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Förord 
Denna kandidatuppsats har skrivits vid Högskolan i Halmstad, under vårterminen 2009, inom 
kursen företagsekonomi 61-90 hp, med inriktning marknadsföring.  
 
Vi vill ta tillfället i akt samt inleda denna uppsats med att tacka de personer som bidragit till 
att denna studie har varit genomförbar. Vi vill börja med att rikta ett stort tack till våra 
respondenter på Nordea och Swedbank för deras samarbetsvilja, men även för den tid de 
avsatt för genomförda intervjuer, vilka tillförde givande och intressanta svar. Vidare vill vi 
även lyfta fram och tacka vår handledare Christine Tidåsen som visat stort engagemang och 
stöd för vår uppsats samt gett oss mycket goda tips och råd. Sist, men absolut inte minst, vill 
vi även tillägna ett stort tack till de seminariegrupper, som kommit med konstruktiv kritik och 
därmed bistått med förslag till förbättringar och värdefulla synpunkter. 
 
Efter att studien utförts, kan vi konstatera att det har varit både berikande och lärorikt att 
forska kring ämnet kundvård. Vi hoppas att ni som läsare finner uppsatsen intressant samt 
givande att läsa. 
 
 
 
 
Halmstad den 2 juni 2009 
 
 
 
 
 
 
 
___________________                                             ____________________ 
 
       Timea Kalman                                                           Emma Simonsson 
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Titel: Vårda kundrelationer – vägen till ökad kundlojalitet 
 
Slutseminarium: 2009-06-02 
 
Ämne: Företagsekonomi (61-90 hp) marknadsföring, kandidatuppsats 

15 hp.                
 
Författare: Timea Kalman och Emma Simonsson 
 
Handledare: Christine Tidåsen 
 
Företag: Nordea och Swedbank 
 
Nyckelord: Relationsmarknadsföring, Customer Relationship Management 

(CRM), bibehålla kund, kundvård, kundrelation, kundvärde 
samt kundlojalitet. 

 
Problemformulering: Hur kan företag vårda sina befintliga kundrelationer? 
 
Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur företag kan vårda befintliga 

kundrelationer och därigenom uppnå ökad lojalitet. 
 
Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen baseras på en redan befintlig 

kundvårdsstrategi som omfattar teorier kring ett antal faktorer, 
vilka bidrar till att uppnå ökad lojalitet. Faktorerna är; 
kompetens, kommunikation, klagomålshantering, engagemang, 
tillit samt relationskvalité. 

 
Metod: En kvalitativ ansats har gjorts, då strukturerade intervjuer 

genomfördes på två fallstudieföretag.  
 
Empiri: Det empiriska underlaget baseras på informationen från 

genomförda intervjuer, där företagens tillämpning på vårdandet 
av kundrelationer, för att uppnå ökad kundlojalitet, presenteras. 

 
Analys:  Utifrån det bearbetade empiriunderlaget, görs en djupare analys 

kring fallstudieobjektens syn på vårdande av kundrelationer, 
med koppling till framställda teori. 

 
Slutsats och diskussion: Studien har påvisat att det förekommer många likheter mellan 

företagens strategier för att vårda samt bibehålla befintliga 
kundrelationer, där bemötandet gentemot kunden utgör ett 
huvudattribut. 

 
 

 
 



 

Abstract 
Title: Customer care – the way to increased loyalty 
  
Date of seminary: 2nd of June, 2009 
 
Subject: Business administration - Marketing, Candidate thesis 15 p. 
 
Authors: Timea Kalman and Emma Simonsson 
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Key words: Relationshipsmarketing, Customer Relationship Management                        
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The main issue: How are companies able to take care of their existing customer 

relationships? 
 
Purpose:                                The purpose of this study is to examine how companies are able 

to take care of existing customer relationships and thereby to 
achieve an increased loyalty. 

 
Theory: The theoretical frame of reference is based on an already                        

existing customer care strategy, that covers theories around a 
number of factors, which contributes to achieve increased 
loyalty, which are; competence, communication, complaints 
handling, commitment, trust and relationship quality. 

 
Method: A qualitative approach has been implemented. Structure row 

interviews were done on two case study companies. 
 
Empiric:                                The empirical basis is based on the information from 

implemented interviews, where the companies application about 
taking care of customer relationships, in order to achieve 
increased customer loyalty, is presented. 

 
Analysis: On the basis of the processed empirical basis, a deeper analysis 

has been made around the case study companies view of taking 
care of customer relationships with link to produced theory. 

  
Conclusion and discussion: The study has demonstrated that it occurs many resemblances 

between the company’s strategies, in order to take care of and to 
maintain existing customer relationships, where treatment 
towards the customer constitutes a main attribute. 
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Introduktion 
 
Detta inledande kapitel ger en inblick i vad denna studie omfattar, vilket inleds med en 
beskrivning utav relationsmarknadsföringens framväxt. Detta följs utav en diskussion kring 
vikten av att vårda och bibehålla relationen till kunden, vilket sedan mynnar ut i studiens 
problemformulering samt syfte. Avslutningsvis, presenteras studiens avgränsningar samt en 
övergripande disposition.  
 
 

Problembakgrund 
I dagens snabbt förändrade affärsmiljöer och större efterfrågningar hos konsumenter, behöver 
företag söka nya vägar för att behålla konkurrensfördelar genom att vårda kundrelationer, i 
syfte att bibehålla befintliga kunder (Kracklauer, Quinn Mills & Seifert, 2004). Det tidigare 
aktuella synsättet på att produkten står i centrum, befinner sig numera i skuggan av 
kundorientering. Idag råder tendensen att produkterna anpassas alltmer till små segment, 
vilket i sin tur ökar behovet för företagen att lära känna sina kunder. I relations-
marknadsföring står kunden i centrum som en unik tillgång till företaget. Marknadsförings-
arbetet riktas mot kundrelationer, där dagens företag eftersträvar en långvarig interaktion 
genom att vårda samt bibehålla sina relationer med den befintliga kundkretsen. (Pihlsgård, 
Nilsson, Jansson & Andersson, 2006)   
 

”En lång relation blir effektivare för alla parter...  Man lär sig hantera relationen, utnyttja 
den intensivare och effektivare.” 

(Gummesson, 2006, s. 40) 
 
Dock finns det en annan synvinkel på långsiktiga kundrelationer, som ifrågasätter om 
långvariga kundrelationer ständigt är att preferera. Grayson och Ambler (1999) motiverar 
varför sådana relationer inte alltid är att föredra. Långsiktiga relationer kan skapa ett 
relationsmönster som minskar de positiva effekterna av engagemang och tillförlit. Detta kan 
även leda till stelhet samt försvagad objektivitet, vilket kan tillföra ett minskat värde i en 
relation.  
 
Termen relationsmarknadsföring dyker upp i början av 1980-talet, då intresset kring relationer 
och dess betydelse ökar alltmer (Tufvesson, 2005). År 1983 beskrivs relationsmarknadsföring 
för första gången av Theodore Levitt, som menar att relationen utvecklas en viss period efter 
försäljningens skede, vilket ligger till grund för konsumentens framtida val av försäljare 
(Relationship Marketing, 2009). Gummesson (2006) tar upp relationsmarknadsföringens 
kärnkomponenter som relationer, nätverk och samspelet parterna emellan, där vikten ligger på 
värderingarna av kundrelationer, tillämpade i praktiken. Begreppet får stor betydelse under 
1990-talet, då långvariga relationer med kunden blir marknadsföringens kärna (Tufvesson, 
2005). Denna period kännetecknar uppkomsten av ett nytt begrepp, vilket är nästan identiskt 
med relationsmarknadsföringens innebörd, Customer Relationship Management (CRM).  
Numera står CRM för det centrala begreppet och är det mest använda inom området. Dock, 
åsidosätter CRM nätverket och fokuserar enbart på samspelet mellan företag och konsument. I 
en relation har parterna kontakt samt en gemenskap i form av olika aktiviteter, då det sker ett 
samspel, vilket kallas för interaktion. (Gummesson, 2006)  
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Parvatiyar och Sheth (2001) menar att CRM handlar om en process, bestående av att ingå, 
upprätthålla samt vårda partnerskap med en utvald kundkrets, för att kunna skapa mervärde 
för både kunden och företaget. Detta inkluderar en integration av marknadsföring, försäljning, 
kundservice och leverantörskedjan för att öka kundvärdet.  
 
Schmitt (2003) riktar stark kritik mot CRM och påstår att CRM-strategins fokus, snarare ligger 
i själva transaktionen än på relationerna. Företagen registrerar enbart den information i sina 
databaser som är lätt att mäta samt som enbart är viktig för företagets intresse, men som sällan 
hjälper att utforma förhållande eller upprätta emotionella bindningar med konsumenten. 
Snarare behöver dagens företag en strategi som tar konsumenten på allvar. En sådan strategi 
skulle i sin tur vara Customer Experience Management (CEM), vilket inte enbart fokuserar på 
funktionella transaktioner, utan främst på att skapa värde för kunden och hjälpa den i 
beslutstagandet, inköpet samt produktanvändningen. CEM är alltså en riktning inom 
relationsmarknadsföring som behandlar konsumentens hela upplevelse beträffande 
varan/tjänsten och företaget. CEM:s fokus ligger fullständigt på kunden samt går längre än 
CRM, genom sin strävan att upprätthålla långvariga och givande relationer med kunderna, 
som skapar värdet både innan och efter köpet. Men, enligt Grönroos (2000) skapas värdet i en 
relation under samspelet mellan kunden och företagets anställda. Värdet påverkar kundens 
belåtenhet på längre sikt, vilket både speglar bilden av företaget samt formar kundens attityd. 
Fokus ligger i den värdeskapande processen som i sin tur leder till ett resultat, vilket avgör om 
kunden blir nöjd. Detta kan i sin tur stärka kundrelationen. 
 
Storbacka och Lehtinen (2000) förklarar innebörden av termen kundrelation, som parternas 
anpassningsprocess till varandra, där gemensamma värden skapas samt eftersträvas i 
förhållande till varandra. Målet är att ständigt stärka och förbättra relationen, där fokus i en 
framgångsrik relation ligger i samspelet samt strävan efter ömsesidig utveckling av 
gemenskapen. Tanken är att utveckla en gemensam process som slutar i en win-win situation, 
där båda parterna vinner när relationsbandet har förstärkts. 
 
Relationsmarknadsföring kan definieras på många olika sätt. Alltsedan begreppet har blivit 
mer utvecklat och godtaget av marknadsförarna runtom i världen, finns det ännu ingen 
allmänt accepterad definition av relationsmarknadsföring (Ngai, 2005). Levitt belyser vikten 
av långvariga relationer mellan företag och kund och lyfter upp betydelsen av bra service och 
kvalité, som grunden till relationens vårdande samt en uppnådd kontinuitet (Relationship 
Marketing, 2009). Grönroos (2000) utgår från en filosofisk och mer komplex syn på ämnet 
samt klargör att intentionen med relationsmarknadsföring är att identifiera, bibehålla, vårda 
samt utveckla relationer med kunder och andra parter, men även avsluta dessa om så är 
nödvändigt. Som förstärkning till denna definition tas en interaktion upp parterna emellan 
samt uppfyllandet av överenskomna förpliktelser. Detta, för att kunna uppnå ekonomiska men 
även andra mål och tillgodose alla inblandades önskemål.  
 
Med hänsyn till sin heltäckande och välutvecklade karaktär, anses Grönroos definition av 
relationsmarknadsföring vara mest relevant för valt ämnes- samt fördjupningsområde. 
Därmed kommer den att användas mest under denna undersöknings gång. Som nämnt ovan, 
innebär relationsmarknadsföring att urskilja, grunda, vårda samt fördjupa relationer till 
kunderna, men även avsluta dessa om så är nödvändigt (Grönroos, 2000). Dock är det viktigt 
att tydliggöra en åtskillnad mellan definitionens komponenter, då studiens fokus ligger på att 
vårda samt bibehålla kundrelationer. Detta, för att det är en viktig faktor i bl.a. tjänsteföretag, 
exempelvis inom bankverksamheten, att kunna bibehålla relationer med den befintliga 
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kundkretsen, samtidigt som dagens rådande finanskris tycks försvåra denna process. Detta 
bidrar till en mer ansträngande och komplex uppgift för företagen att kunna behålla sina 
befintliga kundkretsar samt uppmuntra till att vara mer optimistiska och förtroendefyllda i 
företaget. Därmed anses detta vara ett lämpligt tillfälle att studera hur företagen vårdar samt 
bibehåller sina kundrelationer. 
 

Problemdiskussion 
Grönroos (2000) hävdar att relationsmarknadsföring bl.a. innebär att vårda och bibehålla de 
befintliga relationerna. För att kunna vårda en relation till kunden är det av ytterst stor vikt att 
kunden känner sig nöjd med den upplevda produkt- eller tjänstekvalitén i transaktionen. Detta 
är även en förutsättning för fortsatt utveckling av kundrelationen och en önskad 
återkonsumtion vid nästa tillfälle. Gummesson (2006) menar att relationer avser interaktion 
mellan två parter, vilket inom marknadsföringen resoneras som kontakt, d.v.s. aktiviteter och 
samspel mellan företag och kund. En kundrelation är ett förlopp, där det sker ett utbyte av 
resurser och värdeskapande mellan företag och kund (Storbacka & Lehtinen, 2000). För att en 
relation dock skall kunna hålla i längden är det nödvändigt att vårda den. Med vårdandet av en 
befintlig relation menas den posttransaktionsprocess i form av ständig interaktion samt 
kommunikation mellan företag och kund, vilket kan resultera i att kunden bestämmer sig för 
att återkomma, stanna kvar och eventuellt utöka relationen, d.v.s. vara lojal. (Grönroos, 2000)  
Enligt Oliver (1999) innebär lojalitet kundens inre förpliktelse till framtida konstanta återköp 
av samma vara/ tjänst, oavsett situationens samt marknadsföringens påverkan för att ändra 
dennes ställning.  
 
Tufvesson (2005) hävdar att relationer inte är statiska och oföränderliga företeelser. 
Visserligen förändras en relation genom tiden och det gäller att ständigt vara i trenden av 
förnyelsen. Storbacka och Lehtinen (2000) anser att det är företag som bär ansvaret för att 
skapa kundrelationer, eftersom det i dagens starka konkurrenssamhälle, inte kan förväntas att 
ett sådant initiativ kommer ifrån kunden. Därmed gäller fokus på kundrelationer som den 
huvudsakliga affärsstrategin i de flesta företagen. I kundrelationen där det saknas 
engagemang, antingen från den ena eller den andra parten, är risken stor att interaktionen blir 
ytlig samt saknar förtroende och gemenskap. Kundrelationer skapar ett betydelsefullt 
utbytesvärde för företaget i form av kunskap och handlingar och behöver av den orsaken 
vårdas. Utifrån detta har företaget möjlighet att evaluera hur det kan hjälpa kunder, hitta bästa 
lösningar för dem samt få de att vara lojala. 
 
Enligt Gummesson (2006) har tidigare studier påvisat ett samband mellan hög vinst och hög 
kundtillfredsställelse. Trots detta kan inte företag känna sig säkra även om de har 80 eller 90 
procent nöjda kunder. Även om studierna har visat att nöjda kunder oftast är lojala, 
förekommer det avvikelser från detta påstående. Dagens konkurrens och marknadsföring har 
stor inverkan på kunden, vilket lockar denna att byta företag och testa något nytt, även om 
denna var nöjd med det förutvarande företaget. Däremot finns det ett stort antal missnöjda 
kunder som ändå bestämmer sig för att stanna kvar och förblir då trogna till samma företag, 
trots den sämre kvalitén och missbelåtenheten. Storbacka och Lehtinen (2000) tillägger att 
känslor har en stor betydelse i utvecklingen och bibehållandet av en relation, då dessa utgör 
kärnan i kundens medvetande när ett beslut om köpet skall fattas.  
 
Som nämnts ovan, innebär kundvård den huvudsakliga strategin i dagens affärsvärld, där 
fokus ligger på att vårda samt bibehålla relationer med kunderna (Stone, Woodcock & 
Machtynger, 2000). Detta är viktigt, ty det är dyrare för ett företag att förlora en kund än att 
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behålla den redan existerande (Kotler, Armstrong, Saunders & Wong, 2002). En lojal kund 
stannar länge i företaget samt köper mer och ofta, vilket skapar ett långvarigt relationsvärde 
parterna emellan. Detta i sin tur leder till minskade utgifter för företaget i form av mindre 
satsning på försäljningsavdelningens försök att skaffa nya kunder, eftersom de befintliga 
kunderna oftast är mer ansvariga samt pålitliga. (Stone et al., 2000) 
 
I dagens konkurrenssamhälle har det blivit allt viktigare att kunna behålla sina befintliga 
kunder samt öka deras lojalitet gentemot företaget. Detta har föranlett författarna till denna 
uppsats till stort intresse och nyfikenhet inom ämnesområdet, vilket har gjort att forskningens 
riktning leder mot vårdandet och bibehållandet av kundrelationer. I vidare forskning omfattar 
även vårdandet en utveckling av relationen.  

Problemformulering 
Utifrån ovanstående diskussion, har en problemformulering utformats som ansågs vara 
relevant för studien. 
 
 Hur kan företag vårda sina befintliga kundrelationer? 

  
Som tidigare diskuterats, innebär relationsmarknadsföring en eftersträvan för företag att 
utveckla samt vårda långvariga kundrelationer som leder till ökad kundlojalitet. Eftersom 
kundlojalitet är ett centralt begrepp inom relationsmarknadsföring, anses det vara av stor 
relevans att låta begreppet bli studiens kärna. Det finns ett antal viktiga faktorer som har en 
stor inverkan på att kunna öka kundlojalitet, vilka är; kompetens, kommunikation, 
klagomålshantering, engagemang, tillit samt relationskvalité. Dock, grundar sig ökad 
kundlojalitet på att ett ökat värde har skapats genom dessa faktorer i kundrelationen, vilket 
resulterar i studiens syfte. 

Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur företag kan vårda befintliga kundrelationer och därigenom 
uppnå ökad lojalitet. 
 

Avgränsningar 
För att öka studiens relevans har följande avgränsningar gjorts: 
 
 Studien tillämpas på bankföretag som är belägna i Halmstad.  
 
 Studien fokuseras på hur företag vårdar sina kundrelationer gentemot privatkunder.  

 
 Studien är gjord utifrån ett företagsperspektiv.  
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Disposition 
Här nedan följer en disposition över studiens upplägg, i syfte att kunna ge läsaren en bättre 
överblick.  
 
 
 

 

Här beskrivs bakgrunden till valt ämne som följs utav 
en diskussion som leder till studiens problem-
formulering och syfte. Även avgränsningar samt 
disposition presenteras.  

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som 
ansetts vara relevant för denna studie, där teori kring 
kundvård samt en tillämpad kundvårdsstrategi, belyses. 

Här beskrivs och motiveras valet av metod samt 
tillvägagångssätt för denna studie. Även studiens 
tillförlitlighet och källkritik kommer att presenteras.  
 

Den empiri som samlats in från intervjuerna 
presenteras i detta kapitel, där en kort presentation 
utav fallföretagen inleder kapitlet. 

Här analyseras den empiri som samlats in, vilken även 
kopplas till den tillämpade teorin. Kring detta förs en 
diskussion och en djupare analys presenteras.  
 

Utifrån studiens teoretiska referensram och den 
analys som gjorts på insamlad information, dras i 
detta kapitel slutsatser för studien. Avslutningsvis 
presenteras förslag till vidare forskning. 
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Teori 
 
I detta avsnitt behandlas den teori som utgör studiens teoretiska referensram. Avsnittet inleds 
med en redogörelse för begreppet kundvård, vilken följs utav en presentation av en utarbetad 
kundvårdsstrategi, som omfattar begreppen; kompetens, kommunikation, klagomåls-
hantering, engagemang, tillit, relationskvalité och avslutningsvis kundlojalitet. 
 

Vård av kundrelationer 
”Om du inte tar hand om dina kunder så gör någon annan det.” 

(Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 195) 
 
Enligt Storbacka och Lehtinen (2000) innebär en kundrelation en värdeskapande process 
mellan kund och konsument, som består av resursutbytande möten. Det har blivit en alltmer 
naturligare samt viktigare del i marknadsföringen att bygga upp och stärka kundrelationer 
genom att identifiera och tillfredställa kunders behov samt bemöta kundens förväntningar på 
bästa sätt, vilket kan benämnas kundvård (Echeverri & Edvardsson, 2002; Sörqvist, 2000). 
Sörqvist (2000) menar vidare att den avgörande faktorn för att uppnå detta är att oavbrutet 
lyssna på kunden samt studera dennes beteende, då företag sålunda erhåller information om 
kundernas behov samt efterfrågningar. Beräkningar visar att det kostar fem till tio gånger mer 
att skapa nya kundkretsar, än att bevara befintliga kundrelationer, genom att både skapa och 
öka lojalitet hos dessa. (Echeverri & Edvardsson, 2002; Zeithaml & Bitner, 2002)  
 
Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) innebär vårdandet av en relation både att investera i 
den, men även att se till att kunden blir väl omhändertagen vid varje individuell transaktion. 
Kundvård kan även anses vara omtanke omsatt i handling, vilket kan uttryckas enligt 
följande:  
 

”Behandla kunden så som du själv vill bli behandlad.” 
(Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 196). 

 
När ett företag väl fått en kund att ta del av företagets tjänst, kan det anses som att företaget 
redan uppnått sitt slutgiltiga mål. Detta är dock endast ett tillfälle för företaget att grunda en 
framtida kundrelation, då företaget bör sikta mot att upprätta långsiktiga samt varaktiga 
relationer. (Ibid) 
 

Kundvårdsstrategi 
Varje företag är i behov av att utforma sin unika kundvårdsstrategi för att stärka samt 
bibehålla befintliga kundrelationer. Beroende på företag är dessa i behov av en strategi som är 
utarbetad efter att tillgodose sina kunders behov för att nå deras uppsatta mål. (Gordon, 1998) 
 
En strategi som kan användas för att vårda och bibehålla lojala kunder presenteras nedan. 
Strategin omfattar följande begrepp, vilka anses vara styrkan i relationsmarknadsföring; 
kompetens, kommunikation, engagemang, konflikthantering, tillit, relationskvalité och 
kundlojalitet. Dessa begrepp har en stark anknytning till varandra, då företagens kompetens, 
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kommunikation, engagemang och konflikthantering har både en direkt och indirekt 
anknytning till kundlojalitet, medan förtroende och relationskvalité är direkt knutna till 
kundlojalitet. Genom att skapa ett starkt förtroende samt bygga kvalitativa relationerna, ökar 
företags möjligheter att behålla kunders lojalitet. Ett företag som visar ett större engagemang i 
relationen, kommunicerar på effektivt sätt, innehar kompetensen till att anpassa servicen och 
kan hantera konflikter på ett tillfredställande sätt, kommer att vinna kundernas förtroende 
samt skapa kvalitativa relationer med dem. Detta kan i sin tur öka kundernas lojalitet 
gentemot företaget. (Ndubisi, Wah & Ndubisi, 2007) 
 
 

 Källa: Ndubisi et al., (2 00 7), fig. 1, sid. 224 
 
Dwyer, Schurr och Oh (1987) i Ndubisi et al., (2007) menar att konflikthantering handlar om 
leverantörernas förmåga att undvika och lösa uppenbara samt potentiella konflikter, men även 
att ha förmågan att kunna lösa uppstådda problem genom öppna diskussioner. Tronvoll (2007) 
menar att en konfliktsituation kan uppstå när ett klagomål framförs av en konsument. Då 
denna studie behandlar vårdandet samt bibehållandet av kundrelationer, görs en avvikelse från 
denna modell, där konflikthantering ersätts av rubriken klagomålshantering, ty detta har en 
stark bidragande effekt gällande kundens lojalitet gentemot ett företag.   
 

Kompetens 
En organisation som håller kompetensen på en hög nivå har goda förutsättningar för att 
överleva och skaffa lojala kunder (FSA om kompetens, 2009). Gummesson (2006) ser på 
kompetens som något nödvändigt i ett företag, för att kunna förbättra, förnya samt 
marknadsföra produkter och tjänster. Enligt FSA om kompetens (2009) benämns kompetens 
som en kombination av erfarenhet, färdighet och kunskap, där skickligheten att kunna 
använda dessa på rätt sätt har en stor betydelse för att bl.a. skapa värde åt kunden. Kompetens 
är därför individens personliga förmåga att fungera i verksamheten för att kunna utföra 
arbetsuppgifterna.  

Ivarsson (2005) nämner tre olika typer av kunskaper. Den första avser färdighetskunskap, som 
innebär praktisk vetskap och bygger på de tidigare erfarenheterna. Den andra är social 
kunskap, vilket innebär förmågan att interagera med andra människor i omgivningen. I allt 
större grad riktas uppmärksamheten mot den sociala kompetensen, ty Magnusson och 
Forssblad (2000) hävdar att det inte längre räcker att en anställd kan utföra sina arbets-
uppgifter på ett bra sätt, utan även förmågan att samarbeta med andra människor i 
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omgivningen spelar en stor roll. Vidare, den tredje, teoretiska kunskapen är den som skaffas 
via skolutbildning (Ivarsson, 2005). En ytterligare viktig dimension av kompetens intar 
affektiv kompetens, vilken betecknar den känslomässiga biten såsom vilja och tålamod eller 
stresshantering, risktagande, konflikthantering och dylikt (FSA om kompetens, 2009). 

