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I denna undersökning har vi granskat hur personerna i en kunskapsbaserad 

serviceorganisation ser på begreppet kundnöjdhet. Syftet var att se om vi kunde hitta några 

likheter eller skillnader i attityder mellan de olika ”positionerna” i organisationen och 

analysera resultatet av detta. Undersökningen är empiristyrd, vilket innebär att teorin inte 

har någon större roll i detta arbete utan endast fungerar som ett stöd för våra resonemang 

och för att ge oss kritiska perspektiv till undersökningen. Vi har använt oss av en explorativ 

undersökningsmetod med avsikten hitta aktuella frågeställningar rörande kundnöjdhet i 

serviceorganisationer. Den empiriska studien har vi utfört hos Swedbank. Datainsamlingen 

skedde i form av intervjuer med 10 personer som arbetar på Swedbanks kontor. Slutsatsen 

som kommit ur denna undersökning är att service som positionering är en praktiserad och 

betrodd strategi. Vi ställer oss frågande till om det finns situationer då kunder inte är 

lönsamma. Vi har även kommit fram till att det finns olika motiv i hos personalen till att 

tillfredställa kunderna. Genom att undersöka dessa så tror vi att företagen kan få hjälp att 

motivera de anställda. Vi föreslår klientstyrning som styrning för att motivera personalen. Vi 

föreslår även en variation på denna som även ser till de anställdas välbefinnande. Vi varnar 

även för att serviceorganisationer kan ”glömma” bort att försöka fånga in nya kunder. Vi 

belyser även en lucka i teorierna om att överträffa kundernas förväntningar. Vi menar att det 

måste finnas en gräns. Vi uppmanar även till att metoder för vertikal kommunikation i 

organisationen skall tas fram. 

Denna undersökning har bidragit med att ge en ökad förståelse för vad som motiverar 

personalen i en kunskapsbaserad serviceorganisation att försöka tillfredställa kunderna. Vi 

önskar även att denna uppsats skall belysa, och väcka ett intresse för möjligheterna med 

klientstyrning då vi tror att detta styrsätt har stor potential. Vi hoppas även att denna 

uppsats kan ge uppslag till vidare forskning som kan hjälpa företagen att motivera sina 

medarbetare att bli ännu bättre på att tillfredställa kunderna. 

Nyckelord: Kundnöjdhet, serviceorganisation, kunskapsorganisation, tjänster, organisation, 

motivation. 

 



Abstract 

Title: Customer satisfaction from a knowledge‐based service organisation perspective. 

Level: Thesis in business Economics on C‐level 

Writer: Louise Lundquist and Terese Bergqvist 

Supervisor: Johan Gaddefors 

Date: 2008 – 05‐ 28 

The objectives of this research we have examined how the people in a knowledge‐based 

service organization relate to the concept “customer satisfaction”. Our purpose was to 

evaluate if we could find resemblances or differences among people whit different positions 

in the organization. The research is empery‐driven, which means that the theory chapter will 

not be central in this research presentation in other means than supporting our 

argumentation.  We have used an exploratory research method with the purpose to find 

issues concerning customer satisfaction I service organizations that are up to date. Our 

empirical study was carried out in Swedbank. The data was collected from ten interviews 

whit people that worked at Swedbank.  The concluding remark from this essay is that service 

positioning is commonly trusted and used strategy. We are questioning if there are 

situations when customers are not profitable. We have also come to the conclusion that 

there are different motivations for the employees to satisfy the customers. By examining 

these we think the companies can be helped in motivating the employees. We propose a 

client based course of action to motivate the employees. We also propose a variation of this 

method that also considers the employees wellbeing. We alert service organizations not to 

forget to be active and trying to find new customers. We also mark upon a gap in the 

theories that concerns exciding customer expectations. We argue that there has to be a 

limit.  We also encourage findings of new methods for vertical communication within the 

organization. 

This research has contributed with an increased understanding of what factors that 

motivates the people in a knowledge‐based service organization to trying to satisfy the 

customers.  

We also want this research to enlighten the possibilities whit client control because we think 

this method has a great potential.  We also wish that this essay will contribute to further 

research that can help the companies to motivate their employees to be even better at 

satisfying their customers. 

Keywords: customer satisfaction, service organization, knowledge organization, services, 

organization, motivation. 
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1 Inledning  

I denna del kommer vi att beskriva vad vi kommer att undersöka och varför detta ämne 

intresserar oss. Vi kommer även att ge en kortfattad bakgrund till ämnet som uppsatsen 

berör.

 

1.1 Bakgrund 
Detta ämne berör alla personligen. Vi är alla kunder och antagligen så har vi alla 

erfarenheter av både ”bra” och ”dålig” kundservice. Är nöjda kunder lönsamma? Om svaret 

är ja, hur gör man då för att få nöjda kunder? Idag finns det många teorier inom 

marknadsförings‐ och organisationsområdet som behandlar begreppet kundnöjdhet.  Men 

det är först på senare tid som tjänster har fått ett större utrymme bland företagsekonomiska 

teorier.  Man talar om att det traditionella industrisamhället går mot sin upplösning och att 

nu lever vi i ett samhälle som kan betecknas som ett post‐industriellt informations‐ och 

tjänstesamhälle.1  

Tyvärr så har vi erfarenheter av att vissa företag prioriterar antalet sålda produkter eller 

tjänster framför det faktum att produkterna eller tjänsterna faktiskt motsvara 

förväntningarna som vi som kunder har. Resonemanget utifrån detta är att vi som kunder i 

denna situation skulle känna oss missnöjda och kanske till och med lurade av företaget då 

produkterna eller tjänsterna inte motsvarar och tillfredställer de behov som vi önskat. 

Företaget har förvisso lyckats sälja sin vara eller tjänst, men de har gått miste om en viktig 

aspekt på vägen, nämligen kundnöjdhet.  

Vi har själva båda erfarenheter av serviceyrket och har därigenom fått ett ökat intresse för 

ämnet. Vår tro är att det är lönsamt med nöjda kunder. Vi vill ge och få bra service. Vi tror 

att detta skapar en positiv uppåtsträvande spiral där kunderna blir nöjda och sprider det 

goda budskapet. Personerna i organisationen känner då en tillfredställelse i att vara 

delaktiga i något bra vilket leder till att de vill fortsätta att tillfredställa kunderna. 

Frågan är dock inte om vi har rätt eller fel, utan den lyder; Vad tror andra? Arbetar företagen 

i samklang med dagens teorier om kundnöjdhet? Eller ännu mer specifikt, vad tror de olika 

personerna inom organisationen? Skiljer sig motivationen till att tillfredställa kunderna 

beroende på vilken position de anställda i organisationen har?  

1.2 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka hur begreppet kundnöjdhet kan variera mellan medarbetare i en 

serviceorganisation. Vi vill se om vi hittar några likheter eller skillnader i motivationerna hos 

de olika ”positionerna” i organisationen och i sådana fall analysera och komma med vidare 

förslag inom området. Syftet är att konstruera aktuella frågeställningar rörande 

serviceorganisationers arbete med kundservice. Med serviceorganisation menar vi en 

organisation som tillhandahåller tjänster. 

                                                 
1 (Gustavsson, B‐O, 1997) sid.7 



 



2. Metod 

 I detta kapitel berättar vi viket angreppssätt vi använt oss av för att uppfylla vårt syfte. I 

denna del kommer det även gå att utläsa vårt vetenskapliga synsätt. Kapitlet följer vårt 

arbete i kronologisk ordning

 

Denna studie kommer att bedrivas med ett explorativt syfte. En sådan studie har som 

uppgift att bringa insikter och idéer. Metoden är väl lämpad för att bryta ner stora vaga 

problem i mindre, mer preciserade ”sub‐problem”. På detta vis är denna metod ypperlig när 

det gäller att forma hypoteser.  En hypotes är ett påstående som specificerar hur olika 

variabler är relaterade till varandra. En bra hypotes ger också tydliga implikationer för att 

testa om variablerna är relaterade med varandra.2 

Vår avsikt med denna undersökning är dock inte att utforma testbara hypoteser i sin fulla 

mening. Däremot tycker vi att den explorativa metoden lämpar sig bra även för vårt syfte. 

Med hjälp av denna metod kommer vi att söka aktuella frågeställningar och pressentera 

förslag till vidare undersökningar. Anledningen till att vi valt att inte utforma hypoteser är att 

vi inte anser att detta förfarande är lämpligt för denna typ av studie. Genom att forma 

hypoteser så får vi veta om ett påstående är sant eller ej, men genom att belysa intressanta 

forskningsämnen så överlämnar vi preciseringen av frågeställningarna till den som vill 

vidareutveckla våra uppslag. 

Eftersom denna studie inte är avsedd att ge svar på förutbestämda frågor, har vi valt att låta 

empirin styra uppsatsen och därefter följa upp med teori. Vi har därför försökt att frigöra oss 

från teoretiskt grundade förutfattade meningar för att sedan utföra en empirisk studie i form 

av ett antal intervjuer för att se vart de leder oss.  Detta angreppssätt har vi valt för att vi vill 

att relevanta och aktuella frågeställningar skall framträda naturligt. 

 

2.1. Metodologi och vetenskapligt synsätt 
Vid redogörelsen för en undersökningsmetod förväntas man nästan ta upp reliabilitet. Lars 

Torsten Eriksson förklarar att reliabilitet innebär att mätinstrumentet skall ge stabila och 

tillförlitliga utslag.3  Detta betyder, enligt Eriksson, att om någon annan undersökare skulle 

använda sig av våra intervjufrågor så skulle de få liknande svar som vi fick. Jan Trosts nämner 

även han att ovan nämnda definitionen är hur man traditionellt beskriver reliabilitet. Han 

förklarar vidare att begreppet reliabilitet är sammansatt av fyra komponenter:4 

                                                 
2 (Chuchill G. A & Lacobucci, D,2005) sid.76 
3 (Eriksson,L.T, 2001) sid.40 
4 (Trost, 2005) sid.111 



 

 

1. Kongruens, som handlar om likhet mellan frågor som avser att mäta samma 

sak. 

2. Precision, som rör intervjuarens sätt att registrera svar. 

3. Objektivitet, som har att göra med att skildra intervjuarens sätt att registrera.  

4. Konstans, som tar upp tidsaspekten och förutsätter att attityden som mäts inte 

ändrar sig. 

Idén med reliabilitet bygger på kvantitativa undersökningar där man mäter något och söker 

värden. När man applicerar detta på en kvalitativ intervju så menar Trost att det kan bli ”en 

smula egendomligt”5 eftersom att den kvalitativa studien förutsätter en låg grad av 

standardisering och för att tala om hög reliabilitet krävs en situation som är standardiserad i 

alla avseenden. 

Om vi ser till den 4:e komponenten, konstans, så förutsätter den ett statiskt förhållande och 

Trost ser därför detta som ett problem vid kvalitativa undersökningar. ”Med ett symbolisk 

interaktionistiskt synsätt utgår man snarare från att vi hela tiden deltar i processer.”6  

Detta betyder att resultaten förmodligen inte kommer att bli liknande vid en annan likadan 

kvalitativ undersökning. Med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv förutsätter man att 

vi inte har några egenskaper utan att det rör sig hela tiden om processer, om förändringar. 

En del av dessa sker så pass långsamt att de uppfattas som stabila. ”Genom att vi människor 

inte är eller har utan vi gör eller handlar och är aktiva, så sker automatiskt förändringar.”7 

Detta synsätt känns logiskt för oss eftersom vi är av den uppfattningen att vetenskapen 

försöker att passa in världen i formler och sätta etiketter på företeelser samt skapa teorier 

som antagligen förr eller senare kommer att falsifieras och ersättas av nya teorier. Torsten 

Thuren talar även om detta som en vetenskapsteoretisk paradox, vetenskapen söker efter 

sanningen ‐ Vetenskapen går ständigt framåt.8 Med detta menar vi inte att vetenskapen är 

bortkastad. Alla ”försök” till rättvisande studier leder oss närmare en sanning som vi utifrån 

vårt samhällsperspektiv  kan leva efter och glädjas åt.  

Däremot så tror vi inte att kvantitativa forskningsmetoder kan appliceras direkt på 

mellanmänskliga företeelser. Vi tror helt enkelt att den sociala förmåga vi människor 

använder för att tolka andra människors reaktioner och attityder, är mer ”rättvisande” när 

det gäller att förstå och analysera andra människor vid en intervju än vad en metod 

utformad för kvantitativa mätningar är.  

