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Sammanfattning 
 
Denna studie handlar om storbankernas interna värdeskapande processer med de anställda för 
att kunna skapa lojala kunder. Fokus ligger på just den interna marknadsföringen då denna 
måste vara effektiv för att den externa marknadsföringen ska bli framgångsrik. Ambitionen 
med undersökningen är att analysera vilka marknadsföringsstrategier de traditionella 
storbankerna bör använda sig av för att skapa lojala kunder. Detta krävs då den svenska 
bankmarknaden idag karaktäriseras av en mättad marknad. Konkurrensen är hård på grund av 
att både mindre svenska nischbanker och nya utländska aktörer försöker ta storbankernas 
marknadsandelar. 
 
För att storbankerna ska kunna skapa lojala kunder måste de få dem hög involverade. Utifrån 
denna undersökning kan man dock se att bankkunderna inte är involverade när det gäller 
relationen till sin bank. Kunderna är viktigare för banken än vad banken är för kunderna. 
 
Nyckelord: Storbanker, värdeskapande processer, intern marknadsföring, service value 
chain, gapanalys, kundlojalitet 
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1 Inledning 
Denna studie handlar om storbankernas interna värdeskapande processer med de anställda 
för att kunna skapa lojala kunder. För att förstå problematiseringen beskrivs först en del av 
branschens historiska utveckling i Sverige. 
 

1.1 Bakgrund 
Under 1960- och 1970- talet kännetecknades det svenska bankväsendet av mycket stabila 
marknadsandelar mellan de olika bankerna, och även lönsamheten var stabil. Under 1970-talet 
skedde endast små omdaningar men samtidigt började man även se tecken på förändring. Nya 
konkurrenter kom till och kundlojaliteten minskade allt mer. Detta resulterade i att 
marknadsandelarna började röra sig mellan bankerna och de stora affärsbankernas andelar 
ökade.1
 
På 1980- talet gick den tekniska utvecklingen framåt och många av bankernas tjänster 
automatiserades, allt fler började använda Bankomaten och Minuten. Under den här tiden 
kännetecknas de svenska bankerna av fyra omdaningar. Kunden blev allt viktigare, den 
tidigare klassiska bankkulturen var innan inte särskilt kundorienterad, först nu började man 
verkligen förstå vikten av att ta hand om sina kunder. Sedan blev det även allt viktigare att 
tjäna pengar, eftersom lönsamheten till stor del styrdes av riskbankens beslut och var på kort 
sikt redan bestämd i förväg.  En tredje omdaning var att utveckling blev allt viktigare på alla 
plan för bankerna, t.ex. inom områdena personal, nya produkter, nya verksamheter, profil och 
image och nya system. Bankerna ville skapa ett kreativt klimat inom organisationen. Slutligen 
blev individuella initiativ allt viktigare, man gick ifrån ”det kollektiva” och den nya tidens 
bankman fick en stor roll och skulle vara snabb, idérik och flexibel. I och med omdaningarna 
och att kunden ställdes mer i centrum blev anställdas interaktion med kunden allt mer 
avgörande och detta påverkade i stor grad företagets profil och image.2
 
I mitten av 1980-talet präglades samhällsekonomin av stark optimism, vilket lade grunden till 
en omfattande kreditexpansion mot slutet av 1980-talet. Åren 1987-89 präglades av tillväxt 
och framåtanda, men övergick snart i stagnation och pessimism. Detta är en av orsakerna till 
den stora bankkrisen som snart skulle inträda.3
 
I början av 1990-talet inleddes i Norden den kanske mest omfattande bankkrisen av dem alla. 
De svenska bankerna tvingades under 1991-92 till nedskrivningar och reservationer för 
enorma summor. Det finns många spekulationer om hur bankkrisen uppstod och det var 
många parter inblandade med olika ansvar. Från bankens sida fanns det enligt Karl-Henrik 
Pettersson ett antal viktiga orsaker. För det första saknade bankerna före 1991 
kreditriskkultur, vilket gjorde att risk inte vägdes in i strategiska beslut. Bankerna 
underskattade risken i en stor del av kreditgivningen under överhettningsåren vilket fick 
olyckliga konsekvenser. Sist men inte minst gjorde bankerna ofta misstag i den operativa 
verksamheten, missbedömningar som kanske inte skulle ha hänt under stillsammare 
omständigheter.4
 

 
1 Pettersson 1993 s 160-161 
2 Ibid s 161-168 
3 Ibid 1993 s 184-185 
4 Ibid 1993 s 209-211 
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Under 2000-talet har konkurrensen från nya utländska aktörer snabbt ökat på den svenska 
bankmarknaden. De fyra storbankernas andel av den totala bankinlåningen har minskat från 
78 till 72 procent från år 2000 till år 2006. Konkurrensförutsättningarna på bankmarknaden 
har alltså förändrats kraftigt de senaste åren och inom en snar framtid kommer 
internationaliseringen öka allt mer. Fler utländska bankkoncerner kommer att söka sig till 
Sverige.5 Finansmarknadernas internationalisering och inte minst EU-medlemskapet och dess 
gemensamma marknad för kapital ställer nya krav och öppnar många nya möjligheter, både 
för hushåll och för företag6. Den ökade internationaliseringen och den konkurrensutsatta 
situationen har gjort att bankmarknaden idag karaktäriseras av en mättad marknad, vilket 
gör det extra viktigt att behålla kunderna. 
 