Olika arbeten kräver olika kunskaper och skickligheter för att en god kompetens skall uppnås. 
Därför är det viktigt att de kraven som ett visst arbete har, stämmer överens med den 
anställdes kunskaper. Detta medför även ett fastställande av de personliga egenskaperna för 
att försäkra att den anställde har den rätta prestationsförmåga som krävs för arbetets natur. 
Prestationens kvalité består just av de personliga karaktärerna, kompletterade med kunskapen, 
skickligheten och arbetskraven. Alltså, graden i vilken kompetensen tillämpas anses som 
prestationsmått. Denna kombination av olika kunskaper och färdigheter är inte längre av lika 
väsentlig grad. Kompetensutveckling blir allt viktigare i takt med de rapida förändringarna, då 
den bidrar till den personliga utveckling samt underlättar arbetet och anpassningen till 
förändringarna i verksamheten. (FSA om kompetens, 2009) 

 Intern utbildning  
Zeithaml och Bitner (2002) hävdar att framgångsrika företag investerar hårt i intern utbildning 
samt ser till att dessa utbildningar passar företagets egna affärsmål och strategier. Enligt 
Grönroos (2000) är en av de nyckelfaktorerna i ett företag att ha rätt personal med rätt 
kompetens. Därmed anses utbildning som en nödvändig grund för ett välfungerande företag. 
Anställdas attityder och kunskaper kan utvecklas genom utbildning inom s.k. servicekunskap. 
Fokus ligger på tre olika områden. Hollistisk servicestrategi förklarar den rollen som en 
anställd har gentemot andra anställda inom företaget, liksom mot kunderna. Wiersema (1997) 
påpekar att om det interna samarbetet inte fungerar väl, kan inte heller någon utveckling 
förväntas. Därför är det viktigt att medarbetarna strävar åt samma mål. Vidare förklarar 
Grönroos (2000) att det andra området omfattar en förbättring av de gynnsamma attityderna 
mot arbetsuppgifterna. Den tredje innebär en utveckling av färdigheterna inom kundservice, 
samt försäljning och kommunikation.  
 
Zeithaml och Bitner (2002) påpekar vikten med utbildning av frontpersonalen, för att skaffa 
interaktiva färdigheter som artighet, omtänksamhet, empati m.m. Stödpersonal, styrelse och 
arbetsledare bör också ha liknande färdigheter inom interaktion och service. Såvida inte 
frontpersonalen får höga värderingar och ett korrekt handlingssätt från deras ledare, är det 
omöjligt att förvänta sig av de att leverera högkvalitativ service till kunderna. Arnerup- 
Cooper och Edvardsson (1998) menar att välutbildad personal kan utföra sitt arbete med 
högre kvalitet, vilket i sin tur leder till ett gott renommé för företaget samt att det är företagets 
framtida konkurrensmedel. Den interna utbildningen i form av seminarier och kurser, leder till 
högre motiverad personal samt en ökad trivsel i arbetet, vilket medför en positiv inverkan på 
interaktionen med kunden. Även Ivarsson (2005) nämner att kompetens är en konkurrens-
fördel för företaget, vilket kan skapa värde åt kunden. Det bör satsas på kompetens, då det för 
med sig positiva effekter, bl.a. en högre konkurrenskraft. Utöver detta nämns de kritiska 
ställningarna kring det intellektuella arbetet, då det påstås att samhället även är i behov av 
mindre engagerade medarbetare som ska utföra arbeten med lägre krav på utbildning.  
 
 Kunddatabas 

För att kunna öka relationsvärde behöver företaget ha data om kunden och relationen. 
Management av kunddata blev ett nytt kompetensområde i slutet av 1900-talet och har som 
mål att integrera informationssystem. Företagen registrerar information om relations-
händelser som kundbeteende, förhållningssätt, perceptioner etc., för att kunna övervaka samt 
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förbättra relationerna, vilket i sin tur leder till att värde skapas åt kunderna. Det finns två 
förhållningssätt till detta. Den ena är organisationsminne i form av kunddatabas, där det lagras 
information om olika dimensioner som varuinköp, priser, relationsutbytet och dylikt. Detta 
minne ger möjlighet för företagen att ha inblick i kundmöten, för att kunna öka kundvärdet. 
Den andra består av data om kundernas synsätt samt frontpersonalens evidens om samspelet 
med dem. Detta bidrar till registrering av kunduppfattningar och idéer om varor/tjänster. Men, 
kundinformation samlas både internt i form av data, registrerad av frontpersonalen samt 
externt, genom kundundersökningar i form av bl.a. intervjuer. (Storbacka & Lehtinen, 2000)  
 
Kahn (1995) framhåller att kunden är den viktigaste informationskällan för att ta reda på hur 
företagets varor/tjänster uppfattas. Därför bör företagen utföra liknande undersökningar med 
jämna mellanrum samt utgå ifrån samma frågor, för att kunna använda den insamlade data på 
ett konstruktivt sätt. Sörqvist (2000) förklarar att ett eventuellt förekommande problem kan 
vara att information om konsumenterna finns utspridda i olika delar av organisationen. 
Vanligen utförs kundmätningar av marknadsavdelningen, medan det i själva verket är front-
personalen som har störst kunskap om kundernas hållningssätt och attityder. För att det mest 
sanningsenliga resultat ska uppnås, bör flera olika metoder kombineras. Kahn (1995) hävdar 
att det är främst frontpersonalen som bör utföra undersökningen, eftersom den har mest 
kontakt med kunderna. Men, det är minst lika viktigt att ledningen går ut på fältet, träffar sina 
kunder och kommunicerar med dem, för att skaffa sig en annan synvinkel samt få ett underlag 
för strategiskt beslutsfattande. Detta är en nödvändig detalj i processen eftersom kunderna kan 
övergå till ett annat företag som erbjuder lika produkter, om de känner ett minsta lilla 
missnöje, inte minst i kommunikationen. 
 

Kommunikation 
Kommunikation är ett begrepp som tidigare använts i samband med att företag informerat 
marknaden om dess erbjudande samt förträfflighet. Detta är idag under växande förändring 
och företag inser alltmer att denna kommunikation behöver kompletteras med en kontinuerlig 
kommunikation som vänder sig till individen själv, en s.k. kunddialog. (Blomqvist, Dahl och 
Haeger, 2004)  
 
Grönroos (2000) använder termen relationsdialog som en interaktiv process, där båda parter 
resonerar och tänker tillsammans, som bygger på en tvåvägskommunikation. Peppers och 
Rogers (1999) delar denna åsikt och benämner dialog som en interaktiv kommunikation 
mellan företag och kund. Vidare, anser Echeverri och Edvardsson (2002), att interaktiv 
kommunikation är den situation som sker ansikte mot ansikte, vilken även kan beskrivas som 
”sanningens ögonblick”. Kunddialogens syfte är att båda parter ska ha samt har vilja att 
utveckla en gemensam förståelse vid uppståndelsen av ett problem, vilket i sin tur skall bidra 
till en problemlösning (Grönroos, 2000). Grönroos (2000, s. 278) belyser även arbetet bakom 
att resonera tillsammans, vilket innebär;  
 
”...the willingness of both parties to listen and an ability to discuss and communicate for the 

sake of achieving a common goal.” 
 
Blomqvist et al., (2004) menar att en dialog består av ett ständigt utbyte av information som 
ska bidra till utveckling av kundrelationen, i syfte att skapa samt öka värde för kunden. 
Eftersom dialogen möjliggör ett meningsfullt informationsutbyte, finns det ett antal faktorer 
som anses utgöra en bra kunddialog. Den ska vara kunddriven, relevant, kontinuerlig, 
anpassad samt lättförståelig. Anderson, och Narus (1990) i Ndubisi et al., (2007) menar att 
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informationen även behöver vara pålitlig, för att båda parter ska känna att det finns ett starkt 
knutet förtroende för varandra. För att relationen ska kunna utvecklas är det viktigt att utbytet 
av information är ömsesidigt (Grönroos, 2000; Blomqvist et al., 2004). Vidare påpekar 
Blomqvist et al., (2004), men även Storbacka och Lehtinen (2000), att det är av stor vikt att 
företag regelbundet tar initiativ till kontakt med kunden. Blomqvist et al., (2004) menar att 
kunder som alltid själva initierar kontakten med företag, är mindre benägna att uppfatta att de 
har en relation. Storbacka och Lehtinen (2000) påvisar ett annat argument och hävdar att när 
kunden ansvarar för att utveckla relationen, kan denna begränsas p.g.a. kundens kompetens. 
Hur ofta kunden bör kontaktas går inte att säga, utan Blomqvist et al., (2004) menar att en bra 
riktlinje är när det finns information att förmedla. Det är även viktigt att informationsutbytet 
sker regelbundet, för att företag ska lära sig att hantera individuella relationer på bästa sätt, 
vilket även medför att intresset kring kunderna kan hållas uppe. Det är ytterst nödvändigt för 
företag att ta del av kundernas synpunkter och krav, för att lyckas följa upp eventuella 
missnöjen och klagomål kunden kan ha på verksamheten. (Blomqvist et al., 2004)  
 

Klagomålshantering 
Enligt Tronvoll (2007) kan sättet hur ett klagomål hanteras, ha en viss inverkan på relationen 
mellan konsument och företag. Även Blomqvist et al., (2004) belyser detta samt förklarar att 
företag bör uppmuntra missnöjda kunder att framföra klagomål. Vidare kan detta medföra att 
företag undviker att drabbas av negativ word-of-mouth, som är svår att reparera, men även att 
ha stora möjligheter att behålla kunden och därmed stärka relationen. Men, för att kunna 
stärka relationen bör dock företag ha kunskap i att hantera inkommande klagomål. Enligt 
Grönroos (2008) är klagomålshantering ett begrepp som står för det traditionella 
tillvägagångssättet att hantera felaktiga varor eller tjänster, vilket bygger på att kunder lämnar 
in ett formellt klagomål när de drabbats av ett problem. Både Echeverri och Edvardsson 
(2002) samt Sörqvist (2000) menar att ett klagomål inte ska associeras med negativitet, utan 
istället se missnöjet, som kunden framför, som en tillgång. Även Barlow och Möller (1997) 
påvisar detta och menar att företag ska betrakta klagomål som en gåva till företaget. 
 

”Klagomålet utgör en återföringsmekanism som kan hjälpa företagen att snabbt och billigt 
ändra på sina produkter, sin service och/eller sina marknadssatsningar för att bättre 

tillgodose kundernas behov.” 
(Barlow & Möller, 1997, s. 11)   

 
Klagomålet skall dock hanteras på rätt sätt för att företaget ska kunna se det som en tillgång 
(Echeverri & Edvardsson, 2002). Bowen och Johnston (1999) menar på att det finns fyra 
riktlinjer som är centrala vid hanteringen av kundklagomål:  
 
 Respons – ge kunden snabb respons och visa på medvetande om att ett problem har 

uppstått. 
 Information – ge en ursäkt för felet samt komma med förslag till lösning. 
 Agerande – rätta till det aktuella felet samt följa upp för att undvika en återupprepelse. 
 Kompensation – erbjuda en eventuell kompensation. Sörqvist (2000) menar på att 

kompensationens syfte är att återskapa ett förtroende samt öka tillfredställelsen.  
 
Eccles och Durand (1998) anser att det är ytterst viktigt att personalen är utbildad för att 
kunna hantera olika klagomålssituationer. Personalen är ansvariga för kundens slutgiltiga 
intryck och bör därför vara medvetna om hur bästa möjliga bemötande ska gå till, för att möta 
behov och förväntningar hos kunden. Zeithaml och Bitner (2002) instämmer med detta 
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påstående och menar även att kunder förväntar sig en lösning av personen som tar emot 
klagomålet. En väl utarbetad klagomålspolicy underlättar arbetet för personalen och 
möjligheten till att kunden blir nöjd ökar markant (Barlow & Möller, 1997; Sörqvist, 2000). 
Eccles och Durand (1998) hävdar att 80 % av missnöjda kunder återvänder om de är nöjda 
med bemötandet vid klagomålet. Det är enbart de kunder, som uppger sig vara nöjda, som 
kommer att ägna sig åt någon betydande positiv word-of-mouth, d.v.s. ett gott rykte i positiv 
bemärkelse, åt företaget (Grönroos, 2008). Zeithaml och Bitner (2002) belyser vikten av att 
även förlorade kunder kan öka kunskapen om att hantera klagomål. Företag har då möjlighet 
att visa engagemang genom att undersöka anledningen till kundens brytning med företaget 
och kan utifrån det lära sig av bortfallet, för att liknande situationer inte ska återupprepas.  
 

Engagemang 
Enligt Swartz och Iacobucci (2000) innebär engagemang parternas motivation samt önskan att 
upprätthålla en värdefull relation. Detta tyder på en hög grad av ansvar för att lyckas med 
relationen samt att uppnå en ömsesidig tillfredsställelse och förmån för alla parter. Fullerton 
(2004) påstår att ett kundorienterat företag arbetar för ändamålen att skapa förtroende samt att 
upprätthålla varaktiga relationer med kunden, genom att erbjuda högt värde. Saknar en kund 
engagemang samt förtroende i sin samarbetspartner, kan all satsning från företagets sida i att 
vårda och bibehålla relationen vara fullständigt resultatlöst. Engagemang stärks först när 
företaget bevisar att det är pålitligt, riktigt intresserat av att tillgodose kundernas behov samt 
erbjuda produkter som skapar ett överlägset kundvärde samt stärker relationsbandet.  
 
 Relationsbindningar 

Relationsbindningar föreställer den gemensamma strävan, där två parter agerar på ett sådant 
sätt att en förbindelse uppstår mellan dem (Swartz & Iacobucci, 2000). Förbindelse är en 
grundläggande förutsättning för att åstadkomma en stark relation. Engagemanget i relationen 
påverkas beroende på vilken typ av bindning två parter grundar sin relation på. Därav delas 
förbindelse i två grupper: strukturella och sociala bindningar. (Dash, Bruning & Guin, 2009) 
 
Strukturella bindningar är baserade på uppgiftsfokusering mellan köpare och säljare, som 
håller säljare och köpare bundna i relationen samt är ett resultat av ekonomiska, strategiska, 
teknologiska eller organisatoriska ömsesidiga förmånerna (Ibid). Teknologirelaterade 
bindningar sker när kunderna använder sig utav vissa teknologier som ett företag erbjuder och 
som inte ett annat företag har i sitt utbud. Detta är ett sätt att ha en förbindelse med kunden, 
vilket kan hindra kunden från att oväntat avbryta relationen med företaget. I en relation kan 
det även finnas juridiska orsaker till förbindelsen, vilka uppstår via olika avtal mellan 
parterna. Dessa avtal kan hindra den ena eller båda parterna från en plötslig samt omedelbar 
avbrytning av relationen. (Storbacka & Lehtinen, 2000)   
 
Däremot visar de sociala bindningarna det personliga bandet mellan köpare och säljare, då 
dem personliga faktorerna såsom tillit utgör ett av de huvudelementen för en varaktig relation 
(Williams, Han & Qualls (1998) i Dash et al. (2009)). Swartz och Iacobucci (2000) klargör att 
sociala bindningar har ett stort värde för konsumenten. Det är viktigt för konsumenten att vara 
igenkänd, att företaget känner till dess namn, men även att utveckla en vänskaplig relation 
med personalen på en individuell nivå och i sin tur betraktas som någon med speciell status. 
För att stärka bandet kan företag kontakta sina kunder på en regelbunden basis, förse den med 
information, skicka kort vid speciella tillfällen, ge bort present och liknande göromål, som 
vanligtvis finns i en vänskaplig relation. Dash et al. (2009) hävdar att både sociala och 
strukturella bindningar bidrar till att skapa engagerade och trogna kunder. 
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I samband med det ovan nämnda tar Blomqvist, Dahl, Haeger och Storbacka (1999) även upp 
de emotionella och värdebaserade bindningarna. Kunden är emotionellt engagerad i företaget 
och huvudfaktorn till en emotionell förbindelse utgör varumärket. Har företaget ett starkt 
varumärke, är det på god väg att vinna kundens hjärta. Värdebaserade bindningar har sina 
grunder i kundupplevt värde samt betyder ett underlag för lojalitet i en affärsrelation.  
 

Tillit 
Tillit i likhet med engagemang är en av de viktigaste faktorerna för att kunna förstå en 
relations styrka (Ndubisi et al., 2007). Enligt Zeithaml och Bitner (2002) har tidigare studier 
påvisat att kunderna föredrar att göra affärer med företag som är pålitliga samt håller vad de 
lovat. Tillit spelar en central roll i en framgångsrik relation och framställs som förmåga att 
utföra det som lovats på ett noggrant samt pålitligt sätt. 
 
Morgan och Hunt (1994) menar att tillit existerar när den ena parten har förtroende för sin 
partners tillförlitlighet och integritet. Enligt Mukherjee och Nath (2003) förmedlas tillit 
genom öppen kommunikation mellan parterna samt förklarar vidare att det är specifikt för 
individuella, face to face interaktioner mellan företaget och kunden, och därtill även kundens 
relation till företaget. Swartz och Iacobucci (2000) påstår att konsumenten bör ha tillit i 
företaget när det gäller rådgivning, vara/tjänstekvalité, leverans samt supportservice efter 
köpet. Det är svårt att föreställa en produktiv relation mellan företaget och konsumenten när 
dessa dimensioner saknas. Ndubisi et al., (2007) jämför tilliten med tron på att partnerns ord 
och löften är tillförlitliga samt med förväntan, att denne ska fullgöra sina förpliktelser i 
relationen. Swartz och Iacobucci (2000) tillägger att köparen som litar på säljarens 
trovärdighet och uppriktighet, litar även på säljarens ord att denne håller det som har utlovats, 
samtidigt som att han/hon har de färdigheter som krävs för att utföra sitt jobb på ett effektivt 
och tillförlitligt sätt. Zeithaml och Bitner (2002) förklarar hur viktigt det är att företagen inte 
lovar något som är omöjligt, då det råder en tendens att marknadsföra sina produkter, för att få 
de vara mer attraktiva på marknaden, än vad de i själva verket är. Lever inte produkten upp 
till det som tidigare utlovats, kan det leda till en motsatt effekt än förväntat. Leverantörens 
förräderi samt svek av tilltron kan leda till missförtroende samt avslutning av relationen 
(Ndubisi et al., 2007). Att leverera en tjänst på ett förtroendefullt sätt ligger även inom den 
anställdes ansvar, ty kunden överlåts till frontpersonalen som ska koordinera hans/hennes 
ärenden. Vid misslyckandet eller felet i tjänsten är det av väsentlig betydelse att försöka 
åtgärda detta omedelbart, för att kunna rätta till relationen och att kunden inte förlorar tillit i 
företaget, då detta kan leda till ett sämre rykte. (Zeithaml & Bitner, 2002)  
 
 Rykte 

Malaga (2001) menar att företagets rykte är en viktig dimension av tilliten. Webster (2009) 
definierar ryktet som en generell kvalitet eller karaktär, sedd eller dömd av människor i 
allmänt. Ryktet uppstår från ett specifikt varumärkes styrka, bekräftelsen från den tillförtrodda 
tredje parten samt av den tidigare interaktionen (Egger, 2000). Ba (2001) ser på ryktet som ett 
effektivt genomdrivande mått på ett hederligt beteende samt konstaterar vidare att när 
konsumenterna får kännedom om ett företags dåliga renommé, blir de oftast avskräckta från 
att bruka företagets varor/ tjänster. Lee och Turban (2001) hävdar att vid granskning av ryktet, 
undersöker konsumenten även företagets innovativa förmåga, baserad på konsumentens 
förväntan av företagets kunskaper och färdigheter. 
 
 

 
- 12 - 



 

 Delade värderingar 
I en relation finns det ett starkt samband mellan tillit och delade värderingar bland parterna. 
Delade värderingar innebär en omfattning av parternas gemensamma övertygelse om vad som 
är rätt eller fel, vilka beteenden, mål och policys som är viktiga respektive mindre viktiga 
samt lämpliga respektive olämpliga. När delade värderingar existerar mellan utbytesparterna, 
blir de genast mer engagerade i relationen. (Morgan & Hunt, 1994)  
 
Delade värderingar betraktas som en multidimensionell konstruktion och kan symbolisera 
företagets och konsumentens gemensamma uppfattningar om kritiska värderingar som 
exempelvis etik, säkerhet m.m. (Mukherjee & Nath, 2003). Huemer (1998) hävdar att etik, 
ärlighet och uppriktighet är huvudaspekter av en bra affärsmoralitet, samtidigt som de ökar 
tilliten samt utgör viktiga element av delade värderingar. Etiska värderingar hindrar företagen 
från att ge ut felaktig produktinformation eller avslöja och sälja konfident information om sina 
kunder till andra intressenter. Ackerman, Cranor och Reagle (1999) påstår att ytterligare en 
faktor som påverkar kundens tillit, är säkerhet. Ett antal enkätundersökningar i praktiken har 
visat att det råder en viss oro bland konsumenterna beträffande säkerheten av inte minst deras 
privatuppgifter, vilket kan ha en viss påverkan på relationen samt dess kvalité, när attribut 
som oro existerar.  
 

Relationskvalité  
Sörqvist (2000) menar att kvalitet är ett begrepp som används flitigt och som vanligtvis 
associeras med lyx och hållbarhet. Begreppets innebörd har dock utvecklats med tiden och 
blivit mer kundorienterat, vilket kan påverka kundens kvalitetsupplevelse. Detta kan 
definieras som: 
 

”Förmågan att uppfylla kundernas behov och förväntningar.” 
(Sörqvist, 2000, s. 11) 

 
Grönroos (2000) styrker detta och menar att kvalitet hos en vara eller tjänst, d.v.s. en produkt, 
är ett begrepp som avser vad kunden upplever att det är. Hur kunden upplever kvaliteten kan 
beskrivas utifrån två dimensioner. Den första är teknisk dimension, som motsvarar vad kunden 
tagit emot när samspelet med företaget är avslutat. Den andra är en funktionell dimension, 
som innefattar hur kunden mottagit varan/tjänsten. Grönroos (2008) poängterar vikten av att 
se kvalitet ur de båda dimensionerna, då den tekniska kvaliteten ofta anses vara den enda 
viktiga aspekten. Men, då det förekommer ett antal olika interaktioner mellan företag och 
kund, s.k. ”sanningens ögonblick” går det inte att förklara den kvalitet som kunden upplever, 
enbart genom den tekniska dimensionen. Här påverkas kunden av hur den tekniska kvaliteten 
överlåtits till honom/henne.   
 
Grönroos (2000) menar att upplevd kvalitet kan utvecklas till något som kallas relations-
kvalitet. Vidare menar Grönroos (2000) att relationskvalitet kan beskrivas som dynamiken 
hos långsiktiga kvalitetsutvecklingar i existerande kundrelationer. Levitt (1986) i Ndubisi et 
al., (2007) menar att relationskvalité är en mängd utav obestämt värde, vilket utvidgar 
produkter eller service och resultat i ett väntat utbyte mellan köpare och säljare. Begreppet 
refererar även till kundens uppfattning om hur väl hela relationen fullbordar kundens 
förväntningar, förutsättningar, mål och önskemål. Detta påstående har Grönroos (2000) 
invändningar mot samt menar att en relation alltid omfattas av två parter. Därav sker 
utvecklingen av relationskvaliteten från bådadera hållen, då parterna kan ha olika 
uppfattningar av hur de upplever relationskvaliteten. Echeverri och Edvardsson (2002) 
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tillägger att relationskvaliteten är processanknuten, d.v.s. knuten till hur tjänsten produceras 
samt levereras, vilket kan påverka kvalitetsresultatet och tillägger att ett sämre resultat än 
väntat, kan influera relationen avsevärt. Ett bra resultat har däremot en motsatt effekt och kan, 
enligt Peppers och Rogers (1999), skapa stora konkurrensfördelar, då företaget, som har en 
lärande relation till kunden, uppfyller dennes behov bättre än konkurrenterna. Detta kan bidra 
till ett ökat värde för kunden, men även en bekvämlighet. Vidare menar Peppers och Rogers 
(1999) att bekvämlighet är den främsta orsaken till kundlojalitet.   
 

Kundlojalitet 
Enligt Oliver (1999) är kundlojalitet den mest betydelsefulla faktorn, då den är avgörande för 
företagets framtid. Kundlojalitet är ett intressant begrepp, eftersom betoningen ligger i 
långsiktigheten i de relationer vi har till andra människor samt företeelser (Holmberg, 2004). 
Ända sedan 1920-talet har forskare intresserat sig för kundlojalitet, men ännu finns det ingen 
konkret definition av begreppet (Söderlund, 2000). Blomqvist et al., (2004) menar att 
kundlojalitet är ett flytande begrepp som bör betraktas utifrån två huvudinriktningar för att 
komma underfund med vad begreppet innebär; beteendeperspektiv samt ett attitydperspektiv.  
 