                                                 
5  (Trost, J, 2005)sid. 112 
6  (Trost, J,2005) sid. 111 
7 (Trost, J, 2005) sid.111‐112 
8 (Thurén, L, 2004) sid.10 



I artikeln  ”Beyond neopositivists, romantics and localists (2003)” kritiserar Mats  Alvessons 

dagens dominerande syn på intervjuer. Han menar att denna syn kan liknas vid att intervjun 

fungerar som ett verktyg. Med ett skickligt handhavande så fungerar verktyget som en direkt 

kanal mellan den intervjuades inre eller till en yttre social verklighet.  

Han förklarar,  istället för att lita blint på att undersökaren skall ”optimera” intervjun genom 

teknik och hårt arbete vid intervjumötet för att få den intervjuade att vara ärlig, så borde det 

hårda arbetet istället utföras vid skrivbordet. Han belyser även att detta arbete inte endast 

handlar om att koda av och bearbeta data på ett objektivt vis. Han förklarar att det är tre 

saker man särskilt bör iaktta och vara kritisk till vid bearbetningen av en intervju. 

1. Våra grundläggande teoretiska inställning till intervjuer. 

2. De möjliga undersökningsuppgifterna som vi kan förvänta oss att få ut av 

intervjuerna, undvika att lägga för stor vikt på intervjuaren och den intervjuade och 

inse att språk inte kan återge verkligheten. 

3. Hur vi relaterar till empiriska material som kommer ur intervjuer, närmare bestämt 

att överväga en mängd möjliga meningar på ett öppet och självkritiskt sätt. 

Dessa överväganden leder till ett mer blygsamt och mer reflexivt tillvägagångssätt vid 

intervjuer än kanal‐ och verktygsteorierna som fortfarande är de dominerande om än i olika 

former.9 

Vi anser att Alvessons resonemang låter rimligt. Vi tror definitivt inte att det går att spegla 

en persons inre eller en organisations natur genom en intervju. Detta antagande har vi 

kommit fram till genom att se till oss själva utifrån att fundera på hur vi skulle agera vid en 

intervju. Även om man har de godaste intentioner att vid intervjun, vara ärlig och rättvis så 

tror vi att man modifierar svaren beroende på vilka yttre och inre  omständigheter som 

råder vid intervjutillfället. Utifrån att se till oss själva kan vi även fastställa att det säkerligen 

finns tusentals faktorer som kan påverka vad svaret på en viss fråga blir. Detta knyter an till 

det vi tidigare nämnt om att vi anser att det inte finns några definitiva sanningar. Vi tror 

nämligen inte att det finns någon ”konstant sanning” att uthämta ur ett intervjuobjekt utan, 

som Trost även förklarade, så handlar det om processer.  

Alvesson belyser även språkets oförmåga att återge verkligheten. Detta tror vi är en 

underskattad faktor som i mycket hög grad färgar av sig på resultatet. Missförstånd sker allt 

som oftast i alla olika vardagliga situationer så varför skulle det vara annorlunda med 

intervjuer? Ofta arbetar man för att eliminera dessa ”missförstånd”. Fårgan är om det går att 

veta hur mycket vi egentligen missförstår varandra. Vi uppmärksammar ibland att vi har 

uppfattat en företeelse på helt annat sätt än någon annan, frågan är hur många gånger det 

sker utan att vi märker det? Vi tror att vår oförmåga att förmedla våra tankar gör att 

intervjuresultatet alltid till viss del kommer att bli missvisande.  Utifrån dessa resonemang 

anser vi att det finns belägg för Alvessons rekommendationer om att ta intervjuresultatet 

med ”en nypa salt” . 
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Alvesson poängterar att  fältmätningar trots allt är viktiga men dessa  innefattar både  

komplexitet och fallgropar. Därför bör man tillämpa en försiktig, ständigt pågående 

återgivning, och inte bara en uttänkt väl utförd design.10 

Med detta som grund har vi konstaterat att det är praktiskt taget omöjligt att få ett 

”rättvisande” resultat oavsett vilket angreppsätt vi väljer att använda oss av. Vi anser även 

att detta styrker vårt beslut att i stor utsträckning använda oss av vår egen tolkningsförmåga 

istället för att fokusera på att eliminera störande element vid intervjun. 

Vi tror däremot att genom att studera olika metoder som används för att få en mer 

rättvisande bild och sedan med hjälp av vårt sunda förnuft, kan vi därefter besluta om det är 

några av dessa metoder som skulle kunna bidra till att resultatet av vår empiriska studie blir 

mer rättvisande. Samtidigt kommer vi att ha i åtanke att det med största sannolikhet finns 

faktorer som har påverkat vår undersökning i den bemärkelsen att undersökningen ej ger en 

rättvisande bild. 

Som vi tidigare nämnt så är konstans inte aktuell på samma sätt vid kvalitativa intervjuer 

som vid kvantitativa intervjuer. Objektiviteten däremot, som är den tredje komponenten av 

reliabilitet, innebär att man vid läsning av en rapport skall kunna se om man själv som läsare 

skulle ha kunnat uppfatta ett svar eller ett resonemang annorlunda. Den andra 

komponenten, precision handlar om att man inte skall dra några slutsatser innan man är 

säker på sin sak och har kontrollerat detta. Kongruens som är den första komponenten som 

Trost talar om, som beskrivs som överensstämmelse, mellan t.ex. ord, i 

nationalencyklopedin11. Och det är ungefär det som avses här. Trost förklarar att man vid en 

kvalitativ intervju kan ställa ett antal frågor om samma företeelse för att kunna förstå ”alla 

dess nyanser”. 

2.2 Intervjumetod 
Vid förberedelserna till intervjun utformade vi en intervjuguide för att hålla oss på rätt spår 

under intervjuerna. Vi började med att skriva ner de frågor som vi kom att tänka på som 

hade för avsikt att ta reda på attityder gällande kundnöjdhet. Efter detta gick vi igenom 

samtliga frågor flera gånger och korrigerade dem så att de skulle vara lätta att förstå. När 

detta var gjort sållade vi bort de frågor vi ansåg överflödiga eller ”svåra” att ställa vid de 

olika intervjutillfällena.    

Vid utformningen av intervjuguiden så har vi anammat vad Trost beskrev om kongruens. 

På detta vis tror vi att undersökningen blir mer rättvisande eftersom vi lättare kan förstå 

nyanseringarna i svaren samt att om det skulle uppstå en slumpmässig variation som är 

felaktig så skall vi kunna sortera ut denna.  
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Trost förklarar även att kan det vara bra att omarbeta intervjuguiden allt eftersom man 

märker att vissa frågor inte passar så bra eller om man märker att fler frågor behövs.12 Vår 

avsikt var att i största möjliga mån undvika att behöva korrigera intervjuguiden under 

arbetet eftersom vi endast hade möjlighet att göra ett begränsat antal intervjuer på 

Swedbank. Därför genomförde vi två testintervjuer med personer som har serviceyrken. Den 

ena av testpersonerna är fastighetsmäklare och den andra arbetar som sjuksköterska. 

Anledningen till att vi inte valde personer som arbetar en på bank är att vi inte ville trampa 

någon på tårna genom att gå emellan olika banker och ställa känsliga frågor. 

När intervjuguiden var klar började vi förbereda oss för hur intervjuerna skulle gå till. Vi läste 

bland annat i ”Kvalitativa intervjuer” av Jan Trost, för att få råd om hur intervjuaren bör 

förhålla sig vid intervjun.  Vi har valt att använda oss mycket av denna metodbok eftersom vi 

sympatiserar med hans synsätt och anser att boken beskriver väl de olika faser vi genomgått 

under intervjuprocessen.  

Utifrån denna läsning bestämde vi oss för att vi skulle försöka att inte påverka intervjun för 

mycket. Om den intervjuade svarade annorlunda än vi tänkt oss så skulle vi låta denna 

berätta klart om detta för att inte missa några öppningar till viktiga frågeställningar. 

Däremot enades vi om att vi skulle kunna lägga till egna frågor om vi ville få en vidare 

förklaring eller diskussion på något som den intervjuade nämnt.  

Eftersom en av oss arbetar på Swedbank så valde vi att hon skulle förhålla sig passiv under 

intervjun i den mån det gick för att arbetsrelationen skall påverka den intervjuade i minsta 

möjliga mån. Vi är dock medvetna om att detta säkerligen kommer ha en inverkan på 

undersökningen på flera olika sätt. T.ex. skulle effekten av detta kunna bli att den 

intervjuade svarar mer öppenhjärtigt för att denne känner sig bekväm när den känner 

intervjuaren. Det skulle även kunna ha en motsatt effekt, nämligen att den intervjuade 

modifierar sina svar mer eftersom det är en kollega närvarande, än vad denne skulle ha gjort 

om det vore helt främmande intervjuare som är helt opartiska. 13 

2.2.1  Val av intervjupersoner 

När man utför kvantitativa intervjuer är man ofta noggrann med att redogöra för vad ens 

urval står för. Vilken ”population urvalet är en miniatyr av”? Frågan är då om urvalet är 

statistiskt representativt. Men i samband med kvalitativa studier menar Trost att detta är 

ofta ”helt ointressant”. I dessa sammanhang skall urvalet helst ha en så stor variation som 

möjligt och inte ett antal likartade. Det kan finnas en variation men det skall inte vara mer än 

någon enstaka person som är extrem eller avvikande.14  

Vi har intervjuat 10 personer på Swedbank. De kontor vi besökt är belägna i Gävle, 

Sandviken och Ockelbo. Vi har försökt att se till att de intervjuade varierar både i åldrar, kön, 

befattningar och i storleken på kontoren/orterna. Ryens beskrivning i boken ”Kvalitativ 
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intervju” styrker också vårt agerande. Hon beskriver att man inte bara gör ett urval av 

människor utan även av miljöer, händelser och processer.15  

På begäran av några intervjuade så kommer vi att hålla bland annat könsfördelning, namn 

och vissa befattningar anonyma.    

2.3 Sammanställning av empiri 
När vi samlat in all data återstod arbetet med att bearbeta empirin med avsikten att få en 

presentabel och lättarbetad text som återspeglar de intervjuer vi genomfört. Självklart är 

den empiri som vi återger endast vår personliga tolkning. Eftersom att vi bedriver en 

kvalitativ explorativ studie så försöker vi inte att finna några definitiva sanningar. Tilläggas 

kan att vi, som vi beskrivit tidigare, inte tror att det finns några definitiva sanningar utan att 

alla sanningar är ”preliminära”. För den sakens skull är sökandet efter de preliminära 

sanningarna inte alls onödiga utan kan hjälpa oss att förstå, och harmonisera bättre med 

företeelser som för oss verkar invecklade och svåra. I sökandet på vår ”preliminära sanning” 

har vi valt att använda oss av en öppen metod som inte följer så många regler utan skall vara 

främjande för nya uppslag. Vi använder således vår egen tolkningsförmåga som analytiskt 

redskap och därför kommer förmodligen våra personligheter att ha stor inverkan på 

resultatet.  

Grundsynen på vår sammanfattade bild av den empiriska delen bildades redan när vi utförde 

fältstudien. Allt eftersom vi utförde nya intervjuer så såg vi mönster och bildade egna 

frågeställningar i våra huvuden. När vi var färdiga med alla intervjuer, och hade skrivit rent 

dem var för sig så hade vi båda en varsin bild av vad som skulle bli hörnstenarna för vår 

analys. När vi började resonera kring våra uppfattningar så insåg vi att vi inte hade riktigt 

samma bild. Det fans självklart många gemensamma nämnare men vi hade lagt 

tyngdpunkten på helt olika företeelser.  Detta såg vi som ett bevis på att om någon annan 

skulle göra samma undersökning så skulle den personen förmodligen hitta andra aspekter 

som skulle denne tycker är mycket intressantare än vad vi gör. Detta styrker ytterligare det 

som vi nämnde i förra stycket, att vi själva har en mycket stor påverkan på utkomsten av 

denna undersökning.  

