pålitlig.  
•  Ansvarstagande: Att snabbt och effektivt hantera kundens klagomål. 
•  Försäkran: Hur hederlig, tillförlitlig och trovärdig tjänsten är. 
•  Inlevelse: Hur bra företaget lyssnar på kunden och informerar om tjänsten. Är 

företaget lätt att kontakta och hur bra förstår de kundens behov och speciella krav. 
•  Konkreta: Hur lokalerna, personalen och utrustningen ser ut. 

 
Känslomässiga data består, enligt författaren, av variabler som är kända för att bidra till 
tillfredsställelse. Exempel kan vara starka känslor, tillskrivningar och om kunden anser att 
betalningen i förhållande till vad som utfördes är rättvist. Vi har valt att bara koncentrera oss 
på de kognitiva komponenterna i denna modell. Detta eftersom vi inte anser att de andra 
delarna i modellen är mer intressanta i vår studie. 
 
 

 
Figur 2.3. Relationen mellan kundtillfredsställelse och servicekvalitet 
Efter ”A study of customer satisfaction in the context of a public private partnership” of D. 
Jamali, 2007, International Journal of Quality & Reliability Management 24(4), 374. 

2.1.3 Tillfredsställda kunder 

Hoffman och Bateson (2006, s 306) menar att tillfredsställda, befintliga kunder köper ofta 
produkter mer frekvent och är inte lika benägna som missnöjda kunder att övergå till 
konkurrenter anser författarna. Armstrong, Kotler, Saunders och Wong (2002, s 8) säger att 
framgångsrika marknadsförare gör allt som står i deras makt för att göra sina kunder 
tillfredställda. Dessa fyra författare säger att framgångsrika marknadsförare vet att 
tillfredsställda kunder upprepar köp hos företag, samt att de talar om för andra om sina goda 
erfarenheter. Hoffman och Bateson (2006, s 306) menar att positiv word of mouth skapad av 
befintliga kunder ofta skapar nya kunder. 
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Hoffman och Bateson (2006, s 306) säger att företag med hög kundtillfredsställelse tenderar 
att försöka hålla sig borta från olika sorters tävlingar, exempelvis lägsta pris tävlingar. 
Författarna skriver även att kunden stannar och betalar ett lite högre pris hos det företag där 
denne blivit tillfredsställd, än övergår till ett annat företag som är billigare och riskerar att bli 
missnöjd.  

2.1.4 Prisperceptionsmodellen 

Enligt Herrmann, Xia, Monroe och Huber (2007) är priset en viktig del i kunders köp, vilket 
påverkar kundens nöjdhet. Författarna har tagit fram en modell (figur 2.4) som visar hur priset 
kan påverka om kunden blir tillfredsställd med köpet. 

 

 
 

Figur 2.4.  Prisperceptionsmodellen 
Efter ” The influence of price fairness on customer satisfaction: an empirical test in the 
context of automobile purchases.” of G. Herrmann, L. Xia, B.K. Monroe, F. Huber, 2007, 
Journal of Product & Brand Management 16(1), 52. 
 
Herrmann, Xia, Monroe och Huber (2007) visar med sin modell (Figur 2.3) hur kundens 
perception av prisets ärlighet påverkar tillfredsställelsen totalt och hur de olika delarna i 
modellen kan påverkas av varandra. Författarna menar att H1 till H10 representerar olika 
hypoteser som påverkar kundens tillfredsställelse av köpet. H1: En köpares prisperception 
påverkar uppfattningen av priserbjudandet på ett positivt sätt. H2: När en kunds uppfattade 
sårbarhet, på grund av att kundens behov eller efterfrågan ökar, minskar uppfattningen om 
priserbjudandet är rättvist. H3: Köparens uppfattning om priserbjudandets rättvisa kommer att 
ha en positiv effekt på uppfattningen av prisprocedurens rättvisa. H4: Köparens uppfattning 
om priserbjudandets rättvisa kommer att ha en positiv effekt på den totala tillfredsställelsen. 
H5: Köparens perception av prisprocedurens rättvisa kommer att ha en positiv effekt på den 
totala tillfredsställelsen. H6: En köpares prisperception påverkar den totala tillfredsställelsen 
på ett positivt sätt. H7: Köparens tillfredsställelse av leverantörens service kommer att ha en 
positiv effekt på den totala tillfredsställelsen. H8: Köparens belåtenhet med hur tjänsten är när 
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den levereras kommer att ha positiv effekt på den totala tillfredsställelsen. H9: Köparens 
perception av prisprocedurens rättvisa kommer att ha en positiv effekt på belåtenheten med 
leverantörens service. H10: Köparens belåtenhet med hur tjänsten är när den levereras 
kommer att ha positiv effekt på belåtenheten med tjänsten när den levereras. 
 
Herrmann et al har testat hypoteserna, resultatet visade att uppfattningen av priset influerar 
kundtillfredsställelsen direkt. En annan sak som kom fram under testet de gjorde var att 
kundtillfredsställelsen påverkas indirekt via den uppfattning kunden har på hur rättvist priset 
är. 

2.2 Bedömning av kundtillfredsställelse 

Enligt Gilbert och Veloutsou (2006) finns det flera teorier gällande uppskattning av 
kundtillfredsställelse. Av teorierna var dessa intressanta i vårt fall: 

•  Förväntan kontra upplevelse 
•  Servicekvalitet kontra servicetillfredsställelse  
•  Attributens betydelse 

 
Förväntan kontra upplevelse 

Gilbert, Veloutsou, Goode och Moutinho (2004) beskriver i sin artikel om förväntan kontra 
upplevelse, där teorin går ut på att företaget jämför kundens förväntningar med hur tjänsten 
utfördes. Kundens förväntningar kan, enligt Gilbert et al, skaffas genom att fråga kunden 
innan tjänsten utförs eller be kunden återkomma efter konsumering av en tjänst.  Men enligt 
författarna finns det problem med denna metod, under tjänsten kan kundens förväntningar 
höjas eller sänkas. Danaher och Mattson (1994) samt Weber (1997) har liknande åsikter om 
att förväntningar ändras under konsumtionen av tjänsten. 
 
Servicekvalitet kontra servicetillfredsställelse  

Gilbert, Veloutsou, Goode och Moutinho (2004) skriver att servicekvalitet kontra 
servicetillfredsställelse tar upp uppskattandet av uppfattad kvalitet när tjänsten utförs eller 
direkt efter detta. Författarna förklarar att uppfattad kvalitet är baserat på speciella funktioner 
som företaget har kontroll över. Denna metod, anser Gilbert et al, mäter kundens uppfattning 
av tjänsten utan någon jämförelse med förväntningar. 
 