Utifrån ett attitydperspektiv baseras lojaliteten på kundens känslor och tankar gentemot ett 
specifikt objekt, exempelvis ett varumärke, butik, säljare etc. (Sörqvist, 2000). Kund-
tillfredsställelse är, enligt Oliver (1999), ett begrepp som är nära besläktat med lojalitet och 
som har en stark anknytning till attityder samt känslor. Sörqvist (2000) styrker detta 
påstående, då han menar att kundtillfredsställelse är en mental subjektiv upplevelse som 
baseras på kundens egna erfarenheter.  
 
Sörqvist (2000) menar att beteenderelaterad lojalitet är den starkaste formen av lojalitet, 
vilken bygger på kundens köpvanor och rutiner som gynnar företaget, d.v.s. kundens 
handlingar utan någon emotionell bindning. En del forskare har haft stora invändningar mot 
att enbart betrakta lojalitet som ett beteende (Söderlund, 2000). Vidare menar Holmberg 
(2004) att det inom denna inriktning är omöjligt att särskilja om lojaliteten är sann eller falsk. 
Kunden kanske praktiskt taget genomför regelbundna inköp, trots negativ inställning till 
företaget, vilket kan bero på bekvämlighet eller brist på alternativ. Detta resulterar i falsk 
lojalitet. (Blomqvist et al., 2004) 
 
Enligt Oliver (1999) blir ståndpunkten i lojalitetsbegreppet mer meningsfull om det omfattar 
både känslor och handlingar, d.v.s. att det ses både ur ett attitydperspektiv samt ur ett 
beteendeperspektiv. Utifrån ett företagsperspektiv ligger det ett stort intresse för att utveckla 
strategier som bidrar till ökad kundlojalitet (Holmberg, 2004). Blomqvist et al., (2004) 
diskuterar olika tillvägagångssätt för att öka kundlojaliteten samt nämner följande åtgärder: 
 

Minska den upplevda risken - de flesta köp är associerade med någon form av risk och därför 
är det av ytterst stor vikt att vinna kundernas förtroende. 
 
Ge ett bra första och sista intryck - ett dåligt första intryck kan vara svårt att reparera och 
likaså ett sista. Ett första och sista intryck är därför av stor vikt att få kunden att återkomma. 
 
Mät och styr kundens förväntningar - företag bör anpassa erbjudanden och preferenser efter 
kunders behov, vilket kan underlätta genom exempelvis marknadsundersökningar. Detta kan 
hjälpa företaget att få en uppfattning om kundernas förväntningar.  
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Upplys kunden - kunder som är väl informerade samt kunniga om företaget och dess 
erbjudanden, tenderar i större utsträckning att återkomma. 
 
Skapa byteskostnader - när en kund väl gått förlorad är det svårt att återfå denna. Därför 
skapas byteskostnader i syfte att behålla kunden. 
 
Gör kunden till en bättre användare - kunden blir utbildad till att vara en del av företagets 
medproducenter genom t.ex. kommunikation eller belöningar. 
 
 
 
 
 
I detta teoretiska avsnitt har Ndubisi et al., (2007) ursprungsmodell utvecklats samt anpassats 
till studiens syfte, då nya rubriker har tillkommit. Dessa utgör de byggstenar som återfinns 
löpande genom studiens gång. Med hänsyn till att teorin ska vara verklighetsförankrad för att 
kunna tillämpas i olika studieprocesser, skall modellen som använts i teorin inte betraktas som 
en avgörande lösning för vård av kundrelationer i allmänt, utan snarare ses som ett möjligt 
samt applicerbart verktyg i företagens arbete kring vård av sina befintliga kundrelationer. 
  
 
 

 

Egen bearbetning av Ndubisi et al., (2007) 
modell 
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Metod 
 
I detta kapitel presenteras studiens utgångspunkt som består av forskningsmetod samt ansats. 
Därefter följer studiens tillvägagångssätt och avslutningsvis presenteras undersökningens 
tillförlitlighet där även källkritik beaktas.   
 

Utgångspunkt 

Forskningsintresse 
Under insamlingen av litteraturmaterialet till ämnet relationsmarknadsföring visades det 
snabbt att området är enormt. Grönroos (2000) beskriver relationsmarknadsföring som att 
bygga, bevara, vårda samt förbättra kundrelationer. Efter ett flertal diskussioner uppsats-
författare emellan samt den första konsulteringen med handledaren, har valet av forsknings-
ämnet begränsats till kundvård. Detta ämnesval föll naturligt, då det under litteratur-
insamlingen framkom att det generellt sätt, läggs det ner mer energi åt forskning kring 
uppbyggandet av kundrelationer. Den rådande finansoron har resulterat i att det har blivit 
betydligt viktigare för företagen att kunna bibehålla sina befintliga kunder, då vård av 
relationerna har blivit en hög prioriterad ingrediens. Därmed ansågs det intressant att göra 
studier kring vårdandet av kundrelationer, för att förhoppningsvis kunna bidra med ett 
allmängiltigt perspektiv inom hur tillvägagångssättet till vård av kundrelationerna kan se ut, 
vilket därefter skulle kunna vara ett användningsbart verktyg för företag. Då uppsatsen endast 
omfattar företagets synvinkel och inte kundens, råder det en medvetenhet om att det finns en 
risk, att endast företagets intresse lyfts fram.   
 

Val av ansats 
Metodikens problem anses börja med valet av datainsamlig, där två olika strategier skiljs åt; 
induktiv och deduktiv ansats (Jacobsen, 2002). Enligt Thurén (2007) dras, i den induktiva 
ansatsen, slutsatserna från det empiriska resultatet, vilket Jacobsen (2002) enkelt beskriver 
som riktning från empirin mot teorin. Däremot framställer Thurén (2007) deduktion som en 
slutsats, byggd på logik. Björklund och Paulsson (2003) förklarar att utifrån teorin, försöks 
verifieringarna av den insamlade empirin fås fram, för att sedan se om teorin stämmer överens 
med verkligheten, vilket Jacobsen (2002) kallar vägen från teorin mot empirin. 
 
Denna uppsats har utgått från ett deduktivt angreppssätt, ty i början har information från 
diverse litteratur om hur verkligheten ser ut anskaffats, för att sedan utifrån erhållna teoretiska 
kunskaper fullfölja insamlingen av empirisk data. Problemställningen har alltså först 
bearbetats genom en teoretisk undersökning av ämnena relationsmarknadsföring samt kund-
vård och därefter inrättades en empirisk undersökning, byggd på de intervjuades uppfattningar 
utifrån en flerårig erfarenhet. Resultatet av empiriskt material jämfördes mot teoretisk 
forskning, vilket slutligen ledde till analys, i syftet att identifiera samhörigheten mellan den 
teoretiska modellen och företagens ageranden i verkligheten. Detta utgångssätt kan ha lett 
utredningen av verkligheten i en riktning som påverkats av på förhand insamlat teoretisk 
material om ämnet, vilket Jacobsen (2002) menar, är en nackdel med deduktivt angreppssätt, 
då enbart data som anses vara relevanta efterforskas. 
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Val av metod 
Frågeställningens formulering uppvisar ett klart tecken på vilken riktning forskningen 
kommer att inta, en kvalitativ eller en kvantitativ undersökningsmetod (Patel & Davidson, 
2003). En kvalitativ studie bidrar till en djupare uppfattning av ämnet, medan i den 
kvantitativa studien behandlas numeriska data som kan värderas samt mätas. (Björklund & 
Paulsson, 2003)  
 
I denna uppsats har följande frågeställning valts:  
 

Hur kan företag vårda sina befintliga kundrelationer? 
 
För att kunna belysa denna fråga befinner sig en kvalitativ undersökning inom ramen av det 
självklara valet. Detta för att den ger möjlighet till att grunda den empiriska undersökningen 
på intervjuer med representanter från de valda företagen, där strävan går åt att få en djupare 
insyn om strategierna som dessa företag använder, för att vårda samt bibehålla sina relationer 
till kunderna. Enligt Jacobsen (2002) är kvalitativ metod ämnad att undersöka hur ett fenomen 
eller en viss situation uppfattas och interpreteras av individerna. Vidare lämpar sig denna 
metod när forskaren inte vet mycket om undersökningsämnet, då ansenligare kännedom i ett 
oklart ämne eftertraktas, i syfte att få en flervinklig redogörelse samt när sambandet mellan 
individen i den empiriska undersökningen och verkligheten önskas fastställas. Denscombe 
(2000) framhäver en del fördelar med den kvalitativa forskningen, där teorier som denna 
metod framställer är fästa till verkligheten, data är omfattande och noggrann samt möjlighet 
till fler än en godtagbar tolkning finns. Det finns dock risker i form av nackdelar med 
kvalitativt val av metod som är värt att uppmärksamma. Att data kan vara mindre lämplig 
medför problem med generaliseringar, då det kan bli svårt att fastlägga i vilken omfång 
generaliseringar till snarlika enheter kan utföras. Vidare kan forskarens egna uppfattningar 
och övertygelser vid utredning av data ha en dominerande roll, men även tolkningen kan bli 
mer än nödvändigt förenklad. Författarna till denna uppsats betraktar inte det valda 
undersökningsämnet som oklart, men önskar däremot ta reda på sambandet mellan 
verkligheten i empirin som ställs mot teorin, vilket motiverar till ett undersökningsupplägg i 
form av kvalitativ ansats. 
 

Undersökningens uppläggning 
Uppläggning av undersökning kan, enligt Jacobsen (2002), handla om två olika förhållanden. 
Den intensiva uppläggningen går på djupet, då oftast några få enheter undersöks, för att kunna 
få en fullkomlig bild av situationen eller fenomenet som undersöks. Den extensiva 
uppläggningen innebär en omvänd riktning, där undersökningen går ut på bredden, då större 
urval av individer deltar i undersökningen i syftet att generalisera resultatet.  
 
I denna uppsats ämnas en helhetsbild av undersökningsobjekten samt en djupare förståelse 
erhållas, med hjälp av individernas uppfattningar och förklaringar av företeelser. Denna typ 
av upplägg anses även bidra till att få fram mer detaljrik information som är relevant. Därav 
har det intensiva upplägget i denna uppsats dominerat samt varit mest relevant för studiens 
syfte. Genom att titta på ett fåtal enheter ämnas detta fenomen, som ovan nämnt, beskrivas på 
ett mer djupgående sätt. Därefter jämförs resultatet av denna studie på fallföretagen sins-
emellan, för att se om likheter och skillnader eller möjligtvis en samvariation finns. Tanken är 
inte att generalisera resultatet, dock snarare att se sambandet, men även olikheter, samt föra 
diskussion kring dessa. Jacobsen (2002) påpekar att den intensiva uppläggningen 
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kännetecknar två typer av studier; små N-studier samt fallstudier. Små N-studier upplyser om 
en mer detaljerad redogörelse av ett fenomen eller ett ämne. En fallstudies undersökning 
baseras däremot på en mindre begränsad skara av en eller ett fåtal fall (Patel och Davidson, 
2003). Dock tillägger Jacobsen (2002) att detta lämpar sig mest när sambandet mellan ett 
fenomen och undersökningsobjekt önskas få ut, då studien ämnas utforskas på djupet. I denna 
uppsats eftersträvas att gå på djupet av en speciell situation, d.v.s. hur företag vårdar sina 
befintliga kundrelationer men även vad som är specifikt för en enskild plats, vilket Jacobsen 
(2002) menar ökar den interna giltigheten. Därmed finner författarna till denna uppsats 
fallstudie som mest lämplig variant av undersökning, där insamlad data skall ge en utförlig 
bild av forskningsämnet. Syftet med fallstudier innebär alltså att den insamlade data skall 
möjliggöra en djupare insyn i situationen, som därefter jämförs med den teoretiska 
referensramen. Det råder dock medvetenhet om nackdelar med en eller några få enheter, ty 
resultatet av undersökningen kan bli subjektiv, då empiriskt material kan baseras på 
individernas syn, värderingar samt uppfattningar. Detta kan undvikas vid fler undersöknings-
enheter, då detta resultat endast bygger på fyra intervjuer.  
 

Tillvägagångssätt 

Litteraturinsamling 
Enligt Svenning (2000) är en litteraturstudie av större väsentlig grad i en undersökning, ty 
litteraturen presenterar tidigare forskning som kan hjälpa forskaren att fördjupa sig inom dess 
valda ämnesområde. Författarna till denna uppsats har gjort en övergripande litteratursökning 
då främst böcker, vetenskapliga artiklar samt Internet har använts i syftet att få en djupare 
förståelse samt införskaffa relevant information inom ämnet relationsmarknadsföring samt 
kundvård. Den litteratur som har hittats samt använts i studiens syfte har varit av både svensk 
och utländsk karaktär. Författarna anser att de mest relevanta teorier och modeller för 
undersökningen påträffas i böcker, men däremot lämpar sig vetenskapliga artiklar samt 
Internet, då författarna vill bekräfta teorier samt studera nyare forskning kring ämnet. Dock, 
förekommer det en del refererade artiklar från äldre årgångar, men då dessa återfinns i 
aktuella artiklar, anses dess information fortfarande som relevant. När litteraturmaterial till 
denna studie har sökts upp har allmänna sökdatabaser använts som Högskolan i Halmstads 
biblioteks katalog Hulda samt Libris. Ytterligare information från vetenskapliga artiklar har 
sökts fram i olika databaser såsom Emerald och Academic Search Elite. Även Halmstads 
stadsbiblioteks katalog samt Googles sökmotor har utnyttjats för att söka fram relevant 
information till uppsatsen. De sökord som i störst utsträckning har använts är; relations-
marknadsföring, customer relationship management, customer retention, kundvård, 
kundrelation, kundvärde samt customer loyalty. 
 

Datainsamling 
All materialinsamling som förekommer under en undersökning, kan utföras på diverse sätt för 
att besvara den problemfrågeställning som ställts upp, då främst sekundär- samt primärdata 
benämns (Svenning, 2000). Enligt Jacobsen (2002) avser sekundärdata den information som 
är insamlad av andra, vilken oftast är utförd för att uppfylla ett annat syfte. Den sekundärdata 
som har använts i denna undersökning, kommer från företagens hemsidor. Primärdata avser, 
till skillnad från sekunddärdata, information som forskaren själv samlat in för första gången, 
då denna typ av insamling är direkt associerad till den aktuella studien. Intervjuer, 
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observationer samt frågeformulär är metoder för insamling av primärdata. I denna studie har 
personliga intervjuer, men även en intervju via e-mail, använts för att samla in primärdata.   
 

Intervjuer  
Enligt Björklund och Paulsson (2003) utses vanligen flera metoder som sammanställs för att 
åstadkomma bästa tänkbara resultat. I denna uppsats har litteraturstudier kompletterats med 
intervjuer, då författarna ansåg att detta tillvägagångssätt var bäst lämpad för studien, för att 
kunna styrka de teoretiska påståendena som framtagits. Med intervjuer menas oftast de 
personliga mötena mellan intervjuaren och respondenten, men enligt Patel och Davidson 
(2003) förekommer även intervjuer via telefonsamtal, e- post m.m. Att genomföra en intervju 
anser Denscombe (2000) är mest lämplig vid djupgående informationssökning från ett mindre 
antal människor, vilket författarna har tillämpat.   
 
I denna uppsats fann författarna, av stor relevans, att inkludera företag som kunde vara 
aktuella, gällande uppsatsens problemformulering samt syfte, men även som påverkats av den 
rådande finanskrisen. Utifrån dessa kriterier samt långa diskussioner och funderingar, 
inleddes en undersökning av vilka konkreta företag som skulle kunna vara intressanta för 
denna studie. Därefter fastslogs det att inkludera banker, närmare bestämt Nordea och 
Swedbank, av anledning att dessa varumärken väcker stort intresse hos skribenterna, med 
hänsyn till att de själva innehar en mångårig relation till dessa företag.  
 
De valda bankerna söktes upp och med frontpersonalens hjälp, kontaktades mest lämplig 
representant från respektive bank. Representanterna ansågs skulle kunna tillföra mest 
betydelsefull samt användbar information till studien, då de utvalda personerna besitter starkt 
kännedom samt kunnighet kring det aktuella ämnesvalet. Efter en kort presentation av 
författarna, utbildningen, studiens ämne samt syfte, erhölls en mycket positiv respons från de 
utvalda personerna, vilket medförde att tid, datum och plats för intervjuerna fastställdes. 
 
Personliga intervjuer valdes att genomföras på varje respondents arbetsplats, vilket 
Dahmström (2005) benämner besöksintervju. Valet av en besöksintervju var mest lämplig, då 
en kvalitativ intervju med utförliga svar eftersträvades, vilket anses underlätta vid personlig 
interaktion. Intervjutillfällena inleddes med att återigen presentera sig själva samt 
utbildningen. Vidare gjordes en kort presentation av studien samt dess intresse till följd utav 
att respondenten berättade kort om sin bakgrund samt övergripande om företagets syn på 
långsiktiga kundrelationer. Syftet med att inleda intervjuerna på detta sätt var att underlätta 
stämningen samt påbörja ett mer informellt samtal. I samband med detta genomfördes en 
strukturerad intervju som, enligt Björklund och Paulsson (2003), innebär att intervjufrågorna 
var förbestämda samt ställdes i en viss ordning. Alltså, en klar mall följdes vid varje intervju-
tillfälle, vilken var utformad utifrån den teoretiska referensramen. Anledningen till att en 
strukturerad intervjumall bestämdes, var att den avsatta tiden för varje intervju var begränsad. 
Då det även fanns ett antal riktlinjer som skulle omfattas under en timme, kändes en 
strukturerad intervju det mest naturliga. Trots noggranna förberedelser inför intervjun, dök 
funderingar upp kring huruvida alla infallsvinklar har täckts utav frågorna. En känsla av att 
för många frågor hade förberetts följde författarna till uppsatsen ända till intervjutillfällena. 
Det visades snabbt att under dialogens gång fanns det utrymme till följdfrågor som i vissa fall 
ansågs vara helt naturliga, då somliga frågor visades vara svårförstådda. Genom att ställa 
följdfrågor gavs möjligheten för författarna att tydliggöra, förklara, föra resonemang samt 
diskussion med respondenterna, i syfte att få en djupare förståelse. En av respondenterna 
önskade att få ta del av intervjufrågorna innan intervjun ägde rum. Dessa sändes över via mail 
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tre dagar innan intervjumötet. Under respektive besöksintervju utfördes en ljudinspelning med 
hjälp utav en diktafon som spelade in hela intervjuerna, i syfte att kunna resumera intervju-
svaren i bästa möjliga mån, men även för att undvika att viktig samt relevant information 
faller bort. En viktig aspekt att ta ställning till är en eventuell nackdel med att inspelningen 
var kostnadskrävande tidsmässigt, ty materialet begärde ett flera timmars arbete i form av 
överföring till datorn. För att kunna använda diktafon under intervjuerna hade naturligtvis 
tillstånd från intervjupersonerna först krävts. Inga obehag p.g.a. diktafonens användning har 
märkts vid intervjuerna, som eventuellt skulle ha kunnat påverka intervjupersonernas 
svarsresultat. Som planerat, varade de två första intervjuerna slutligen ca en timme vardera.   
 
En av de utvalda respondenterna var Anette Andersson, vars befattning är marknadsansvarig 
på Swedbank, sen åtta år tillbaka. Respondenten från Nordea önskade dock om att få vara 
anonym, vilket respekterades och har därför tilldelats namnet Silvrin. Efter en djupgående 
bearbetning av empirikapitlet, insåg författarna i enighet med handledaren, att kompletterande 
intervjuer med andra respondenter från samma företag skulle kunna styrka den framställda 
empirin, men även göra den mer levande. De respondenter som hade intervjuats kontaktades, i 
syfte att få en rekommendation på ytterliggare kandidater. Dock, lyckades författarna inte 
komma i kontakt med respondenten från Swedbank, men med hjälp utav annan personal, 
rekommenderades en annan lämplig anställd. På Nordea blev Linda Svensson, privat-
marknadschef, rekommenderad och på Swedbank Carl Sande, kontorschef, vilka kontaktades 
omgående. Linda Svensson gjorde en vidarerekommendation till Nordeas bankdirektör Said 
Olsson, som omgående kontaktades. Även dessa respondenter gav en positiv feedback efter 
att uppsatsens ämnesval samt syfte hade presenterats. Utifrån författarnas förslag, gjordes en 
överenskommelse med Sande att intervjun skulle genomföras via e-mail, då intervjufrågorna 
sändes över samma dag. Däremot föredrog Olsson en personlig intervju, vilken genomfördes 
snarast under samma förutsättningar som ovanstående beskrivna intervjuer. Denna intervju 
varade dock längre än de övriga, nästan två timmar. 
 
Efter avslutade intervjuer påbörjades en bearbetning av den insamlade empirin. Inledningsvis 
överfördes allt inspelat material till datorn, vilket slutligen bestod av ca 25 datorskrivna sidor. 
En grundläggande genomgång av detta material genomfördes, i syfte att avlägsna den 
information som var av mindre betydelse. Utifrån den information som återstod, arbetade 
skribenterna fram en empiri som skulle bidra till sin slutgiltiga form, vilken landade på ca 15 
sidor. Efter ett färdigställt teori- samt empiriavsnitt, skulle analyskapitlet börja arbetas fram. 
Inledningsvis ställdes empirin mot teorin, vilken skulle ligga till grund för en vidare analys 
och diskussion. Denna analys samt diskussion uppstod via långvariga och intensiva 
diskussioner författarna emellan, då olika synsätt och påstående beaktades. Detta ligger till 
grund för hur det slutgiltiga analyskapitlet har utformats.    
          
Anledningen till författarnas val att endast intervjua färre fallföretag och istället flera personer 
på respektive företag, ligger i att uppsatsens syfte inte är att generalisera, utan att gå på djupet 
samt exemplifiera utifrån två ledande finansiella institutioner i landet. Detta kan bidra till ett 
mer intressant utfall av resultatet, genom att se likheter och olikheter mellan företagen. 
Avsikten med att antalet respondenter endast blev fyra, i denna studie, var att kvalitet framför 
kvantitet föredrogs. Då samtliga intervjuade har en mångårig anställning inom företagen samt 
arbetar med vård av kundrelationer, ansågs de därmed ha mest kunskap om hur ämnet 
tillämpas på företagen de är verksamma i. Därför skulle dessa tillföra mest relevanta svar.  
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Studiens tillförlitlighet 

Validitet 
Enligt Thurén (2007) innebär en studies validitet svar på funderingar kring huruvida en 
företeelse som önskas undersöka, verkligen har undersökts. Jacobsen (2002) beskriver vidare 
validitet som något generellt samt relevant, som även kan beröra andra företeelser. Enligt 
Patel och Davidson (2003) ökar validiteten genom teorins väl sammanställda byggstenar. 
Björklund och Paulsson (2003) tillägger att validiteten även kan öka genom att raka och klara 
frågor ställs som är lätta att förstå. Denscombe (2000) hävdar att se saker ur olika perspektiv 
samt möjligheten till bekräftelse, bidrar till ökad validitet. I denna uppsats har uppbyggnaden 
av den teoretiska referensramen krävt ett omsorgsfullt arbete med en särskild medvetenhet om 
vikten med dess relevanta innehåll för undersökningen. För att stärka validiteten har, som 
tidigare nämnts, intervjufrågorna formulerats utifrån den befintliga teorin kring ämnet. 
Författarna valde även att intervjua mer än en person från varje valt företag, vilket styrker 
samt bekräftar påståenden. Under de muntliga intervjuernas gång, har oklarheter kring vissa 
frågor hos intervjupersonerna uppstått. Detta kan uppfattas som att vissa frågor är vagt 
formulerade samt kan lätt missuppfattas. Men, dessa oklarheter rättades till omedelbart vid 
den direkta interaktionen mellan forskarna och de intervjuade, för att vilseledande resultat 
skulle undvikas. Denna förmån saknades dock vid intervjun via e-mail. 
 

Reliabilitet 
Thurén (2007) framhäver vikten med studiens äkthet, där reliabilitet föreställer något som 
man kan lita på samt undersökningens precision, vilket Björklund och Paulsson (2003) 
benämner som en måttenhet på att det som ämnas mätas verkligen mäts. För att inte slumpen 
ska påverka utfallet av resultat bör undersökningen baseras på ett presentabelt val av 
undersökningsrespondenter (Ibid). De valda respondenterna till denna uppsats är väl 
kompetenta om relationen till sina kunder samt erhåller mest kunskap om hur valda företag 
vårdar sina kunder. Därmed dras slutsatsen att deras bidrag till uppsatsens empiri har styrkt 
undersökningens reliabilitet. I syfte att öka reliabiliteten har de intervjuade i förväg varit 
bekantade med studiens ämne, men även att en intervjuperson hade tagit del av intervju-
frågorna i förväg. Ett ytterligare försök att stärka reliabiliteten gjordes genom att båda 
författarna till denna uppsats var närvarande vid de tre besöksintervjutillfällena och att 
samtliga svaren spelades in på två diktafoner.  
 