Trots att vi redan hade bildat oss en (eller två) uppfattningar om vart denna studie skulle 

föra oss så försökte vi att på ett objektivt sätt att strukturera upp intervjuerna efter olika 

kategorier som vi såg var återkommande. Vid utformningen av frågorna hade vi, som nämnt 

ovan, avsiktligen utformat frågorna kring några nyckelbegrepp som vi ville veta mer om. 

Dessa kan sammanfattas som ”attityd till kundnöjdhet”, ”motivationer till att eftersträva 

kundnöjdhet”, ”tankar om tillvägagångssätt för att uppnå kundnöjdhet” och ”funderingar 

kring var i organisationen som kundtänket föds”  

När vi delade in frågorna i de olika kategorierna så utgick vi från svaren. Vi såg att om vi hade 

delat in frågorna efter vad avsikten var med de olika frågeformuleringarna var så hade de 

olika kategorierna inte blivit homogena. Anledningen till detta är att de intervjuade inte 
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svarat som vi hade tänkt när vi formulerade frågorna. När vi granskade svaren så såg vi att 

vissa svar behandlade en annan kategori än vad som var avsätt. På exempelvis frågan: ”Finns 

det kunder som det ej är värt att försöka tillfredställa?” så trodde vi att den skulle ge oss 

indikationer på hur angelägna de tillfrågade var att tillfredställa kunder, men istället så 

förtydligade svaren på frågan att alla var överens om att kundnöjdhet var eftersträvansvärt.  

Eftersom att vi lät de intervjuade prata ganska fritt så blev det ibland en naturlig följd att den 

tillfrågade gled in på resonemang som gränsade till en av våra andra frågor. Detta var i 

många hänseenden givande för oss då detta bidrog till att vi i vår tolkning fick en mera 

rättvisande insikt om vad den tillfrågade verkligen avsåg. Därefter sorterade vi intervjuerna 

och infogade svaren under det ämne som berörs mest.  

Under bearbetningen av empirin så har vi försökt att gruppera olika variabler som t.ex. 

attityder och befattningar i olika grupper för att i analysen lätt kunna relatera till en viss 

företeelse. Vi är medvetna om att vårt urval pga. dess storlek inte motsvarar någon 

population och därför kan vi inte göra några generaliseringar. Därför vill vi noggrant 

poängtera att de summeringar som vi gjort i slutet på varje del i empirin inte går att 

applicera på någon annan grupp än just våra intervjurespondenter.  



3. Empiri 

I denna del kommer vi att redogöra för vår tolkning av undersökningen som vi har utfört hos 

Swedbank. Kapitlet kommer att inledas med en kortfattad presentation av Swedbank 

ledmotiv, dvs deras mission vission och värderingar.. Vi kommer även att presentera de 

personer vi valt att intervjua . Därefter följer en redogörelse av våra intervjuer. Vi har valt att 

dela in presentationen i olika delar där vi tycker oss se en gemensam nämnare. Efter varje 

del kommer vi att göra en summering. På detta sätt tror vi att det blir lättare för läsaren att 

ta till sig detta kapitel samt att se sambanden med de andra delarna i uppsatsen.

 

 

3.1 Swedbanks mission, vision och värderingar 

Swedbanks mission, vision och värderingar
16:   

”Vår mission, 

Genom att förstå och agera utifrån våra kunders behov kan vi erbjuda dem de bästa 

finansiella lösningarna och därmed förbättra deras livskvalitet. På så sätt kan vi kontinuerligt 

öka vårt företags värde och vara en positiv kraft i samhället. 

Vår vision, 

Vi vill vara den ledande finansiella institutionen på de marknader där vi är verksamma. Med 

ledande menar vi:  

‐ den högsta kundnöjdheten  

‐ den bästa lönsamheten  

‐ den mest attraktiva arbetsgivaren.  

Våra värderingar,  

Vi tror att koncernens starka resultat och ökade internationella erkännande är resultatet av 

en prestationsinriktad kultur, tydlig och öppen kommunikation, förändringsbenägenhet och 

våra medarbetares starka engagemang.  

Ledande värderingar i koncernen är:  

‐ resultatinriktade – vi vill uppnå goda resultat i allt vi gör  

‐ öppna – vi är transparenta och öppna i vår kommunikation  

‐ innovativa – vi är villiga att lära oss nytt och att förändras  

‐ engagerade – vi bygger gemensamt en långsiktig och hållbar affärsverksamhet. ” 
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Vi kommer härmed att analysera ovanstående citat för att ge dig som läsare djupare 

förståelse om Swedbank.  

Begreppet mission väljer vi i detta sammanhang att tolka som en viktigt uppdrag som 

Swedbank står inför. Hårdraget tror vi att de vill framstå som professionella och trygga. De 

vet att varje individ är unik och har unika behov därav väljer de att försöka lägga stor fokus 

på kunden för att de ska kunna leverera en situationsanpassad lösning. Vi tror att Swedbank 

även har som uppdrag att vara en positiv källa för samhället och att de vill vara med och 

bygga och utveckla för en hållbar framtid.  

Begreppet vision väljer vi att tolka som en framtida idealbild som Swedbank strävar mot.  

I detta fall är deras idealbild preciserad i tre olika punkter: 

‐ den högsta kundnöjdheten 

‐  den bästa lönsamheten 

‐  den mest attraktivaste arbetsgivaren 

Vi tror att visionen är uppbyggd till följd en av missionen eftersom vi tror att dessa tre 

uppnås om deras mission följs. Med detta tänker vi oss att de vill skapa den högsta 

kundnöjdheten genom att individanpassa sina produkter på det sätt vi nämnt ovan. Vi tror 

vidare att de kan uppnå den bästa lönsamheten om de lyckas uppnå den högsta 

kundnöjdheten. Detta ger oss även indikationer på att de tror att nöjd kund även bör vara 

lönsam kund. Vi tolkar det som att de vill bli den attraktivaste arbetsgivaren inom sin 

bransch genom att ha ett starkt varumärke, laddat med självförtroende och positiva 

influenser.  

 Anledningen till att detta är deras ”drömbild” borde vara att de i en sådan verklighet skulle 

vara den ledande finansiella institutionen på marknaden.  

Vi tror att begreppet värderingar i detta sammanhang bör tolkas som uppfattningar eller 

åsikter och att dessa bör eftersträvas om de ska lyckas uppnå missionen och visionen. De 

menar vidare att de ska vara resultat ‐ och prestationsinriktade, öppna kommunikationen, 

innovativa samt engagerade.  Dessa värderingar tycker vi låter sunda i förhållande till 

missionen och missionen.  

Det samlade intrycket vi har fått utifrån att ha studerat deras mission, vision och värderingar 

är att Swedbank verkar ha höga mål inför framtiden.  Det vi framförallt tänker på då är deras 

uttalade vision om att de vill vara den ledande aktören på sin marknad. De visar även på 

höga mål då deras engagemang sträcker sig utanför ”kontorsdörrarna” och ut i samhället där 

de vill se sig själva som en positiv källa till växtkraft och välfärd.   

 

Vi har intervjuat 10 personer på Swedbank med olika befattningar inom organisationen.  

Det är blandat män och kvinnor i åldrarna 25‐ 60 och nedan följer en presentation av de 

olika befattningar som har ingått i undersökningen: 



Banksäljare: arbetar med de spontana kunderna som kommer in under kontorets 

öppettider. Dessa personer är de som möter flest kunder ur de olika segment och dessa 

personer är även de som träffar flest antal kunder per dag. 

Privatrådgivare: Personliga bankmän som arbetar endast med bokade kundmöten. 

Företagsrådgivare: Personliga bankmän som arbetar både med spontana och bokade 

företagskunder.  

Kontorschefer: Har huvudansvaret på kontoret, både över personalen och banklokalen. Är 

även den person som följer upp och utvärderar den egna personalen samt ser till att 

personalgruppen arbetar i enlighet med företagets mål och värderingar.  

Marknadschef: Har ansvaret för bankens varumärke utåt samt arbetar med 

marknadsförning i form av sponsring, erbjudande m.m.   

3.1 Intervjuer 

3.1.1 Kundnöjdhet 

På frågan ”Vad är en nöjd kund för dig?” svarade de flesta av de intervjuade med en relativt 

samlad definition. De ansåg att det optimala för att få nöjda kunder var att överträffa deras 

förväntningar. Vissa menade även att det räcker med att enbart införliva de förväntningar 

kunderna har för att de ska känna sig nöjda.  

Vi frågade om de trodde att det fanns något samband mellan nöjda kunder och lönsamma 

kunder. Merparten ansåg att en nöjd kund är en lönsam kund för banken. Förklaringarna var 

flera, bl.a. så förklarade de att nöjda kunder sprider det goda budskapet vidare till 

potentiella eller befintliga kunder och stärker på så vis varumärket och om kunderna är 

nöjda med bankens produkter blir de även mera nyfikna på det övriga sortimentet.  De 

förtydligade dock att en nöjd kund inte behöver vara lönsam ur ett kortsiktigt perspektiv 

men att kunderna genererar lönsamhet över tiden. 

Vi såg en liten tendens till en gruppering i svaren mellan chefer och de som arbetar mot 

kunderna nämligen, att cheferna ansåg att nöjda kunder ger lönsamhet eftersom de gör fler 

affärer medan övrig personal ansåg att nöjda kunder sprider det goda ryktet vidare och 

genererar på så sätt nya kunder till banken.  

När vi ställde frågan ”Finns det kunder som det ej är värt att försöka tillfredställa?” var det 

vissa som direkt svarade med ett rungande nej. Medan andra klurade lite på den här frågan. 

”Alla är välkomna, alla är inte lönsamma, vi tillfredställer gärna alla, men lägger mer energi 

på dem med högre lönsamhet” sa en av de tillfrågade. Någon annan talade om vissa 

situationer då det kan de finnas praktiska hinder till varför man inte tillfredställer kunder 

t.ex. att ett lån anses för riskfyllt för att banken ska kunna godkänna det. Svaren på denna 

fråga fick oss, trots allt att förstå att alla de intervjuade har en ambition att tillfredställa 

kunderna. 

Summering:  



 

~ Utifrån det vi nu beskrivit kan vi se att alla har en liknande syn på vad 

kundnöjdhet är. De är eniga om att det är lönsamt med nöjda kunder och 

att man därför bör satsa på att få nöjda kunder.~  

 

3.1.2 Motivation till att tillfredställa kunder 

Vi ställde frågorna ”Spelar det någon roll för dig om Swedbanks kunder blir nöjda?” och ”Vad 

tror du Swedbank skulle se för effekter om kunderna blev mindre nöjda?” , för att försöka ta 

reda på vilka motiv respektive person har till att göra kunderna nöjda. Här såg vi tydligt två 

olika grupperingar i svaren. Banksäljarna, privatrådgivarna och Marknadsföringschefen 

bildade tillsammans en grupp och fortsättningsvis kommer vi att kalla denna grupp ”grupp 

1”. Denna grupp tog det mer personligt om kunderna blev mindre nöjda. ”Det är mitt 

anseende som blir befläckat” var en kommentar vi fick. Marknadschefen berättade att han 

kunde bli ”mycket stolt av att höra positiva vibbar ute på marknaden”. 

Resterande av de tillfrågade (Kontorscheferna och företagsrådgivarna) bildar en grupp som 

vi kommer att kalla för ”grupp 2”. Deras motiv till att tillfredställa kunderna var mer 

lönsamhetsinriktat ”nöjda kunder är vårt leverbröd” och ”det är kunderna vi tjänar pengar 

på och utan lönsamheten har vi inget företag” var två citat från två av de tillfrågade. Men vi 

såg också en annan motivation, det var ansvarskännande för deras medarbetare. De talade 

om att personalen skulle fara illa om kunderna blev mindre nöjda. ”har vi inga nöjda kunder 

så har vi tillslut inga kunder kvar och då behöver vi ingen personal”. 