Som tidigare nämnts gick den tekniska utvecklingen framåt under 1980-talet. Vikten av att ta 
hand om sina kunder blev allt viktigare, och även andra områden som att utveckla personal 
blev viktigt. Personalens individuella initiativ blev allt viktigare.7 Mötena med bankkunden 
blir allt färre och därför är det viktigt att den anställda bemöter kunden enligt företagets 
önskemål. För att detta ska ske måste den interna kommunikationen fungera. 
 
Dagens tekniska utveckling har även den, med bland annat den snabba spridningen av 
Internet, påverkat bankväsendet starkt. Jämfört med situationen för tio år sedan kan alla typer 
av betalningar idag genomföras snabbare, säkrare och till en lägre kostnad. Jämfört med andra 
länder anses de svenska bankernas system för betalningar vara mycket effektivt och väl 
fungerande. Idag är det självklart för många att använda kort istället för kontanter vid stora 
betalningar och att betala räkningar via Internet. Den utveckling som har skett inom 
betalningsområdet har lett till att ungefär 90 procent av alla betalningar, värdemässigt sett, 
sker genom att pengar förs direkt mellan bankkonton, det vill säga utan att kontanter 
används.8 I och med denna utveckling är det idag viktigt att de anställdas sätt att 
kommunicera inom företaget fungerar väl så kunderna uppfattar banken enligt bankens 
önskemål, och att bankmannen även skapar detta i mötet med kunden. Den tekniska 
utvecklingen med Internet i spetsen har skapat distans till kunderna och därmed har den 
personliga interaktionen minskat.  
 
Finanssektorn är en av landets viktigaste tillväxtbranscher. Den svarar för nästan fyra procent 
av landets samlade produktion, BNP, och sysselsätter över 100 000 personer. Den svenska 
bankmarknaden förändras ständigt. Nya banker etableras och andra avvecklas. Genom förvärv 
och fusioner försvinner gamla banknamn och nya tillkommer. Bankerna har många viktiga 
uppgifter men de mest centrala är att ta emot sparande och erbjuda lån, förmedla betalningar 
samt hantera olika typer av risker.9 Det är ofta svårt att jämföra priser mellan de olika 
bankerna och många av storbankernas produkter är mycket lika varandra. Det är därmed svårt 
att särskilja dem. Priserna skiljer sig inte heller märkbart mellan de olika storbankerna och det 
är svårt för dessa att sänka sina kostnader och konkurrera med priset.10 Allt detta resulterar i 
ökad konkurrens och att bankerna måste försöka differentiera sig och kommunicera på ett bra 
sätt med kunderna, annars finns det risk att kunderna flyr. För att behålla kunder måste 
storbankerna kunna erbjuda något som kunderna upplever som ett större värde utöver 
konkurrenterna samt skapa kundlojalitet. Det krävs även att detta görs på ett bra och effektivt 

 
5 www.realtid.se  
6 www.svenskabankforeningen.se 2007-02-17 
7 Ibid 
8 Ibid 
9 Ibid 
10 www.dagensindustri.se 2007-02-28 
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sätt. 
 

1.2 Problemdiskussion 
Av bakgrunden framgår att internationaliseringen medfört att konkurrensen blivit större för de 
svenska storbankerna. Nya utländska banker startar verksamhet i Sverige och detta förändrar 
situationen märkbart. Något som ytterligare påverkar bankernas konkurrenssituation idag är 
den tekniska utvecklingen av Internet som gör att den personliga interaktionen med kunden 
minskar. Möten med kunden blir allt färre och mycket av det som tidigare gjordes på 
bankkontoret går nu att göra på egen hand via Internet. I och med denna utveckling är det idag 
extra viktigt att den interna kommunikationen fungerar väl så kunderna uppfattar banken 
enligt bankens önskemål, och att bankmannen skapar detta i mötet med kunden, när den väl 
kommer in till bankkontoret. 

De svenska storbankernas tjänster är även svåra att särskilja och det är svårt att konkurrera 
med pris. Detta resulterar i att bankerna måste hitta andra värden som attraherar kunden och 
som gör att kunden stannar. För att behålla kunderna måste bankerna skapa kundlojalitet. 

 

1.3 Problemformulering 
Vilka faktorer är viktiga för att traditionella storbanker ska kunna skapa lojala kunder? 
 

1.4 Syfte 
Syftet är att analysera och utvärdera de traditionella storbankernas interna 
marknadsföringsstrategier genom en jämförande studie mellan företagens ledning, anställda 
och kunder. 
 