Kritisk granskning iakttas 
För att undvika eventuella dilemman med samtliga källor i form av felaktigheter, har en 
kritisk ställning till både teoretiskt material samt empirisk undersökning försökts hållas. 
Vidare har hänsyn till detta tagits vid litteraturinsamlingen, där nyare källor har försökts 
prioriteras framför de äldre, då de förstnämnda anses vara mer relevanta i tidssammanhanget. 
Enligt Thurén (2007) kan källorna antingen uppfattas med sinnen eller logiskt granskas. Alla 
uttalanden skall kritiskt ställas samt endast de med högst trolighet väljas, för att analyser ska 
kunna göras samt slutsatser dras. Som nämnts innan, dyker även ett mindre antal källor från 
äldre årgångar upp, men dessa är primärkällor i de nyare vetenskapliga artiklarna som använts 
i undersökningen, vilka anses fortfarande ha hög trolighet med hänsyn till att de används i 
flera vetenskapliga artiklar av nyare slag. 
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Empiri 
 
I följande avsnitt presenteras den empiriska data som samlats in. Avsnittet inleds med en kort 
beskrivning utav fallstudieobjekten Nordea samt Swedbank och därefter presenteras resultatet 
från genomförda intervjuer utifrån teoriavsnittets disposition. 
 

Nordea 
Koncernen etablerades vid milleniumsskiftet, men bankens rötter sträcker sig långt tillbaka till 
början av 1800-talet (Nordeakoncernen, 2009). Nordea, som den ser ut idag, bildades år 2001 
när danska Unibank och norska Christiania Kreditkasse gick ihop med finsk-svenska Merita 
Nordbanken (Nordea de första åren, 2009). Idag räknas Nordea in bland de 25 största 
finansiella institutioner i Europa samt är ledande i Norden och Östersjöområdet 
(Nordeakoncernen, 2009). Nordea har ca 1 400 kontor i Norden, de Baltiska länderna och 
Polen, med de Nordiska länderna som huvudmarknad. Med ca 10 miljoner kunder, varav 5,2 
miljoner e- kunder samt 34 000 heltidsanställda, hör Nordea bland de största Internetbankerna 
i världen. (Nordeas affärsverksamhet, 2009) 
 
Utifrån sitt professionella agerande med visionen att vara ledande i Norden samt med hjälp av 
företagets nöjda team, skapas det värde för kunderna, positiva kundupplevelser samt hållbara 
kundrelationer. (Mission, vision och värderingar, 2009) 

Respondenter 
Den första intervjun genomfördes tisdagen den 30 mars 2009 med respondenten Silvrin, som 
blev rekommenderad av Nordeas frontpersonal på Stora Torg i Halmstad. Dock, önskade 
denna respondent om att få vara anonym, därav följer ingen ytterliggare information om 
denna person. Den andra intervjun genomfördes tisdagen den 28 april 2009 med Nordeas 
bankdirektör Said Olsson, som jobbat inom företaget sen 10 år tillbaka. Said Olsson 
rekommenderades av Nordeas privatmarknadschef på Stora Torgs kontor i Halmstad.  
 

Vård av kundrelationer 
Nordea jobbar samt eftersträvar att skapa långsiktiga relationer med sina befintliga kunder. 
Silvrin förklarar att Nordea även går ifrån att vara en transaktionsbank till att vara en 
relationsbank, då relationerna är viktiga för att kunna skapa långsiktiga goda affärer med sina 
kunder. Olsson tillägger att långsiktigheten ligger främst i bankens mission ”Gör det möjligt”.  
 

”Vi ska hitta lösningar för att göra det möjligt för dig som kund.”  
(Olsson, 2009) 

 
Nordea har alltid jobbat aktivt med sina kundrelationer, men Silvrin och Olsson påpekar att 
detta givetvis har blivit ännu viktigare sen finanskrisen blev aktuell. Olsson förklarar att för 
Nordea har det varit av stor vikt att kontakta, möta och träffa rätt kunder, d.v.s. de kunder som 
anses har hög potential, då denna kundgrupp är den mest eftertraktade av konkurrenterna. 
Silvrin tillägger att i dessa svårare tider, har även många kunder förlorat sina jobb, vilket 
påverkat privatekonomin i stor utsträckning. Detta gäller främst lån samt bolån. Kunder har 
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inte heller investeringsviljan mot mer riskfyllda placeringar längre, då de söker det mer trygga 
alternativet istället. På Nordea är det av stor vikt att alla känner en trygghet och styrka i 
banken, att de har ett bra bemötande mot kunder och erbjuder tjänster som passar kunder 
utifrån den situation som de befinner sig i. Olsson förklarar att det är företagets uppgift att 
skapa en trygghet för kunden, då finanskrisen har medfört att kunderna fått en känsla av det 
motsatta. I likhet med Olsson förklarar Silvrin att det är en viktig del i banken att skapa en 
känsla av trygghet hos kunder, men tillägger att även stabilitet är av stor vikt. 
 

Kundvårdsstrategi 

Kompetens 
På Nordea värdesätts kompetensen högt, då Silvrin förklarar vikten med kompetens för att 
kunna hantera en kund på rätt sätt samt skapa värde åt kunden. Därtill ska lagkraven följas, 
vilket blir svårt att göra såvida inte kompetensen ligger på en tillfredsställande nivå. 
 
Med intentionen att förklara vilken typ av kompetens som dominerar och värdesätts mest på 
företaget, nämner Silvrin produkt- samt teoretisk kunskap. Det går inte att bara börja jobba på 
en bank och från första dag, själv försöka lista ut hur systemet fungerar. Naturligtvis krävs det 
utbildning för detta och på Nordea genomförs även en grundutbildning redan i början, då det 
är av betydande roll att ha kompetent personal för att kunna vårda kundrelationer. Vidare, vid 
anställningen och vid en senare utveckling är det mycket av den sociala kompetensen som 
värdesätts, då det är viktigt att kunna hantera kunderna väl, respektera dem med ett lämpligt 
ordval m.m., för att även på detta sätt kunna vårda relationen. Enligt Olsson dominerar den 
sociala kompetensen, d.v.s. hur individen agerar och är som människa, för att kunna skapa 
värde åt kunden. Detta sitter innerst inne och kan inte läras, om detta saknas i personligheten. 
Även stress- och konflikthantering gentemot kunden är viktig, för att kunna skapa trygghet. 
Allt detta som Olsson påpekat samt hur den anställde beter sig, tillägger Silvrin, avgör hur 
kunderna mår efteråt. Den praktiska skickligheten ligger i skuggan, då det som nyanställd är 
viktigt att kunna grunderna för att lösa de mest förekommande problem, medan resten sker via 
upplärning. Vid nyrekrytering av personal prioriteras personliga egenskaper såsom drivande 
och trevlig, att få kunderna att må bra samt anpassningsförmågan till företagets miljö, framför 
all kunskap om systemet och teorin, när förmåga att kommunicera med kunderna brister. I 
samband med prestationskvalité nämner Silvrin åter vikten med personliga egenskaper. 
Olsson tillägger att det finns ca 500 olika befattningar inom Nordea och att alla har en egen 
individuell roll. Men, för att kunna prestera bra samt erbjuda en bra tjänst till kunden, har 
personliga egenskaper den största inverkan. Givetvis bidrar viljan till detta, att göra sitt bästa 
och ge kunden känslan av att det satsas på vård av relationen. Även detta ligger i de 
personliga egenskaperna, menar Silvrin samt förklarar att det inte räcker enbart med en bra 
utbildning, för att kunna vårda en kundrelation.  
 
 Intern utbildning 

Silvrin förklarar att satsningen på den interna utbildning följer trenden, med hänsyn till hur 
marknaden är. I svårare tider investeras det mindre på utbildningar, medan i goda tider, görs 
detta betydligt mer. Det satsas på olika typer av utbildningar, alltifrån hur arbetet skall 
struktureras, hur arbetssättet som personlig bankman ska vara, hur kundmöten skall 
genomföras, till den praktiska biten som gäller samtalsteknik och dylikt. Även Olsson talar 
om mängder av utbildningar som står till anställdas förfogande; allmänna utbildningar, 
fördjupning inom sparande, finansiell- samt ledarutbildningar och annat. Förutom detta, 
benämner Silvrin andra typer av kurser där deltagarna erbjuds möjlighet att testa samt 

 
- 23 - 



 

utveckla sina personligheter. Kurserna handlar om att få utvärdera sig själva, ta reda på vilka 
värden individen har, om den sitter på rätt plats i företaget och liknande. Syftet är inte att bli 
erbjuden ett nytt jobb på företaget, utan att få möjligheten att kunna utvärdera sig själv. När 
det finns utrymme, deltar anställda även i diverse seminarier. Olsson betonar att all 
kompetensutveckling är personalens eget ansvar, att ta initiativ till att använda utbildningarna.  
 
På Nordea jobbas det ständigt kring serviceutbildningar, där Olsson klargör att det finns ett 
särskilt träningsprogram för kundtjänstpersonal och ett för personliga bankmän. Det är olika 
moduler i att lära sig bolån, juridik, den finansiella biten och dylikt. Hur kunderna ska 
bemötas är dock anpassat till dem som träffar kunder, vilket dessutom är det största avsnittet 
inom träningsprogrammet. Silvrin känner till dessa typer av serviceutbildningar om hur 
kunderna ska bemötas samt tillägger att dessa genomsyras från ledningen. Men betygsättning 
på personalen är svårare att genomföra, då högsta ledningen är rätt osynlig för personalen.  
 
Utbildningen på Nordea varierar, där både Olsson och Silvrin förklarar att det vid 
nyrekrytering efterfrågas högskoleutbildad personal. Men, detta räcker inte till, huruvida 
intresset för ekonomiska frågor saknas, påpekar Olsson. Däremot, förtydligar Silvrin, att 
många anställda som har jobbat länge på banken saknar högskoleexamen. Det råder alltså en 
blandning av högskole- och icke högskoleutbildad personal, med ett mått på hälften- hälften. 
Vidare kan kompetens medföra positiva effekter, med hänsyn till konkurrenskraften, då en 
högre kompetens kan bidra till att bättre se sammanhanget, hur saker och ting hör ihop. Detta 
är av stor vikt, fast gärna i kombination med den sociala kompetensen. En del personer är 
lysande i sin förmåga att anpassa sig och göra kunden nöjd, även om de inte har en högskole-
utbildning. Detta kan givetvis underlätta. Olsson instämmer samt menar att det inte alltid är 
utbildning som bidrar till högre kvalité, utan snarare beror det på personligheten. 
 
 Kunddatabas 

Silvrin hävdar att i kunddatabasen på Nordea finns inte mycket information sparad, som 
personalen på banken själva får gå in och titta på, samt förklarar vidare att det enligt PUL 
(Personuppgiftslag) endast får sparas begränsat med information. Allt som skrivs in i 
databasen skall kunden själv få kunna läsa. Inga värdegrunder får heller förekomma. Den 
information som får noteras är enbart ren fakta och själva affärshändelsen, d.v.s. det som har 
gjorts under interaktionen med kunden. Känslorna i en relation får inte skrivas in. Det är 
viktigt att fånga kunden till rätt händelse, förklarar Olsson, då det är relationshändelser och 
specifika händelser som sparas. Silvrin tillägger att enstaka statistik kan köpas in som visar 
hur mycket kunden har tjänat, hur mycket lån kunden har på andra ställen samt liknande 
uppgifter, som kan ligga till grund för när kunderna ska bearbetas. Sådana data får dock inte 
sparas i kunddatabasen. Olsson menar att kundtjänsten, som ligger i större städer, fångar 
kundernas synpunkter, medan kontorets händelser bevakas lokalt. Därmed, berättar Silvrin, 
ligger inte information om kundernas synpunkter på själva kunden i databasen, då detta inte är 
tillåtet. Finns det något som ska utredas med en kund, samlas data in och materialet ligger 
kvar en tid. Likaså ligger klagomålen kvar, fast på anonym nivå. 
 
På Nordea mäts kundnöjdhetsindex varje år, där både Silvrin och Olsson framhåller att det 
inte är själva bankpersonalen som genomför detta, utan att det köps in från andra företag, som 
utför undersökningarna anonymt, oftast en gång per år. Silvrin betonar att personalen inte får 
uppgifter om vilken kund som har svarat vad. Givetvis finns det möjlighet att på en kontors-
nivå genomföra någon enstaka undersökning, som exempelvis när det nya lilla kontoret på 
Nyhems Torg i Halmstad öppnades. Det sker alltså i form av en liten enkel feedback, för att få 
insyn om vilka åsikter kunderna har om diverse aktiviteter m.m. Intervjuerna förekommer 
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alltid via telefon, berättar Olsson. Resultaten jämförs vidare med andra kontor och med andra 
städer i Sverige. Det ska alltså hållas levande och avstämningar görs varje kvartal om vad som 
har gjorts och vad som kan göras för att förbättra kundnöjdheten. Silvrin säger även att den 
personal som har mest kontakt med sina kunder, erhåller också störst kunskap om dem, då det 
i detta fall handlar om frontpersonalen. Olsson instämmer och tillägger att det även är 
kundcenter samt de personliga bankmännen som träffar sina kunder direkt eller via dialog i 
telefon och på nätet.  
  
På Nordea får informationen kring kunderna inte spridas ut på företaget, förklarar Olsson, då 
det p.g.a. sekretess inte är tillåtet att diskutera detta mellan varandra. Även Silvrin påvisar 
samma, men tillägger att ett ärende eventuellt kan konsulteras för att be om råd o.s.v., men det 
ska helst inte lämnas ut vilken kund det handlar om. Det är viktigt att kunden ska känna sig 
skyddad. Kunden är en viktig informationskälla om hur företagets verksamhet fungerar, anser 
både Silvrin och Olsson. Olsson menar vidare att det är via kunder företaget prövas. Silvrin 
förklarar också att stor vikt även läggs på undersökningar samt på en nöjd 
medarbetarundersökning. Givetvis gäller det även att vara lyhörd mot vad som kommuniceras 
människorna emellan, utanför företagets väggar. 
 

Kommunikation 
Nordea använder sig av olika kommunikationskanaler för att kontakta sina kunder, vilket 
enligt Silvrin beror på vilken kund som ska kontaktas.  
 

”Vissa kunder skickar man mail till och bjuder in, vissa kunder skickar man brev till, 
andra kunder ringer man.” 

(Silvrin, 2009) 
 
På Nordea är det främst rådgivare som kontaktar kunderna och att det är upp till dem hur en 
kund ska kontaktas. Att ha en kontinuerlig dialog med kunden är oerhört viktigt för Nordea, 
då Olsson anser att dialogen är avgörande för att åstadkomma en framgångsrik positiv kund-
upplevelse. Silvrin instämmer och fortsätter med att dialogen handlar om att få ett förtroende 
för banken, men även en win-win situation, då även banken vill få någonting tillbaka. Att 
kunddialogen ska generera en nöjd kund är en gemensam åsikt på Nordea, vilket Olsson 
menar ska generera fler affärsmöjligheter. Enligt Silvrin ska kunddialogen innebära att ta reda 
på hur kunden känner, upplever, har för framtidsplaner etc., för att kunna erbjuda det som 
passar just den kundens behov. Även Olsson nämner vikten av att hitta kundens behov, men 
tydliggör dock att dialogen inte ska vara långdragen, bortsett från rådgivningsmöten, då andra 
kunder kan bli lidande. Vid frågan om vem som tar initiativ till kontakt, berättar både Olsson 
och Silvrin, att det beror på vilken kund det är. Nordeas kundsegmentering är i form utav en 
pyramid, där viktighetsgraden på kunderna går från toppen och neråt. Kunderna i toppen av 
pyramiden ska kontaktas av banken, exempelvis kunder med egen personlig rådgivare. Längre 
ner i pyramiden, är det kunden själv som kontaktar banken. (Silvrin, 2009; Olsson, 2009)  
 
Nordea har väldigt många kunder, men inte lika många anställda i förhållandet till antalet 
kunder. Företaget har anställda som sköter den här typen av relation, men även anställda som 
är ansvariga för att sköta en annan typ av relation, en mer uppsökande relation. (Silvrin, 2009)  
Enligt Olsson har Nordea haft ett ständigt fokus på kunddialogen, då detta är en nyckelfaktor 
för att kunna lyckas på en konkurrensutsatt marknad, men tillägger att, vid oroliga tider har 
det blivit ännu viktigare. Silvrin berättar vidare att vid kristid, bör kommunikationen vara 
ännu tydligare, framförallt när kunder börjar känna sig oroliga. I samband med detta nämner 
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Silvrin och Olsson åter igen, vikten av att kunden ska känna sig nöjd samt blir bra bemött. 
Silvrin poängterar även hur viktigt det är att ta kundernas farhågor, men även framförda 
klagomål, på allvar för att kunden ska känna sig hörd och lyssnad på. 
 

Klagomålshantering 
När det gäller klagomål, är det av hög väsentlighet för Nordea hur dessa hanteras och Silvrin 
hävdar att framförda klagomål kan betraktas som en respons över vad banken gör, vad banken 
har lyckats samt inte lyckats med. När en kund inte är nöjd, är det viktigt att ge ett bra 
bemötande, att lyssna på kunden men framförallt att lyssna färdigt.  
 

”Ibland kan en kund klaga på en sak, men det kanske inte är just det som är det centrala, 
utan det kan vara två eller tre andra saker som är det centrala, men som är svårare att ta 

på”. 
(Silvrin, 2009)  

 
På Nordea är det av stor vikt att försöka bemöta och hantera ett klagomål på bästa sätt, då 
Olsson berättar att företaget tillämpar något som kallas för mandat 500. Denna innebär att alla 
anställda har ett eget mandat att bemöta det uppkomna problemet samt att hantera det direkt. 
Silvrin påstår dock att personalen inte är specifikt utbildad för att bemöta klagomål, utan 
jobbar mycket med bemötande i det stora hela. Olsson tillägger att det är bemötande som är 
det centrala vid klagomålshanteringen och inte vem som var ansvarig för felet, då bemötandet 
ska generera att kunden blir nöjd. För Nordea är det av stor vikt att lägga ner energi, för att 
kunna reparera skadan som skett. Alla kan göra fel, men upprepade fel kan åstadkomma stor 
skada. 
 
Olsson berättar att när ett klagomål uppstår, som inte går att lösa, har Nordea en kund-
ombudsman, som ansvarar för att felet bearbetas, vilket även Silvrin upplyser om. Dock, 
tillägger Silvrin att personalen uppmuntrar kunder att framföra sina klagomål, för att sedan 
visa för kunden att detta förs fram vidare, vilket Olsson hävdar att personalen blir utbildade 
för, men poängterar att utbildningens kärna är bemötande samt att göra en kund nöjd. Nordea 
har en utarbetad klagomålspolicy som bl.a. innefattar hanteringen av ett klagomål, men även 
att alla medarbetare har rätt till att ersätta en kund upp till en viss gräns. Hur en kund blir 
kompenserad, varierar beroende på ärendets typ. (Olsson, 2009; Silvrin, 2009)  
 

Engagemang 
Silvrin påpekar att engagemanget värderas högt, då det är långsiktiga relationer företaget 
strävar efter. Detta ses som en helhet, då Nordea inte står för en bank där kunden vill ha ett 
extra konto. Detta mål är svårt att uppnå om engagemanget i kunden saknas. Enligt Olsson är 
engagemang i relationen en nyckelfaktor och att satsningen på långsiktiga relationer samt 
starka band med rätt kund, prioriteras. Silvrin anser att engagemang kommer inifrån och 
ligger hos var och en. 
 
 Relationsbindningar 

Silvrin menar att relationen till kunden är viktig, då det ständigt jobbas med att stärka 
strukturella band med kunden genom produktutveckling, för att anpassa dessa till kundernas 
föränderliga behov. För att ha en prisvärd produkt som ligger i framkant på marknaden, 
arbetar företagets interna avdelningar, analytiker och aktiemäklare med att strukturera och 
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paketera olika produkter, genom att följa utvecklingstrenden. I sammanhanget nämner Olsson 
att kundcenter och personliga bankmän även jobbar under helger för att anpassa dessa tider 
efter kunder. Vidare är också hemsidan anpassad till kunderna, ex. genom att de även via 
denna kanal, själva kan söka lån. När det gäller att stärka de sociala banden, påpekar Silvrin 
att detta till viss del kan innebära att ge bort present, skicka kort o.s.v., men att det helst 
ordnas kundträffar, då det ligger på var och en som har kundkontakt att stärka dessa. Vissa 
personliga bankmän håller fortfarande på med att skicka kort, nämner Olsson, men detta har 
minskat avsevärt. Istället läggs energin hellre på att leverera kvalité vid vardagliga 
rådgivningsmöten, än att spendera tid åt att skicka kort, då detta kan vara tidskrävande vid ett 
större antal kunder.  
 
I samband med den emotionella bindningen, anser både Olsson och Silvrin att ett starkt varu-
märke hjälper till att binda kunden till sig fortare, då den känner till vad företaget står för. 
Fast, stora organisationer kan ibland vara mindre bra på detta, fortsätter Silvrin samt menar att 
små eller mindre kända företag kan vara minst lika bra på att emotionellt binda kunderna till 
sig. Givetvis kan det ta längre tid att jobba upp sin kundkrets samt vinna kundens förtroende 
på ett mindre företag. 
 

Tillit 
Enligt Silvrin har tillit mycket gemensamt med hur stabilt företaget är, vilket det satsas på, 
särskilt med hänsyn till den rådande finanskrisen. Detta kan göras ur olika perspektiv; dels hur 
avkastning till aktieägarna delas ut, dels hur ett bra resultat nås, dels hur man är som 
marknadsledande och på köpet, uppkommer tillit från kunderna. Vidare gäller det också 
vilken relation samt känsla kunden får vid besök till banken. Upplever kunden ett arrogant 
bemötande kommer den förmodligen inte tillbaka, då tilliten har försvunnit. Olsson hävdar att 
lagstiftningen reglerar hur personalen får agera, vilket ökar tilliten, men även kvaliteten. Alla 
Nordeas finansiella rådgivare är licensierade och detta certifikat uppdateras periodvis. Att 
kunden möter rådgivare som är licensierade ökar både kvalitén samt tilliten för företaget. 
Sekretess är också ett viktigt element, ty de anställda inte får diskutera kunderna emellan. 
Förmågan att utföra det som lovats är ytterligare en faktor som påverkar tilliten, då Silvrin 
nämner att företaget inte får lova någonting som icke är hållbart. Nordea står för ”Gör det 
möjligt”, vilket Silvrin anser att företaget lever upp till via sina löften samt marknadsföring. 
Det är anpassat till var och ens kunds förutsättningar, eftersom alla inte får låna ett x- antal 
miljoner, för att köpa ett hus, utan det är viktigt att titta på varje kund individuellt, för att se 
vad som kan göras. Marknadsföringen, förklarar Olsson, bygger på företagets värderingar, 
vilka kommuniceras utåt för att leverera kundupplevelse, men även för att stärka det goda 
ryktet.  
 
Rykte 
Ett gott rykte, enligt Silvrin, är ett nödvändigt element, då det krävs 25 positiva för att 
överväga ett negativt rykte. Ett gott rykte åstadkommes delvis, genom att företaget lever upp 
till sina löften. Detta kan exempelvis ske genom att kontakta kunden med besked enligt 
avtalad tid. I annat fall kan affären bli förstörd. Olsson menar att många nya kunder skaffas 
via positiv word-of-mouth från de befintliga kunderna. Medvetandet att verkligen lägga vikt 
vid sina åtaganden, att ha rätt personal samt ett hederligt beteende, kan naturligtvis bidra till 
ett bättre rykte för företaget, förklarar Silvrin. Även satsning på innovationer finns med i 
bilden. Vidare, leder inte ett starkt varumärke automatiskt till ett gott rykte. Det finns ganska 
många halvstatliga stora företag som inte har ett gott rykte och varumärket hjälper inte direkt. 
Det har snarare att göra med vad och hur företaget gör. I fall ett fel i tjänsten uppstår, kan det 
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leda till ett sämre rykte och det är viktigt att hantera klagomålet, reparera skadan samt 
kompensera kunden.  
 

”Ett fel kan alla göra, men upprepade fel kan skada.” 
(Silvrin, 2009) 

 
Delade värderingar 
Enligt Silvrin är det viktigt att leva upp till värderingarna, då personalen på Nordea är stärkta i 
företagets värderingar som används internt, d.v.s. missionen- att göra det möjligt, visionen - 
att genom värdeskapande för kunden, vara ledande i Norden och värderingar- att med hjälp 
av sina medarbetare erbjuda positiva kundupplevelser. Olsson menar att det visserligen är 
svårt att ha gemensamma värderingar med alla typer av kunder, men de som företaget vill ha 
relationer med, är det viktigt med gemensamma värderingar. Silvrin tillägger att en bra 
värdering eller en vision inte kommer av sig själv utan det är någonting som utvecklas. När 
detta väl har gjorts och förankrats kan det påverka kunden, då kundrelationen blir involverad i 
denna värdering som företaget lever utåt. 
 