Summering: 

 

~ Banksäljarna, privatrådgivarna och marknadsföringschefen tog det mer 

personligt om kunderna ej blevs nöjda än vad cheferna och 

företagsrådgivarna gjorde. De sistnämnda var mer oroade över att 

lönsamheten skulle sjunka om kunderna ej blev nöjda och de var även 

oroade för att personalen skulle fara illa om kunderna blev mindre nöjda ~ 

 

3.1.3 Arbetssätt för att uppnå kundnöjdhet 

Vi frågade hur de ansåg att man skulle göra för att få nöjda kunder. Här såg vi att svaren inte 

var entydiga. Grupp 1 talade mycket om att sätta kunden i fokus, förstå vad kunden har för 

behov och därefter försöka leverera de rätta lösningarna. ”Ibland är det till och med så att 

kunderna efterfrågar en viss produkt men genom att vara lyhörd och försöka sätta sig in i 



kundens situation så kan det ibland vara så att det är en annan produkt som skulle passa 

kunden bättre.” De talar också om att det är viktigt med sunt förnuft och att ha en positiv 

inställning. De förklarar att ju gladare personalen är desto gladare och positivare kunder 

möter de i det dagliga arbetet. Detta knyter även an till kapitlet ovan som handlar om 

motivationer till att eftersträva kundnöjdhet där grupp 1 anser att det blir en trevligare 

arbetsmiljö om man eftersträvar kundnöjdhet. 

Grupp 2 talade om att man skulle införliva kundernas förväntningar men helst att man bör 

överträffa dem. De menade även man skulle överraska kunderna och de ansåg också att det 

var viktigt att ha en god tillgänglighet.  

Vi vill dock påpeka att grupperingen i denna fråga inte är glasklar men vi ser övervägande 

tendenser till denna uppdelning i svaren.  

När vi frågar om vad Swedbank gör för att öka kundnöjdheten så talar grupp 2 om TOP, 

marknadsundersökningar och ”service leader‐ship” . Vi får veta att TOP är ett koncept 

utvecklat av Swedbanks centrala ledning. TOP står för: 

TILLGÄNGLIG – t.ex. genom att ha längre öppettider och Internet‐ och telefonbank.

   

OKOMPLICERAD – t.ex. genom Snabba klara besked 

PROAKTIV‐ t.ex. genom att vara nyfikna kunna se behoven hos kunderna 

En av de tillfrågade berättar också om att det finns utbildningar där de får träna på 

kundmöten samt de deltar i andras kundmöten för att lära sig mera.  

Grupp 1 har liknande svar, men där är det ingen som ordagrant nämner begreppet TOP. 

Däremot så talar någon om proaktivitet medan andra nämner t.ex. öppettiderna och 

Swedbanks stora kontorsnät. ”Vi försöker vara enkla och okomplicerade”. 

När vi frågar om varför kunderna väljer Swedbank så tror de flesta i grupp 2 att det beror på 

den höga kompetensen och Swedbanks förmåga att leverera helhetslösningar samt för att 

Swedbank är mer tillgänglig än andra banker. I grupp 1 menar de snarare att man ”föds” in i 

en bank. Om kunderna väljer att byta bank så tror många i grupp 1 att det beror på att en 

kund känner missnöje eller att den andra banken har mera fördelaktiga erbjudanden såsom 

bolåneräntor m.m. Grupp 2 hade även de liknande antydningar om denna fråga.  



 

Summering:  

 

~ Frågorna ovan har behandlat hur de tillfrågade tror att man bör gå 

tillväga för att få nöjda kunder. Grupp 1 tyckte att man skulle använda sitt 

sunda förnuft, förstå kundernas behov, att ha en positiv inställning och det 

talar även om de ledord som representerar TOP. Denna grupp tror även att 

kunderna väljer Swedbank för att de är missnöjda med sin förra bank, är 

”födda” in i banken eller lockas av produkterna. Grupp 2 tycker att man 

skall överträffa förväntningarna och att vara tillgängliga för kunderna. De 

beskriver TOP och anser att kunderna väljer Swedbank pga. att de har hög 

kompetens samt att de kan leverera helhetslösningar till sina kunder. ~  

 

3.2. Kunskap om hur kunder skall tillfredställas  

Vi var nyfikna på vem/vilka i organisationen de tillfrågade tycker bestämmer om hur 

kunderna skall bemötas.  

I grupp 2 talar man mycket om ledningens direktiv, men även om kontorschefernas roll i det 

hela. ”Koncernledningen har satt ett mål att vi ska vara ledande på service, och de kom med 

TOP. Det är varje chef som ansvarar för att det skall funka på varje enhet, alltså 

Marknadsavdelningen och cheferna”. ”I organisationen så är det kontorschefen som 

bestämmer och är ytterst ansvarig”. En person i denna grupp talar även om de anställdas 

egna valmöjligheter. ”Vi har en styrning på hur man ska göra när man möter kunder men det 

är ända du själv i slutändan som bestämmer”. 

I grupp 1 däremot ansåg man att det var de som möter kunderna som övervägande 

bestämmer hur de ska bemötas. ”Till sist är det den som möter kunden som bestämmer, men 

det finns ju direktiv, slogans om hur man skall göra” var en förklaring vi fick.  Det nämns även 

här att kontorschefen har stort inflytande ”På morgonmötena så är det vår närmaste chef 

som diskuterar sånt med oss”, ”det är kontorschefens uppgift är att motivera personalen till 

att göra ett bra jobb.”   

Vi frågade även ”vart i organisationen finns det mest kunskap om hur man tillfredställer 

kunder?” Här är nästan alla överens om svaret, nämligen att den praktiska kunskapen ligger 

hos dem som arbetar närmast kunderna.  



”De som träffar kunden, rådgivare mm, det är vi som har kunskap om hur kunderna reagerar 

och som träffar dem varje dag” 

”Det finns hos dem som möter kunderna i det dagliga arbetet, banksäljare, privatrådgivare 

och företagsrådgivare.” 

”Alltså kundmottagarna har mest kunskap hur det är i praktiken, medan deras chefer mer 

kunskaper teoretiskt.”  

”Fotfolket, vi som möter kund dagligen.” 

Summering: 

 

~ I stora drag så talar grupp 2 om att det är kontorscheferna och ledning 

som bestämmer hur kunderna ska bli bemötta men att det är personalen 

som jobbar mot kund som bestämmer i slutändan. Grupp 1 anser att det är 

kundmottagarna som bestämmer hur de ska agera mot kunderna men att 

det dock finns vissa direktiv. Båda grupper var dock överens om att de är 

de som arbetar direkt mot kunderna som har mest kunskap om hur de skall 

bemötas. ~ 



4. Teori 

I denna del kommer vi att presentera den teori som stöder våra resonemang kring de 

centrala frågorna i den empiriska delen. I slutet av kapitlet kommer vi att diskutera den teori 

vi pressenterat, detta för att ge läsaren en fördjupad förståelse för våra tankegångar kring 

de teorier som kommer ligga som grund för vår analys. För att även öka förståelsen för 

kopplingarna mellan teoridelen och empiridelen så har vi i sammanställningen valt att dela in 

teorin efter samma teman som vi använde i empiridelen. 

 

4.1 Kunskapsföretag 
Efter att ha läst ”Kunskapsarbete i kunskapsföretag” av Mats Alvesson tycker vi att 

Swedbank bör betraktas som delvis ett kunskapsföretag. Detta grundar vi på Alvessons 

beskrivning av kunskapsföretag. Han definierar ett kunskapsföretag som ett företag med en 

organisation som erbjuder marknaden en sofistikerad kunskap eller produkter som baseras 

på denna typ av kunskap. Han menar även t.ex. att själva kärnverksamheten i ett sådant 

företag bygger på de intellektuella färdigheterna hos den mycket stora andel av 

arbetsstyrkan som sysslar med utveckling och ofta också med försäljning och service. De 

flesta anställda i denna typ av företag har en akademisk bakgrund som de direkt kan tillämpa 

på sina arbetsuppgifter. De anställda har även löner som ligger över genomsnittet samt 

anses även ha högre status. Alvesson talar dock om att en bank kan ha specialiserade 

avdelningar där människor med expertkompetens arbetar, samtidigt som de flesta andra 

inom banken sysslar med rutinuppgifter. Dessa typ av företag bör enligt Alvesson betraktas 

som delvis kunskapsföretag.17  Med detta som bakgrund anser vi att det är relevant att 

tillämpa teorierna om kunskapsföretag på Swedbank.  

                                                

4.1.1. Ledning av kunskapsföretag  

Alvesson förklarar vidare att ju tätare kunskapsintensiteten är i ett företag, ju mindre 

relevant är det med en traditionell styrningsmodell.  Organisationsmodellen är plattare och 

personalen friare i sina beslut. Med andra ord: ju komplexare arbetet är, desto mindre 

inflytande har ledningen och de högre cheferna. 18   

Det finns ledningsfrågor som är extra viktiga för ledare inom kunskapsintensiva företag. 

Nedan citerar vi Mats Alvessons presentation av de punkter som anses vara viktiga inom 

organisationens styrning: 19 

‐  ”Arbeta med att skapa social sammanhållning inom företaget genom att markera gränser 

och väcka känslan av ett gemensamt mål och en delad identitet.  

 
17 (Alvesson, M, 2004) Sid. 23‐25 
18 (Alvesson, M, 2004) Sid. 116 
19 (Alvesson, M, 2004) Sid. 119 



‐ Arbeta med en indirekt, dvs. normativ, kontroll genom att förstärka gemensamma 

föreställningar och värderingar, till exempel genom att försöka påverka och utveckla 

organisationskulturen. 

‐ Arbeta med klientorientering och framförallt med att utveckla goda kontakter till och försöka 

tillfredställa viktiga klienter. 

‐ Arbeta med att utveckla och återskapa en företagsimage och en delad organisationsidentitet 

och ge stöd åt den image styrning som hela tiden pågår bland de anställda. 

‐ Rekrytera, motivera och mobilisera de anställda och utveckla kompetensen på lång sikt‐ 

frambringa kunskap och även stärka organisationens motivationsbas.  

‐ Förbättra användningen av kunskap genom att bygga på existerande kunskaper och 

stimulera uppfinningsrikedom genom att kombinera olika kompetenser. ” 

Denna beskrivning ger oss en god överskådlig bild av hur styrningen ser ut i ett 

kunskapsföretag. Vi tolkar detta som att styrningen i ett kunskapsföretag handlar mera om 

att styra de anställdas värderingar, idéer, föreställningar och självbildningar till skillnad mot 

det mera traditionella styrsättet där de anställda har än mer detaljerade och striktare ramar 

att hålla sig inom.  Personalen är mera självgående och kan i praktiken avvika från 

ledningens direktivi högre utsträckning. 

 Backström, et. al. skriver att ledaren i dessa typer av organisationer inte är en person som 

står framme vid podiet och mässar, utan att ledaren istället får rollen som en typ av 

”regissör”. Genom att likna ledaren som en regissör och de anställda som skådespelare ska vi 

nu exemplifiera varför ledaren kan liknas vid en regissör. Tänk dig att ledaren leder en 

ensemble av skådespelare i arbetet med att under förberedelse – och repetitionsfasen skapa 

ett samspel som fungerar under kommande föreställningar, det vill säga på scenen när 

ledaren själv inte är med. Därefter är det upp till skådespelarna själva att ”spela pjäsen ”.20 

 

4.2.  Kundnöjdhet 

Kundnöjdhet är i allra högsta grad en subjektiv bedömning ur kundens perspektiv, det är 

kundens egna upplevelser som är det centrala. Kundens upplevelse kan alltså ur en objektiv 

bedömning verka mycket felaktig, men det som räknas är kundens egen upplevelse. 

Upplevelsen blir därmed alltid verklig för kunden oavsett hur det ser ut i den ”verkliga” 

verkligheten. 21 För det andra är det viktigt att poängtera att alla kunder inte upplever 

samma grad av kundnöjdhet. Tillståndet kan alltså anta värden var som helst mellan 

punkterna ”mycket missnöjd” och” mycket nöjd”22 

                                                 
20  (Von Otter, C, 2006) sid 127‐128 
21 (Söderlund, M, 1997)sid 37‐38 
22 (Söderlund, M, 1997)sid. 40‐41 



 

4. 2.1. Kundnöjdhet – Intressant för företagen? 

Eftersom vi valt att undersöka hur ett företag ser på begreppet kundnöjdhet ser vi det även 

som naturligt att diskutera varför begreppet är så pass viktigt för företagen. Teorin menar 

att kundnöjdhet egentligen inte har något direkt värde i sig utan det är först när det finns ett 

samband mellan kundnöjdhet och lönsamhet som blir väsentligt för företagen.23  

Söderlund är en av de författare som förklarar varför kundnöjdhet har en central betydelse 

för att lyckas i affärsvärlden. Den viktigaste anledningen till det ökade intresset för 

kundnöjdhet är det finns förväntningar om samband mellan kundnöjdhet och lönsamhet. 