1.5 Avgränsningar 
Studien avgränsas geografiskt till att undersökningen utförs endast i Stockholms- regionen.  
 

1.6 Perspektiv 
Denna studie handlar om storbankernas interna värdeskapande processer med de anställda för 
att kunna skapa lojala kunder. Undersökningen utgår först ifrån ett företagsperspektiv där det 
undersöks vad ledningen vill förmedla, hur de anställda uppfattar detta, samt hur de anställda 
förmedlar detta vidare till kunderna. Fokus ligger på den interna marknadsföringen i denna 
studie, då denna måste vara effektiv för att den externa marknadsföringen ska bli 
framgångsrik. Studien utgår även ifrån ett kundperspektiv för att kunna se om företagens 
marknadsföringsstrategier når fram till kunderna. För att den värdeskapande processen ska 
kunna undersökas bör samtliga delar i företagsperspektivet studeras, nämligen ledning och 
anställda och även kundperspektivet. Genom att undersöka ledningens, anställdas och 
kundernas uppfattningar skapas en helhetsbild utifrån relationerna mellan dem. För att förstå 
hela den värdeskapande processen i bankerna måste just sambanden emellan, och 
uppfattningarna hos, de olika delarna studeras.  
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2 Metod 
I detta kapitel tas studiens vetenskapliga synsätt upp, metoder för insamling av data 
presenteras, och bedömningar av dess validitet och reliabilitet kommer även att göras. 
Studiens generaliserbarhet kommer att tas upp och en kritisk granskning av källor görs i 
samband med detta kapitel. 
 
Utifrån problemformuleringen har en metodmodell skapats som övergripande visar hur 
studien går till och hur problemet kommer att besvaras i undersökningen. 
 

 
 
Bild: Egen modell över metod 
 
 
 
Metodmodellen är skapad utifrån problemformuleringen vilka faktorer är viktiga för att 
traditionella storbanker ska kunna skapa lojala kunder? För att få svar på den frågan görs en 
fallstudie med både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen innebär 
intervjuer med ledning och anställda för att kunna undersöka den interna marknadsföringen 
närmare, och det är även här studiens fokus ligger. Den kvantitativa ansatsen utgörs av en 
kundenkät och görs för att undersöka kundernas reaktioner på företagen. Förutom dessa 
primärdata används även sekundärdata. Allt detta analyseras sedan och tillslut presenteras ett 
resultat. Slutsatsen svarar tillsist på problemformuleringen och här presenteras även en 
sammanfattande diskussion om uppsatsen. 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

2.1.1 Holistiska synsättet 
Eftersom undersökningen går ut på att analysera en process för att förklara en annan så 
används ett holistiskt synsätt. Vi undersöker de värdeskapande processerna inom företaget 
genom en jämförande studie mellan företagets ledning och anställda. Samtidigt tittar vi även 
på det utifrån ett kundperspektiv för att se hur storbankernas kunder reagerar. I och med att 
dessa olika delar undersöks skapas en god helhetsbild.  
 
Det holistiska synsättet, även kallat systemsynsättet, ser på verkligheten som skapad av olika 
system eller delar. Mellan dessa system finns olika beroendeförhållanden.11 Verkligheten är 
uppbyggd av flera olika komponenter som alla är ömsesidigt beroende av varandra. Dessa 

                                                 
11 Arbnor & Bjerke 1994 s 239 
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komponenter kan inte bara ”summeras” utan skapar tillsammans synergieffekter. Det innebär 
att det inte går att förstå helheten förrän man ser hur de olika delarna påverkar varandra.12 Ett 
annat synsätt är det analytiska synsättet och detta synsätt förklarar verkligheten genom 
kausalsamband. Här används termer som orsak och verkan och det påstås att verkligheten går 
att summera och att den är uppbyggd av olika ”summativa” delar. Synsättet anser att det går 
att hitta orsaker som är oberoende av varandra.13  
 

2.1.2 Deduktiv och induktiv ansats 
Den här uppsatsen utgår ifrån en deduktiv ansats i och teorier ligger till grund för studiens 
empiri. En deduktiv ansats (”deducera” = avleda) härleds från teori till empiri och utgår från 
det generella till det mer konkreta. Det finns även en ansats där undersökningens 
utgångspunkt istället börjar i empirin. Här samlas data in och sedan är avsikten att hitta 
generella mönster som kan göras till teorier eller generella begrepp. Denna ansats är induktiv 
(”inducera” = föra in i) och härleds från empiri till teori. Slutsatser kan här dras från det 
speciella till det mer allmänna och generella.14

 

2.1.3 Hermeneutik och positivism 
Den här studien kommer till stor del att analyseras utifrån ett hermeneutiskt 
forskningsperspektiv. Detta då analysen tolkar de intervjuer, enkäter och sekundärdata som 
har tagits fram för att se vad som visar sig och vad detta innebär. I diskussionen kommer 
sedan ytterligare utläggningar om innebörden i materialet att göras. Ett positivistiskt synsätt 
kommer även till viss del att finnas i studien då analysen och diskussionen kommer att 
försöka upptäcka mönster och regler på bankmarknaden och dess kunder utifrån kundenkäten.  
 