På en bank, förklarar Silvrin, arbetas det mycket med etiska värderingarna, då säkerhet är en 
viktig del av verksamheten, men även att följa lagar och regler, vad personalen får lov att göra 
överlag. Etiken är strikt, ty det är kunders privata uppgifter som företaget handskas med. Allt 
detta påverkar relationen till kunden, vilket kan spegla företagets ansikte utåt. Nordeas kunder 
behöver inte känna oro beträffande deras privata uppgifter. Detta påstår även Olsson, samt att 
de sällan stöter på oron kring personliga uppgifter. Det finns reglerat hur personalen får 
hantera kunduppgifter, då det inte är tillåtet att titta på dessa utan anledning. Råder det 
misstankar kring detta, kan en utredning begäras samt åtgärder vidtas. En tänkbar risk, 
nämner både Olsson och Silvrin, kan vara externt intrång i systemet, men sannolikheten för 
det är liten, ty säkerhetssystemet uppdateras ständigt samt är strikt reglerat. 
 

”Jag känner ingen oro över mina uppgifter i banken .” 
(Silvrin, 2009) 

 

Relationskvalité 
Bra tjänstekvalitet är, enligt Silvrin, att erbjuda rätt produkt till rätt kund samt ett bra 
bemötande. Det är även av stor vikt för Nordea att vara medvetna om att de uppfyller detta, 
för att kunna undvika att fel och misstag uppstår. Olsson delar Silvrins åsikt och anser att det 
handlar om att anpassa produkten efter individernas situation samt behov. För Nordea är det 
viktigt att ha bra relationer men, ty Nordea är en bank med många kunder, är det komplicerat 
att ha en bra relation till alla. Enligt Olsson och Silvrin är företagets kontaktplan ytterst viktigt 
för relationen, vilken innefattar att rätt kund kontaktas, att det utförs på rätt sätt samt att rätt 
erbjudande presenteras.  
 

”Hur gör jag det här för att kunden ska bli nöjd och känna att vi har en relation till 
varandra?” 

(Silvrin, 2009) 
 
Med transaktionskunder skapas en relation vid mötet, där bemötande spelar stor roll, då 
personalen bär bankens varumärke med sig. Olsson förklarar att tjänstekvalitén samt 
relationskvalitén är av samma väsentliga grad och menar att erbjuds det sämre produkter, 
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spelar ett trevligt bemötande mindre roll. Likaså tvärtom, en kvalitativ produkt spelar mindre 
roll om ett otrevligt bemötande förekommer.  
 
”Båda bitarna måste det vara kvalité på. Hög kvalité på relationen och hög kvalité på det vi 

levererar.” 
(Olsson, 2009) 

 
Båda respondenterna är överens om att en god relation till sina kunder kan bidra till större 
konkurrensfördelar för banken samt en ökad lojalitet. Enligt Silvrin har alla banker likartade 
produkter, då det som skiljer vid val av bank, är vilket bemötande kunden får. Olsson 
instämmer och förklarar vidare att det är människorna som skiljer Nordea mot 
konkurrenterna, hur de anställda är och reagerar samt relationerna till kunderna,  
 

Kundlojalitet 
Silvrin anser att lojalitet dels har med känsla att göra; hur kunder känner för företaget samt 
hur lojala de vill vara. Vidare, tillägger Silvrin att lojalitet även kan vara att kunden inte talar 
illa om banken i sitt privatliv, men klargör att man inte behöver vara dumdristigt lojal.  
 
”Det är klart att man inser att allt har sina brister och sina nackdelar, att man på något sätt 

känner att jag är medveten om detta, men lojalitet för mig är nog ändå att se igenom 
bristerna och köpa läget i alla fall.” 

(Silvrin, 2009)  
 
Olsson har ett annat synsätt och menar att lojalitet är ett betyg på hur banken är samt agerar, 
men delar även åsikt med Silvrin och förklarar att lojalitet även kan innebära att kunden inte 
är beredd att byta bort det Nordea levererar, för en annan bank.  
 
Varför kunderna stannar på Nordea, tror Silvrin, har med relationen att göra; vilka erbjudande 
kunden får samt vilket bemötande kunden fått av personalen, vilket även Olsson bekräftar. 
Olsson menar vidare att kunder även stannar på företaget, ty banken eftersträvar att jobba 
långsiktigt med kunderna och förverkliga dess önskemål. I finanskrisens spår har kundernas 
lojalitet satts på prövning, då bevisningen om kundernas äkta eller oäkta lojalitet har 
framkommit. Olsson berättar vidare att massmedia har uppmanat kunder att förhandla med sin 
bank, vilket har inneburit att en större rörlighet har skett. Men, Nordea är inte intresserad av 
att ha snabba samt halva relationer, utan övertas en kund från en annan bank, vill Nordea ha 
hela kunden och hjälpa denna med hela sin vardag. (Silvrin, 2009) 
 
Nordea arbetar med att öka kundlojaliteten hos sina befintliga kunder, genom att ha bra och 
konkurrenskraftiga produkter. Då många banker har rätt så likartade produkter, är det viktigt 
att vara rätt prissatta, men relationen de har till kunderna spelar en central roll, likaså vilken 
relation som finns mellan de anställda inom banken. (Silvrin, 2009; Olsson, 2009) Silvrin 
klargör bemötandets betydelse, hur kunden uppfattar personalen samt vilken känsla kunden 
har när han/hon lämnar banken. Olsson berättar vidare att personalen genomför övningar som 
omfattar hur Nordea lever upp till sina värderingar, exempelvis kundupplevelser, men även 
ledarkompetens inom Nordea. Ledarnas agerande ska utveckla personalen, skapa nöjdare 
kunder och medarbetare samt leverera resultat, d.v.s. en ökad lojalitet. 
 
 

 
- 29 - 



 

Swedbank 
Swedbank startades år 1820 i Sverige, under namnet Sparbank (Om Swedbank, 2006). Idag 
har Swedbank, med sina 900 kontor etablerade i sammanlagt 14 länder, kommit att vara bland 
de största bankkoncerner inom Norden och Baltikum (Karriär på Swedbank, 2006). Företaget 
har år 2008 åstadkommit en omsättning på 1 812 miljarder kronor samt ett antal anställda på 
ca 21 000 med sina 9,4 miljoner privatkunder och 540 000 företagskunder.  
 
Med visionen att vara ledande finansiell institution på marknaden samt ledande i service, 
produkt och tjänsteutveckling, strävar företaget att ha de mest nöjda kunderna i branschen. 
Med sitt starka engagemang i samhället samt ISO miljöcertifikat, är detta även en bank som 
strävar efter att bidra till en förbättring av samhället och miljön. (Om Swedbank, 2006) 

Respondenter 
Den första intervjun genomfördes onsdagen den 1 april 2009 med Annette Andersson, 
marknadschef, som blev rekommenderad av Swedbanks kontorschef på Stora Torg i 
Halmstad. Annette Andersson har jobbat inom Swedbank i 15 år, varav åtta år inom denna 
befattning. Den andra intervjun genomfördes via e-mail med Carl Sande, kontorschef för 
Söndrum och Nyhems Torg i Halmstad samt Oskarström, då intervjufrågorna sändes över 
fredagen den 17 april 2009. Carl Sande har arbetat inom Swedbank i 20 år, då fyra år av dessa 
har varit som kontorschef. Kontakten uppstod via rekommendation av Swedbanks 
frontpersonal på Stora Torg i Halmstad.   
 

Vård av kundrelationer 
Enligt Andersson och Sande, strävar Swedbank efter att skapa långsiktiga relationer med sina 
kunder, då Andersson tillägger att det är genom dessa ett värde skapas för kunden. När oroliga 
tider uppkommer, är kunder i behov av att prata, förklarar Andersson och hävdar att för en del 
har ekonomin förbättrats för att de har ett jobb, ty skatten samt räntorna är lägre, medan en del 
är oroliga för att förlora jobbet samt att placeringarnas värde har minskat.  
 

”Så många är beroende av att prata med banken.” 
 (Andersson, 2009) 

 
Swedbank fokuserar mer på sina kundrelationer efter att finanskrisen blev aktuell och 
Andersson berättar att Swedbank försöker vara mer tillängliga samt att de jobbar med att 
aktivt kontakta kunder i den mån de hinner. Sande håller med och tillägger att det är av stor 
vikt att vara nära kunden, men även att våga förklara samt ge svar på eventuella frågor. 
 

Kundvårdsstrategi 

Kompetens 
På Swedbank intar kompetens en hög plats, då Andersson hävdar att kompetens innebär 
förmågan att förstå kundernas behov, ge förslag samt lösa olika problem på ett professionellt 
sätt, i syftet att skapa värde åt kunden. Sande förklarar att det är mycket viktigt att ha en 
gedigen kunskap och kunna möta kunden utifrån varje kunds enskilda behov, då dessa skiljer 
sig beroende på kundernas olika livssituationer. 
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Vilken typ av kompetens som dominerar samt värderas högst på företaget går inte att skilja ut 
förklarar Andersson, utan det är snarare en blandning av olika kunskaper. För ett jobb på 
banken, är det viktigt med kunskap inom flera områden, ty mycket påverkas av det sociala, av 
den orsaken att personalen ständigt jobbar med kundbemötande, vilket inte skulle fungera 
utan en hög social kompetens. Naturligtvis spelar den teoretiska kunskapen en viktig roll, men 
ty Swedbank är ett säljföretag, värdesätts den sociala kompetensen mer än en annan färdighet. 
Enligt Sande råder det en dominans av relations- och kunskapskompetens i kombination, då 
det blir svårare att klara sig med enbart faktakunskap när förmåga till relationer och social 
kompetens saknas. Andersson tillägger att starka resultat i koncernen är en följd av den 
rådande prestationsinriktade kulturen. De personliga egenskaperna har störst inverkan på 
individens prestation. Prestationskvalité beror på dessa egenskaper, då en anställd kan ha hög 
kunskap om detaljerna, vilket inte hjälper en kund såvida inte detta kan presenteras på ett 
enkelt och begripligt sätt.  
 
 Intern utbildning 

Andersson upplyser om Swedbanks stora satsning på intern utbildning. Förutom fakta-
utbildningar, har de anställda möjlighet att delta i diverse utbildningar inom kundservice, 
attityder och kommunikation med kunden. Något som är viktigt att nämna i sammanhanget är 
att Swedbank har sina egna licensierade rådgivare, en titel eller certifikat som bekräftar att 
vissa tester har genomgåtts. Certifikatet är generellt samt gällande på hela marknaden. Vidare 
är det betydelsefullt att nämna olika träffar mellan de anställda inom samma arbetsinriktning, 
där arbetsrelaterade frågor kring intern utbildning diskuteras. Sande bekräftar att, under de 
senaste åren, har alla medarbetare haft ett par heldagar vardera samt löpande diskussioner om 
arbetssätt m.m. Andersson nämner vidare att seminarier anordnas med jämna mellanrum, men 
det sker av intern regi i form av resultatuppföljning samt utveckling av det som kan behövas. 
Ibland sker det i större sammanhang än i Halmstad. Vidare är det av betydelse, enligt Sande, 
att Swedbank satsar på personalens serviceutbildning. Anställda jobbar ständigt på företagets 
mission, som omfattar vad som ska göras och varför man är här (Andersson, 2009). Vidare 
berättas att även visionen bärs i åtanke:  
 

”Genom att förstå och agera utifrån våra kunders behov, kan vi erbjuda de bästa 
finansiella lösningar och därmed förbättra deras livskvalitet. På så sätt kan vi kontinuerligt 

öka vårt företags värde och vara positiv kraft i samhället.” 
(Andersson, 2009) 

 
Det är viktigt att arbeta med att förbättra kundernas livskvalité, då företagets vision går ut på 
att vara den ledande finansiella institutionen på marknaden. Med ledande menas högsta kund-
tillfredsställelse, bästa lönsamhet och mest attraktiva arbetsgivare. Företagets värderingar ger 
en vägledning om hur målet skall uppnås och de ledande värderingarna är resultatinriktade, då 
goda resultat inom alla områden eftersträvas. Dessutom dominerar god kommunikation, 
innovativitet, viljan att förändras och engagemanget i att bygga en långsiktig hållbar 
affärsverksamhet. Självfallet ingår även service och interaktionen medarbetarna emellan i 
detta. Betygvärderingarna på personalen utförs, men dessa bryts ner till den vardagliga 
interaktionen. Personalen får alltså utvärderingar av ledare, för att kunna ge bättre service till 
kunderna, ty interaktionen medarbetarna emellan även påverkar kunderna. Detta är också ett 
sätt att lära sig bra service, vilket automatiskt blir inbakat, ty det diskuteras internt. Vidare, 
råder det variation beträffande personalens utbildning på Swedbank, då Andersson talar om 
att många som har jobbat på banken en lång period, inte är högskoleutbildade. Högskole-
utbildning är inte ett måste, men önskvärt, då detta vanligtvis efterfrågas vid nyrekrytering. 
Med hänsyn till att högskoleutbildad personal dominerar på företaget, nämner Andersson att 
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kompetens har en betydande roll, då Swedbank strävar efter att bli ledande i service. För att 
kunna uppnå detta arbetas det ständigt med nämnda detaljer. Enligt Sande är hög kompetens 
A och O för att kunna verka på en konkurrentutsatt marknad. Men, ifall högutbildad personal 
kan utföra sina arbetsuppgifter på ett bättre sätt än de med lägre utbildning, är Andersson 
osäker om, huruvida det är utbildning, erfarenhet eller personlighet som avgör om det handlar 
om ett högkvalitativt arbete.  
 

”Man kan inte säga att det bara är utbildning.” 
(Andersson, 2009) 

 
 Kunddatabas 

I syfte att öka relationsvärde samt att ha information om kunden, förklarar Andersson att det 
samlas in kunduppgifter och relationshändelser i Swedbanks databas. Löpande görs 
genomgång av kunddatabasen och kundernas användning samt nyttjande av olika tjänster, 
menar Sande. Andersson berättar vidare att kundbeteende fångas till viss del i databas-
systemet. Vidare görs det noteringar, ifall det är någonting som är speciellt att tänka på om en 
viss kund. Exempelvis, har personalen tillgång till och kan se hur en kund betalar sina 
räkningar, huruvida det sker via Internet eller på annat sätt, eventuellt både och. I sådana fall 
kan kunden informeras om onödan att betala två avgifter för samma tjänst, samt uppmuntras 
att välja ett sätt som är mest lämpligt. Men, det finns regler för vad får skrivas in i databasen. 
Att samköra dataregister och dylikt är inte tillåtet och det är viktigt att reglerna följs. 
 
Andersson berättar att insamling av data sker via intervjuer, då det finns djupintervjuer med 
kunderna, exempelvis när en ny tjänst ska etableras och dylikt, för att testa detta på kund-
grupper samt höra deras åsikter om hur företaget ska gå tillväga. Stora kundundersökningar är 
också aktuella, men dessa utförs varje eller vart annat år av andra företag.  
 
”Banken gör löpande/årliga större kundundersökningar på nationell nivå samt nedbrutet 

på kontorsnivå.” 
(Sande, 2009)  

 
Andersson poängterar att en kontinuitet önskas åstadkommas för att kunna följa upp 
förändringar. Med anledning av detta brukar samma typ av frågor ställas. Genom kund-
undersökningarna, betonar Sande, kan banken utveckla sina produkter och tjänster samt sättet 
som kunden bemöts på. Dessa resultat diskuteras mer på medarbetarnivå. Andersson påpekar 
att informationen om kunderna är utspridd på företaget. Personal, som har sin egen kundkrets, 
har god kännedom samt kunskap om dessa. Rådgivare har ansvar för ett visst antal kunder och 
erhåller uppgifter om dem, naturligtvis inom en begränsad ram. Men, även de som utför 
analyser, erhåller information om kunduppgifter.  
 

”Det gör jag lite grann och det görs även på högre ort.” 
(Andersson, 2009)  

 
För övrigt anser Andersson att kunden är en av den viktigaste informationskällan om hur 
företagets verksamhet fungerar, då informationen på Swedbank samlas in via indirekt 
kommunikation i form av kundundersökningar. 
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Kommunikation 
När Swedbank kontaktar sina kunder använder de sig av olika tillvägagångssätt, dock inte e-
post. 
 

”Vi har lite som policy, att banken mailar inte sina kunder.” 
(Andersson, 2009)  

 
Andersson tillägger dock att banken givetvis svarar om en kund skickar e-post till dem. För 
övrigt kontaktar Swedbank sina kunder via telefon, brev, träffar eller via något som heter 
dialogen, vilket är ett kommunikationssätt via Internetbanken. Andersson berättar att den 
fungerar som en e-post, men att det är inom Internetbankens system, vilket innebär att det är 
en säker kommunikation. Här skapas möjligheten att göra affärer med kunden, utan att behöva 
träffas, ty kunden är identifierad. Hur Swedbank kontaktar en kund, skiljer sig åt beroende på 
ärende. Oftast är det kundens behov som styr vilka banken kontaktar, då Andersson nämner 
att Swedbank har en mängd kunder, vilket innebär att banken inte kan träffa alla kunder 
samtidigt. 
 

På Swedbank är det av stor vikt att ha en kontinuerlig dialog med kunderna, då Andersson 
menar att det kan bidra till att kunden blir mer nöjd, vilket medför att kunder gör fler affärer 
med banken. Sande poängterar istället att det är av stor vikt, då banken följer kunden under en 
lång tid. Enligt Andersson ska en kunddialog handla om att hitta kundens behov, men framför 
allt om att ha ett enkelt samt lättförståeligt språk. Swedbank vill att det ska vara lätt att hjälpa 
kunden med det de behöver samt att det är av stor vikt att kunden förstår vad det handlar om. 
Sande påstår vidare att kunddialogen även ska ge något för båda parter, vilket även Andersson 
nämner att, blir saker bra för kunden, blir det bra för banken också. På Swedbank varierar det 
stort om vem som tar första steget till kontakt, då Sande klargör att Swedbank oftast initierar 
kontakt gällande allmänna frågor samt rådgivning, medan kunden vanligen själv kontaktar 
banken vid händelserelaterade situationer, som t.ex. vid husköp. Andersson tydliggör dock att 
kunder efterfrågar att bli kontaktade oftare, vilket företaget tagit hänsyn till och försöker 
uppfylla. I samband med detta nämner Andersson åter igen att Swedbank har många kunder 
och menar på att vissa kunder är stressade i sin vardag och vill därför själva göra ett val när 
kontakten ska upptas. Kunden kan annars själv göra sina ärenden på nätet. Swedbank har 
alltid satsat och arbetat med sina kunddialoger och både Andersson och Sande nämner att det 
egentligen inte blivit viktigare med bättre kunddialoger sen finanskrisen, då Swedbank alltid 
ansett att det är en viktig del att arbeta med. Dock klargör Andersson att det ändå blivit allt 
viktigare med kunddialoger på sistone, då det är många kunder som har påverkats. Företaget 
har varit allt intensivare med sina kunddialoger, men det har visat sig att de kunder banken har 
haft en god dialog med innan finanskrisen, har varit trygga ändå, ty kunden vet att en bra 
relation till sin bank finns.  
 

Klagomålshantering 
Klagomål från kunder är något som Swedbank ställer sig positivt till samt anser att det är av 
stor vikt att ta kunders klagomål på allvar. Enligt Andersson eftersträvar alltid Swedbank att 
försöka hantera klagomål snabbt och enkelt, för att göra kunden nöjd, vilket även Sande 
påstår, men nämner även vikten av att reda ut och förklara för kunden. Inom banken, oavsett 
avdelning, ansvarar alla för att hantera klagomål samt även för att kompensera kunden till en 
viss nivå om det så fordras.  
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”Och så dokumenterar vi det för att vi ska lära oss av det.” 
(Andersson, 2009; Sande, 2009)  

 
Inom Swedbank är personalen utbildad för att kunna hantera kundklagomål, då det finns en 
intern reklamationspolicy som förklarar hur personalen ska förhålla sig samt hur de ska gå 
tillväga. Däremot, nämner Andersson, att personalen inte direkt uppmuntrar till klagomål, 
utan strävar mer efter att vara lyhörda och vid minsta lilla signal, vara uppmärksamma och 
ställa en extra fråga, om det finns en känsla av ovisshet. Företaget eftersträvar att alltid ha en 
dialog och tar löpande emot synpunkter på sin verksamhet, tillägger Sande. Om en kund är 
missnöjd, vidarebefordras missnöjet till kanske 20 stycken, men är kunden nöjd så håller 
kunden upplevelsen för sig själv, vilket medför att Swedbank vill att kunder ska klaga. 
Andersson säger: 
 

”Det är ju jätteroligt att kunna vända en missnöjd kund till en nöjd kund.” 
 
Swedbank har en utarbetad klagomålspolicy som innefattar främst att aktivt lyssna på en kund 
som är missnöjd samt snabbt visa engagemang genom att sakligt undersöka vad som har hänt. 
 

Engagemang 
På Swedbank bedöms engagemanget som någonting av ytterst stor vikt, för att banken finns 
där för kunden (Andersson, 2009). Även Sande styrker vikten av detta, utifrån respektive 
kunds behov. Det är en personlighetsfråga, förklarar Andersson och ifall det förekommer 
passivitet samt ovilja att engagera sig, befinner sig individen på fel arbetsplats. Företaget 
eftersträvar långvariga relationer med kunder, för att kunna skapa värde via starka kund-
relationer. Genom medarbetarnas starka engagemang, arbetas det gemensamt på att bygga en 
långsiktig och hållbar affärsverksamhet, där det satsas på starka band till kunderna. 
 
 Relationsbindningar 

Andersson nämner Internet som ett bra sätt att stärka de strukturella banden. Swedbank var 
tidiga med Internetbanken, då andra banker har utvecklat denna strategi senare. Dialogen är 
unik, då det alltmer ägnas tid åt att chatta med kunderna. VD:n har en blogg på engelska och 
för de anställda, är detta tillgängligt att läsa varje dag, vilket ger möjlighet till att avståndet 
minskar. På Swedbank försöker de vara moderna samt ständigt utveckla företagets hemsida. 
 
För att kunna stärka de sociala bindningarna med kunderna, avslöjar Andersson att företaget 
använder sig av TOP strategin för att uppnå värderingarna om hur de anställda ska verka. T 
innebär tillgänglighet, då det är viktigt att vara snabba på att svara i telefon och via e-post. 
Swedbanks kontor har långa öppettider, vilket också betyder tillgänglighet. P förmedlar det 
proaktiva, d.v.s. initiativet att ringa kunderna, ha kontakt med dem, hjälpa med förslag och 
dylikt, medan O står för okomplicerat och enkelt. Strategin går ut på att kunden ska känna att 
det är lätt att komma till banken och att besöket ska generera en positiv upplevelse. Företaget 
har även ordnat en tävling, där kunderna fick möjlighet att göra pensionskoll och vinna en 
månadslön. Men, presenter i form av julklappar och kort tror inte företaget på. De pengarna 
skänks hellre till välgörenhet, vilket även står i policyn. 
 
Både Sande och Andersson påstår att emotionella band, lättare stärks när företaget har ett 
starkt varumärke. Swedbanks varumärke har figurerat mycket på sistone p.g.a. skriverierna i 
olika medier, framhåller Andersson. Uppmärksamhet kan vara bra, även om det som skrivs är 
mindre bra. Men, det finns gränser och det är viktigt att bemöta, kommentera det som är fel 
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samt dementera det osanna. Annars utsätts företaget för en risk, då folk kan tro på det som 
sagts och skrivits. Det kan alltså gå långt och i sådana fall ska det rättas till för att behålla 
lojaliteten för varumärket, även via den vägen. Därav ökar chansen att emotionella band 
stärks samt tillförlit uppstår.  
 

Tillit 
Sande hävdar att det inte finns en bra relation om tillit saknas, vilket även Andersson håller 
med om, ty tillit är en viktig komponent i arbetet med kunderna. På Swedbank är sekretessen 
stark, sitter i väggarna och alla håller sig till den, för att bl.a. tilliten skall kunna bevaras på en 
önskvärd nivå. Förmågan att realisera det som lovats är viktigt, då företaget eftersträvar detta 
och gärna överträffar förväntningarna. Det är en värdering som personalen försöker ha med 
sig, förklarar Andersson samt menar att företaget lever upp till den marknadsföring som sänds 
ut, vilket också Sande håller med om. Därefter är det bättre att överträffa, bl. a. för att skaffa 
ett gott rykte.  
 