Eftersom han menar vidare att man förväntar sig att en nöjd kund kommer tillbaka till 

samma företag nästa gång ett köp eller en tjänst blir aktuell.24 Zeithaml et. al. Förklarar även  

att det finns en direktlänk mellan kundnöjdhet, kvalitet och ökade inköp. Han exemplifierar 

med en undersökning på företaget Xerox. Kunderna hade bl.a. fått markera sin grad av 

upplevd nöjdhet på en skala 1‐5 . Det visade sig att de som markerat en femma på skalan 

återkom till företaget i större utsträckning. Enligt undersökningen var det sex gånger så stor 

chans att dessa skulle återkomma till skillnad mot de som hade angivit fyror. Det finns även 

bevis på att tjänstekvalitetsuppfattningen påverkar kundernas intentioner att agera på andra 

positiva sätt. Tillexempel att kunderna talar gott om företaget, fördrar företaget framför 

dess konkurrenter, ökar sina inköpsvolymer samt att de accepterar högre priser. 25  

Söderlund beskriver också att även att en nöjd kund sprider vidare budskapet till vänner och 

bekanta och berättar positivt om företaget. ”Det i sin tur bidrar till positiva bieffekter för 

företaget. På så sätt kan kunden ”hjälpa till” med delar av företagets marknadsföring, dels 

genom att öka förtroendet för företaget men även genom att sänka kostnaderna för 

marknadsföringen. På detta sättpåverkas både  kostnaderna och intäkterna i positiv riktning 

av kundens beteende.”26 Zeithaml et al. menar även att mätningar av kundnöjdheten borde 

vara det vedertagna sättet att utvärdera företagets framgång, eftersom att det traditionella 

sättet där man mäter vinst och försäljning endast beskriver gårdagens resultat. 27 

 

4.3 Luckmodellen 

Zeithaml et. al. beskriver att en  effektiv service organisation är uppbyggd av många olika 

delar, såsom olika strategier, nivåer, uppgifter m.m. Ett problem eller utmaning för de med 

ledande befattningar inom dessa typer av organisationer är att få ihop alla delarna så att de 

                                                 
23 (Söderlund, M, 1997)sid. 37 
24 (Söderlund, M, 1997)sid. 37 
25 (Zeithaml, 2008) Sid. 552‐ 553 
26 (Söderlund, M, 1997)sid.11 
27 (Zeithaml, 2008) Sid. 556 



bildar ett gemensamt tema som i slutändan levererar god och effektiv service till kunderna. 

Det finns två viktiga frågor som företagen måste prioritera för de ska kunna ge excellent 

service till sina kunder. 28  

1. Hur bra förstår företaget vilka förväntningar kunder har om service? 

2. Hur bra förstår företaget vilken uppfattning kunderna har om servicen de 

tillhandahåller? 

Söderlund beskriver också att kundernas förväntningar och uppfattningar kan påverkas 

direkt från företagen. Han förklarar att kundens nöjdhet inte är en tillfällighet utan 

påverkbar för företagen. I och med marknadsföringen skapar kunden sin bild och sina 

förväntningar om en viss tjänst.  Införlivas inte förväntningarna kan detta enligt Söderlund 

bidra till att kundnöjdheten försämras eller rent utav att kunden blir missnöjd. 29  

Det är även viktigt för företagen att ständigt upprätthålla nivån hos de nöjda kunderna och 

förbättra nivån hos de kunder som känner missnöje eller inte är helt tillfredställda. För att 

kunna lyckas med detta måste de ha information om vad det är som påverkar och skapar 

kundernas tillfredställelse och hur man i praktiken ska gå tillväga.30 

Vad påverkar kundens tillfredställelsenivå? Som nämnts tidigare är kundnöjdhet påverkbar 

och kan påverkas direkt från företaget. Denna teori blir då givetvis mycket intressant ur ett 

företags perspektiv då de vill ha nöjda kunder. Vi ställde oss frågan, vad är det som gör 

kunderna nöjda och som direkt kan påverkas från företagen? Finns det några ”säkra kort” att 

satsa på? Söderlund beskriver några viktiga redskap att ta fasta på. Först och främst så måste 

kundens förväntningar stämma överens med upplevelsen som kunden hade före ett visst 

köp och därefter även stämma överens med kundens tillfredställelse efter ett köp. 31 

Det är således viktigt att kunden får det som den förutsatte innan köpet av en vara eller en 

tjänst för att den ska känna sig nöjd. För att öka möjligheterna att tillfredställa sina kunder 

ännu mera kan företagen även satsa på att försöka överträffa de förväntningar som finns hos 

kunderna. Söderlund menar att om kundens bedömning av utfallet efter köpet överträffar 

förväntningarna innan köpet, uppstår en högre grad av tillfredställelse än om de endast hade 

införlivats. Det motsatta gäller om utfaller ter sig sämre än vad kunden hade förväntat sig, 

dvs. kundens tillfredställelsegrad blir låg. 32 

Om företaget vill öka kundernas tillfredställelsenivå kan de enligt Grönroos använda sig av 

service. Grönroos anser att god service till kunder innebär ett högre mervärde. Med detta 

menas att service kan fungera som en tilläggskomponent i en tjänst eller produkt. Det är 

därför av stor vikt att ett serviceinriktat företag har god service så att kunden kan 
                                                 
28 (Zeithaml, 2008) Sid. 552 
29 (Söderlund, M, 1997)sid. 11‐12 
30
 (Söderlund, M, 1997)sid. 14   

31 (Söderlund, M, 1997)sid. 59 
32 (Söderlund, M, 1997)sid.59 



tillgodogöra sig högsta möjliga tillfredställelse av kontakten med företaget. T.ex. antag att 

kunden har blivit tillfredställd med tjänsterna men upplevde personalen som otrevlig eller 

ohjälpsam, i detta fall blir kunden ändå inte tillfredställd. 33  

Zeithaml et. al. beskriver en modell som hjälper företagen att  kunna leverera god service. 

Modellen kallas för ”Luckmodellen” (Gap model). Denna modell visar på att det ofta finns en 

lucka mellan kundernas förväntade nivå på service och deras upplevda nivå på servicen. 

Författarna menar att det finns fyra luckor som först måste stängas och förbli stängda för att 

kundluckan skall försvinna. Dessa fyra luckor kallas ”tillhandahållarluckorna”. Vi kommer i 

detta kapitel att identifiera dessa fyra luckor och även ge en del exempel på hur man kan gå 

tillväga för att stänga dem. 

 

Figur 1 (Egen figur) 

 

 

 

 

Kundluckan- Luckan mellan kundernas 
förväntningar och kundernas 
uppfattningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucka4- 
Kommunikation
en är bristande. 

Lucka3- 
Levererar ej 
efter designen. 

Lucka2- Saknar 
kundfokuserad 
servicedesign. 

Lucka1- Vet inte 
vad kunden vill 
ha. 

 

 

                                                 
33 (Grönroos, C, 1996) Sid. 119  



4.3.1 “Lucka 1” ‐ Företaget vet inte vad kunderna förväntar sig. 

‐ Undersökningarna om kunderna är bristande. De marknadsundersökningar som 

företaget gör är bristfälliga och ger inte tillräckligt med information om vad kunderna 

har för förväntningar om service. 

‐ Saknad av vertikal kommunikation mellan de anställda och ledningen. Dålig 

kommunikation kan leda till att de som sätter direktiven inte har den bästa 

kunskapen om vad som kunderna förväntar sig.   

‐ Bristfälliga relationer med kunderna. Detta kan bero på att det läggs för mycket 

fokus på transaktioner istället för att bygga långvariga relationer med kunderna. De 

kan också vara så att fokus ligger på att knyta nya relationer istället bygga vidare och 

vårda de kunder man redan har.  

‐ Dålig service vid klagomål. Hanteringen av klagomålsärenden är inte tillräckligt 

effektiv vilket leder till att företaget inte får vetskap om vad kunderna förväntar sig.  

En av anledningarna till att företagen inte införlivar kundernas förväntningar kan vara att de 

inte vet vad de har de för förväntningar. Anledningarna kan vara flera, många gånger handlar 

det om dålig kommunikation mellan anställda och ledning. De som jobbar direkt mot 

kunderna har oftast de bästa kunskaperna om vad kunderna vill ha. Tyvärr så kommuniceras 

inte alltid detta på effektivt sätt till de i ledningen som upprättar affärsplanerna och ger 

direktiven.  Detta bidrar till att ledningen får ”fel” information om sina kunder.  

 Det är även viktigt att det företaget lägger fokus på att bygga relationer med sina kunder. 

Många företag gör felet att lägga allt för stor vikt på transaktioner istället för att utveckla 

långvariga relationer. Att ha relationer innebär goda möjligheter att lära känna kunden och 

försöka förstå kundens behov och inställningar m.m.  För den saken skull ska man inte sluta 

att ”fånga in” och försöka få nya kunder, men det man bör tänka på är man samtidigt 

”vårdar” de redan befintliga kunderna.  

Trots att alla ovannämnda delar är på plats så misslyckas ändå företagen ibland med att 

förstå vad kunderna har för behov. Ett bra tillfälle att utnyttja för att få en ökad förståelse 

för kunderna och deras behov är att noggrant utvärdera och reflektera kring de missnöjen 

och klagomål som kunderna har.  Ett missnöje kan många gånger fungera som indikation till 

företaget om vad som bör förbättras eller om något i vissa situationer hade kunnat lösas på 

ett annat sätt.  

4.3.2 Lucka 2 – Företaget saknar kundfokuserad servicedesign 

‐ Dåligt arbetsprogram för att uppnå kundservice. Vaga och oklara arbetsprogram för 

hur de anställda ska gå tillväga för att kunna leverera service. Det är svårt att 

översätta kundernas behov till de anställda. 



‐ Avsaknad av kundfokuserade rutiner. Den fokusering som finns fokuserar inte på 

kundernas behov i tillräcklig utsträckning. De saknas formella rutiner om hur de 

anställda bör gå tillväga för att ge kunderna god service. 

‐ Opassande fysisk miljö och materiella ting. Företaget har opassande kontorsmiljö i 

förhållande till vad kunderna förväntar sig. De materiella tingen möter inte 

kundernas förväntningar.  

Företaget har nu goda kunskaper om vad kunderna har för förväntningar men de lyckas inte 

skapa ett effektivt arbetsprogram. Med detta menar vi att definitionerna och rutinerna om 

hur personalen ska göra för att leverera service är oklara och inte tillräckligt utarbetade. 

Uppbyggnaden av arbetsprogrammet och rutinerna fokuserar för lite på kunderna. Om man 

ska arbeta med service är det viktigt att arbetssättet och rutinerna fokuserar på rätt ämne 

redan från grunden.  

Miljön spelar även en stor roll för kunder och personal. Det är viktigt att omgivning och 

materiella ting hör samman med företagets tjänster och service. Antag t.ex. att vi vill anlita 

en revisionsbyrå för ett uppdrag. I samband med vårt besök på kontoret har vi som kunder 

då en viss förväntning på kontorets utformning, vi vill kanske inte se gamla slitna soffor i 

entrén och stökiga skrivbord.  

 

4.3.3. Lucka 3 – Företaget lyckas ej leverera efter den kundfokuserade designen 

‐ Otillräckliga ”human resource policies” . Ineffektiv rekrytering. Otydliga arbetsroller 

och konflikter mellan de anställda. Dålig kompensation och belöningssystem utifrån 

arbetsprestationer. Avsaknad av teamkänsla,  självbestämmande och kontroll.  

‐ Kunder som ej agerar som de borde. Kunderna har inte tillräckligt med kunskap och 

om produkten och går på så vis miste om en del av servicen. Kunder kan även ha 

negativ påverkan på varandra. 

‐ Problem med ”mellanhänder”. Konflikter med leverantörer och grossister. Svårt att 

kontrollera deras prestationer lever upp till utlovad service och kvalitet vid t.ex. 

leverans och lagertillgångar.  

‐ Svårt att matcha tillgång med efterfrågan. Företaget har svårt att jämna ut kurvan 

mellan tillgång och efterfrågan. Kan bero på opassande mix av kunder och dåliga 

prisstrategier.  