Hermeneutik är en forskningsmetod där tolkningen är viktigast. Hermeneutik kan uppfattas 
som ett antal regler att följa för att kunna tolka en text på bästa möjliga sätt.15 Den 
hermeneutiske forskaren försöker svara på vad det är som visar sig och innebörden i det. 
Denne ser språket som en strävan att blottlägga och lämna rum för överväganden.16  
 
Positivism är en samhällsvetenskaplig infallsvinkel och här används naturvetenskapernas 
forskningsmodell i utforskandet av den sociala världen. Den utgår ifrån antagandet att det i 
den sociala världen finns mönster och regler, orsaker och följder, precis som det gör i 
naturvetenskapernas värld. Syftet för positivister är att upptäcka dessa mönster och regler i 
den sociala världen genom att använda vetenskapliga metoder som används inom 
naturvetenskaperna.17

 

2.2 Val av metod 

2.2.1 Kvantitativ och kvalitativ data 
Denna studie baseras till en del på kvantitativ data i form av kundenkäter. Här samlas det in 

 
12 Ibid s 81 
13 Ibid s 78 
14 Johannessen och Tufte 2003 s 35 
15 Nationalencyklopedin s 560 
16 Alvesson & Deetz 2000 s 156-158 
17 Denscombe 1998 s 282-283 
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mätbar information genom färdigstrukturerade frågor. Frågorna hanterar ämnet 
marknadsföringsstrategier, och genom svar på dessa ska en analys kunna göras utifrån hur 
bankernas kunder ser på sin bank och om de uppfattar vad just deras bank vill förmedla.  
 
Den vanligaste tekniken för att samla in kvantitativa data är frågeformulär, även kallat 
enkätundersökningar. Innan insamlingen av data påbörjas finns ett färdigt formulär med redan 
utformade frågor och svarsalternativ. Utmaningen vid en kvantitativ datainsamling är att 
försöka hitta så exakt formulerade frågor som möjligt. Detta för att forskaren ska mäta just det 
han eller hon vill belysa i sin undersökning.18 Kvantitativ data är ”hård” i och med att den har 
mätbara indikatorer19. Genom att räkna och kartlägga fenomen kan man därmed bestämma 
deras kvantitet20. 
 
En stor del av studien består även av kvalitativ data i form av intervjuer med ledning och 
anställda. Det kommer att undersökas vad ledningen säger om företagets 
marknadsföringsstrategier, samt om de anställda är medvetna om dessa. Genom denna metod 
kan vi sedan analysera om ledning och anställda förmedlar ett förenat budskap ut till deras 
kunder. Dessa intervjuer kommer att vara semistrukturerade vilket innebär att intervjuaren har 
färdiga frågor som ska besvaras21. Intervjuaren är dock inställd på att vara flexibel under 
intervjuns gång, svaren är öppna och den intervjuade kan därför utveckla sina synpunkter och 
ge mycket information om ämnet22. Kvalitativa data är ”mjuk” data och den förekommer 
oftast i textform som måste bearbetas och analyseras23.  
 
Kvantitativa och kvalitativa ansatser går mycket bra att kombinera i en och samma 
undersökning 24. 
 

2.2.2 Fallstudie 
Studien i den här uppsatsen kommer att genomföras som en fallstudie. En fallstudie innebär 
insamling av mycket information om ett avgränsat fenomen. Fallstudier kännetecknas av att 
en ingående beskrivning görs av det definierade fallet och forskaren försöker här ta fram det 
mest väsentliga.25

 
Denna fallstudie kommer att innefatta både kvalitativa och kvantitativa ansatser. De 
kvalitativa ansatserna görs genom intervjuer med ledning och anställda. Genom att göra detta 
kan man ta reda på företagets marknadsföringsstrategier, och se om de anställda och 
ledningen har samma bild av företaget. De kvantitativa ansatserna görs genom 
enkätundersökningar på bankens kunder, detta för att se om kunderna uppfattar banken på det 
skapas en bättre inblick i de komplexa fall som studeras. 

2.2.3 Gapanalys 
Undersökningen av interaktionen och kommunikationen mellan ledning, anställda och kunder 
i denna studie genomförs med hjälp av en gapanalys, med fokus på den interna interaktionen 

 
18 Johannessen & Tufte 2003 s 67 
19 Ibid 2003 s 69 
20 Ibid s 21 
21 Denscombe 1998 s 135 
22 Ibid s 135 
23 Johannessen & Tufte 2003 s 69 
24 Ibid s 21 
25 Ibid s 56-57 
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inom företaget. Gapanalysen kommer att användas vid genomförandet av undersökningens 
analys.  
 