Attributens betydelse 

Gilbert, Veloutsou, Goode och Moutinho beskriver attributens betydelse som en metod med 
fokus på vilken vikt kunden lägger på utmärkande egenskaper som tjänsten har. Information 
om hur viktigt kunden tycker en särskild utmärkande egenskap är kan, enligt Yüksel och 
Rimmington (1998), skaffas genom frågor till kunden eller genom en studie. De utmärkande 
egenskaperna associeras med att kunden blir tillfredsställd av tjänsten enligt författarna. 

2.2.1 Fecikovás modell 

Enligt Rossomme (2003) är kundtillfredsställelsemätningar det främsta verktyget när företag 
bedömer hur bra förhållande de har till kunderna. Enligt Hoffman och Bateson (2006, s 307) 
kan kundtillfredsställelse mätas genom direkta och indirekta mätningar. De indirekta 
mätningarna sker, enligt författarna, genom undersökning av försäljning, vinst och klagomål, 
medan de direkta mätningarna undersöks med hjälp av kundtillfredsställelse surveys. Även 
Kotler och Keller (2006, s 146) säger att en survey direkt kan undersöka kundtillfredsställelse, 
dock är det viktigt att företagen ställer rätt frågor vid denna metod 
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 Feciková (2004) har tagit fram ett system för effektiv mätning av kundtillfredsställelse som 
bygger på fyra frågor, men av frågorna passar endast tre in i teorin till forskningsfråga två: 

•  Vad innehåller kundens tillfredsställelse och vad betyder detta? 
•  Vad behöver vi följaktligen mäta? 
•  Hur mäter vi detta? 

Vad innehåller kundens tillfredsställelse och vad betyder detta? 

Feciková (2004) skriver att organisationer måste veta hur en tillfredsställd kund känner sig. 
Den vanligaste tolkningen av tillfredsställelse är känslan av vad som är upplevt mot det som 
förväntades, enligt författaren. Enligt Feciková påverkar uppfattningen av ordet 
tillfredsställelse de aktiviteter som används för att uppnå just tillfredställelse. Om exempelvis 
tillfredsställelse uppfattas som ”företeelser som inte går fel”, kommer företaget att försöka 
minska antalet klagomål, skriver författaren. 

Vad behöver vi följaktligen mäta? 

Fecoková (2004) menar att många företag definierar kundtillfredsställelsenivån genom: 
•  Antal samtal som supportavdelningen får ta emot. 
•  Antal direkta klagomål via telefon, e-post eller liknande. 

 
Enligt Feciková (2004) kan organisationer samla in och analysera lämpliga data. Författaren 
menar vidare att lämpliga data är sådant som tillhandahåller relevant information relaterat till 
riktig kundtillfredsställelse. Feciková säger att det är viktigt att mäta rätt faktorer och anser att 
rätta faktorer är sådant som är viktigt för kunden. Författaren skriver i sin artikel att det ligger 
ett problem i att mäta saker som kunden inte anser som viktiga. Enligt Feciková bör företag, 
för att inte riskera att mäta fel saker, filtrera bort onödig information och koncentrera sig på 
sådant som är relevant. 

Hur mäter vi detta? 

Enligt Feciková (2004) är alla metoder som samlar in feedback från kunder bra, dock är inte 
alla effektiva. För att vara effektiv bör mätningar, enligt författaren, ske genom att använda en 
metod. Feciková tar upp frågeformulär, direkta intervjuer, marknadsundersökningar och 
jämförelse med konkurrenter som exempel på metoder att samla data. Författaren ser dock 
inte bara positivt på användandet av dessa metoder och anger dessa problem: 

•  Försäkran om att frågeformuläret fylls i av en person som är kompetent att svara på 
frågorna? 

•  Försäkran om ärliga svar? 
•  Praktiskt genomförande av en professionell kundtillfredsställelsesurvey, som kan förse 

oss med giltiga och pålitliga data vilken kan användas för att ta beslut som genomför 
förbättringar.  

 
Författaren anser att fyra nyckelfrågor bör ställas innan ett frågeformulär lämnas till 
respondenten, för att få ett effektivt frågeformulär: 

•  Kommer respondenterna ha kunskapen som behövs för att besvara frågorna? 
•  Kommer respondenterna att förstå frågorna? 
•  Är det sannolikt att respondenterna kommer att ge ett ärligt svar? 
•  Kommer formuleringen av frågan ge ett snedvridet resultat? 
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2.2.2 Att spåra kundtillfredsställelse 

Armstrong, Kotler, Saunders och Wong (2002, s 396 ff) säger att framgångsrika företag är 
aggressiva när det gäller mätning av tillfredsställelse och beskriver fyra metoder att för att 
göra detta. Det första, de fyra författarna tar upp, är att använda klagomåls- och 
förslagssystem och går ut på att göra det lätt för kunder att komma med klagomål och förslag. 
Detta kan,enligt Armstrong et al, ta form genom att kunder kan komma med sina åsikter via 
brev, e-post eller samtal till en telefonväxel. Denna typ av mätning förordas dock inte av 
Bergman och Klefsjö (2006, s 314) som menar att detta inte ger någon relevant mätning av 
kundtillfredsställelse. Författarna säger att det är endast fem procent som klagar till företaget, 
men många fler delar sitt missnöje med andra människor i sin omvärld. 
 
Armstrong, Kotler, Saunders och Wong (2002, s 396 ff) menar att ett annat sätt att göra 
mätningar kan vara att använda sig av regelbundna kundtillfredsställelseorienterade 
surveyundersökningar. Författarna säger att företag kan göra direkta mätningar genom att 
skicka ut frågeformulär eller att telefonintervjua nyvunna kunder och fråga om olika 
synpunkter på företagets prestation. Bergman och Klefsjö (2006, s 318) förordar denna metod 
och säger att detta är ett bra sätt att mäta kundtillfredsställelse. Dessa forskare menar att detta 
även kan göras direkt på plats i anslutning till tjänsten. 
 
Den tredje metoden som Armstrong med flera (2002, s 396 ff) tar upp är ”Ghost shopping”. 
Här använder sig företag av en intern eller extern person som använder sig av företagets 
tjänster och gör klagomål för att se hur personalen reagerar, enligt författarna.  
 
Den fjärde metoden som Armstrong, Kotler, Saunders och Wong beskriver är att använda 
Lost consumer analysis. Författarna säger att företag kontaktar kunder som slutat använda 
företagets tjänster eller bytt till en konkurrent. Förutom att göra detta bör även företag 
kontrollera den så kallade ”lost consumer analysis”, då ökad sådan indikerar att företaget 
misslyckas i att tillfredsställa kunder, enligt Armstrong, Kotler, Saunders och Wong. 