I detta skede vet företaget vad kunderna har för förväntningar och de har även utvecklat 

goda rutiner och arbetsprogram för att de anställda ska kunna ge god service. Det problem 

som återfinns på denna nivå är relaterat till andra faktorer, såsom anställning av ”fel” 

personer. Zeithaml menar att det är viktigt att personerna i en serviceorganisation är 



serviceinriktade.34 Detta stämmer mycket väl överens med var Grönroos beskriver i sin bok 

”Marknadsföring i tjänsteföretag”. Han anser att om man uttalar sig som ett serviceföretag 

är det nödvändigt att personalen är serviceinriktade, annars uppnås inte kundens 

förväntningar och denne blir inte nöjd. 35 

Teorin menar även att om de anställda ej blir belönade utifrån serviceprestationer kan det 

leda till att de tappar motivationen och därmed även gör ett sämre jobb. Detta leder oss in 

på vad Alvesson beskriver som klientstyrning. Klientstyrning är ett begrepp som avser 

företag som arbetar direkt mot klient/kund och där kunderna har en stor påverkan på den 

allmänna styrningen. Företagsledningen använder kunderna som bedömare av personalens 

prestationer, och den anställde uppmuntras snarare till att tillfredställa kunderna än den 

närmaste chefen. Med detta menar Alvesson att arbetet till viss del via kunderna och därav 

namnet klientstyrning. Det företaget gör för att kontrollera att kunderna känner 

tillfredställelse är att de gör undersökningar om hur nöjda och tillfredställda deras kunder är. 

Undersökningen rapporteras vidare till chefer och ledning och åtgärder görs både centralt 

men även på lokal nivå där den påverkar den enskilt anställde vid beslut om t.ex. löner eller 

befordran. 36 

Vi har även belyst att oklara arbetsroller kan leda till att det uppstår konflikter i kundmötet, i 

arbetsgruppen, mellan personal och ledningen. Den enskilde individen kan även känna att 

denne får sämre möjlighet till eget självbestämmande.37 Att självbestämmande i dessa typer 

av organisationer är viktigt poängterar även Alvesson då han menar på ett 

självbestämmande är nödvändigt för att personalen ska tillåtas vara innovativa. Vidare 

förklarar han att för att arbetssättet ska kunna fortlöpa fungerar alltså inte de traditionella 

ledningsprinciper som standardisering, rutinisering och övervakande. Principerna saknas inte 

helt inom organisationen men har en klart mindre framträdande roll än i de flesta andra 

organisationerna. Detta bidrar till att det finns en klar nedtoning av den endimensionella 

hierarkins betydelse och att organisationen istället antar en plattare form.38  

Granér talar om det som Zeithaml et. al. Beskriver som ”teamkänsla” . Han menar att det är 

viktigt för de anställda att de får sina sociala behov tillfredställda för att få en väl fungerande 

personalgrupp som ska kunna utföra ett effektivt arbete. Han skriver att vi söker oss till ett 

arbete där vi får våra behov tillgodosedda. I naturliga grupper som t.ex. en kamratgrupp är 

dessa behov det viktigaste skälet för att gruppen skall existera.39 

Ibland kan det även vara så att kunden i sin tur inte agerar som den borde och kan därmed 

ha en negativ inverkan på servicen.  Exempelvis att kunden använder en viss produkt eller 

                                                 
34 (Zeithaml, 2008) sid. 37‐42 
35 (Grönroos, C, 1996) Sid. 119  
36 (Alvesson, M, 2004) Sid. 126‐127 
37 (Zeithaml, 2008) Sid 37 
38 (Alvesson, M, 2004) Sid. 29 
39 (Granér, 1994) sid.12 



tjänst men att kunden inte använder den enligt syftet denne blivit ombedd att göra. På detta 

sätt försvinner en del av den servicen kunden annars kunnat erhålla. Denna aspekt är ur ett 

företagets synvinkel svår att påverka då de inte över direkt kontroll över hur kunderna i sin 

tur väljer att agera.  

Företag samarbetar ofta med olika typer av ”mellanhänder”, såsom grossister, butiker eller 

andra former av leverantörer. Det kan vara svårt för företaget och påverka dessa 

mellanhänder i den riktning de kanske helst hade önskat eftersom de inte får inskränka på 

deras självbestämmande.  

Ett annat problem som skulle kunna uppstå är då det uppstår ett s.k. över‐ eller underutbud 

av dessa tjänster. Med detta menar vi att tjänster inte kan inventeras på samma sätt som 

varor vilket gör att det kan uppkomma perioder då tjänsterna inte utnyttjas till fullo, alltså 

det finns ett överutbud av tjänster. Det kan även finnas perioder när det finns en stor 

efterfrågan på tjänster men företaget har då ej tillräckligt med resurser för att kunna möta 

denna efterfrågan, alltså uppstår istället ett underutbud av tjänster. För att reducera dessa 

luckor kan företaget använda sig av strategier för att jämna ut utbud och efterfrågan. 

Exempelvis kan de välja att ha lägre priser i ett försök att locka till sig flera kunder under en 

period när det generellt sätt brukar finnas ett svalare intresse för tjänsten. På detta vis skulle 

de kunna jämna ut kurvan och skapa bättre balans mellan utbud och efterfrågan.  

4.3.4. Lucka 4‐ Företagets kommunikation är bristande  

‐ Brist på integrerad marknadsförings kommunikation. Den externa 

marknadsföringen bildar inte en helhet. Den interaktiva marknadsföringen inkluderas 

ej i företagets kommunikation. Avsaknad av den interna kommunikationen.  

‐ Företaget styrs ej utifrån kundernas förväntningar. Avsaknad av kundfokus i 

kommunikationen. Kommunikationen är bristande till kunderna då dessa ej får 

tillräckligt med information om tjänsten.  

‐  Företaget ger löften de inte kan hålla. Genom reklam och försäljarna ges det löften 

om tjänsterna som aldrig kommer att kunna införlivas.  

‐ Opassande horisontell kommunikation. Det finns en dålig horisontell 

kommunikation mellan olika avdelningar, såsom mellan säljavdelningen och den 

operativa avdelningen och mellan marknadsföringsavdelningen och den operativa 

avdelningen . Detta leder skillnader i policy och arbetssätt mellan de olika 

avdelningarna. 

I detta skede vet företaget vad kunderna har för förväntningar, de har väl fungerande rutiner 

som bygger på kundfokus och de har anställda som jobbar enligt dessa. Här uppstår brist i 

kommunikationen, både externt mot kunderna men även inom organisationen.  



Det är viktigt att den externa marknadsföringen stöds av alla inom organisationen så att 

kunden får ett samlat budskap när denne vill göra affärer med företaget. Det är även 

nödvändigt att det finns en interaktiv marknadsföring som ständigt utvecklas. Den interna 

kommunikationen kan innebära att företaget marknadsför ett visst erbjudande till kunderna 

men att den egna personalen ej fått kännedom angående detta.  

Det är viktigt med kommunikation och extra viktigt att kommunikationen tar fokus på 

kunderna. Vi menar att en ej kundfokusbaserad kommunikation leder till sämre service, t.ex. 

att personalen inte ger tillräckliga instruktioner till kunderna om tjänstens 

användningsområde och effekten av detta är att kunderna går miste av en del av servicen.  

Det är viktigt att den reklam och marknadsföring som når kunderna står i förhållande till 

tjänstens kapacitet, likaså att de som jobbar och möter kunderna inte överdriver tjänsten.  

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4. Problematisering och analys av teori 
I denna del kommer vi att problematisera och analysera den teori som vi tidigare 

presenterat utifrån samma upplägg som vår empiri. Detta gör vi för att det skall vara lättare 

att följa vilken teori som är grundande för våra resonemang i analysen. 

 

4.4.1 Kundnöjdhet 

Utifrån teorin har vi förstått att det finns ett stort intresse ur företagets synvinkel att vilja 

tillfredställa sina kunder. Anledningen till det stora interesset är att kundnöjdhet anses 

generera lönsamhet. Lönsamheten uppkommer då nöjda kunder återkommer till samma 

leverantör i större utsträckning än vad mindre nöjda kunder gör. Nöjda kunder anses också 

stärka företagets varumärke genom att sprida det goda budskapet vidare till befintliga 

kunder men även till potentiella kunder. På så sätt kan man även säga att kunderna även 

hjälper till med delar av företagets marknadsföring.  Vi har även konstaterat att service 

fungerar som ett mervärde och kan bidra till att kunderna upplever en ännu högre grad av 

tillfredställelse. Det som även poängteras är att om ett företag profilerar sig som ett 

serviceföretag måste de även leverera kvalitativ service till sina kunder.    

Enligt teorin har vi fått reda på att kundnöjdhet uppnås genom att införliva kundernas 

förväntningar, men att en högre grad av kundnöjdhet uppnås genom att förväntningarna 

överträffas. Då är frågan, hur långt ska företagen gå? Det måste ju finnas någon typ av gräns 

när företaget och personalen inte kan prestera mera?  

 

Är alla kunder lönsamma?  

Alla författarna är således eniga om att nöjda kunder är lönsamma för företaget. Frågan vi 

ställer oss är om det faktiskt finns situationer då nöjda kunder inte alls är lönsamma?  Den 

teori vi tagit del av har endast fokuserat på att nöjda kunder är lönsamma. Vi tycker att det 

vore intressant att se om det finns situationer då detta ej stämmer. Genom att se till om det 

finns icke lönsamma kundsegment eller branscher som ej är beroende av lönsamma kunder, 

skulle kanske denna fråga bli mer intressant. Att belysa ämnet från detta perspektiv skulle 

kunna bidra till en djupare förståelse för sambandet mellan kundnöjdhet och lönsamhet. 

  

4.4.2 Motivationer till att tillfredställa kunder 

 

Lönsamhet som måttstock? 

Den teori vi tagit del av har mestadels behandlat hur man skall få de anställda att arbeta 

utifrån ett kundfokuserat perspektiv och vilka styrsätt som kan tänkas användas för att 

personalen skall arbeta för att tillfredställa kunderna. Exempelvis så är klientstyrning ett 



styrsätt som innebär att de anställda blir belönade utifrån serviceprestationer. På detta sätt 

känner de sig bekräftade och får ökad motivation till att göra ett bra jobb.  

Självklart är lönsamhet ett ytterst centralt begrepp när man bedriver näringsverksamhet 

men trots detta så tycker vi att det ibland verkar fokuseras allt för mycket på just lönsamhet.  

För att sväva ut lite så kan man kanske tänka sig att näringsverksamheten speglar livet på ett 

sätt. I livet eftersträvar vi framgång men det är inte alltid detta som gör oss lyckliga. Vi har 

själva ibland erfarit att om man vänder på det, det vill säga om man ser till att göra det som 

gör en lycklig så blir man framgångsrik utan någon större ansträngning. Vi funderar således 

på om detta skulle kunna fungera för en organisation. Om organisationen mätte sina 

framgångar i BÅDE hur nöjda kunderna var SAMT hur nöjda de anställda var så skulle detta 

kanske leda till framgång. I Klientstyrningen är endast kundernas tillfredställelsegrad en 

indikation på hur personalen presterat. Skulle inte de anställdas välmående även kunna vara 

en måttstock för hur organisationen presterar.  

Vi är medvetna om att lycka inte alltid behöver leda till ekonomisk framgång men vi tror  att 

under vissa omständigheter KAN det göra det. Graner talar om vikten av att få sina sociala 

behov tillfredställda på arbetsplatsen men vi har inte hittat någon teori som beskriver detta 

som ett alternativt styrsätt. 

Genom att se till andra faktorer än lönsamheten tror vi att organisationen kan dra flera 

fördelar. Vi tycker att Zeithaml et. al. har ett intressant argument när de beskriver att 

företagets framtid kan spås genom att se till kundnöjdheten. De är alltså inne på samma spår 

som oss, nämligen att lönsamheten kanske ändå inte behöver vara ett centralt begrepp i 

affärsvärlden. På olika ställen i litteraturen ser vi uttalanden som talar för att 

lönsamhetsfokus är en smula förlegad och att man kanske borde se bortom denna. Samtidigt 

så är de teorier som förklarar hur man kan öka just lönsamheten totalt dominerande idag. 