En gapanalys mäter ett företags tjänstekvalitet. Den visar olika typer av kvalitetsproblem och 
var i organisationen man kan finna dessa. Modellen består av två halvor, där den övre halvan 
visar kundens perspektiv och den undre halvan visar företagets perspektiv. Med en gapanalys 
kan man se de skillnader som eventuellt finns mellan kundens förväntade och kundens 
upplevda service.26  
 

 
Bild över gapanalys27

 
 
Gapet i ledningens uppfattning (Gap 1) 
Första gapet visar att ledningen inte uppfattar kundernas kvalitetsförväntningar på rätt sätt. 
Detta kan bland annat bero på dålig eller felaktig information från marknadsundersökningar 
och efterfrågeanalys eller att ledningen får dålig information från dem som har kontakt med 
kunderna. För att förbättra ledningens kunskap om konsumenternas förväntningar hjälper det 
ofta att göra bättre bakgrundsundersökningar. 28

 
Kvalitetsspecifikationsgapet (Gap 2) 
                                                 
26 Grönroos 1990 s. 62-63 
27 Ibid s 64 
28 Ibid s 63-65 
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Gap 2 betyder att de specifikationer som finns på tjänstekvaliteten inte överrensstämmer med 
ledningens uppfattning om kvalitetsförväntningarna. Detta kan bland annat bero på dålig 
planering och dåligt stöd från ledningen eller oklara mål inom organisationen. Den bästa 
åtgärden för att minimera kvalitetsspecifikationsgapet är att både ledning och övriga 
medarbetare har ett högt engagemang för tjänstekvalitet. 29

 
Tjänsteleveransgapet (Gap 3): 
Tjänsteleveransgapet innebär att de kvalitetsspecifikationer som sätts upp inte uppfylls under 
tjänsteproduktionen och tjänsteleveransen. Detta gap kan bero på att de anställda inte 
accepterar specifikationerna, att den interna marknadsföringen är dålig eller brist på stöd från 
teknologi och produktionssystem. För att lösa detta problem kan man antingen ändra 
teknologin och systemen eller förbättra utbildningen och den interna marknadsföringen. 30  
 
Marknadskommunikationsgapet (Gap 4) 
Detta gap uppstår om de tjänster som levereras inte håller vad företagets 
marknadskommunikation till kunderna lovar. Detta kan till exempel bero på att det inte finns 
någon samordning mellan den traditionella marknadsföringen och produktionen eller att 
företaget överdriver i sin marknadsföring och lovar kunderna för mycket. För att minska detta 
gap kan företaget skapa ett system som bättre samordnar planeringen och genomförandet av 
den externa kommunikationen med produktion och leverans.31

 
Gap i den upplevda tjänstekvaliteten (Gap 5) 
Det femte gapet visar om kundens upplevda tjänst stämmer överens med kundens förväntade 
tjänst. Detta gap är en sammanställning av de fyra första gapen och kan medföra mycket 
negativa konsekvenser för företaget. Om detta gap är stort innebär det bland annat 
kvalitetsproblem, försämrad företagsimage samt förlorade affärer och kunder.32

 
 

2.3 Insamling av data 

2.3.1 primärdata 
Primärdata utgörs i denna undersökning av intervjuer med personer i ledningen samt 
anställda. Primärdata samlas även in genom strukturerade kundenkäter för att undersöka 
bankkundernas uppfattningar. 
 
Primärdata är data som samlas in för undersökningens ändamål och finns inte tidigare 
dokumenterad. Primärdata kan utgöras av observationer, intervjuer och frågeformulär. Det är 
fördelaktigt att använda flera av dessa metoder då kvaliteten på undersökningen blir högre, de 
olika data som samlats in kan jämföras, samt att det ökar studiens validitet.33

 

2.3.2 Sekundärdata 
Sekundärdata används inte i den här studien då empirin endast utgörs av primärdata. 

 
29 Ibid s 65-66 
30 Ibid s 66-68 
31 Ibid s 68-69 
32 Ibid s 69-70 
33 Denscombe 1998 s 101-103 
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Sekundärdata är relativt enkelt att få tillgång till och oftast till en låg kostnad. Dessa 
dokument består av redan innan färdigskriven information.34 Sekundärdata, eller skriftliga 
källor som det även kallas, innebär avsevärt färre svårigheter än vid användning av 
primärdata. Stora informationsmängder finns tillgängliga och detta i de flesta fall utan några 
krav på tillstånd eller risker för etiska problem.35 Däremot kan det vara svårt att avgöra datas 
trovärdighet eftersom någon annan har sammanställt den. Redan publicerad data representerar 
inte heller alltid en objektiv bild av verkligheten. 36  
 

2.3.3 Urval  
Denna studie genomförs på två av de fyra traditionella storbankerna, Handelsbanken och 
Swedbank. De traditionella svenska storbankerna är Handelsbanken, Nordea, SEB och 
Swedbank som tillsammans har närmare 80 procent av den svenska marknaden37. Totalt finns 
det 127 stycken bankföretag i Sverige38. Valet av banker gjordes genom ett 
bekvämlighetsurval då Handelsbanken och Swedbank var mest tillgängliga och anträffbara 
under perioden för studiens genomförande. Ett sannolikhetsurval kommer att göras gällande 
intervjuer av ledning och anställda. I varje bank görs en intervju med en person i ledningen, 
en kontorschef samt en av kontorschefens medarbetare. Sammanlagt görs tre intervjuer per 
företag. Vid detta urval väljs informanterna utifrån deras position och roll inom företaget. Vid 
sannolikhetsurval har människor valts ut som är representativa för den grupp människor som 
forskaren har avsikt att undersöka39. Sannolikhetsurval har ofta stor generaliserbarhet40. 
 