2.2.3 Missnöje bland kunder 

Om kunder klagar kan företag, enligt Hoffman och Bateson (2006, s 371), utnyttja den så 
kallade tjänsteleveransparadoxen. Denna innebär att om en kund klagar och företaget ställer 
det uppkomna problemet tillrätta upplever kunden att tjänsten är bättre levererad än om 
misstaget inte skett, enligt författarna. Magnini, Ford, Markowski och Honeycutt Jr (207) 
skriver i en artikel att om företaget imponerar i sina försök att förbättra felet, kan kunden 
mycket gärna känna sig mer nöjda jämfört med om felet inte hade uppstått. Författarna 
fortsätter med att förklara om förbättringsåtgärderna bara är medelmåttiga, finns det en stor 
risk att tjänsteleveransparadoxen inte inträffar. 
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3 Metod 
Detta kapitel syftar till att redovisa för den metod som vi använt i vår uppsats. Inledningsvis 

diskuterar vi var och hur vi letat litteratur. Detta följs av en redovisning av den 

forskningsstrategi vi valt. Efter detta diskuterar vi våra val av fall. Vidare under 

datainsamlingsmetod redogör vi för den datainsamlingsmetod vi använt och under 

analysmetod diskuterar vi den analysmetod som vi använt och varför. Till sist diskuteras 

metod problem genom reliabilitet och validitet.  

3.1 Litteraturstudie 

Vi började leta vetenskapliga artiklar i databaserna Ebsco och Emerald. När vi ansåg att vi 
hittat ett brett underlag av dessa fortsatte vi att leta i Luleå tekniska universitetets 
bibliotekskatalog Lucia, i Skerias bibliotek Skeribi. I sökandet använde vi både svenska och 
engelska ord och uttryck. Dessa var kundtillfredsställelse, mätning kundtillfredsställelse, 
bedömning kundtillfredsställelse, kundnöjdhet, bank kundtillfredsställelse, småföretag, 
förväntning, SEB, Handelsbanken, customer satisfaction, measure customer satisfaction, 
assess customer satisfaction, estimate customer satisfaction, banking customer satisfaction, 
expectation. Vi har även gjort sökningar av dessa ord i Google, där vi bland annat funnit 
undersökningar och officiell statistik.  

3.2 Forskningsstrategi 

Denna uppsats är byggd på en fallstudie då vi vill undersöka mer ingående hur lokala 
bankkontor arbetar med kundtillfredsställelse bland småföretagskunder. Enligt Denscombe 
(2000, s 41) är fallstudie vanligt när småskalig samhällsforskning är aktuell, vilket är vad vi 
gjort efter förmåga gällande tid och ekonomi. Detta är förenligt med vår strävan att undersöka 
ett fåtal studieobjekt på djupet och utifrån dessa försöka ge en övergripande och, om möjligt, 
generell beskrivning av vårt problemområde. Med detta som grund valde vi fallstudie som 
tillvägagångssätt till vår uppsats.    

3.3 Val av fall 

När vi valde fall som skulle studeras i detta arbete ansåg vi att undersökning av två 
fallstudieobjekt var rimligt, beroende på att vi ser detta antal som tillräckligt och att vi inte 
ansåg oss ha tid att undersöka fler än två. Fallen som valdes var Handelsbankens lokala 
bankkontor i Skellefteå och Skandinaviska Enskilda Bankens lokala bankkontor i Skellefteå. 
Eftersom båda kontoren är belägna i Skellefteå ansåg vi att dessa var passande då vi både bor 
och studerar på orten. Av den förhandsinformation som vi fann ansåg vi att de liknade 
varandra i fråga om utbud och kundantal, vilket vi också ansåg ökade 
generaliseringsmöjligheten. När vi kontaktade bankkontoren och talade med våra 
intervjupersoner ansåg de att de hade den bästa kunskapen om vårt problemområde på 
respektive kontor och vi ansåg att intervjuer med dessa personer skulle ge betydande bidrag 
till vårt arbete.      

3.4 Datainsamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetod vi använt oss av är intervju, närmare bestämt personliga 
semistrukturerade intervjuer. Eftersom båda bankerna ligger i samma stad där vi bor kunde vi 
genomföra personliga intervjuer. I enlighet med Denscombes (2000, s 135) beskrivning har vi 
använt en färdig lista med ämnen att avhandla under intervjun. Anledningen till att vi valde 
denna intervjustil är att vi ville att de intervjuade personerna skulle känna frihet att utveckla 
sina tankar och erfarenheter, samtidigt som vi kan ha kontroll över intervjun. En annan 
anledning var att genom skapandet av samma intervjuguide till båda intervjuerna fick vi 
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möjlighet att jämföra de båda respondenternas svar med varandra och sedan med vårt 
teorikapitel. Intervjuguiden sändes till intervjupersonerna fyra dagar före intervjuerna. 
Intervjufrågorna hade granskats på ett föreberedande seminarium innan vi skickade dem. 
Syftet med intervjun var att undersöka hur väl teorierna stämde överrens med bankerna vi 
valde att granska. 
 
Vi valde att genomföra intervjuerna på Handelsbankens, respektive Skandinaviska Enskilda 
Bankens lokala kontor i Skellefteå. Anledningen till att vi valde dessa platser var att vi gjorde 
överenskommelser med intervjupersonerna, då det upplägget passade dem bäst och att de 
garanterade ostörda och avskilda miljöer. Den person vi intervjuade på Skandinaviska 
Enskilda Banken var ställföreträdande kontorschef Gunnar Stoltz. Personen som intervjuades 
på Handelsbanken var kontorschef Göran Olsson.  Under genomförandet av intervjuerna 
gjorde en av oss två intervjuare fältanteckningar och den andra ställde frågor, samtidigt som 
ljudinspelningar gjordes, allt i samförstånd med intervjupersonerna. Båda intervjuerna varade 
i ungefär 20 minuter. 

3.5 Analysmetod 

Analysen av vårt arbete skedde genom att vi jämförde den teori vi bearbetat med den empiri 
vi samlat genom våra personliga intervjuer. Vi gjorde även jämförelser mellan de båda 
intervjuerna. Strukturen i vår empiri och analys är uppbyggd utifrån samma områden som vårt 
teoretiska kapitel. Vi valde i analysen att först göra en kort återblick i det teoretiska materialet 
för att sedan göra det samma med varje intervju och i samband med dessa göra jämförelser 
mellan varandra och teorin. Detta förfaringssätt gäller för samtliga beståndsdelar som vi tar 
upp inom vårt problemområde 

3.6 Metodproblem 

3.6.1 Reliabilitet 

Thúren (2004, s 22) anser att reliabilitet innebär tillförlitlighet. Denscombe (2000, s 282) 
säger att forskare måste kunna lita på att deras mätningar är tillförlitliga. 
 