”Säg torsdag och var färdig på onsdag.” 
(Andersson, 2009) 

 
 Rykte 

Ett gott rykte innebär A och O för ett företag, hävdar Sande. Detta åstadkommes genom ett 
långsiktigt arbete samt relationsskapande möten. Andersson kommenterar att ett gott rykte är 
av stor vikt, då det åstadkommes med hjälp av kundupplevelsen. Det upplevda värdet i 
samband med förtroende, tillit och kvalité överlag är något som företaget eftersträvar, vilket 
kan bidra till ett gott rykte. Även företagets satsning på innovationer kan öka renommén. 
Exempelvis, vill Swedbank ge det bästa studenterbjudandet, då det är gratis för en student att 
vara kund. Företaget hoppas även på att kunderna berättar om de är nöjda samt att denna 
tillfredsställelse sprids via word-of-mouth- metoden. I fall fel uppstår försöker det rättas till så 
fort som möjligt. På företagets hemsida har kunden möjlighet att skriva in förklaringar ifall 
några störningar inträffar. Liknande fel kan orsaka dåligt rykte. Därför är det viktigt att 
kontrollera samt bemöta det, istället för att låta det leva fritt. 
 
 Delade värderingar 

Andersson menar att delade värderingar kan bidra till kundens tillit för företaget. Swedbank är 
den enda bank som är miljöcertifierad samt fokuserar på miljötänkande, då det finns miljö-
produkter samt miljöfonder, vilket kan vara en gemensam värdering med kunderna. Sande 
förklarar att företaget delar gemensamma värderingar med sina kunder samt att de etiska 
värderingarna är mycket viktiga. För att en relation ska bevaras behöver kunden ha förtroende 
för banken, dess medarbetare och system. Andersson anser också att de etiska värderingarna 
är en av dem viktigaste och självklara faktorerna på Swedbank, då mycket energi ägnas åt 
säkerhet. Kunderna behöver inte bekymra sig över säkerheten av deras uppgifter, ty det är 
återigen sekretessen som gäller. Kundernas privata uppgifter får alltså inte avslöjas.  
 

Relationskvalité 
Enligt Andersson är det kundens upplevelser som avgör vad bra tjänstekvalitet är och menar 
att om inte kunden tycker att det är bra, är det inte bra. Dock, har Sande en annan uppfattning 
och menar att det är bra tjänster och råd som lämnas på ett proffsigt och affärsmässigt sätt. 
För att kunna ha hög kvalitet på relationerna till sina kunder, försöker Swedbank ha kunniga 
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och kompetenta medarbetare, vilka Sande berättar, genomgår löpande utbildningar i bl.a. 
kundmöteshantering. Även ”medlyssning” mellan kollegor och chefer i olika kundmöten 
förekommer, vars syfte är att lära av varandra. Enkel kommunikation är även ett sätt för 
Swedbank att ha hög kvalitet på relationerna, ty Swedbank ibland erbjuder samt säljer 
komplicerade tjänster. Detta medför att kommunikationen bör vara enkel för att kunden ska 
förstå innebörden av tjänsten.  
 

”Okomplicerat är ett ledord för oss.” 
(Andersson, 2009) 

 
Sande anser att både relationskvaliteten samt tjänstekvaliteten är viktiga, medan Andersson 
tillägger att dessa är av olika vikt vid olika tillfällen. Andersson hävdar att en kund kan 
komma in till banken, träffa en trevlig tjänsteman, köpa en tjänst och sen fungerar inte 
tjänsten som utlovats. I detta fall spelar det en mindre väsentlig roll hurdant tjänstemannens 
bemötande var. Dock, hävdar Andersson att om relationen är bra, men tjänsten mindre bra, 
vänder sig kunden och hävdar att denna inte fungerar, istället för att bli irriterad om kunden 
erhållit ett trevligt bemötande från tjänstemannen. 
 
Att ha en god relationskvalitet kan ses som en konkurrensfördel gentemot andra banker 
(Andersson, 2009; Sande, 2009). En bank har i grunden ett stort förtroende bland allmänheten 
och Swedbank har då som ledstjärna att vara bäst på service, vilket Andersson påstår kan ses 
som en stor konkurrensfördel.  
 

Kundlojalitet 
För Andersson innebär lojalitet att kunden hör av sig om det är något samt att kunden är 
trogen. Men, det kan även handla om att fråga de först, d.v.s. att kunderna vänder sig till 
Swedbank i första hand. Sande har dock ett annat perspektiv och anser att lojalitet innebär att 
en kund inte ska behöva vara osäker på att han/hon kan erbjudas det totalt bästa erbjudandet 
från Swedbank över tiden. Sande menar vidare att det är tack vare relationen med banken och 
dess medarbetare som kunderna stannar på Swedbank. Andersson delar delvis Sandes åsikt, 
men tror att det beror på Swedbanks tillgänglighet, att de finns nära kunderna, att de tar 
mycket kontakt med dem, ger förslag, är aktiva samt enkla. Andersson tillägger även att 
Swedbank har bra produkter och tjänster samt vänder sig till en bred målgrupp, vilket även 
kan vara en anledning. Dock, menar respondenterna, att finanskrisen medfört att kunder delvis 
lämnat banken, p.g.a. oro kring besparingar. Enligt Andersson, lämnade aldrig kunderna 
Swedbank definitivt och ser det inte heller som en minskad lojalitet, ty det är helt naturligt att 
ha flera banker.  
 
Inom Swedbank arbetar alla aktivt med att öka kundlojaliteten, eftersom banken erbjuder en 
mängd olika tjänster. Andersson berättar att en student har särskilda efterfrågningar, men när 
kunden blir äldre och har en eventuell stabil inkomst, har kunden andra efterfrågningar. 
Swedbank vill då kunna erbjuda olika produkter som uppfyller de olika åldrarnas behov samt 
utveckla dessa med tiden. Sande tillägger att en kund kan nyttja flera tjänster hos företaget, 
vilket underlättar vetskapen kring nya tjänster, hur det fungerar samt vad de kan användas till. 
Detta kan generera en mer nöjd och lojal kund för företaget. Andersson nämner även att 
Swedbank använder moderna medier som annonser, bloggar och chatprogram för att synas. 
Men massmedia har även haft en motsatt effekt, då Sande menar att denna haft en central roll 
vid finanskrisens effekt på lojaliteten, då kunderna har påverkats av dess information. 
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Analys 
 
I detta avsnitt analyseras den empiriska data som erhållits från intervjuerna. Utifrån den 
teoretiska referensram som tillämpats analyseras de både fallstudieobjektens syn på vårdande 
av kundrelationer i syfte att uppnå ökad lojalitet. Detta kapitel ligger även till grund för 
kommande slutsats.     
 

Vård av kundrelationer 
Echeverri & Edvardsson (2002) samt Sörqvist (2000) påstår att det har blivit allt viktigare att 
bygga upp samt stärka kundrelationer, genom att tillfredställa kunders behov samt bemöta 
dess förväntningar, vilket kallas kundvård. Nordea eftersträvar att skapa långsiktiga relationer 
med sina befintliga kunder, vilket Silvrin förklarar är viktigt för att kunna skapa långsiktiga 
affärer. Olsson tillägger att långsiktigheten ligger i företagets mission; ”Gör det möjligt”.  
 
I likhet med Nordea strävar även Swedbank efter att skapa långsiktiga relationer med sina 
kunder, vilket ska generera ett värde för kunden. Sörqvists (2000) teori om att ständigt lyssna 
på kunden samt studera dennes beteende, kan författarna till denna studie inte utläsa i kapitlet 
om vård av kundrelationer. Däremot visas ett klart samband mellan dessa faktorer i övriga 
avsnitt av den framställda empirin, då utifrån nämnda påstående kan konstateras att dessa inte 
kan uppfyllas, utan att lyssna på kunden. Därmed uppfyller företagen teorins riktlinje, även 
fast detta inte tydliggjorts. Att vårda en relation innebär, enligt Echeverri och Edvardsson 
(2002), även att investera i den, att ta hand om kunden vid varje transaktion samt eftersträva 
att upprätta långsiktiga kundrelationer. Både Nordea och Swedbank har alltid jobbat aktivt 
med sina kundrelationer, vilket även har blivit viktigare sen finanskrisen. Detta har medfört 
att Nordea eftersträvar att skapa stabilitet samt en känsla av trygghet hos sina kunder. Vid 
oroliga tider behöver kunderna prata, poängterar Andersson, ty kundens privatekonomi har 
förändrats. Silvrin instämmer med Andersson att kunders privatekonomi har påverkats, men 
hävdar att det främst berör lån och bolån. Swedbank har även försökt vara mer tillängliga för 
kunder samt aktivt kontaktat dessa, vilket även Nordea gjort, men poängterar att det ska vara 
rätt kund, d.v.s. kunder med hög potential. Denna bank bör dock ha i åtanke att en kunds 
ekonomiska situation kan utvecklas med tiden, vilken kan innebära en ny potentiell kund för 
banken. Livssituationer förändras och detta kan då medföra att nya tjänster hos kunden 
efterfrågas. Har inte banken vårdat denna relation, finns risken att denna söker sig till en 
annan bank.  
 
Både Nordea och Swedbank uppfyller teorins påstående, då de arbetar aktivt med att 
upprätthålla samt investera i kundrelationer, men även att det är av större vikt vid kristider. 
Eftersom satsningen på långsiktiga relationer återspeglas hos båda fallföretagen, kan detta inte 
anses som en konkurrenskraft, då kunden erbjuds liknande behandling oavsett vald bank. Det 
kan även konstateras att företagen har en enhetlig åsikt vid relaterandet till finanskrisen, hur 
detta påverkat kundrelationerna, då svaren omfattar både finansiellt perspektiv och relations-
mässigt perspektiv. Båda dessa förfaranden, hävdar författarna, omfattar att investera i 
relationen samt att omhänderta kunden.      
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Kundvårdsstrategi 

Kompetens 
Kompetens anses vara ett av de huvudattribut för ett företags överlevnad samt enligt FSA om 
kompetens (2009) benämns den som individens personliga förmåga att genomföra åtaganden. 
Enligt empirikapitlet framgår det att samtliga studieobjekt värdesätter kompetensen högt för 
att kunna vårda sina kundrelationer. Här kan även utläsas att kunderna inte kan behandlas på 
rätt sätt vid brist på kompetens. Även i Swedbanks fall är kompetens nödvändigt, för att 
kunna förstå kunderna samt deras behov, i syfte att de bästa individuella lösningarna skall 
erbjudas. Detta kan anses som en naturlig del av dagens företag, speciellt inom bankväsendet, 
då det är svårt att föreställa sig att en organisation överhuvudtaget ska kunna konkurrera med 
andra, om det saknas kompetent personal inom flera olika områden. 
 
Ivarssons (2005) resonemang kring de tre olika exempel av kunskaper, verkar ha en rimlig 
påverkan av vilka typer av kompetenser som dominerar mest på de två fallföretagen. På 
Nordea, visar undersökningen att färdighetskunskap i form av praktisk erfarenhet hamnar i 
skuggan av den teoretiska samt sociala kunskapen. Teoretisk kunskap värderas högt, men vid 
anställning prioriteras mer de personliga egenskaperna i form av trevligt uppträdande, 
anpassningsförmåga samt färdighet att samtala med kunderna. Det råder alltså en klar 
dominans av den sociala kompetensen på företaget, men även affektiv kompetens anses bör 
hanteras väl, då en tillfredsställande stresshantering av de anställda kan skapa trygghet åt 
kunden. Swedbank föredrar en kombination av olika kompetenstyper hos personalen. 
Kunskap inom flera områden krävs i denna bransch, där förutom faktakunskap, lyfts den 
sociala kompetensen främst fram, med betoning på relationskompetens. Magnusson och 
Forssblads (2000) påstående om att samarbetsförmåga med andra människor i omvärlden, 
snarare än kunskap, intar en allt större plats, stämmer väl överens på de fallföretag som 
deltagit i undersökningen. Det råder inga tvivel om att social kompetens har en övervägande 
kraft samt är en betydelsefull tillgång, med syfte att kunna bibehålla kunder och få de att vara 
lojala. Detta leder till en insikt om att det är, enligt forskarna, naturligt att satsa på social 
kompetent personal, då företaget egentligen är människor som arbetar där, vilka faktiskt utgör 
de faktorer som bidrar till vård av relationer med sina kunder. I många situationer kan trots 
allt trevligt bemötande vara en avgörande faktor till att kunden stannar kvar på företaget. 
 
För att en god kompetens skall uppnås, krävs det enligt FSA om kompetens (2009) en del 
färdigheter som skall vara förenliga med arbetets natur. De personliga egenskaperna intar en 
viktig roll i denna bit samt speglar det prestationsmått på kvalitén en person kan utföra. 
Teorins påståenden stämmer överens med verkligheten, där det utifrån de undersökta 
företagen, framgår att en anställdes prestation beror på den egna ambitionen, som ligger i ens 
personlighet. Detta kan anses som en mänsklig faktor, då alla inte är lika framåtdrivna och 
extroverta av naturen. Det kan även kommenteras att vid ett tjänsteföretag bör en särskild 
hänsyn till detta tas, då det är viktigt att anställa lämpliga personer som ska kunna bidra till 
vård av företagets kunder, då detta anses vara avgörande för att kunna behålla den befintliga 
kundkretsen. På Swedbank verkar företagets uppnådda resultat bero på de anställdas 
personliga egenskaper i form av drivkraft att prestera bättre, för att uppnå målet. Visserligen 
inkluderas även kunskap i detta, men det är inte till stor hjälp om den personliga insatsen och 
ambitionen att utföra ett bra jobb saknas. Även på Nordea delas samma åsikt, då det påstås att 
prestationskvalitén inte enbart beror på kunskapen, utan i stor del på personligheten. Därmed 
konstateras det att samtliga respondenter har dragit liknande slutsatser, såsom teorin påvisar, 
om att det i dagens företag inte går att bortse ifrån de personliga egenskaperna. Enligt detta 

 
- 38 - 



 

kan det noteras att prestationskvalité beror i hög grad på individens karaktär samt viljan att 
anstränga sig, för att kunna göra en bra insats, snarare än att det enbart beror på kompetens 
eller utbildning.  
 
 
Enligt Zeithaml och Bitner (2002) bör ett välfungerande företag satsa på intern utbildning i 
syftet att, som Grönroos (2000) påpekar, ha rätt personal med rätt kompetens. Både Sande och 
Andersson upplyser om Swedbanks stora satsning på intern utbildning, medan Nordea följer 
denna satsning i takt med hur marknaden varierar. Silvrin avslöjar att i svårare tider satsas det 
inte lika mycket på utbildningar som i goda tider. Grönroos (2000) menar vidare att service- 
och interaktionsutbildning kan bidra till förbättring av de anställdas attityder. Gemensamt för 
Swedbank och Nordea är att personalen har breda möjligheter att välja bland mängder av 
diverse utbildningar, dock verkar det ligga på var och en anställdes ansvar att ta initiativ till 
att delta i dessa på Nordea. I sammanhanget berättar Andersson att Swedbank har sina 
individuella licensierade rådgivare, vilket är ett resultat som styrker att en utbildning har 
genomgåtts samt är giltig på hela marknaden. Även Olsson framhäver detta, vilket kan anses 
som en bekräftelse på att engagemanget i den interna utbildningen är hög. Inom bankväsendet 
är detta nästan ett nödvändigt attribut, inser författarna till denna uppsats, då det gäller att 
ständigt hänga med i utvecklingstakten. Utav Grönroos (2000) anvisningar om typer av 
interna utbildningar, tycks båda företagen ha följt samtliga och mer eller mindre anpassat 
detta till sina egna verksamheter. Även stora satsningar på serviceutbildning märks, där 
hänsyn till interaktionen, attityder samt kundservice tas. Med hänsyn till att båda 
fallstudieobjekten satsar på intern utbildning, kan inte heller detta anses vara en 
konkurrenskraft kring kundvård, såvida de inte satsar på sådana utbildningar, som skulle vara 
unika för företagen. Detta har dock inte framgått från den empiriska undersökningen, 
beträffande personalens utbildning. En eventuell konkurrenskraft skulle kunna vara, enligt 
författarna, att låta de anställda ta del av utlandets kursutbud som inte existerar här, för att få 
en inblick och lära sig av de senaste innovationerna inom branschen. Detta skulle i sin tur 
kunna anses som något unikt för företaget.    
 
Utbildning av frontpersonalen, men även av ledningen, beträffande interaktionen är viktig, då 
Zeithaml och Bitner (2002) hävdar att ett internt rättvist uppförandesätt anställda emellan, 
bidrar till en bra service utåt. Med tanke på anställdas höga medvetenhet om företagets 
mission och vision, att handla utifrån kundernas behov, märks det en kommunikativ och 
innovativ atmosfär på Swedbank med hög engagerad personal. Givetvis förklarar Andersson 
att färdigheter inom service samt interaktionen anställda emellan, ingår i denna biten. För att 
kunna erbjuda bättre service till kunderna, får personalen utvärderingar av sina ledare, ty den 
interna kommunikationen och förhållningssättet personalen emellan påverkar kunderna. På 
liknande sätt, arbetas det ständigt kring interaktion- och serviceutbildningar även på Nordea, 
där båda två respondenterna nämner diverse träningsprogram bl.a. om kundbemötande för 
personalen på olika avdelningar. Till skillnad från Swedbank, utförs en svagare utvärdering av 
Nordeas personal, då den högsta ledningen är rätt osynlig för personalen. I Nordeas fall kan 
detta vara en nackdel, då utvärderingar av de anställda kan bidra till förbättringar, som kanske 
är svårare att genomföra när en sådan strategi saknas. Därav är utvärderingar av personalen 
något som rekommenderas varmt av skribenterna, främst i tjänsteföretag. Det råder dock inga 
tvivel om att båda företagen satsar på serviceutbildningar. Däremot märks det inte lika stor 
satsning på service- och interaktionsutveckling för all personal. Om denna strategi skulle 
ändras, kan detta medföra ännu högre kvalité i samspelet anställda emellan, då den interna 
atmosfären påverkar, i hög grad, servicen utåt. Servicen är alltså ett viktigt verktyg i vård av 
kundrelationer.  
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Teorin gällande att högre utbildad personal kan utföra ett mer kvalitativt arbete, vilket medför 
en högre konkurrenskraft till företaget, stöter delvis på kritiken mot att det inte ständigt finns 
behov för hög utbildning. På Nordea märks det en jämn blandning av högskole- och icke 
högskoleutbildade. En liknande jämförelse kan dras mellan de två fallföretagen, då det även 
på Swedbank finns personal som inte är högskoleutbildade. Dock råder det en dominans av 
högskoleutbildad personal, eftersom det vid nyrekrytering efterfrågas akademisk utbildning. 
Samtliga fyra respondenter är enade om att hög utbildning innebär en högre konkurrenskraft, 
vilket stämmer väl överens med teorin. Däremot strider intervjupersonernas påståenden mot 
teorin, om att hög utbildning inte räcker till, för att utföra arbetet på ett mer kvalitativt sätt. 
Personligheten och intresset för arbetet visar sig, utifrån den empiriska undersökningen, ha ett 
betydligt större inflytande. Visserligen har personlighet en stor inverkan på att skapa värde åt 
samt behålla kunden. Detta är något som återspeglas hos fallstudieobjekten i samtliga 
situationer, men kompetens värdesätts inte mindre för det, då enligt författarnas åsikt är 
kunnig personal i kombinationen med personligt engagemang i kunden, nyckeln till framgång 
i det högt konkurrerande bankväsendet. 
 
Kunddatabas 
Storbacka och Lehtinen (2000) tar upp vikten av att företag bör ha information om kunden för 
att kunna öka värdet av relationen till sina kunder. Med anledning av detta skall data i form av 
bl.a. attityder, kundbeteende samt relationshändelser samlas in i databasen. Detta är något 
som återspeglas hos båda fallstudieföretag. I Swedbanks databas skrivs relationsnoteringar i 
form av kundbeteende in. Däremot finns det inte mycket samlat i kunddatabasen på Nordea. 
Det som eventuellt sparas, i likhet med Swedbank, är faktauppgifter i form av relations-
händelse vid interaktionen med kunden, men känslomässiga händelser får inte noteras. Inte 
heller synpunkterna får skrivas in bland kundens uppgifter, då dessa fångas av kundtjänsten i 
de större städerna, medan kontorets händelser hanteras på den lokala nivån. Då det är viktigt 
att ta ställning till objektivitet samt konfidens, anses det av författarna därmed vara naturligt 
att företagen inte noterar mer i sina kunddatabaser än enbart de viktigaste kunduppgifterna. 
Därmed kan detta betraktas som en nackdel. Eftersom det inte finns mycket information att 
tillgå om kunden i databasen, kan detta ha som konsekvens att den personal, som har mest 
kontakt med kunden, erhåller mest kunskap om denna. Frågan är vad som händer om den 
personliga bankmannen avslutar sin anställning på företaget. Resonemanget kring detta är 
logiskt, nämligen, kunskapen om kunden försvinner med själva individen, vilket är viktigt att 
ha i åtanke. En vidare följd kan vara att företaget kan förlora kunden, om den anställde 
beslutar att återuppta anställning på ett konkurrerande företag. Risken är att kunden då följer 
efter, när en stark anknytning till just den individens service finns, då det är svårare att 
upprätta en ny, lika värdefull relation, när en anställd ersätts av en annan. Det kan försvåra 
vårdandet av kundrelationer generellt, då andra rådgivare och bankmän, inte besitter 
information om kunden i samma utsträckning. 
 
Både litteratur samt respondenter från de studerade företagen instämmer vidare att kunden är 
den viktigaste informationskällan, i syfte att avslöja hur företagets produkter uppfattas på 
marknaden. I Swedbanks fall kan detta bidra till att förbättra sina produkter, menar Sande, 
medan i Nordeas fall ser Olsson på information från kunderna som en möjlighet för företaget 
att prövas. Men, det gäller även att vara lyhörd mot vad som hörs utanför företaget, berättar 
Silvrin. Ytterligare något gemensamt för både Swedbank och Nordea är att information 
samlas in via kundundersökningarna. Insamling av information från kunderna i ändamålet att 
kunna erbjuda högre värde och på det sättet vårda relationen, är något som återspeglas samt är 
aktuellt hos båda fallstudieföretagen. Därmed är det viktigt att kundundersökningarna utförs 
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med jämna intervaller, då det, enligt Kahn (1995), bör ställas samma slag av frågor, för att få 
en uppföljning om eventuella framsteg. Gemensamt för de båda fallföretagen är att större 
kundundersökningar utförs en gång om året, dock inte av bankerna själva, utan av andra 
företag, anonymt. För att kunna följa upp utvecklingen, är de på Swedbank säkra på att det 
ställs samma typer av frågor. Detta är dock oklart hur det ligger till på Nordea, men 
författarna till denna uppsats förmodar att det handlar om samma tillvägagångssätt, då data 
köps in externt, från andra företag. Förutom detta märks det en satsning även på intervjuer i 
båda fallen. Kahns (2005) betoning på att frontpersonalen bör genomföra kundundersökningar 
samt att ledningen bör gå ut i företaget och kommunicera med kunderna, bedöms vara 
irrelevant. Sörqvists (2000) teori om att frontpersonalen erhåller störst kunskap om kunderna 
stämmer delvis med den empiriska data, då samtliga undersökningsrespondenter har enats om 
att detta kan vara sant. Men, på Nordea visades det dock att personliga bankmän samt 
kundcenter erhåller även större kunskap om kunderna, medan på Swedbank handlar det om 
analytiker och rådgivare, som mest kommunicerar med sina kundkretsar.  
 

Kommunikation 
Begreppet kommunikation är under växande förändring och företag inser alltmer att denna 
kommunikation behöver kompletteras med en kunddialog (Blomqvist et al., 2004). Nordea 
använder sig av olika kommunikationskanaler för att kontakta sina kunder via exempelvis 
telefon, brev samt e-post. Även Swedbank använder sig av diverse kommunikationskanaler, 
men till skillnad från Nordea använder sig inte Swedbank utav e-post, då det är lite av 
Swedbanks policy. Swedbank tillämpar även dialogen, som är en säker kommunikationskanal 
via Internetbanken.    
  
Gemensamt för både Nordea och Swedbank är att det är av stor vikt att ha en kontinuerlig 
dialog med kunden. Olsson anser att dialogen är avgörande för att åstadkomma positiva 
kundupplevelser, vilket Andersson instämmer med genom att hävda att dialogen bidrar till att 
kunden blir mer nöjd och vill återupprepa affärer med banken. Sande nämner att dialogen 
även är av stor vikt, då banken följer kunden under en lång tid. Författarna till denna uppsats 
ser dock att både Nordeas och Swedbanks synsätt om dialogen medför att kundrelationen 
utvecklas, vilket även stämmer överens med Blomqvist et al., (2004) påstående vad dialogen 
ska bidra till. För både Swedbank och Nordea har bra kunddialoger alltid varit centralt, dock 
framkommer delade åsikter om det blivit viktigare sen finanskrisen. För Nordea är det ännu 
viktigare att arbeta med sin kommunikation vid oroliga tider, medan Andersson och Sande 
påstår motsatsen, men Andersson tillägger att Swedbank ändå jobbat intensivare med det, ty 
många kunder drabbats. Utifrån detta kan det konstateras att det ändå anses vara en väsentlig 
punkt för Swedbank relaterat till finanskrisen, fastän detta inte tydliggörs av respondenterna.  
Vidare kan det resoneras, om hänsyn till oroliga tider tas, att kommunikationen även kan 
anses som ett akut verktyg att tillämpa, för att kunna bibehålla företagets befintliga kunder, 
eftersom oro hos kunderna kan påverka deras handlingar, som kanske inte i normala 
förhållanden skulle uppstå. Detta är dock något individuellt samt beror på individens egen 
situation och i vilken grad denne drabbats av situationen. Men, kommunikationen kan i alla 
fall vara av betydelsefullt värde för företagen och detta tror skribenterna att de undersökta 
företagen är väl medvetna om.    
 