Sammanlagt kommer enkätundersökningen att inkludera 25 informanter från varje bank. 
Enkätundersökningarna som genomförs på bankernas kunder kommer att ske slumpmässigt 
och är därför ett icke sannolikhetsurval. Icke-sannolikhetsurval tar inte hänsyn till om 
människorna i studien är ett representativt urval41. Icke-sannolikhetsurval passar bra att 
använda om det är svårt att inkludera alla olika sorters människor som finns i populationen 
eller om det är svårt att avgöra vilka som är mest lämpade att ha med i undersökningen42.  
 

2.4 Validitet  
För att validiteten i denna undersökning ska vara hög genomförs intervjuerna med de båda 
forskarna närvarande och de har då direktkontakt med informanten. Genom detta går det att 
kontrollera informantens svar och att dessa data blir riktiga.  Enkätunderökningens validitet 
blir något lägre då forskarna inte besitter samma kontroll när informanterna besvarar frågorna. 
Det finns alltid en risk att informanten inte svarar sanningsenligt eller inte tar sig tid till 
uttänkta svar. 
 
Validitet handlar om att data och metoder är ”riktiga”, om dessa påvisar sanningen och 
verkligheten, samt hur studiens data svarar på de ställda frågorna. Validitet visar alltså om 

 
34 Ibid s 201  
35 Ibid s 196 
36 Ibid s 201 
37 www.dagensindustri.se 2007-02-28 
38 Ibid 2006-12-28 
39 Johannessen och Tufte 2003 s 134 
40 Ibid s 134 
41 Denscombe 1998 s 35 
42 Ibid s 35 
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insamlingen av dessa data kan anses vara exakta och riktiga.43 Direktkontakt under intervjuer 
gör till exempel att data kan kontrolleras beträffande relevans och validitet under tiden som 
forskaren samlar in den44. 
 

2.5 Reliabilitet 
För att intervjuerna i undersökningen ska hålla en hög reliabilitet genomförs dessa utan att 
ställa ledande frågor eller försöka påverka informanten att svara på ett visst sätt. Även 
enkätundersökningen av kunderna kommer att utföras utan att påverka respondenternas svar. 
Urvalet av respondenterna kommer även att ske slumpmässigt vilket gör att möjligheten att 
styra resultatet elimineras.  
 
Datas tillförlitlighet kallas på forskningsspråk för reliabilitet. Denna behandlar vilka data som 
används, sättet de samlas in på samt hur dessa data bearbetas efter datainsamlingen. Det finns 
olika sätt att testa datas reliabilitet. Forskaren kan upprepa undersökningen på samma grupp 
vid två olika tillfällen, och om resultatet blir detsamma betyder det att undersökningen har en 
hög reliabilitet. Detta kallas ”test-retest-reliabilitet”. Ett annat alternativ att prova datas 
reliabilitet kan vara att flera forskare undersöker ett och samma fenomen för att sedan jämföra 
resultaten, vilket kallas ”inter-rater-reliabilitet”.45

 

2.6 Generaliserbarhet 
Då denna undersökning behandlar två av Sveriges storbanker, Handelsbanken och Swedbank, 
går det endast att få en inblick i hur verkligheten ser ut. Då det görs tre intervjuer per bank 
samt 25 stycken kundenkäter per bank är detta givetvis inte ett tillräckligt underlag till en 
generalisering av alla Sveriges storbanker. Om resultatet från en undersökning skulle kunna 
överföras till andra liknande situationer innebär det att resultatet går att generalisera, detta 
gäller särskilt vid kvalitativa studier46. I och med att studien genomförs med hjälp av en 
fallstudie resulterar detta istället i en djupare förståelse för det som undersöks. 
 

2.7 Källkritik 
Intervjumetoden som används i denna studie har en tendens att producera ickestandardiserade 
svar och data som produceras vid intervjuerna är relativt öppna. Genom att denna studie 
innehåller till stor del kvalitativ datainsamling med hjälp av intervjuer kan detta alltså 
försvåra den slutliga dataanalysen något. Frågorna är dock semistrukturerade vilket 
underlättar analysen.  
 
Denna studie innehåller även en kundenkät. Med denna metod finns risken till ofullständiga 
eller dåligt ifyllda svar, svaren är av en begränsande karaktär och det är omöjligt att 
kontrollera informanternas sanningshalt47. 