 Vi valde att använda anteckningar och ljudupptagning för att de båda upptagningsformerna 
skulle komplettera varandra. Detta för att vi ville minska risken att relevant information, som 
framkommer under intervjuerna, skulle ha blivit förlorad. En annan sak som ökade 
reliabiliteten i detta arbete var användandet av intervjuguide. 

3.6.2 Validitet 

Enligt Denscombe (2000, s 283) innebär validitet att data och metoder är riktiga, exakta och 
träffsäkra. Denscombe anser att forskningsmetoders validitet beror på om forskaren mäter 
begreppets lämpliga indikatorer och om denne får exakta resultat. 
 
För att öka validiteten i intervjusituationerna kontrollerades vår intervjuguide på ett 
förberedande seminarium. Vi kontaktade intervjupersonerna fyra dagar innan genomförandet 
och skickade vår intervjuguide till dessa. Detta gjorde vi dels för att personerna inte skulle 
känna att de skulle bli överrumplade med frågor som de inte var insatta i, dels för att de skulle 
få god tid på sig att undersöka material som kunde vara användbart under intervjuerna. Att 
skicka en intervjuguide till intervjupersoner i förväg kan även medföra negativa konsekvenser 
då dessa personer kan söka information om detta och ge sken av att vara insatt i ett område, 
trots att personen inte är det. Detta tror vi dock inte var gällande i våra fall då vi anser, i 
efterhand, att våra intervjupersoner hade goda kunskaper inom vårt problemområde. Att 
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intervjuerna skedde med, vad vi anser, kunniga personer är en annan sak som ökar validiteten.  
Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte för att vi skulle kunna komma med uppföljande 
frågor för att hindra misstolkningar av respondenternas svar.  
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4 Empiri 
I detta kapitel kommer vi att redovisa för vårt empiriska material. Kapitlet inleds med en kort 

företagspresentation och följs av en redovisning av de svar vi fått genom intervjuer. De 

personer vi intervjuat är kontorscheferna Göran Olsson vid Handelsbanken i Skellefteå och 

Gunnar Stoltz vid Skandinaviska Enskilda Banken i Skellefteå. 

4.1 Företagspresentation 

Handelsbanken 

Handelsbanken levererar tjänster inom hela bankområdet. Banken har en stark position på den 
svenska marknaden, den 31 mars 2007 hade Handelsbanken 458 kontor i Sverige. Utöver 
Sverige finns banken i Norge, Finland, Danmark, Storbritannien och ett mindre antal kontor i 
länder utöver dessa. Bankens balansomslutning var 1908 miljarder kronor den 31 mars 2007. 
De senaste 35 åren har Handelsbanken haft högre lönsamhet än genomsnittet för 
konkurrenterna. De senaste 16 åren har banken haft mest nöjda kunder av bankerna.  
 

Skandinaviska Enskilda Banken 

Skandinaviska enskilda banken (SEB) har 400 000 företagskunder, av dessa finns hälften 
utanför Sverige. SEB har lokala kontor i Norden, Baltikum, Polen, Ryssland, Tyskland, och 
Ukraina och strategisk närvaro i ytterligare tio länder. Bankens verksamheter inkluderar 
främst banktjänster. Balansomslutningen uppgick den 31 december 2006 till 1934 miljarder 
kronor, kapital som banken förvaltar uppgick till 1262 miljarder kronor. SEB:s vision är att 
vara högst rankad av kunderna på utvalda marknader i norra Europa samt att banken ska vara 
ledande i lönsamhet.   

4.1.1 Hur gör lokala bankkontor för att skapa kundtillfredsställelse hos 
småföretagskunder? 

Förväntningar 

Handelsbankens Göran Olsson anser att kundtillfredsställelse innebär att företag ska 
överträffa kundens förväntningar. Enligt honom är det viktigt att kunden får minst det denne 
förväntade sig. Olsson säger att deras småföretagskunders förväntningar är varierande, men 
han sig dock se att småföretagskunders förväntningar ökar generellt. Enligt honom förväntar 
sig småföretagskunder att banken ska vara en rådgivande samarbetspartner istället för enbart 
leverantör av finanser och finansiella lösningar. Göran Olsson på Handelsbanken säger att 
småföretag ofta inte har något styrelsearbete och då vill dessa kunder att banken kommer då 
in som en rådgivare i en styrelses ställe. Göran Olsson anser om banken visar 
småföretagskunder att banken finns och vill hjälpa till, skapas intresse och förväntningar hos 
kunden och han anser att banken i mångt och mycket kan påverka småföretagskunders 
förväntningar. Olsson på Handelsbanken anser att rätt typ av förväntningar skapas genom att 
ha en nära relation till småföretagskunder. Han exemplifierar detta genom ett vanligt konto, 
som en kund kan ha i vilken bank som helst, men att ha en relation till småföretagskunder är 
något som är speciellt från kund till kund. Att banken är insatt i småföretagskunders 
verksamhet är en annan förutsättning för att skapa en bra relation och Handelsbanken i 
Skellefteå har därför en kundansvarig som följer kunden enligt Olsson.  Enligt denne händer 
det att banken byter kundansvarig och då är det viktigt att detta sker på ett ”snyggt sätt” så att 
småföretagskunder är medvetna om detta. Denna person är då insatt i kundens verksamhet 
vilket gör att relationen till banken inte behöver börja om från början. Att vara påläst är viktigt 
för en kundansvarig på grund av att denne då inte behöver ta fram information om den 
aktuella kunden och dennes förutsättningar, enligt Gunnar Olsson. 
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Gunnar Stoltz på Skandinaviska Enskilda Banken anser att rådgivning, service, aktivitet, 
tillgänglighet och snabbhet är saker som utgör kundtillfredsställelse. Han menar att det är en 
helhet som måste erbjudas. Skandinaviska Enskilda Banken kommer i fortsättningen 
benämnas som SEB i detta arbete. Stoltz anser att SEB: s kunder i Skellefteå har skiftande 
förväntningar och olika syn på vad banken ska spela för roll beroende på storlek. Enligt 
honom är en första kontakt, som följs upp med vägledning inom Internetbank ett exempel på 
det som väntas av småföretagskunder med hobbyfirma, medan en lite större verksamhet gärna 
ser att banken fungerar som ett fortlöpande bollplank. På grund av att SEB är förhållandevis 
små jämfört med sina konkurrenter anser Stoltz att banken försöker erbjuda ett personligare 
alternativ. Några begrepp som Gunnar Stoltz återkommer till är service, tillgänglighet och 
snabbhet och han anser att dessa är kännetecknande för SEB i arbetet med uppfyllande av 
kundförväntningar. För att skapa rätt typ av förväntningar anser Stoltz att komplexitet bör 
beaktas. SEB sätt att göra detta är genom att erbjuda företagskunder tre olika erbjudanden, 
beroende på storlek. Gunnar Stoltz anser att det ofta är svårt att motsvara småföretagskunders 
förväntningar då dessa vill träffas flera gånger per år, vilket inte alltid är möjligt.  
Servicekvalitet 
Olsson säger att Handelsbanken försöker vara relationsskapande och skicka med kunden ett 
mervärde. Detta mervärde är en mjukvara i form av relation. Oftast är det detta som skiljer 
bankerna åt då det inte är stor skillnad i hårdvaran, alltså tjänsten. 
 