Blomqvist et al., (2004), men även Grönroos (2000) påstår att en bra kunddialog ska vara 
kunddriven, relevant, kontinuerlig, anpassad samt lättförståelig. Som nämnts innan, anser 
båda fallföretag, att det är av stor vikt att det finns en kontinuerlig dialog, Andersson menar 
att en dialog ska vara enkel samt lättförståelig, då det ska vara lätt att hjälpa kunden, men 
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även för att kunden ska få en bättre förståelse. Kunddialogen ska även innebära att ta reda på 
och hitta kundens behov, vilket visar på både en kunddriven samt anpassad dialog. I likhet 
med Swedbank, anser även Nordea att en kunddialog ska handla om att hitta kundens behov, 
men Olsson tydliggör att dialogen inte ska vara långdragen. Detta påstående kan inte relateras 
till den framställda teori, då teorins påstående kan vara tidskrävande för att uppnå bästa 
resultat. Silvrin tillägger att en dialog även ska handla om att kunden ska få ett förtroende för 
banken, vilket stämmer överens med Anderson och Narus (1990) i Ndubisi et al., (2007) teori 
att dialogen ska skapa ett förtroende. Utbytet av informationen ska även vara ömsesidigt 
(Grönroos, 2000; Blomqvist et al., 2004), vilket både fallföretagen belyser. Det kan 
konstateras att dialogen ska leverera något för både parter, som är involverade i denna dialog 
och inte bara för kunden, då även banken vill få något tillbaka. Detta kan bidra till ytterligare 
förbättring av kundrelationen, då en god kontakt parterna emellan upprättas. 
 
Blomqvist et al., (2004) samt Storbacka och Lehtinen (2000) anser att det är av stor vikt att ta 
initiativ till kontakt med kunden. På både fallstudieföretag varierar det stort vem som tar 
initiativ till kontakt samt delar åsikt att det ofta beror på kund och fall. Båda företagen har 
många kunder, vilket gör det svårt att kunna kontakta alla kunder regelbundet. Sande hävdar 
dock att banken oftast initierar kontakt gällande allmänna frågor samt rådgivning, medan 
kunden själv kontaktar banken vid händelserelaterade situationer. På Nordea blir kunder med 
personlig rådgivare oftast kontaktade av banken, medan transaktionskunder ofta tar kontakt 
med banken själva, vilket är likvärdigt med Swedbanks arbetssätt, men Andersson tillägger att 
kunder själva vill välja när kontakt ska upptas p.g.a. stress. Blomqvist et al., (2004) hävdar att 
kunder som alltid själva initierar kontakten med företag är mindre benägna att uppfatta att de 
har en relation, vilket författarna inte kan utläsa ur empirikapitlet på vare sig Nordea eller 
Swedbank. Dock nämner Andersson att Swedbanks kunder vill att banken ska kontakta dem 
oftare, vilket banken eftersträvar. Detta anses vara naturligt, då ett initiativtagande från 
bankens sida, kan stärka relationen avsevärt, vilket kan medföra att kunder lättare vågar 
komma fram med sina synpunkter, men även klagomål, om så är nödvändigt, ty det finns en 
bra och öppen kommunikation i luften. 
 

Klagomålshantering 
Echeverri och Edvardsson (2002) samt Sörqvist (2000) menar att när en kund framför ett 
klagomål, ska företaget se detta klagomål som en tillgång, eller som Barlow och Möller 
(1997) kallar det, en gåva. Swedbank har en positiv inställning till kundklagomål och anser att 
det är bra samt att det är av stor vikt att ta kundernas klagomål på allvar. Likaså är det viktigt 
för Nordea, då Silvrin hävdar att klagomål är ett sätt för banken att få feedback gällande vad 
banken har lyckats samt inte lyckats med. Detta kan enligt skribenterna ses som en tillgång, 
då responsen tillför vad som eventuellt behöver förbättras. Utan detta kan det vara svårt för 
företagen att hålla reda på kundernas synpunkter samt eventuella missnöjen. Det är dock 
viktigt att ta hänsyn till att alla kunder inte är lika framåtdrivna att komma in på banken och 
framföra ett klagomål. För att underlätta för kunderna som vill vara anonyma, kan det vara 
värdefullt att en klagomålslåda finns på företaget, där anonyma förslag/synpunkter kan 
lämnas in. Detta är något som författarna inte fått information kring, men är däremot värt att 
fundera över att införa detta, i fall en sådan satsning på företagen saknas. 
 
När det gäller klagomål är det även viktigt för Nordea hur dessa hanteras, men för att kunna 
se klagomålet som en tillgång måste klagomålet, enligt Echeverri & Edvardsson (2002), 
hanteras på rätt sätt. Enligt Bowen och Johnston (1999) finns det fyra riktlinjer som är 
centrala vid hanteringen av kundklagomål vilka är; respons, information, agerande samt 
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kompensation. Silvrin hävdar att vid ett klagomål är det viktigt att ge ett bra bemötande, men 
även att lyssna på kunden och framförallt att lyssna färdigt, då det kan vara komplicerat att 
hitta det centrala klagomålet. Olsson tillägger att Nordea tillämpar mandat 500, vilket ger alla 
anställda ett eget mandat att bemöta och hantera klagomål. Nordea lägger även ner energi för 
att kunna reparera skadan som skett, men även för att felet inte ska återupprepas. Skulle väl 
ett klagomål uppkomma, finns det utrymme för kompensation om situationen påvisar detta. 
Nordea anses uppfylla teorins riktlinjer gällande hanteringen av ett klagomål, vilket även 
tycks styrka Nordeas påstående gällande viktighetsgraden att hantera klagomål på rätt sätt. I 
likhet med Nordea är även hanteringen av klagomål viktigt för Swedbank, men både Sande 
och Andersson är överens om att Swedbank istället eftersträvar att försöka hantera det enkelt 
och snabbt, i syfte att göra kunden nöjd. Sande poängterar även vikten av att förklara för 
kunden. Vidare dokumenteras alla klagomål, med avsikt att undvika återupprepning av 
liknande fel. Detta kan anses som en användbar strategi, där kan en uppföljning av klagomåls-
hanteringen kan genomföras samt eventuellt dra samband över tiden, ifall förbättringarna 
kring dessa har skett. Vidare, kompenserar Swedbank, liksom Nordea, även kunden vid 
missnöje om det så erfordras. Därmed uppfyller även Swedbank teorins riktlinjer kring 
klagomålshantering, dock skiljer sig förfarandet åt. Trots detta anses båda fallföretagen 
uppfylla teorins påstående, vilket påvisar att hanteringen av klagomål kan genomföras på 
olika sätt, men ändå uppnå samma ändamål.  
 
Eccles och Durand (1998) men även Zeithaml och Bitner (2002) nämner vikten av att 
personalen ska vara utbildad för att kunna hantera olika klagomålssituationer. På Nordea är 
inte personalen specifikt utbildad för att bemöta klagomål, utan är mer utbildade inom 
bemötande i det stora hela, men Olsson tillägger dock att det är bemötande som är det centrala 
vid klagomålshanteringen. Det kan då konstateras att även fast Nordea inte har specifikt 
utbildad personal för detta, behöver inte det innebära att de inte kan bemöta klagomål på ett 
tillfredsställande sätt. Till skillnad från Nordea samt, i likhet med teorin, är personalen på 
Swedbank utbildade för att kunna hantera kundklagomål, då det finns tillgång till en intern 
reklamationspolicy. Dock, har både Nordea och Swedbank en utarbetad klagomålspolicy att 
följa, vilket Barlow och Möller (1997) samt Sörqvist (2000) anser underlättar arbetet för 
personalen, men även ökar möjligheten till att göra kunden nöjd. Dock, skiljer sig Nordea och 
Swedbank åt i Blomqvist et al., (2004) påstående om att personalen bör uppmuntra till 
klagomål, då Nordeas personal uppmuntrar till klagomål medan Swedbank inte gör 
detsamma. Här menar Andersson att personalen istället är lyhörda samt uppmärksammar om 
det finns en känsla av att något inte stämmer och i samband med det, ställer en extra fråga. 
Sande tillägger att företaget, löpande tar emot synpunkter på sin verksamhet. Även fast 
Swedbank inte uppmuntrar till klagomål, tyder deras tillvägagångssätt på ett minst lika stort 
engagemang i att få kunden att uttrycka sina eventuella synpunkter och missnöjen.  
 

Engagemang 
För att en värdefull relation skall kunna vårdas hävdar Swartz & Iacobucci (2000) att det 
krävs stort ansvar och vilja, vilket enligt Fullerton (2004), ökar tilliten samt skapar värde åt 
kunden. I enlighet med ovan framställda teorier, inser samtliga respondenter vikten med 
engagemang, då långsiktiga relationer eftersträvas på båda företagen. Ty, Nordea inte är en 
bank där kunden enbart vill ha ett extra konto, verkar det finnas en stark anledning till att 
engagera sig i kunden för att målet skall uppnås, men detta ses som något individuellt och 
ligger på var och en anställdes ansvar. Här tas återigen den mänskliga faktorn upp, som enligt 
författarna, har en stor dominans på många områden i företagens tillvägagångssätt kring vård 
av kundrelationer. Då alla människor är olika kan det tänkas att det finns nyanser, som skiljer 
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individerna i deras sätt att engagera sig. Med hänsyn till att även Andersson påpekar att 
engagemanget är individuellt samt beror på den personliga karaktären, har samtliga intervju-
personer dragit likvärdiga lärdomar, genom sina långvariga erfarenheter i branschen. Med 
avseende på personalens starka engagemang på Swedbank, arbetas det flitigt med att vårda 
relationer till kunderna samt skapa värde, i syfte att ha en hållbar affärsverksamhet. Det 
framgår tydligt att för en anställd på Swedbank, som inte vill engagera sig, är detta fel ställe 
att arbeta på. Det samma kan anses gälla även i Nordeas fall. Detta kan vidare ses som en 
självklarhet, då en verksamhet som arbetar med service, överlever inte utan starka relations-
band samt ett starkt engagemang i kundrelationen. 
 
 Relationsbindningar  

Swartz och Iacobuccis (2000) syn på relationsbindningar som parternas ömsesidiga strävan 
efter förbindelsen dem emellan, ser Dash, Bruning och Guin (2009) som en grund för en stark 
relation samt delar förbindelsen i strukturella och sociala bindningar. Silvrins resonemang 
kring att relationen till kunden är betydelsefull samt att det jämt arbetas på att stärka den 
strukturella förbindelsen, tyder på att Nordea gör detta genom att mycket av analytikernas och 
aktiemäklarnas tid ägnas åt produktutveckling, för att kunna få en prisvärd produkt på 
marknaden. Enligt skribenterna är detta är av stor vikt, då det gäller att hänga med i produkt-
utvecklingen, för att kunna erbjuda värde åt kunden samt även, på det sättet, få de att vara 
lojala. Vidare är det kundcenter och personliga bankmän som bidrar till att skapa strukturella 
band, då dessa står till kundernas förfogande även på helgerna, dock via telefon. Även 
satsning på teknologi är aktuellt på Nordea, då hemsidan är anpassad till kunderna. Det kan 
ses som naturligt i denna bransch, då även Swedbank satsar mycket på teknologi, för att stärka 
det strukturella bandet. Storbacka och Lehtinen (2000) nämner förmåner med att företaget 
erbjuder en teknologitjänst som kanske inte ett annat företag har. I sammanhanget berättar 
Andersson att Swedbank var bland de första med Internetbank i Sverige, då andra har 
utvecklat denna strategi något senare. Dialogen är unik, då det ägnas en del tid för att chatta 
med kunderna. Det gäller alltså att utvecklas i takt med innovationer samt att ständigt 
uppdatera hemsidan med aktuella nyheter inom branschen. Författarna till denna uppsats 
finner ett klart samband i fallföretagens strategier att stärka de strukturella banden när det 
gäller teknologi, dock är det små nyanser som skiljs åt. Detta kan bero på att företagen önskar 
hitta något som skall vara unikt i denna konkurrerande bransch. Men, med tanke på att 
teknologin är så utvecklad, gäller det verkligen att anstränga sig ytterligare samt vara kreativ 
för att utmärkas och skilja sig från konkurrenterna, genom en unik lösning. Detta bör även gå 
snabbt, då det gäller att vara först på marknaden. En tanke som skribenterna har fått utifrån 
denna diskussion och som eventuellt inte existerar än, kan vara att erbjuda en e-tjänst, där 
bankmännen kan använda en webbkamera som ett kommunicerbart instrument med kunden 
samt betjäna kunden på detta sätt. Detta för att kunden inte ska behöva besöka den fysiska 
banken, men ändå få samma känsla som vid besök av banken, via t.ex. ögonkontakt, vilket 
förbättrar kommunikationen avsevärt. Detta skulle underlätta för många människor som 
kanske har långa arbetsdagar och inte har den möjligheten att komma till banken, för att 
uträtta sina ärenden. Även handikappade personer som har svårigheter med att gå ut, skulle 
dra en fördel av detta. Det finns även de människor som inte gillar mycket folk omkring sig 
eller att köa. Alla dessa skulle vara positivt överraskade om en sådan tjänst funnits.  
  
Det sociala bandet mellan företag och kund kan, enligt Swartz och Iacobucci (2000) stärkas, i 
likhet med en vänlig relation, genom att skicka kort, presenter samt att periodvis kontakta 
kunden. På Nordea stärks de sociala banden genom att till viss del, i mindre omfattning, ge 
bort presenter och skicka kort, men egentligen ägnas mer tid åt att erbjuda kvalité vid kund-
träffar, då den som har kundkontakt stärker de sociala banden med kunden. På Swedbank är 
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det TOP strategin som används för att visa tillgänglighet, initiativ med att ta kontakt med 
kunden samt enkelhet. Detta uppnås genom långa öppettider, regelbunden kontakt och snabb 
respons till kunderna samt enkla tjänster. I samband med detta är det värt att nämna tävlingar 
och liknande, men några presenter brukar de inte skicka till sina kunder. Istället skänks den 
summan bort till välgörenhet. Vid de två undersökningsföretagen finns det en variation i 
metoden att stärka de sociala banden, ty det visas en klar åtskillnad i strategierna som 
tillämpas, vilka kan anses som en anpassning efter respektive företags kunder. 
  
I likhet med Blomqvist et al. (1999) teori om emotionella band, finner Olsson och Silvrin att 
företagets starka varumärke kan dra till sig kunden snabbare, men Silvrin påpekar att så 
behöver inte fallet vara, då små företag kan vara minst lika bra och erbjuda ännu högre värde 
åt kunden. Sande hävdar också att de emotionella banden förstärks när varumärket är starkt, 
vilket Andersson (2009) samtycker samt tar upp att Swedbanks varumärke har varierat under 
den senaste tiden. I sådana fall råder det en klar medvetenhet om vikten med att bemöta detta 
på ett bra sätt samt försöka åtgärda felet eller dementera osanna påståenden, vilket Swedbank 
verkar ha lagt ner mycket energi på, konstaterar författarna. Detta för att det, enligt 
Andersson, kan gå långt om åtgärderna inte vidtas, då folk kan börja tro på rykten som sprids. 
På detta sätt kan varumärket behållas på en hög nivå samt emotionella band stärkas, för att 
inte förlora kundernas lojalitet gentemot företaget. Det råder alltså samband mellan teorin och 
studieobjektens syn på emotionella bindningar, då alla respondenter har enats om att starkt 
varumärke, lättare kan ta till sig kunder. Vissa är dock mer medvetna om konsekvenserna med 
rykten kring starka varumärken, vilket teorin inte tar upp. Det kan dock konstateras att rykten 
kan innebära en större fara för företag än vad de flesta tror, ifall dessa sprider sig. Dessa kan 
till slut bli svåra att kontrollera, vilket kan ha förödande konsekvenser. Främst, då motsatsen 
blir svår att bevisa samt att det negativa sprider sig betydligt snabbare än det positiva, men 
även att det är lättare att tro på när det sägs något negativt, att det ligger sanning i det. Detta 
påverkar tilliten i högsta grad och när den väl har gått förlorad, är det svårare att återfå den.  
 

Tillit 
Zeithaml och Bitner (2002) hävdar att tillit spelar en ledande roll för att en relation ska lyckas 
samt är baserad på att kunna hålla det som utlovats, eftersom kunderna föredrar att ha affärer 
med tillförlitliga företag som lever upp till sina löften. Samtliga respondenter i denna studie 
påvisar liknande värderingar kring tillit i en relation, då denna intar en hög plats på respektive 
företag, dock används olika strategier för att skapa tillförlit. På Swedbank är tillit en viktig del 
i arbetet med kunderna, där även sekretessen ingår samt är något som alla håller sig till, för att 
bl.a. tillförlit skall hållas på en hög nivå. På Nordea jämförs tilliten med företagets stabilitet, 
vilket framförallt anses vara viktigt i den rådande finanskristiden. Detta verkar visas genom 
ett bra resultat, sekretess, de anställdas licenskvalité men återigen, även genom trevligt 
bemötande, vilket, enligt Silvrin, bidrar till kundens tillit och i sin tur förstärker vårdandet av 
kundrelationer. Det anses som en självklarhet att bankerna skall vinna kundernas förtroende, 
för att kunna fungera på ett bra sätt, då författarna till denna uppsats hade liknande 
förväntningar kring intervjusvaren beträffande detta område. Men, något som vidare är värt 
att resonera kring, som kan anses ligga i bankens intresse, är att banken även bör ha ett 
förtroende för kunden. Det är av stor vikt, då banken lånar ut stora summor med pengar, vilket 
innebär en risk att kunden inte håller som lovats, gällande avbetalningar av lånet. Detta kan ha 
direkt effekt på relationen ur negativ aspekt, då det kan få komplicerade följder.    
 
Zeithaml och Bitner (2002) poängterar vikten med att inte lova något som är omöjligt, genom 
att marknadsföra produkter på ett lockande sätt, i syfte att attrahera konsumenter. I enlighet 

 
- 45 - 



 

med teorin arbetas det mycket på båda fallföretagen med att på ett tillförlitligt sätt erbjuda 
produkter och även utifrån detta, kunna behålla goda relationer till kunderna. På båda 
fallföretagen anses detta vara ett viktigt attribut, som styrker företagets tillit hos kunden samt 
innebär att inte lova något som inte kan hållas. Nordeas marknadsföringsstrategi att göra det 
möjligt för kunden, stämmer överens med företagets vision samt värderingar och med detta 
budskap lever företaget upp till sina löften, då individuella lösningar till varje kund skräddar-
sydds, med hänsyn till kundens situationsmöjligheter. Även på Swedbank hålls det som 
lovats, då personalen ständigt bär med sig företagets värderingar samt strävan att överträffa 
dessa. Detta är något som sänds ut via marknadsföring och som stämmer väl överens med 
verkligheten. I enlighet med Zeithaml och Bitners (2002) poäng om att inte marknadsföra 
något som är omöjligt att genomföra, framgår det tydligt från empirikapitlet att båda företagen 
är konsekventa om att strikt hålla sig till det som lovas för att behålla kunden. Enligt 
författarna till denna uppsats kan detta vara av stor betydelse, då fel marknadsföring och icke 
uppfyllelse av löften, kan leda till allvarliga konsekvenser för tilliten på ett företag. Just med 
finansinstitutioner, innebär det en särskild känslighet, då ett minsta lilla fel kan förstöra för 
företaget, ty dåligt rykte kan uppstå, vilket kan få kunderna att gå över till konkurrenten. 

 
 Rykte 

Både litteratur samt respondenter från de studerade företagen instämmer att ett gott rykte 
utgör en övervägande faktor i tilliten, vilket enligt Egger (2000) uppkommer från varumärkets 
styrka, tredje partens bekräftelse eller en tidigare upplevd situation. I samband med ryktet, 
nämner Silvrin, att det krävs 25 positiva ord för att täcka ett negativt. I Nordeas fall kan 
därmed ett gott rykte nås genom; pålitlig personal, medvetna handlingar, att hålla det som 
lovats, ett hederligt beteende, men även via innovationer samt word-of-mouth. På liknande 
sätt, märks det även på Swedbank, att ett gott renommé åstadkommes med hjälp av ett 
långsiktigt arbete samt relationsskapande via kundupplevelser, då förtroende kombineras med 
hög kvalité och innovation. I Nordeas fall påverkas ryktet av vad och hur det görs, ty ett starkt 
varumärke inte behöver betyda ett gott rykte. I samband med detta nämns vikten med att 
snabbt åtgärda ett uppstått fel samt ersätta kunden, för att inte orsaka skada för företagets 
rykte. Även i Swedbanks fall vidtas snabba felåtgärder, då ett fel kan medföra ett dåligt rykte, 
vilket skall bemötas istället för att låta det spridas runt. Något som återspeglas hos 
fallstudieobjekten är att det visas effektivitet i att förebygga att ett dåligt rykte uppstår, då det 
råder medvetenhet om vilken skada ett dåligt rykte medför. Skulle dock ett rykte uppstå, 
påvisar undersökningen att snabba reaktioner uppkommer för att åtgärda skadan. 
 
 Delade värderingar 

Morgan och Hunt (1994) ser en klar förbindelse mellan tilliten och gemensamma värderingar 
samt påstår att det är ett band som håller parterna i en relation när det gäller syn på rätt eller 
fel beträffande beteenden, mål, policyn etc. Detta kan visserligen bidra till parternas större 
engagemang i relationen, vilket åstadkommes på Swedbank genom att det är en miljö-
certifierad bank, inriktad på miljöprodukter och miljöfonder, ty liknande tänkande kan vara 
gemensamma med kundernas värderingar. Även på Nordea är det angeläget att ta hänsyn till 
kundernas värderingar, då Nordeas anställda utgår ifrån företagets värderingar såsom mission, 
vision m.m. Givetvis, väl utarbetade värderingar dyker inte upp av sig själva, utan måste 
ständigt utvecklas genom en större satsning på de kunders värderingar som företaget vill ha 
relation med. Morgan och Hunts (1994) resonemang kring de gemensamma värderingarna 
med kunderna, anses båda företagen följt, eftersom det utifrån olika strategier, arbetas starkt 
kring dessa frågor.  
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Vidare nämner Mukherjee och Nath (2003) värderingar som etik, säkerhet m.m., vilka enligt 
Huemer (1998) hindrar avslöjandet av kundernas privata uppgifter till andra parter och 
därmed leder till ökad tillit. Beträffande säkerhet, tillägger Ackerman, Cranor och Reagle 
(1999), att undersökningar i praktiken har påvisat en tendens hos kunderna att oroa sig kring 
säkerheten av sina privatuppgifter. Mukherjee och Naths (2003) påståenden om etik och 
säkerhet iakttas på båda fallföretagen. På Nordea arbetas det mycket med etiska värderingar 
och det finns strikt reglerat om vad personalen får och inte får göra, av den orsaken att 
säkerheten intar en hög placering när man handskas med kundernas privata uppgifter. 
Givetvis påverkar detta även relationen. I enlighet med Nordea, har även Swedbank etiska 
värderingar och säkerhet på hög placering. Sekretess gäller, även här, i allra högsta grad och 
kunderna behöver inte känna sig oroliga över säkerheten av deras personliga uppgifter, då 
dessa inte får avslöjas. Sande menar att kundernas tillförlit till banken, dess system och 
anställda har stor inverkan i vårdandet av en relation. Detta tillämpas på båda fallföretagen, då 
det inte heller på Nordea verkar finnas anledning till oro över säkerheten av privata uppgifter, 
ty detta finns reglerat och personalen inte får avslöja något om sina kunder. Respondenterna 
från Nordea tar dock upp eventuella risker om externt intrång i datorerna, men anger att 
sannolikheten för det är liten, då säkerhetssystemet är väl uppdaterat. Enligt empirikapitlet 
framgår det att regleringar om etik och säkerhet följs strikt, då privata uppgifter på båda 
fallstudieföretagen bevaras i säkerhet och med detta dementeras Ackermans et al. (1999) teori 
om kundernas anledning till oro. Visserligen håller författarna till denna uppsats med om att 
risken av datorintrång existerar, men anser också att sannolikheten för detta är liten, med 
hänsyn till att företagens moderna säkerhetssystem är av hög kvalitet och därmed ser inte 
skribenterna någon större anledning till oro.  
 