 
43 Ibid s 283 
44 Ibid s 162 
45 Johannessen & Tufte 2003 s 28-29 
46 Ibid s 260 
47 Denscombe 1998 s 128 
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3 Teori 
Inledningsvis diskuteras i detta kapitel valet av teorier i den teoretiska utgångspunkten, detta 
görs utifrån studiens problembakgrund. Därefter presenteras de valda teorierna, samt 
teoriernas relevans för det ämnet som ska undersökas. Utifrån teoriernas relevans tas sedan 
faktorer ut. I den teoretiska syntesen kopplas undersökningens problembakgrund ihop med de 
framtagna faktorerna och en egen syntetisk modell presenteras. I den teoretiska 
referensramen framhävs tillslut mätbara variabler som sedan kommer att vara underlag vid 
datainsamlingen, empirin. Den teoretiska referensramen utgår ifrån studiens syfte. 
 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 
Valet av teorier utgår ifrån problemformuleringen; vilka faktorer är viktiga för att 
traditionella storbanker ska kunna skapa lojala kunder? Som framgår av problembakgrunden 
är de svenska storbankerna utsatta för stor konkurrens. I och med andra aktörers intåg uppstår 
en mättad marknad och det är svårt att behålla kunderna. Den personliga interaktionen med 
kunderna har minskat i och med Internets framfart och detta har i sin tur skapat distans till 
kunderna. Storbankerna konkurrerar inte med produkter eller pris och måste därför erbjuda 
något annat med hjälp av värdeskapande processer, detta för att skapa lojala kunder. För att 
kunna undersöka detta genomförs den här studien med hjälp av ett företagsperspektiv och 
med den interna marknadsföringen som fokus. Ett kundperspektiv tas även med för att kunna 
jämföra kundernas uppfattning med företagets. Studien undersöker de olika aktörernas 
samband och på detta sätt erhåller undersökningen en större helhetssyn som det holistiska 
synsättet framhäver. Nedan presenteras en teorislinga som beskriver de valda teoriernas 
relevans utifrån framtagna fenomen i bakgrunden. 
 
Storbankerna kan inte konkurrera med priset och inte heller med produkter, därav är inte 
transaktionsmarknadsföring ett passande perspektiv för denna undersökning. Då storbankerna 
idag är i en konkurrensutsatt situation krävs det istället att de skapar lojala kunder genom 
långsiktiga relationer. Detta gör de genom att erbjuda något som konkurrenterna inte har. Av 
denna anledning är relationsmarknadsföring ett passande perspektivval. 
 
Som framgår av uppsatsens bakgrund är mötet med kunden viktigt. För att kunden ska få rätt 
uppfattning om banken krävs det att den anställda vet om vad ledningen vill förmedla ut. 
Service value chain ger en bra övergripande bild av hur ledning, anställda och kunder 
samspelar på marknaden. Den visar att den interna marknadsföringen är minst lika viktig som 
den traditionella externa marknadsföringen och att relationen mellan ledning, anställd och 
kund är viktig.  
 
I och med den mättade marknaden är det viktigt att storbankerna, med ledningen i spetsen, har 
en tydlig affärsidé. Detta för att hela företaget ska kunna sträva mot samma mål och behålla 
sina kunder i den hårda konkurrenssituationen. För att nå ut till kunderna krävs det att 
företagets interna och externa marknadsföring är effektiv.  Den interna marknadsföringen är 
den mellan ledning och anställda och visar betydelsen av samspelet och kommunikationen 
inom företaget. Den externa marknadsföringen är den som företaget vill förmedla till 
kunderna. Med rätt intern marknadsföring skapar företaget en tydligare och effektivare extern 
marknadsföring.  
 
Eftersom storbanker inte kan konkurrera med hjälp av produkt eller pris måste de kunna 
erbjuda kunden något annat, något utöver vad konkurrenterna kan erbjuda. Detta kan göras 
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genom att få kunden att uppleva bankens varumärke som bättre än dess konkurrenters. 
Branding är ett sätt för bankerna att förmedla sin identitet. För att undersöka vad kunderna 
har för bild av banken och dess varumärke används även modellen brand equity som 
utgångspunkt. I denna studie jämförs företagets önskade bild av sig själva och kundernas 
uppfattning om företaget. Genom att även utgå ifrån involveringsteorin och undersöka 
kundernas engagemang och lojalitet visar det om kunderna är hög involverade eller låg 
involverade angående bankernas tjänster. För att få kunderna att uppleva bankens varumärke 
som bättre än konkurrenternas och för att få kunderna hög involverade kan ett sätt vara att 
bankerna måste hitta mervärde, till exempel genom god kundservice och andra 
värdeskapande aktiviteter. Detta för att behålla sina kunder i en bransch med hård konkurrens. 
 
 

3.2 Perspektivval; Transaktions- och Relationsmarknadsföring 
Gummesson talar om två olika perspektiv, Transaktionsmarknadsföring och 
Reltionsmarknadsföring. 
 