Klientstyrning 

Vi har nämnt klientstyrning som en styrmodell där kunderna i en serviceorganisation blir 

belönade och kompenserade utifrån kundnöjdhet. Vi sympatiserar med denna metod då vi 

tycker det låter rimligt att personalen motiveras mera av att se kunderna nöjda istället för 

att de bedöms utifrån försäljningsvolym. Frågan vi ställer oss är varför inte alla 

kunskapsbaserade serviceorganisationer använder sig av denna styrmodell? Kan det vara så 

att det finns någon baksida med metoden?  

 

4.4.3 Arbetsätt för att uppnå kundnöjdhet 

 

Problematisering av ”luckmodellen”. 

Vi har bl.a. luckmodellen som identifierar de hinder och problem som ett företag kan stöta 

på. Frågan är hur rättvisande är egentligen  modellen? Problemet med modeller är att de 

just bara är modeller. Vi tror inte att de alltid kan avspegla verkligheten på det mest 



sanningsenliga viset eftersom det ibland kan vara svårt att applicera modeller på mänskliga 

företeelser. Anledningen till detta är att modeller inte tar hänsyn till mänskliga faktorer, 

såsom känslor och egenskaper. Modeller belyser inte det faktum att människor är 

föränderliga och ständigt aktiva i ”processer”.  

Vi anser att det borde vara lättare att konstruera modeller av t.ex. en byggnadsproduktion 

än att konstruera modeller om människor. På detta sätt ser vi ett problem då teorin 

tillämpar modeller på serviceorganisationer. För den sakens skull anser vi inte att modeller 

är onödiga. Vi tror att de snarare fungerar som ett komplimenterande hjälpverktyg när vi 

söker efter lösningar på problem.   

I vilken utsträckning kan företaget påverka de anställda utan att det begränsar deras 

självbestämmande och kreativitet? 

Teorin har behandlat kunskapsföretag och beskriver dessa typer av företag som 

kunskapsintensiva och självgående. Personalen måste tillåtas vara självbestämmande i högre 

grad för att de ska kunna vara innovativa i sitt arbetet. Detta bidrar till att ledaren har en 

klart nedtonad roll. Denna teori stärks ytterligare då vi tagit del av Backström et. al som 

jämför ledaren som en ”regissör” och medarbetarna som ” skådespelare” som spelar pjäsen. 

Samtidigt talar Alvesson om vikten för ledarna att skapa en social sammanhållning inom 

företaget och markera gränser för att väcka en känsla av ett gemensamt mål. Han menar 

vidare att ledarna bör arbeta med normativ kontroll av de anställda genom att förstärka, 

utveckla och påverka gemensamma föreställningar. Utifrån detta ställer vi oss frågan, i vilken 

utsträckning kan företaget påverka de anställdas värderingar utan att det begränsar deras 

självbestämmande och kreativitet?  

4.4.4 Kunskap om hur kunderna skall tillfredställas  

Zeithaml poängterar vikten av att en serviceorganisation har en väl fungerande vertikal 

kommunikation. Han menar att det oftast är de anställda som möter kunder som också är 

dem som har den bästa kunskapen om hur man ska tillfredställa kunder. Problemet uppstår 

när kommunikationen ”uppåt”(mellan ledning och personal) är bristande och inte förser 

ledningen med viktig kunskap.  Vi tycker själva att det låter ologiskt att de som sätter 

direktiven hur kunderna ska bemötas inte är de som har den bästa kunskapen om detta?  

 



5 Analys

I denna del kommer vi att förklara våra resonemang kring analys och presentera de 

frågeställningar och förslag som denna undersökning har lett oss till. Vi har delat in denna 

del enligt samma struktur som empirin och teorin för att läsaren lättare skall förstå 

sambandet mellan de olika delarna 

 

5.1 Kundnöjdhet  
Vi vet att Swedbank arbetar med kundnöjdhet som sin ledstjärna. Det står klart och tydligt 

skrivet i deras vision att de vill vara ledande på kundnöjdhet. Alla tillfrågade, oavsett 

position, hade vad vi ser som ett högt mått för vad kundnöjdhet är. Vi hade förväntat oss att 

fler skulle svara att en kund är nöjd när behovet är tillfredställt men de flesta av de 

tillfrågade höjde ribban ytterligare och talade om att man bör överträffa kundernas 

förväntningar för att denne skall bli nöjd. Detta tolkar vi som att antingen (1) beror det på 

att de som anställs på Swedbank har en ovanligt hög ”servicekänsla” eller (2) att det svar vi 

fick är en ”vanlig definition” av kundnöjdhet men att vi har en förutfattad mening om att 

gemene man har en lägre ”ribba”, för vad kundnöjdhet är, än vad våra tillfrågade definierade 

begreppet som. Det kan även tolkas som (3) att Swedbanks vision om att bli ledande på 

service har genomsyrat organisationen och det är därför vi har fått dessa svar när vi har 

tillfrågat de anställda.  

Vi kan se att Swedbank som organisation tror att nöjda kunder är lönsamma eftersom att de 

beskriver i sin vision att de vill vara ledande med hjälp av den högsta kundnöjdheten. Deras 

arbetssätt för att positionera sig på marknaden följer Grönroos resonemang om att service 

ger ett mervärde.  

 Samtliga tillfrågade anser att nöjda kunder är eftersträvansvärt. Detta talar för att både 

Swedbank som organisation och våra tillfrågade har en liknande inställning till kundnöjdhet 

och tror att detta är en bra väg för att öka lönsamheten.  Vi kan utifrån detta utläsa att 

Swedbank arbetar i samklang med de teorier vi presenterat angående att nöjd kund är 

lönsam kund. 

Nöjd kund= Lönsam kund? 

De anställda talar om att de nöjda kunderna sprider det goda ryktet vidare. Det nämns även 

att nöjda kunder kommer tillbaka och genererar då mer lönsamhet åt företaget. Detta 

stämmer mycket väl överens med de torier som vi presenterat då dessa pekar på ett direkt 

samband mellan kundnöjdhet och lönsamhet. Detta tolkar vi som att teori och praktik verkar 

gå hand i hand, men vi vill inte stanna där. Vi ställer oss frågande till om detta samband inte 

har några undantag? Finns det situationer när nöjda kunder inte är lönsamma? Denna 

undersökning belyser inte detta men vi tycker att det skulle vara intressant att utveckla 

dessa tankegångar då vi tror att detta skulle kunna ge en djupare förståelse för sambandet 

mellan kundnöjdhet och lönsamhet.  



5.2 Motivation till att tillfredställa kunder 
När vi undersökte motiven till att arbeta för att uppnå kundnöjdhet så såg vi tydliga 

grupperingar. Grupp 1 tog det mera personligt om kunderna blev nöjda eller ej. Grupp2 var 

mer oroade över att lönsamheten skulle minska om kunderna ej blev nöjda samt att de 

kände ett ansvar för att personalen skulle fara illa. Dessa grupperingar kanske inte tycks så 

oväntade. Det beror förmodligen på att de olika positionerna i organisationen har olika 

arbetsuppgifter och får feedback från olika håll. Cheferna till exempel, träffar inte kunderna i 

samma utsträckning som banksäljarna och privatrådgivarna och därför påverkas de 

antagligen inte personligen i samma grad. Däremot så får de veta om de har gjort bra ifrån 

sig genom att se till resultatet. Det intressanta med detta är att det påvisar att personerna i 

organisationen agerar efter helt skilda motivationer men eftersträvar samma sak, nämligen 

kundnöjdhet.  

Grupp 1 talar även om vikten av att ha en positiv inställning. Vi får intrycket att det är viktigt 

för banksäljarna och privatrådgivarna att få nöjda kunder för att det i sin tur avspeglar sig på 

personalen och arbetsgruppen. Vår uppfattning är att det är viktigare för grupp 1 med 

kamratskap och en positiv, fungerande arbetsgrupp än vad det är för cheferna. Lönsamheten 

verkar vara en motivation även för banksäljarna och privatrådgivarna men den är inte lika 

viktig som för cheferna och företagsrådgivarna. Denna grupp verkar däremot verkar bli mera 

motiverade av att få ”svart på vitt” på vad de presterat, och ser det mera ur ett 

lönsamhetsperspektiv.  

Vi tror att denna information skulle kunna hjälpa chefer i tjänsteorganisationer att förstå vad 

som motiverar personalen och med denna kunskap lättare motivera medarbetarna. Till 

exempel så kanske det inte räcker med att visa på att lönsamheten har ökat för att motivera 

de anställda, de kanske istället skulle bli mera motiverade av att få höra att de fått beröm av 

någon kund. Vi tror därmed att kunskapsbaserade serviceorganisationer som Swedbank 

delvis skulle kunna använda sig av det som Alvesson beskriver som Klientstyrning eftersom 

det innebär att de anställdas prestationer istället mäts efter kundnöjdhet. En anledning till 

varför företagen inte arbetar med klientorientering kan vara att det kostar mera tid och 

pengar. Det är antagligen svårare att analysera kundnöjdhet än vad det är att analysera 

”siffror på ett dokument”? Med andra ord, det borde vara lättare att relatera till något 

konkret som försäljningssiffror till skillnad mot ett subjektivt ämne som kundnöjdhet. Det 

kan även vara så att ledningen i dessa organisationer underskattar detta system eller att de i 

över huvud taget inte har vetskapen om detta. Det kan även bero på att de kanske inte 

tänker tillräckligt långsiktigt. Vi tror nämligen att det går snabbare att bedöma och 

kompensera en medarbetare utifrån försäljning än kundnöjdhet. Kundnöjdhet är ett mjukare 

värde som förändras med tiden vilket leder till att det måste göras många uppföljningar för 

att veta vad den anställde presterat. Detta tar längre tid, men tänker man långsiktigt, tror vi 

att detta är det rätta sättet att motivera personalen.   

Som vi beskrev i problematiseringen så ser vi i teorierna att lönsamhet ofta är en måttstock 

för hur organisationen har presterat men teorierna ger oss även andra synsätt.  Zeithaml et. 



al. talar om att lönsamhet är ett mått på gårdagens prestationer medan Kundnöjdhet 

förutspår framtidens resultat. Vi anser att detta låter realistiskt. Vi tycker att lönsamheten 

har en allt för central roll i affärsvärlden och skulle istället vilja se en ”mjukare” styrning som 

mera på kundernas och personalens vävbefinnande. Vi föreslår alltså en vidareutveckling av 

klientstyrningen som vi valt att kalla ”Klient‐ och humankapitalstyrning” . Denna innebär att 

företaget mäter sina prestationer både utifrån kundernas perspektiv men även utifrån 

personalens. Det vill säga att skillnaden från klientstyrningen är tillägget att: ju bättre 

fungerande personalgrupper och nöjdare anställda, desto bättre framtidsutsikter för 

företaget.  

Om vi ser till Swedbanks mission och vision så nämner de faktiskt både att det vill få de 

nöjdaste kunderna och vara den attraktivaste arbetsgivaren inom sin bransch. Detta tycker vi 

är mycket intressant eftersom detta tyder på att de ser ett intresse i att personalen trivs. Vi 

vet dock inte varför de vill att personalen skall trivas. Det kan bero på att de, som vi, tror att 

en nöjd personal är receptet på framgång. En annan anledning skulle exempelvis kunna vara 

att de vill attrahera de personer med den ”bästa” kompetensen.  

Vi har konstaterat att Swedbank har en vision att bli den mest attraktiva arbetsgivaren och 

ha den högsta kundnöjdheten. För att analysera det sistnämnda lite djupare utifrån vår 

empiri så har vi valt att följa luckmodellens upplägg: 

 Vi kan konstatera att Swedbank försöker ta reda på vad kunderna vill ha, genom till exempel 

marknadsundersökningar, och därmed arbetar för att stänga lucka 1. Vi anser att de dock 

har en bit kvar på vägen vad gäller arbetet med den vertikala kommunikationen. Vi kommer 

att analysera lucka 1 mera ingående i ett senare skede av analysen. Företaget arbetar för att 

stänga Lucka 2 som rör en kundfokuserad design. Vi anser att de kommit en bra bit på vägen 

då de har väl utarbetad design, bl.a. ”styr‐modellen” TOP. Vi vill även påstå att företaget har 

lyckts väl med att implementera denna design hos medarbetarna då dessa alla, till viss mån, 

verkar ha anammat företagets värderingar och därmed stängt lucka 3. Lucka 4 däremot har 

vi ingen uppfattning om då denna behandlar företagets marknadsföringssatsningar vilka inte 

innefattas av vår undersökning. Men vi kan trots detta konstatera att Swedbank försöker att 

följa sin vision att få den högsta kundnöjdheten.  