Stoltz på SEB säger banken försöker ge småföretagskunderna kvalitet genom att vara ett mer 
personligt alternativ i jämförelse med sina konkurrenter. Ett sätt att vara mer personlig är att 
vara tillgänglig för företagsrådgivning, särskilt via telefon.  
 
Pris 

Göran Olsson på Handelsbanken i Skellefteå säger att bankkontoret använder priset som 
hjälpmedel för att få nöjda kunder. Eftersom deras verksamhet handlar om skapande av 
relationer kan inte banken prissätta sig allt för avvikande från marknaden, eftersom det skulle 
straffa sig. Att prissätta sig för lågt, anser Olsson, skulle inte vara intressent då detta skulle 
generera fler småföretagskunder än vad kontoret klarar av. Anledningen till detta är att det 
arbete som Handelsbanken i Skellefteå utför är timkrävande och för många 
småföretagskunder är därför inte möjligt att arbeta med. Olsson vill att banken ska upplevas 
prisvärda och att denna bedömning sker från tjänst till tjänst. Handelsbanken i Skellefteå 
försöker tillhandahålla service som småföretagskunder anser är värd att betala för, enligt 
Göran Olsson. Betalningstjänster har gått igenom stora förändringar och småföretagskunder 
sköter detta numera på egen hand. Enligt Olsson har priset på dessa tjänster varit ifrågasatta, 
men anledningen till detta är tillhandahållandet av system och kostnader för detta. För att få 
kunden att se detta försöker Handelsbanken visa på rationaliseringar denne gjort, bland annat 
genom minskade personalkostnader. Göran Olsson anser att det är en ”pedagogisk övning”, 
att få småföretagskunder att se att de minskade kostnaderna inte ligger i att få låga priser på 
banktjänsterna, utan att se rationaliseringar av användande av bankens tjänster. 
 
SEB i Skellefteå använder priset som en pusselbit för att få tillfredsställda kunder, men inte 
den enda, utan nämner också tillgänglighet och snabbhet. För att SEB: s priser i Skellefteå ska 
anses som rättvisa i förhållande till levererad tjänst tar Gunnar Stoltz upp kreditsidan som 
differentieras med risk. Även placerings sidan kan även vara aktuell beroende på om 
överlikviditet råder hos kunden, samt vilka risker och aktiviteter som denne är villig att göra.  
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Personalens påverkan  

Göran Olsson på Handelsbanken säger att personalens nöjdhet är A och O och om personalen 
inte är nöjd gör den inte ett bra jobb och då är medarbetaren inte en bra kundvårdare. 
 
Stoltz på SEB säger att personalens nöjdhet och motivation påverkar kundtillfredsställelsen i 
hög grad. 

4.1.2 Hur gör lokala bankkontor när de bedömer kundtillfredsställelse 
bland småföretagare? 

Bedömning och mätning av kundtillfredsställelse 

Mätning på Handelsbanken sker inte på det lokala kontoret i Skellefteå, då detta sker på ett 
nationellt plan genom Svenskt kvalitetsindex. På ett lokalt plan sker därför en bedömning. 
Bedömning av kundtillfredsställelse på Handelsbanken i Skellefteå sker genom 
klagomålshantering. Målet med detta arbete är att småföretagskunderna ska bli nöjda och 
fortsätta vara kunder i banken, denna bedömning sker från fall till fall. Enligt Göran Olsson 
stämmer tjänsteleveransparadoxen i väldigt många fall. Han säger även att missnöjda 
småföretagskunder har tendens att låta höra om sig mer än om de är nöjda och tror att 
anledningen till det är att människor har behov av att ”prata av sig”. På Handelsbanken sker 
även jämförelser med vinst, tillväxt och konkurrenter på ett nationellt plan och SKI: s mätning 
är väldigt viktigt, enligt Olsson. Denne säger att vinstmål tar form genom nöjdare kunder än 
konkurrenter till billigare kostnad än konkurrenter. På Handelsbanken i Skellefteå ses den 
största fördelen med bedömning av kundtillfredsställelse att det blir en kvittens på ett bra 
arbete. Enligt Olsson kan kontroll av konkurrenterna, i förhållande till sig själva ske, om de 
närmar sig eller inte. Göran Olsson tycker sig under de senaste åren ha sett att konkurrenterna 
har anammat Handelsbankens sätt att arbeta och på det sättet de närmat sig. 
 
SEB i Skellefteå initierar inte bedömningar eller mätningar på egen hand, utan gör detta när 
det blir styrt från centralt håll, enligt Gunnar Stoltz. Mätningar sker främst genom 
surveyundersökningar på SEB. I år ska SEB exempelvis genomföra telefonintervjuer med 
småföretagskunder. Detta har även skett tidigare och då via Internet eller fysiskt på 
bankkontoret, enligt Stoltz. Denne anser dock att det sistnämnda är svårt vid undersökning av 
företagskunder då dessa inte besöker bankkontor lika ofta som exempelvis privatkunder. 
Klagomål anses som viktiga för utveckling och förbättring på SEB. Klagomålshantering finns 
men denna ser olika ut beroende på omfattningen i klagomålet. Om det uppstår något som 
litet problem sköts det på kontoret, men saker som anses som viktiga och fundamentala tas 
upp med SEB centralt, exempelvis fel i system eller liknande. Småföretagskunder anses som 
en viktig del i detta arbete, enligt Gunnar Stoltz. Kontakt med förlorade småföretagskunder 
sker i viss utsträckning, vilket är viktigt för att ta reda på anledningen till att kunden inte 
längre använder SEB som bank. Stoltz på SEB anser att bedömningar av kundtillfredsställelse 
är viktigt för att utvecklas och att bli bättre på att förstå småföretagskunder och deras behov. 
 