Relationskvalité  
Sörqvist (2000) anser att begreppet kvalitet har utvecklats med tiden och blivit alltmer 
kundorienterat samt menar att begreppet står för:  
 

”Förmågan att uppfylla kundernas behov och förväntningar.” 
(Sörqvist, 2000 s. 11) 

 
Grönroos (2000) tillägger att kvalitet hos en vara eller tjänst är ett begrepp som avser vad 
kunden upplever att det är. I likhet med Sörqvist (2000), anser Silvrin och Olsson att bra 
tjänstekvalitet är att erbjuda rätt produkt till rätt kund, efter situation samt behov, men även att 
ha ett bra bemötande. Inom Swedbank delar sig dock meningarna åt, då Sande delar Sörqvists 
(2000) mening och hävdar att det är bra tjänster och råd som lämnas på ett proffsigt och 
affärsmässigt vis. Andersson däremot, instämmer med Grönroos (2000) och hävdar att det är 
kundens upplevelser som avgör vad bra tjänstekvalitet är. Då begreppet kvalitet är under 
ständig utveckling och många definitioner uppkommit, anses det vara en självklarhet att olika 
uppfattningar kring dess innebörd finns. Ur den synpunkten är det naturligt att åsikterna 
mellan fallstudieobjekten sinsemellan skiljs åt.  
    
Hur kunden upplever kvaliteten kan beskrivas utifrån två dimensioner; en teknisk dimension 
eller en funktionell dimension. För att Swedbank ska kunna hålla hög kvalitet på relationerna 
ska banken besitta kunniga och kompetenta medarbetare, som löpande genomgår relevanta 
utbildningar, för att kunna erhålla denna kompetens. För Nordea är kontaktplanen viktigt för 
relationen, vilken bygger på rätt kund, på rätt sätt samt rätt erbjudande. Både Nordea och 
Swedbank anses motsvara den funktionella dimension som teorin tar upp, då båda fallstudie-
företagen associerar begreppet kvalitet med hur kunden ska mottaga tjänsten. Dock skiljer sig 
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företagen åt i tillvägagångssättet, vilket enligt författarna är naturligt, då det i enlighet med 
teorin förekommer flera olika interaktioner, s.k. sanningens ögonblick, mellan företag och 
kund. Dock, ser forskarna en tydlig anknytning till den tekniska dimensionen, enbart hos 
Nordea, då dessa belyser vikten av att rätt erbjudande ska nå kunden, vilket motsvarar vad 
kunden mottagit. Enligt Grönroos (2009) kan upplevd kvalitet utvecklas till relationskvalitet, 
vilken beskrivs som dynamiken hos långsiktiga kvalitetsutvecklingar i existerande 
kundrelationer. Begreppet refererar även till kundens uppfattning om hur väl hela relationen 
fullbordar kundens förväntningar, förutsättningar, mål samt önskemål. Andersson påstår att 
Swedbank ibland erbjuder och säljer komplicerade tjänster, vilket medför att 
kommunikationen bör vara enkel så att kunden förstår, då ett av Swedbanks ledord är 
okomplicerat. Enligt författarna till denna uppsats, kan detta ha stor inverkan på kundens 
förväntningar i positiv bemärkelse, då kunden kan ha svårt för att förstå en banks begrepp 
samt dess innebörd. Kunden förstår möjligtvis vad tjänsten går ut på, men inte helheten av den 
samt vilka krav som ställs. Risken finns då att kunden försummar erbjudande och tjänster, 
p.g.a. oförståelse av vad tjänsten innebär, vilken annars hade kunnat vara till kundens fördel 
om förståelsen hade funnits. Det kan då fastställas att Swedbank genom sin enkla 
kommunikation löper mindre risk att få kunder att drabbas av detta. Dock, är det oklart hur 
det ligger till på Nordea. 
 
Peppers och Rogers (1999) anser att relationskvalitet kan skapa stora konkurrensfördelar, då 
företaget uppfyller kundens behov bättre än vad konkurrenterna gör. I likhet med teorin är 
både Nordea och Swedbank överens om att relationskvalitet kan bidra till ökade konkurrens-
fördelar. Andersson menar att i grunden har allmänheten ett stort förtroende för banken och 
Swedbank har som ledstjärna att vara bäst på service. Silvrin samt Olsson nämner att banker 
har likartade produkter och påstår att det som åtskiljs vid val av bank, är vilket bemötande 
kunden får av de anställda, hur de är och reagerar. Utifrån ovan nämnda påstående kan man 
utläsa att båda fallföretag är eniga om att relationskvalitet kan medföra konkurrensfördelar. 
För att kunna erbjuda konkurrensfördelaktiga produkter, kan det vidare konstateras att företag 
bör erbjuda unika tjänster, som skiljer sig gentemot konkurrenter. Då denna bransch erbjuder 
likartade produkter, som kan vara svåra att differentiera, kan det fastställas att det är deras 
bemötande, i syfte att öka kundlojalitet, som bidrar till ökade konkurrensfördelar inom denna 
bransch, vilket även det empiriska underlaget visar.  
  

Kundlojalitet 
Söderlund (2000) hävdar att det inte finns någon konkret definition av begreppet lojalitet 
medan Blomqvist et al., (2004) anser att kundlojalitet bör betraktas utifrån två 
huvudinriktningar; beteendeperspektiv samt ett attitydperspektiv. Silvrin anser att lojalitet är 
känslorelaterat och har att göra med hur kunden känner för företaget samt hur lojal kunden är, 
men även att kunden kan se genom bristerna och acceptera läget ändå, utan att byta bank. 
Olsson instämmer, men har även ett annat synsätt och menar att lojalitet är ett betyg på hur 
Nordea är samt hur de reagerar. Sörqvist (2000) hävdar att utifrån ett attitydperspektiv baseras 
lojaliteten på kundens känslor och tankar, vilket författarna har konstaterat att Nordea 
uppfyller, då båda synsätten är relaterade till relationen. Andersson delar inte Nordeas åsikt, 
utan hävdar att lojalitet innebär att kunden är trogen och hör av sig om det är något, men även 
att kunden vänder sig till Swedbank i första hand vid ärenden. Sande har dock ett annat 
perspektiv och knyter lojalitetsbegreppet till att en kund ska vara säker på att erbjudas det 
bästa erbjudandet över tiden. Även fast Swedbanks uppfattning kring lojalitet skiljer sig åt 
mellan intervju-personerna, uppfattas bådas åsikter mer som en vana hos kunden, än en 
emotionell bindning och anses därför vara mer beteenderelaterad lojalitet, vilket, enligt teorin, 
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bygger på kundens köpvanor samt rutiner. Även anledningen till att kunderna stannar på 
Swedbank relateras delvis till beteenderelaterad lojalitet, då Andersson tror att detta beror 
bankens tillgänglighet, att de vänder sig till en bred målgrupp samt att de erbjuder enkla och 
bra produkter. Dock hävdar Sande att det är tack vare relationen med banken och dess 
medarbetare, vilket istället är mer relationsrelaterat. I likhet med Sandes åsikt, anses även 
Nordeas kunder stanna, tack vare relationen samt bemötandet de får utav personalen, men 
även p.g.a. satsningen på långssiktiga relationer, som likt ovan, är en mer attitydrelaterad 
lojalitet.  
 
Enligt Oliver (1999) blir ståndpunkten i lojalitetsbegreppet mer meningsfull om det ses både 
ur ett attitydperspektiv samt ur ett beteendeperspektiv. Detta framställda teoripåstående går 
inte att utläsa ur det empiriska underlaget, gällande företagens uppfattning samt synsätt av 
begreppet lojalitet, då studien visar att Nordea har ett attitydperspektiv, medan Swedbank har 
ett mer beteenderelaterat perspektiv. Men, en kombination av dessa förekommer inte. Dock 
uppstår en kombination när det gäller ett av företagens tolkning av kunders anledning till att 
vara mot lojal mot banken, då Swedbank framhäver både ett attitydperspektiv, men även 
beteendeperspektiv. Dock återfinns inte samma kombination hos Nordea. Teorin framlägger 
även att det inte finns någon konkret definition av begreppet lojalitet, vilket medför att olika 
uppfattningar kring dess innebörd finns. I samband med detta är det då naturligt att åsikterna 
inom fallföretagen sinsemellan skiljer sig åt gällande begreppets innebörd.  
 
Holmberg (2004) hävdar att det ligger ett stort intresse för företag att utveckla strategier som 
medför ökad kundlojalitet och Blomqvist et al., (2004) nämner ett antal tillvägagångssätt för 
att uppnå detta. Dessa är att minska den upplevda risken, ge ett bra första och sista intryck, 
mäta och styra kundens förväntningar, upplysa kunden, skapa byteskostnader samt göra 
kunden till en bättre användare. I likhet med teorin, arbetar båda valda fallföretag aktivt med 
att öka kundlojaliteten hos sina befintliga kunder, då de besitter bra och konkurrenskraftiga 
tjänster. Andersson menar vidare att Swedbank erbjuder tjänster som tillfredställer alla 
målgruppers behov, oavsett vilken ålder kunden än befinner sig i. Sande tillägger att en kund 
även kan nyttja flera tjänster hos företaget, vilket underlättar vetskapen kring nya tjänster. 
Swedbank använder sig även av moderna medier exempelvis annonser, bloggar etc. för att 
synas (Andersson, 2009). För Nordea är det däremot viktigt att vara rätt prissatta, då banker 
erbjuder likartade produkter, men hävdar även att relationen till kunderna är viktig. Dessutom 
påpekar Silvrin att vilken relation anställda har på banken har stor inverkan på ökad lojalitet, 
då bemötandet mot kunderna är oerhört centralt d.v.s. hur kunden uppfattar personalen samt 
vilken känsla kunden har när han/hon lämnar banken. Det framgår att personalen på Nordea 
genomför övningar som omfattar uppfyllandet av sina värderingar, men även ledarkompetens 
inom Nordea, då ledarnas agerande ska utveckla personalen, skapa nöjdare kunder och 
medarbetare samt leverera resultat.  
 
Av de sex faktorer som teorin belyser finner författarna att fyra av dessa har lyckats åter-
speglas i empirikapitlet, dock belyser fallstudieobjekten olika åtgärder. Swedbank belyser 
åtgärderna att mäta och styra kundens förväntningar samt upplysa kunden, medan Nordea 
framhäver att minska den upplevda risken, ge ett bra första och sista intryck men även mäta 
samt styra kundens förväntningar. Nordea anser dock att en bra relation samt kontakt är det 
viktigaste för att uppnå ökad kundlojalitet. Denna åtgärd är inte specifikt angiven i teori-
avsnittet, men enligt författarna är åtgärdens viktighetsgrad i samma omfattning, som de 
åtgärder teorin behandlar. Det kan fastslås att båda fallföretagen anser att kundlojaliteten ökar 
om kunden är nöjd. Detta kan då vara en anledning till varför de två sista åtgärderna, skapa 
byteskostnader samt göra kunden till en bättre använda inte blev belysta, då dessa kan 
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uppfattas vara mer gynnande för företaget, än att göra kunden nöjd. Att skapa byteskostnader 
kan, enligt skribenterna, medföra att en falsk lojalitet uppstår, då kunden stannar kvar för att 
undvika dessa kostnader. Detta kan endast ses som en kortsiktig lösning för kunden, vilket, 
jämfört med uppkommande missnöjen framöver, inte är lönsamt på lång sikt. I sådana fall kan 
det vara bättre att betala avgiften och byta företag. Även att göra en kund till en bättre 
användare ligger i företagets intresse, snarare än kundens, vilket exempelvis kan innebära att 
kunden kommer med konstruktiv kritik och påvisar brister som företaget kan ta hänsyn till. 
Visserligen kan en belöning göra kunden nöjd och engagerad, men i grunden är det företaget 
som drar nytta av detta i slutändan.  
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Slutsats 
 
I detta avslutande kapitel redovisas slutsatserna från denna studie. Inledningsvis förs en 
diskussion där slutsatserna presenteras samt även problemfrågeställningen besvaras. 
Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning inom ämnesområdet.  
.  

Slutsats och diskussion 
I dagens snabbt förändrade och konkurrerande samhälle intar relationsmarknadsföring en 
central roll i företagens affärsverksamhet. Då relationsmarknadsföring innebär att vårda samt 
bibehålla befintliga kundrelationer, har detta bidragit till ett större engagemang bland 
företagen för att skapa värde åt kunden samt uppnå kundlojalitet. 
   
Utgångspunkten i denna studie var en modell som innefattar ett antal faktorer som har visat 
sig vara betydelsefulla delar för att kunna åstadkomma ökad kundlojalitet hos befintliga 
kundrelationer. Med hjälp utav dessa var målet att följande problemformulering skulle 
besvaras; 
 
 Hur kan företag vårda sina befintliga kundrelationer? 

 
Avsikten med denna studie var att undersöka hur företag kan vårda befintliga kundrelationer 
och därigenom uppnå ökad lojalitet. 
 
Denna studie har visat att båda fallföretagen eftersträvar samt arbetar intensivt med befintliga 
kundrelationer i syfte att skapa långsiktiga relationer, då grunden för att uppnå detta ligger i 
fallstudieföretagens förmåga att lyckas identifiera samt tillfredställa kundens behov. Även att 
ge tillförlitlig respons, visar denna studie, är av stor central vikt. Författarna menar att grund-
kärnan hos företagen i att uppfylla ovanstående bygger på bemötandet gentemot kunden, då 
slutsatsen kan dras att detta är fallföretagens röda tråd i processen för att skapa värde samt 
uppnå ökad lojalitet. 
    
Studien påvisar att båda företagen visar ett stort engagemang i sina kundrelationer genom 
relationsbindningar, där det återfinns en mindre skillnad kring tillvägagångssättet vid 
stärkningen av strukturella band samt en klar skillnad mellan stärkningen av de sociala 
banden. Studien konstaterar att kunddialogen även används för att skapa en positiv kund-
upplevelse samt för att hitta kundens behov, vilket tenderar att kunden återkommer. Dock 
skiljer sig åsikterna åt, vid vad kunddialogen ska generera, ty förtroende är kärnan hos ett 
fallföretag, medan det andra studieobjektet benämner lättförståelse. Fastän tillämpningen 
skiljer sig mellan fallföretagen, bidrar båda sätten till att uppnå ökad kundlojalitet, då 
förtroendet stabiliserar kundrelationen, men samtidigt kan en lättförståelig dialog vara 
avgörande vid ett framtida förtroende för företaget. Vidare, visar studien att båda fallstudie-
objekten innehar kompetent och utbildad personal, vilka har hög kunskap och kännedom 
kring företagets målsättningar, visioner etc. Dock visar studien att den teoretiska kunskapen 
väger mindre än den sociala, ty personligheten har mest betydande roll. Därmed satsas det 
internt på utbildningar kring bl.a. interaktioner samt service. Däremot finns det en minskning 
av detta vid kristider på ett av företagen. 
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Personalens kompetens i helhet medför även att klagomål kan hanteras samt bemötas på ett 
mer tillfredställande sätt gentemot kunden, vilket även teorin påvisar. Det visar sig dock, att 
Nordea fokuserar på att lyssna på kunden vid klagomål, medan Swedbank strävar efter att lösa 
klagomålet snabbt. Detta skulle kunna medföra att kundens centrala synpunkt aldrig lyfts 
fram, vilket kan ha en förödande konsekvens på relationen. Då klagomål är en oerhörd viktig 
tillgång, visar studien att det bör avsättas tid för att bemöta, hantera samt lösa dessa. Studien 
visar att båda fallföretagen samlar information om kunden i sina databaser, dock med stor 
begränsning, då det råder sekretess. Hade det varit tillåtet att tillgå mer information, kunde 
detta ha medfört att större kännedom om kunderna erhållits, men studien har visat att 
sekretess i denna bransch, är naturligt. Teorin påstår dessutom att rätt hantering av ovan-
nämnda begrepp leder till ett ökat tillförlit samt kvalitativa relationer. Studien visar att 
fallföretagen använder relationskvalitet som en konkurrensfördel, där bemötandet är 
avgörande, vilket genomsyrar dessa nämnda begrepp. I grund och botten ligger även ett bra 
bemötande till grund för att ett förtroende ska skapas. Vidare framgår det av studien att 
fallföretagen även ökar tilliten genom att hålla utlovade löften men även via säkerhet kring 
systemet samt den strikt reglerade företagsetiken. Detta kan medföra ökad lojalitet, vilket 
även studien påvisar, då båda fallföretagen har uppfattningen att kunder stannar tack vare 
relationen samt bemötandet.    
 
Enligt författarna förekommer det stora likheter mellan fallföretagen, gällande förfarandet att 
vårda sina kundrelationer, men även skillnader kan påvisas. Dessa skillnader visas att det 
främst beror på respondenternas personliga åsikter och synvinklar, än på verksamhetens 
tillämpning. Detta för att de största skillnaderna har observerats vid personliga resonemang, 
vilka kan anses som subjektivitet, men kan även hittas vid diskussion kring finanskrisens 
inverkan.  
 
Gällande finanskrisens påverkan associerar främst fallföretagen till oro bland kunder, ur 
privatekonomiska aspekter. I samband med detta kan det konstateras att relationen är av stor 
vikt för att säkerhetsställa tryggheten hos kunder som banken önskar uppnå. Ur ett av 
företagens synvinkel har även kunders lojalitet satts på prövning, där äkta eller oäkta lojalitet 
träder i kraft. Studien har även visat att massmedia har stor betydelse för företagets rennomé 
samt för vad kunder får veta och tro. I likhet med ett av fallföretagen, gäller det att bemöta 
samt dementera det som inte är sant, för att förebygga att dåliga rykten uppstår, vilket annars 
kan påverka varumärket i negativ bemärkelse.  
 
 
Om en återknytning till syftet görs, kan det sammanfattas enligt följande: 
 
    
 Nordeas kärna i att bibehålla samt vårda kunderna ligger i personalens bemötande 

gentemot kunden. Genom att företaget visar engagemang i relationen med kunden, 
stärker de strukturella men även sociala band, använder en kontinuerlig samt givande 
dialog, besitter kunnig samt social personal, bemöter klagomål på rätt sätt och lyssnar 
på kunden, skapar Nordea ett förtroende men även kvalitativa relationer. Detta medför 
att ett värde skapas för kunden, vilket bidrar vidare till att ökad kundlojalitet 
åstadkommes, då kunden anses stannar på Nordea p.g.a. bemötandet.   

 
 Även på Swedbank värdesätts bemötandet samt det sociala som det centrala i att vårda 

samt bibehålla kunderna. Genom att stärka de strukturella samt sociala banden med 
kunderna, använda en ständig samt enkel dialog med kunden, ha en kompetent, social 
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och trevligt bemötande personal samt en snabb och professionell hantering av 
klagomål, resulterar i kundernas tillförlit för Swedbank, men även i stabila samt 
högkvalitativa relationer som skapar värde för kunden. Genom detta tillvägagångssätt 
uppnås kundlojalitet, då kunden tycks stanna på Swedbank för bl. a. mottagandets men 
även för tillgänglighetens skull.  

 
 
Slutresultatet av denna studie visade sig vara mer än vad som förväntats. Det visades att 
samtliga teorins byggstenar, vilka den befintliga modellen består av, samt kopplingen dessa 
emellan var av stor relevans i praktiken vid vårdandet av kundrelationer. Att både Nordea och 
Swedbank arbetar med sina kundrelationer var redan givet innan studien påbörjades, dock 
förväntades inte den intensiteten kring detta område i denna utsträckning. Detta kan anses 
vara en naturlig del av verksamheten, men säkerligen har den rådande finanskrisen haft en 
eventuell inverkan.     
 

Förslag till fortsatt forskning 
I samband med den genomförda studien, har nya intressanta undersökningsområden inom 
ämnesområdet dykt upp. Då författarna har funnit att det valda ämnesområde har varit av stor 
relevans och av hög intressant grad, kan det även vara av intresse att få denna undersökning 
försäkrad, då fler studieobjekt kan undersökas. Detta kan vidare generera en bredare 
förståelse, ty endast två fallföretag har undersökts i denna studie. Då denna undersökning 
även tillämpades på ett begränsat geografiskt område, kan det även vara en idé att vidare 
forska kring samma valda fallföretag, fast över ett större eller måhända, annat geografiskt 
område. Avslutningsvis finner författarna även att det skulle vara av intresse att undersöka 
kundernas uppfattning samt syn på relationen och fallföretagens satsning på vårdandet av 
befintliga kundrelationer, i syfte att säkerhetsställa samt bekräfta att den framställda studien är 
tillförlitlig. 
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Bilagor 
 
Namn: 
Befattning: 
Hu länge har Du jobbat som detta? 

 
Vård av kundrelationer 

o Strävar ni efter att skapa långsiktiga relationer med era kunder? 
o Vilken påverkan har den rådande finanskrisen haft på era befintliga kundrelationer? 
o Lägger ni ner mer tid och kraft på att vårda kundrelationerna sedan finanskrisen blev 

aktuell? 
o Hur har detta i sådana fall förändrats? 

 
Kommunikation 

o När ni tar kontakt med kunden, på vilket sätt genomförs det då? (e-mail, brev, telefon) 
o Anser ni att det är viktigt att ha en kontinuerlig dialog med kunden? Vilken inverkan 

kan en bra dialog med kunden ha på relationen?  
o Hur ofta tar ni som företag initiativet till en kunddialog med kunden? Vem tar oftast 

det första steget? 
o Vad anser du att en bra kunddialog ska generera samt innehålla? Både för företaget 

men även för kunden? 
o Har det blivit viktigare med bättre kunddialoger samt kommunikation med kunden sen 

finanskrisen? 
 
Klagomålshantering 

o Hur ser företaget på kundklagomål? Vilken betydelse har dessa? 
o På vilket sätt bemöter företaget kundklagomål? Är personalen utbildad för att kunna 

bemöta dessa? Vilka åtgärder vidtas?  
o Uppmuntrar personalen kunderna att framföra sina klagomål? Hur går man då 

tillväga? 
o Har företaget en utarbetad klagomålspolicy? 

 
Relationskvalité  

o Vad är bra tjänstekvalitet för Dig? 
o Arbetar företaget med att ha en hög kvalitet på relationerna till kunderna? Hur? 
o Vad anser ni är viktigast; relationskvalitén eller tjänstekvalitén? Kombination? 
o Anser ni att en god kvalitet på relationen kan anses som en konkurrensfördel gentemot 

andra banker?  
 
Kundlojalitet 

o Vad innebär lojalitet för Dig? 
o Varför tror ni att era befintliga kunder väljer just er bank och stannar hos er? 
o Hur arbetar ni med att öka kundlojaliteten? Arbetar alla anställda aktivt med att öka 

lojaliteten hos kunderna? 
o Vilken inverkan har finanskrisen på era kunders lojalitet mot företaget? 
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Kompetens 
o Vad innebär kompetens för Dig och hur stor roll spelar det i att skapa värde åt 

kunden? 
o Vilken typ av kompetens dominerar/värdesätts mest på företaget? Praktisk-, social-, 

teoretisk kunskap eller stress/konflikt hantering mm.? På vilket sätt? 
o Vad innebär prestationskvalité på ert företag? De anställdas kunskaper eller de 

personliga egenskaperna? 
Intern utbildning 

o I hur stor utsträckning investeras det i den interna utbildningen på företaget och vilken 
typ av utbildningar går de anställda igenom? (Ex. kundservice, de interpersonella 
attityder, kommunikation, inställning mot arbetsuppgifterna etc). 

o Hur mycket satsar företaget på de anställdas serviceutbildning (från frontpersonalen 
till ledningen)? 

o Vilka positiva effekter medför en hög kompetens på ert företag, med hänsyn till 
konkurrenskraften i syfte att vårda samt bibehålla kunderna? 

Kunddatabas 
o Hur och vilka relationshändelser i form av kunduppgifter samlar ni in till databasen i 

syftet att öka relationsvärde? (Ex. data i form av kundbeteende, synpunkter mm., via 
intervjuer, enkäter osv). 

o Vem erhåller störst kunskap om kunderna i företaget samt utför kundundersökningar? 
Hur ofta genomförs kundmätningar? 

 
Engagemang  

o Hur viktig är engagemanget i relationen med kunderna på ert företag och hur mycket 
engagerar ni er för att skapa långsiktiga relationer med kunderna?  

Relationsbindningar 
o Vilka strategier använder företaget för att stärka strukturella band med kunderna för 

att vårda samt bibehålla de befintliga kundrelationerna? (Uppgiftsfokusering, satsning 
på teknologi, avtal etc). 

o Vilka strategier använder företaget för att stärka sociala bindningarna med kunderna? 
(Det personliga bandet). 

o Är det lättare för företaget att skapa emotionella och värdebaserade band med kunden 
om företaget har ett starkt varumärke? (Värdebaserade band = kundupplevt värde). 

 
Tillit 

o Vad betyder tillit för företaget och hur stor satsning läggs på tillitet? På vilket sätt? 
o Anser Du att företaget lever upp till sina löften (inte minst via marknadsföring)? Hur?  

Rykte 
o Vad innebär ett gott rykte för företagets verksamhet? Hur kan ett gott rykte 

åstadkommas? 
Delade värderingar 

o Delar företaget gemensamma värderingar med kunderna och hur påverkas relationen 
av detta? (Värderingar som t. ex mål, säkerhet, vad som är rätt/fel mm). 

o Hur viktiga är etiska värderingarna och är privata uppgifter om kunderna i säkerhet 
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