Nu kommer vi till frågan vad Swedbank gör för att bli den mest attraktiva arbetsgivaren? Att 

försöka bli den attraktivaste arbetsgivaren kan te sig på olika sätt, bl.a. genom sponsring av 

olika arrangemang, bidrag till olika samhällsfrämjande projekt och ungdomskultur eller de 

mera materiella bitarna såsom att ha snygga kontor i attraktiva centrala lägen och erbjuda 

sina anställda bra förmåner och trevliga ”kick‐off”. Dessa frågor besvaras inte i vår 

undersökning men vi tror att Swedbank kanske skulle vara i behov av marknadsföra sig mera 

inom det området. Vi menar att vara en attraktiv arbetsgivare bidrar även till ett större urval 

vid nyrekrytering.    

 



5.3 Arbetssätt för att uppnå kundnöjdhet 
Grupp 2 menar att de vill vara ledande på service . De talar om att överträffa 

förväntningarna, överraska kunderna och att vara tillgängliga för kunderna. De beskriver 

även ett arbetssätt som de kallar för TOP. Detta står för: Tillgänglig, Okomplicerad och 

Proaktiv. Grupp 1 nämner inte TOP ordagrant men de nämner att de ska vara tillgängliga, 

innovativa och enkla att ha att göra med. I arbetet med att försöka tillfredställa sina kunder 

talar de om att det är viktigt att sätta kunden i fokus. De anser att det är viktigt att försöka 

förstå kundens behov och därefter hitta en lösning som passar just dessa behov. De talar 

även om att det är viktigt med sunt förnuft och att ha en positiv inställning till sitt arbete. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att grupp 1 och grupp 2 har i viss mån liknande värderingar 

om hur man tillfredställer kunder, alltså genom service.  Det som skiljer mellan de olika 

grupperna är att grupp 1 har en mera verklighetsanpassad beskrivning medan grupp 2 har en 

mer lätt förmedlingsbar och en klarare definition om hur man bör gå tillväga för att 

tillfredställa sina kunder.   

Då vi ställde frågan, vem i organisationen som bestämmer hur kunderna ska bemötas, 

svarade de som arbetar med kunderna att de själva har möjlighet att påverka hur de möter 

sina kunder. Vår tolkning är att detta beror på att de anställda i företaget har ett visst 

utrymme för att själva bestämma över sitt arbete. Utifrån detta kan vi se ett tydligt samband 

med det arbetssätt som beskrivs i teorierna rörande dessa typer av organisationer. 

Exempelvis så ser vi likheter med den teori Backström et al presenterat ang. ”chefen som 

regissör” där personalen liknas vid skådespelare.  

Som tidigare nämnts anser många på Swedbank att man skapar kundtillfredsställelse genom 

att införliva kundernas förväntningar men många tycker också att man helst ska överträffa 

förväntningarna. Teorin styrker deras påståenden om att det är viktigt att kundernas 

förväntningar verkligen införlivas eftersom det i annat fall leder till att kunderna istället blir 

missnöjda. Frågan är om företaget alltid kan satsa på att överträffa förväntningarna? Att 

hela tiden försöka överträffa förväntningarna borde enligt oss också betyda att kunderna får 

allt högre förväntningar eftersom de genom åren samlar på sig erfarenheter. I det långa 

loppet tror vi inte att teorin är hållbar utan vi tror istället att vi kanske har upptäckt en 

lucka? Detta baserar vi på att vi inte sett något liknande resonemang i de teorier vi läst.  

Arbeta aktivt för att ”fånga in kunder”. 

Teorin som vi studerat beskriver hur man skall göra för att kunderna skall bli nöjda. Zeithaml 

at. al. Nämner även att man ”för den sakens skull ska inte ska sluta att fånga in och försöka 

få nya kunder” Vi funderar på om organisationer som använder service som 

konkurrensfördel kanske inte fokuserar tillräkligt på ”infångandet” av nya kunder? Vi ser i 

Swedbanks vision och mission att de talar om hur de skall tillfredställa sina kunder och på så 

vis växa. ”Genom att förstå och agera utifrån våra kunders behov kan vi erbjuda dem de 

bästa finansiella lösningarna och därmed förbättra deras livskvalitet. På så sätt kan vi 

kontinuerligt öka vårt företags värde och vara en positiv kraft i samhället”. Vi anser att just 



service positionering är lite specifik eftersom det krävs att kunderna kommer till företaget 

för att kunna uppleva servicen. Utifrån empirin kan vi utläsa att flera av personalen som 

möter kunderna inte tror att kunderna väljer Swedbank på grund av servicen. Detta svar 

tycker vi var iögonfallande då vi hade trodde att åtminstone hälften skulle nämna företagets 

konkurrensfördel som anledning till varför kunderna valde företaget. Vi tror att detta kan 

bero på att banker (och säkerligen många andra kunskapsorganisationer) är speciella i det 

avseendet att deras kunder är lojalare än vad exempelvis ”restaurangkunder” är. Om en 

kund är sugen på något nytt så prövar de på en ny restaurang medans en bankkund drar sig 

för att byta bank om den nuvarande lösningen fungerar. De anställda på Swedbank har 

liknande uppfattningar. De berättar att orsakerna är antingen (1) missnöje på sin tidigare 

bank, eller (2) att de har samma bank som sina föräldrar hade, eller (3) att kunden byter 

bank vid en större affär på grund av till exempel förmånligare bolåneränta. Om detta 

stämmer så väljer alltså kunderna inte Swedbank på grund av servicen utan de ”föds” 

snarare in i banken. Som vi beskrev tidigare så har Swedbank tydligt uttalade strategier för 

att behålla befintliga kunder, men är de tillräckligt aktiva i jakten på nya? 

Sammanfattningsvis är dilemmat att kunskapsorganisationer har, enligt vår tolkning, ofta 

lojala kunder som ej gärna provar på nått nytt. Om man då som kunskapsorganisation är 

serviceprofilerad, och lägger mest energi på att vårda relationerna med kunderna, så kanske 

organisationen även är i behov av en stödstrategi för att locka till sig nya kunder? Vi tror 

dock att de servicesatsningar som organisationen gör kanske ger den utdelning som 

företaget hade förväntat. 

5.4 Kunskap om hur kunderna skall tillfredställas 
Vi har tidigare klargjort att Swedbank är ett kunskapsbaserat serviceföretag. Utifrån vår 

undersökning har vi noterat att de flesta anser att den största kunskapen om hur kunder ska 

bemötas finns hos dem som möter kunderna. Samtidigt får vi även veta att det är ledningen 

som ger direktiven om hur kunderna ska tillfredställas. Ett logiskt resonemang borde vara att 

vidta åtgärder för att effektivare ta tillvara på kunskapen som finns hos personalen. Vi vet att 

detta inte är ett nytt resonemang men vi ställer oss frågande inför hur det kommer sig att vi, 

i denna undersökning, inte ser att kunskapen utnyttjas till sin fulla potential?  

Teorierna har undersökt detta vidare. Zeithaml menar att kunskapsluckan uppstår eftersom 

det är en dålig vertikal kommunikation mellan de anställda och ledning. Borde inte ett 

väletablerat serviceföretag som Swedbank ha kunskapen om detta?  Med detta som grund 

menar vi att organisationerna bör skapa rutiner och/eller metoder så att de som ger 

direktiven om hur kunderna skall bemötas, även är de personer som har den mest aktuella 

kunskapen om detta.  

 



 

6. Slutsats

Här kommer vi att presentera våra slutsatser och frågeställningar. Vi kommer även att ge 

förslag till vidare forskning. 

 

Vi kan utifrån denna undersökning konstatera att service som positionering är en betrodd 

och i praktiken fungerande strategi. Det verkar finnas en samlad uppfattning i 

kunskapsbaserade serviceföretag om att nöjda kunder genererar lönsamhet. Vi ställer oss 

dock frågande till om det kan finnas situationer där kunder ej är lönsamma? Vi har ej lyckats 

finna någon teori som belyser denna fråga. Trots detta anser vi att det borde göras vidare 

undersökningar på detta område eftersom vi tror att detta skulle kunna bidra till en ökad 

förståelse för sambandet mellan kundnöjdhet och lönsamhet. 

Vi anser även att det finns vissa oklarheter eller luckor i den teori vi tagit del av. Att 

överträffa kundernas förväntningar anses vara det optimala för att få nöjda kunder, frågan 

är bara hur långt kan företagen verkligen gå?  Vi tror att om detta skulle utredas 

noggrannare så skulle även teorierna bli mer verklighetsanpassade. 

I vår empiriska undersökning har vi noterat att vi ser grupperingar i motivationerna till att 

tillfredställa kunder. Vi märkte att den grupp som bestod av personal som arbetade direkt 

mot kunderna blev mera motiverade av att kunderna blev nöjda istället för att se till att 

kunderna bidrog med lönsamhet till företaget. De värderade kamratskap och en positiv, 

fungerande arbetsgrupp och talade även om att en positiv inställning sprider sig till både 

kunder och kollegor. Denna information skulle kunna hjälpa ledare i organisationer att 

motivera sin personal. Vi föreslår därmed vidare undersökningar på vad som verkligen 

motiverar personalen att bli mer serviceinriktade. Som ett förslag på ett styrsätt som hjälper 

till att motivera personalen att arbeta för att uppnå kundnöjdhet har vi presenterat 

klientstyrning. Vi har även föreslagit en liknande styrning men som även fokuserar på 

personalens välbefinnande eftersom vi tror att personalens tillfredställelse har ett samband 

med företagets framgång. Vi vill se vidare forskning på en styrmetod som fokuserar både på 

kundnöjdhet och personalens välbefinnande. 

Vi tror att kunskapsorganisationer ofta har lojala kunder som inte gärna prövar på något 

nytt. Utifrån detta ser vi ett problem för serviceorganisationer Vi tycker oss nämligen se, 

utifrån vår undersökning, att serviceorganisationer verkar lägga allt för mycket fokus på de 

redan befintliga kunderna istället för att locka till sig nya kunder. Eftersom de potentiella 

kunderna borde vara lojala till sitt nuvarande företag, så tror vi att det krävs en extra 

kraftansträngning för att få dessa kunder att uppmärksamma serviceorganisationens 

fördelar. Vi föreslår en undersökning på om det finns någon grund för våra resonemang 

eftersom vi tror att frågan är viktig för serviceorganisationer. 



I den empiriska undersökningen ser vi klart att det finns en skev fördelning av kunskapen om 

hur kunderna skall bemötas i organisationen. Vi tror att detta är ett problem som kan 

appliceras på de flesta kunskapsbaserade serviceorganisationer. Detta för att det är naturligt 

att de som möter kunderna får en ökad kunskap om deras behov och förväntningar. Vi 

tycker att det är av yttersta vikt att se till att denna kunskap utnyttjas så att hela 

organisationen drar nytta av den. Vi är medvetna om att problemet diskuterats tidigare, men 

utifrån vår undersökning fick vi veta att detta problem är allmänt känt men att det ändå inte 

verkar vidtas några direkta åtgärder. Därför föreslår vi vidare undersökningar för att utveckla 

metoder/ rutiner som ser till att kunskapen om hur man möter kunderna tas tillvara på bästa 

tänkbara sätt.  
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Intervjuguide 

Vad är en nöjd kund för dig?  

Tror du att en nöjd kund är en lönsam kund? Varför/varför inte? Vad grundar du det på?  

Har du alltid haft denna uppfattning? 

Finns det kunder som det ej är ”värt” att försöka tillfredställa? 

Hur gör du som anställd hos Swedbank för att få nöjda kunder? 

Hur tror du personligen att man skall göra för att göra kunderna nöjda? 

Spelar det någon roll för dig om Swedbanks kunder blir nöjda? Varför då/inte? 

Vad tror du Swedbank skulle se för effekter om kunderna blev mindre nöjda?  

Gör Swedbank något specifikt för att öka kundtillfredsställelsen? 

Varför väljer kunderna Swedbank tror du? 

Vad gör man på Swedbank när det kommer klagomål från kunderna? 

Vem är det i organisationen som bestämmer hur kunderna skall bemötas? 

Vart i organisationen finns det mest kunskap om hur man tillfredställer kunder? 
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