Missnöjda kunder 

Göran Olsson säger att Handelsbanken i Skellefteå har ytterst få klagande småföretagskunder 
och att missnöjen är sporadiska. Han är dock osäker på om det beror på att missnöjda 
småföretagskunder tiger. På Handelsbanken är antalet tigande småföretagskunder inte lika 
stort som på privata sidan, utan är småföretagskunder missnöjda låter de höra om sig. Om 
småföretagskunder inte kontaktar Handelsbanken inom rimlig tid kontaktar banken kunden 
istället. Det kan gälla om det exempelvis kommer en ny tjänst eller bara fråga om allt är bra 
och om kunden behöver något. Kontinuitet i kundkontakten är viktigt och uppskattat, enligt 
Göran Olsson. 
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Enligt Stoltz på SEB är genomslaget för att missnöjda småföretagskunder större än nöjda 
småföretagskunder. Denne anser att det är viktigt att missnöjda småföretagskunder hör av sig 
då det ger banken en chans att förbättra och förebygga att problem inte uppstår igen, dock är 
det inte alltid möjligt att åtgärda problem. Missnöje med betalning av räkningar avhjälps på 
SEB genom introduktion och vägledning av Internetbanken. Andra, bredare åtgärder kan vara 
att hitta smidigare tekniska vägar genom banken.  
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5 Diskussion av fallet 
I detta kapitel gör vi jämförelser mellan våra fall samt mellan dessa och vårt teorikapitel. I 

slutet besvarar vi våra forskningsfrågor.  

5.1 Att skapa kundtillfredsställelse 

Förväntningar 

Ett flertal författare anser att kundtillfredsställelse handlar om att motsvara kunders 
förväntningar. Armstrong, Kotler, Saunders och Wong (2002, s 394) säger att konsumenter 
gör bedömningar av ett erbjudande de får, vilket skapar förväntningar. Dessa anser att en 
kunds förväntningar utgår från tidigare erfarenheter av köp, information och löften av den 
som ger erbjudandet samt åsikter från vänner och arbetskamrater. Författarna anser att företag 
minst bör lyckas med att motsvara dessa bedömningar och förväntningar för att köparen ska 
se sitt köp som lyckat. Om för låga förväntningar skapas skulle kunder som accepterar 
erbjudandet att bli tillfredställda, men risken är att antalet konsumenter är lågt, enligt 
Armstrong, Kotler, Saunders och Wong (2002, s 394). Skulle marknadsförare istället skapa 
för höga förväntningar och inte kunna uppfylla dessa skulle kunderna istället bli missnöjda, 
anser Armstrong med flera. Dessa säger att de mest framgångsrika företagen idag skapar höga 
förväntningar och skillnaden mot de mindre framgångsrika är att de även motsvarar dessa 
förväntningar.  
 
Vi har under vårt arbete funnit att de ovan nämnda teorierna stämmer överens med vårt 
empiriska material. Handelsbankens Göran Olsson anser att kundtillfredsställelse innebär att 
företag ska överträffa kundens förväntningar. För honom är det viktigt att kunden får minst 
vad denne förväntade sig innan konsumtionen. Enligt Olsson skapas intresse och 
förväntningar om banken visar för småföretagskunder att banken finns och vill hjälpa till. 
Olsson anser att Handelsbankens småföretagskunder har varierande förväntningar, han tycker 
dock att småföretagskunders förväntningar ökar generellt. Dessa förväntningar är enligt 
honom att banken ska vara en rådgivande samarbetspartner istället för enbart leverantör. 
Olsson anser att banken kan påverka småföretagskunders förväntningar och att rätt typ av 
förväntningar skapas genom att ha en nära relation till småföretagskunder.  
 
Till skillnad från vår teori och andre respondent, har Gunnar Stoltz på Skandinaviska Enskilda 
Banken en annorlunda syn på begreppet kundtillfredsställelse där rådgivning, service, 
aktivitet, tillgänglighet och snabbhet är sådant som han ser som centralt. Skandinaviska 
Enskilda Banken kommer i fortsättningen benämnas som SEB i detta arbete. Stoltz ser dock 
kundens förväntningar som viktiga och har likadan åsikt som Göran Olsson på 
Handelsbanken, att SEB: s kunder har varierande förväntningar från kund till kund och 
beroende på storlek. Han säger att SEB försöker motsvara sina kunders förväntningar genom 
att erbjuda ett personligare alternativ, genom tre olika erbjudanden beroende på storlek. I 
arbetet med att skapa rätt typ av förväntningar bör begreppet komplexitet beaktas. Detta är det 
enda i Gunnar Stoltz svar som inte överensstämmer med den teori som vi behandlat. 
 
Servicekvalitet  

Kotler och Keller (2006, s 144) menar att kundtillfredsställelsens nivå går att förändra genom 
ökad kvalitet. Jamali (2007) anser att tillfredsställelse påverkas av servicekvalitet och listar 
fem punkter, grundläggande serviceaspekter, vilka innehåller kunders åsikter om hur dessa 
uppfattar den erhållna servicens kvalitet.  
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Olsson på Handelsbanken säger att arbetet med relationsskapande åtgärder och att ge kunden 
ett mervärde, när en kontakt med banken skett, är viktigt. Eftersom att hårdvaran, tjänsten, 
inte skiljer sig speciellt mycket från bank till bank får differentieringen ske genom mjukvara, 
ett positivt mervärde enligt Göran Olsson. Av vårt teoretiska material använder 
Handelsbanken i Skellefteå en av Jamalis serviceaspekter, nämligen inlevelse då 
Handelsbanken i Skellefteå har speciella rådgivare åt varje företagskund. Banken kontaktar 
kunder som banken inte har haft kontakt med på ett tag, för att informera om nya tjänster eller 
bara fråga om allt står rätt till, enligt Olsson 
 
SEB i Skellefteå vill ge småföretagskunder kvalitet genom att vara ett mer personligt 
alternativ, i jämförelse med sina konkurrenter. Exempel på detta är att vara tillgänglig för 
företagsrådgivning, särskilt via telefon enligt Stoltz. SEB i Skellefteå praktiserar mer av den 
teori vi använt än vad Handelsbanken gör. I SEB: s fall är det ansvarstagande, inlevelse och 
påtaglighet som är gällande serviceaspekter då banken, enligt Gunnar Stoltz försöker leverera 
tjänster i tid, lyssna på kunden samt vara snabba och effektiva i hantering av kundklagomål. 
Båda våra undersökta bankkontor använder någon form av den teoretiska bas som vi använt i 
detta arbete. 
 
Pris 
Kotler och Keller (2006, s 144) menar att kundtillfredsställelsens nivå även går att förändra 
genom sänkt pris på tjänster. Herrmann, Xia, Monroe och Huber (2007) anser priset som en 
viktig faktor när kunder ska konsumera en tjänst och menar att kundens tillfredsställelse kan 
påverkas av priset. 
 
Olsson på Handelsbanken i Skellefteå säger att priset används för att få nöjda kunder, men att 
en prissättning som är för avvikande från marknaden inte är aktuell eftersom det skulle straffa 
sig. Att prissätta sig för lågt anser skulle generera fler småföretagskunder än vad kontoret 
klarar av då arbetet är timkrävande, enligt Olsson. Denne vill att banken ska upplevas 
prisvärda och att det ska ske genom att tillhandahålla service som småföretagskunder anser 
värd att betala för. Göran Olsson ser det som en ”pedagogisk övning” att få 
småföretagskunder att se att de rationaliseringar som gjorts genom användande av bankens 
tjänster. 
 
Även i SEB: s fall är priset en pusselbit för att öka kundtillfredsställelsen enligt Gunnar 
Stoltz. Bankens arbete för att priset på de tjänster som erbjuds småföretagskunder ska anses 
som rättvist av dessa är olika, enligt Gunnar Stoltz. Exempel är kreditsidan som differentieras 
med risk och placerings sidan en annan om överlikviditet råder hos kunden, samt vilka risker 
och aktiviteter som denne är villig att göra. Båda respondenterna bekräftar det vårt teoretiska 
material antyder, nämligen att priset påverkar kundtillfredsställelsen. 
 

Personalens påverkan  

Enligt Feciková (2004) är en av de viktigaste sakerna, när kundtillfredsställelse ska uppnås, 
att ha bra personal. 

Göran Olsson på Handelsbanken i Skellefteå håller med om detta och säger att personalens 
nöjdhet är väldigt viktig. Om personalen inte är nöjda gör dem inte ett bra jobb och då är 
medarbetarna inte bra kundvårdare. 
 
Även Stoltz på SEB i Skellefteå bekräftar den teori vi bearbetat och säger att personalens 
nöjdhet och motivation påverkar kundtillfredsställelsen i hög grad. 
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5.2 Bedömning av kundtillfredsställelse 

Ingen av teorierna förväntan kontra upplevelse, servicekvalitet kontra servicetillfredsställelse 
eller attributens betydelse används av de bankkontor vi undersökt, enligt de svar vi fick. Att 
denna teori inte används kan bero på att den är besvärlig, enligt Gilbert, Veloutsou, Goode 
och Moutinho (2004). 
 
Bedömning och mätning av kundtillfredsställelse 

Enligt Rossomme (2003) är kundtillfredsställelsemätningar det som bedöms när man 
undersöker förhållandet till kunder. Hoffman och Bateson (2006, s 307) säger att detta kan 
göras direkta och indirekta. Indirekta mätningar är undersökning av försäljning, vinst och 
klagomål, medan de direkta mätningar görs genom surveys, enligt de båda författarna. Även 
Kotler och Keller (2006, s 146) säger att en survey direkt kan undersöka kundtillfredsställelse. 
Armstrong, Kotler, Saunders och Wong (2002, s 396 ff) beskriver fyra olika metoder att spåra 
kundtillfredsställelse och dessa är klagomåls- och förslagssystem, surveyundersökningar, 
ghost shopping och lost consumer analysis.  
 
På Handelsbanken i Skellefteå sker inga mätningar, enligt Olsson enligt denne sker detta på 
ett nationellt plan genom Svenskt kvalitetsindex. På ett lokalt plan sker därför en bedömning, 
enligt Göran Olsson. Bedömning av kundtillfredsställelse sker genom klagomålshantering, 
enligt Olsson. Denne säger att tjänsteleveransparadoxen i väldigt många fall. På 
Handelsbanken i Skellefteå sker även jämförelser med vinst, tillväxt och konkurrenter på ett 
nationellt plan. Handelsbankens arbete i Skellefteå bekräftar en del av den teori vi bearbetat, 
dock är detta arbete styrt centralt. Göran Olsson ser den största fördelen med bedömning av 
kundtillfredsställelse som en kvittens om ett bra arbete görs, men även kontroll av 
konkurrenterna, om de närmar sig eller inte.  
 
SEB i Skellefteå initierar inte bedömningar eller mätningar på egen hand, enligt Gunnar 
Stoltz, även på SEB sker detta centralt. Denne säger att mätningar sker genom 
surveyundersökningar. på SEB. Klagomål anses som viktiga för utveckling och förbättring på 
SEB i Skellefteå. Den klagomålshantering som finns ser olika ut beroende på omfattningen i 
klagomålet och småföretagskunder anses som en viktig del i detta arbete, enligt Gunnar 
Stoltz. Kontakt med förlorade småföretagskunder sker i viss utsträckning, vilket är viktigt då 
anledningen till att kunden inte längre använder SEB som bank kartläggs. Även SEB i 
Skellefteå bekräftar teorier som vi använt i detta arbete. Det finns både likheter och skillnader 
mellan våra undersökningsobjekt. Likheten är att all mätning och bedömning är styrt centralt 
och skillnaden är att SEB använder fler av de teorier vi bearbetat. Stoltz på SEB anser att 
bedömningar av kundtillfredsställelse är viktigt för att utvecklas. 
 
Missnöjda kunder 

Största andelen av klagande kunder gör detta till bankpersonalen, enligt Svenskt 
kvalitetsindex (2007). Denna organisation menar att det är riskabelt att ha en låg andel 
klagande kunder, då banker går miste om möjligheten till förbättring. 
 
Gunnar Olsson säger att Handelsbanken i Skellefteå har ytterst få klagande 
småföretagskunder. Om detta beror på att missnöjda småföretagskunder tiger är Olsson osäker 
på, han tror dock att om småföretagskunder är missnöjda låter de höra om sig. Om 
småföretagskunder är missnöjda och inte kontaktar bankkontoret inom rimlig tid kontaktar 
banken kunden istället, då kontinuitet i kundkontakten är viktigt och uppskattat, enligt Göran 
Olsson. 
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Enligt Stoltz på SEB i Skellefteå är genomslaget för att missnöjda småföretagskunder större 
än nöjda småföretagskunder. Missnöje hos kunder med exempelvis betalning av räkningar 
avhjälps genom introduktion och vägledning av Internetbanken. Andra, bredare åtgärder kan 
vara att hitta smidigare tekniska vägar genom banken. Huruvida bankkontoren ser en låg 
andel klagande kunder som ett problem framkom inte under intervjuerna och därför kan den 
teorin varken styrkas eller dementeras. Båda intervjupersonerna ser dock positivt på de 
klagomål de får på grund av att de ger möjlighet att förbättra och förebygga att problem ska 
uppstå igen.    

5.3 Svar på forskningsfrågor 

5.3.1 Hur skapar lokala bankkontor kundtillfredsställelse bland 
småföretagskunder? 

Resultatet av vår fallstudie visar att lokala bankkontor arbetar med att utveckla en relation 
med småföretagskunderna för få tillfredsställda kunder. Eftersom de anser att de för en bra 
dialog med småföretagskunderna kan bankerna utveckla en bra tjänst med hjälp av sina 
kunders åsikter och möta de förväntningar som kunden har. Att bara erbjuda 
småföretagskunderna en hårdvara i form av en tjänst är inte tillräckligt i dagens läge då det 
ofta inte skiljer mycket mellan olika bankkontors tjänsteleveranser. Då är det viktigt att kunna 
särskilja sig och detta sker lämpligast genom att ge småföretagskunden ett mervärde i form av 
en nära relation, ett samarbete, vilket även höjer den upplevda servicekvaliteten hos 
småföretagskunden och dennes tillfredsställelse. Att motsvara kundens förväntningar, vilka är 
möjliga att påverka och erbjuda kunden en helhet när den söker kontakt med lokala 
bankkontor är en av de saker som anses som viktigast i arbetet med att skapa 
kundtillfredsställelse. Att lokala bankkontor har bra personal som är kunniga, intresserade och 
engagerade i småföretagskunden är något som är grundläggande för att arbetet med 
kundtillfredsställelse ska vara möjligt och prissättningen av bankkontorens tjänster måste 
anses som prisvärda för att kunderna ska vara nöjda med de lokala bankkontoren. 

5.3.2 Hur gör lokala bankkontor när de bedömer kundtillfredsställelse bland 
småföretagskunder? 

Lokala bankkontor initierar inte bedömning eller mätning av kundtillfredsställelse på egen 
hand, utan detta är styrt centralt. När mätningar sker är detta på nationell nivå och 
bedömningar sker på lokal nivå. Sådan bedömning anses som viktig för att utveckla 
bankkontoren och förebygga att dessa minskar antalet tillfredsställda kunder. I den 
bedömning som sker används främst klagomålshantering vilket anses som den enklaste 
metoden, då den ofta går att använda i direkt anslutning till kundkontakten och till det lokala 
kontoret. Huvudkontoret behöver alltså inte kontaktas vid varje enskilt tillfälle. 
Surveyundersökningar och lost consumer analysis är andra metoder som använd, dock mer 
sporadiskt då dessa är mer omfattande och tids- och kostnadskrävande. 
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6 Slutdiskussion 
I detta gör vi en återkoppling till vårt syfte samt att vi ger vår syn på teoretiskt och praktiskt 

bidrag. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Slutsatser och återkoppling till syfte 

Denna studie hade som syfte att undersöka hur lokala bankkontor skapar kundtillfredsställelse 
bland småföretagskunder och hur lokala bankkontor gör när de bedömer kundtillfredsställelse 
bland småföretagare. Vi anser att vi genom resultatet i vårt arbete lyckats motsvara detta 
syfte. Som vi ser det är lokala bankkontor väl medvetna om vikten av att ha tillfredsställda 
kunder och arbetet för att uppnå det står högt på dagordningen. Resultatet av vår studie visar 
att lokala bankkontor ser det som viktigt att ha nöjda kunder och försöker främst skapa detta 
genom att ha en relation till sina kunder och klagomålshantering används som främsta metod 
för att få tillfredställda kunder Resultatet visar även att lokala bankkontor inte bedömer eller 
mäter kundtillfredsställelse på eget initiativ, utan detta är styrt centralt.  

6.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Som vi ser det finns mycket skrivet om hur kundtillfredsställelse kan skapas och hur det mäts. 
Men när bedömning av kundtillfredsställelse ska studeras finns det mindre material 
tillgängligt. Därför anser vi att detta arbete givit bidrag till den delen av teorin till detta 
problem område.Av resultatet i vårt arbete att döma arbetar lokala bankkontor för att få 
tillfredsställda kunder, varför vi inte med denna uppsats kan ge några ytterligare förslag till 
fortsatt praktiskt arbete generellt. Vad vi dock skulle vilja att bankkontoren skulle arbeta med 
är att utveckla sitt arbete med priset som hjälpmedel till nöjda småföretagskunder. Även 
personalens roll skulle få högre prioritet trots att detta redan idag spelar en viktig roll. Detta 
anser vi skulle höja den upplevda servicekvaliteten hos kunderna och i förlängningen utveckla 
de lokala bankkontoren. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Med anledning av att vår studie är byggd på intervjuer med kontorschefer skulle en ytterligare 
dimension till detta problemområde fyllas om en studie inkluderande personalens åsikter 
gjordes. Att detta arbete har bankernas synvinkel som bakgrund ger även det möjlighet till 
ytterligare studier då det skulle vara intressent att jämföra detta med småföretagskundernas 
åsikt angående deras tillfredsställelse med lokala bankkontor.  
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Bilaga: Intervjuguide 

Inledning  

1. Kan Du kort presentera Dig själv, den roll i företaget Du har och hur länge Du har 
arbetat på banken? 

Forskningsfråga 1. Hur skapar lokala bankkontor kundtillfredsställelse bland 
småföretagskunder? 

2. Vad anser Du att kundtillfredsställelse innebär? 
3. Hur ser Du på Era kunders förväntningar? 
4. Hur gör Ni för att motsvara Era kunders förväntningar? 
5. Hur gör Ni för att Era kunder inte ska ha för höga eller för låga förväntningar? 
6. Hur gör Ni för att Era kunder ska känna att Ni ger dem bra servicekvalité? 
7. På vilket sätt anser Du att Er personals nöjdhet påverkar Era kunders nöjdhet? 
8. Hur använder Ni prissättningen på Era tjänster som medel för att få nöjda kunder? 
9. Hur försöker Ni att få Era kunder att uppfatta Era priser som rättvisa i den 

bemärkelsen att de är talande för den tjänst som kunden får 

Forskningsfråga 2. Hur gör lokala bankkontor när de bedömer kundtillfredsställelse 
bland småföretagskunder? 

10. Bedömer eller mäter Ni Er kundtillfredsställelse? 
11. På vilket sätt sker denna bedömning/mätning: 

•  Klagomål- och förslagssystem 
•  Surveyundersökningar 
•  ”Ghost shopping” 
•  Lost consumer anlysis 

12. På vilket sätt gör Ni jämförelser av Er kundtillfredsställelse med Er vinst, Er tillväxt 
och/eller Era konkurrenter? 

13. På vilket sätt tror Du att Era kunder agerar om de är missnöjda? 
14. Hur hanterar Ni Era missnöjda kunder för att få dem nöjda? 
15. På vilket sätt anser Du att Ni har nytta av att bedöma/mäta kundtillfredsställelse? 
16. Finns det något övrigt Du vill tillägga, som Ni gör, för att få tillfredsställda kunder 

eller när ni bedömer/mäter kundtillfredsställelse? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