Transaktionsmarknadsföring förknippas med engångsförsäljning. I 
transaktionsmarknadsföring säger det faktum att en affär har gjorts mellan ett företag och en 
kund ingenting om affären kommer att göras igen, inte ens om det sammanlagt gjorts mer än 
en affär. Transaktioner lider nämligen brist på minne och sentimentalitet. Kunden kan göra 
återköp hos en leverantör för att det kostar mer att byta leverantör, inte för att kunden vill ha 
en närmare relation med leverantören eller för att kunden känner lojalitet för leverantören 
eller produkten. I transaktionsmarknadsföring är pris och den traditionella marknadsmixen 
med de fyra P:na utgångspunkten.48  
 
Relationsmarknadsföring är enligt Gummesson marknadsföring som sätter relationer, 
nätverk och interaktion i centrum. Relationer förutsätter att det finns minst två parter 
inblandade, nämligen leverantör och kund. Nätverk uppstår när aktörerna, och även då 
relationerna, blir många och komplexa och mellan dessa relationer har parterna kontakt och 
samspelar med varandra. Interaktion uppstår när aktörerna integrerar med varandra och 
kundvärde skapas med hjälp av olika värdeskapande processer. Till skillnad från 
transaktionsmarknadsföringen karaktäriseras relationsmarknadsföringen av långsiktigt 
tänkande.  Begreppet började spridas snabbt under 90- talet och tillsammans med begreppet 
relationsmarknadsföring finns även begreppet CRM. Författarens definition på CRM är 
relationsmarknadsföringens värderingar och strategier, särskilt avseende kundrelationer, men 
omsatta i praktisk tillämpning.49 Vidare menar författaren att de fyra P:na inte ska förkastas, 
utan ska fungera som stöd till relationer, nätverk och interaktion50.  
 
Då storbankerna idag är i en konkurrensutsatt situation krävs det att de genom värdeskapande 
processer inom företaget kan erbjuda något mer än deras konkurrenter. Storbankerna kan inte 
konkurrera med priset och inte heller med produkter. Istället måste de kunna erbjuda 
kunderna något utöver detta, något som konkurrenterna inte kan, till exempel skapa större 
värden för kunden genom goda relationer och försöka behålla dem i ett långsiktigt perspektiv. 
Av denna anledning är relationsmarknadsföring ett passande perspektivval för denna studie.  

 
48 Gummesson 2002 s 31-32 
49 Ibid s 16-18 
50 Ibid s 350 
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3.3 Teorier 

3.3.1 Service value chain 
För att ett företag ska bli framgångsrikt måste samspelet mellan företaget, personalen och 
kunderna fungera effektivt. För att uppnå detta krävs det att både den interna och den externa 
marknadsföringen fungerar. Den interna marknadsföringen är den mellan företaget och 
personalen, men den är även aktuell för andra aktörer som t.ex. företagets leverantörer. Den 
interna marknadsföringen ska förmedla företagets affärsidé och vision så att personalen 
känner sig engagerad och motiverad till att arbeta enhetligt.51

 
Den externa marknadsföringen, även kallad traditionell marknadsföring, riktar sig från 
företaget och utåt till kunderna. Denna kan kommuniceras genom många olika kanaler. Det är 
viktigt att den interna och den externa marknadsföringen liknar varandra och att hela företaget 
genomsyras av en gemensam strategi, och att de även förmedlar detta till kunderna. Detta för 
att kundernas erfarenheter och förväntningar på företaget ska stämma överens. Genom 
interaktion mellan personal och företagets kunder ska den interna marknadsföringen 
verkställa de löften som ges i den externa marknadsföringen.52  
 

 
Bild Service Value Chain53

 
Teorins relevans för uppsatsen 
För att förstå helheten räcker det inte bara att se på de olika komponenterna ledning, anställd 
och kund enskilt. Dessa är beroende av varandra och skapar synergieffekter, varför det även 
är nödvändigt att med hjälp av det holistiska synsättet undersöka hur de påverkar varandra. 
 
Då bankmarknaden idag karaktäriseras av en mättad marknad är det extra viktigt att behålla 
sina kunder. Detta gör att transaktionsmarknadsperspektivet inte längre är tillräckligt i den 
hårda konkurrensen. Bankerna måste använda ett relationsmarknadsperspektiv för att skapa 
relationer både till sina kunder och internt mellan ledning och anställda. Genom att hålla en 
bra intern kommunikation kan man lättare skapa en tydlig och effektiv extern 
kommunikation. Service value chain visar just relationerna mellan ledning, anställd och kund. 
Dessa tre måste kommunicera med varandra och skapa relationer på ett eller annat sätt. För att 

                                                 
51 Grönroos 2000 s.330-334 
52 Ibid s 342-343 
53 Ibid 2000 s 330-343 
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kunna undersöka deras interaktion med varandra används en gapanalys senare för att kunna 
hitta eventuella gap mellan ledningen i banken, de anställda och deras kunder. För att få dessa 
tre aktörer att samverka med varandra krävs det relationsskapande aktiviteter från företagets 
sida. När den personliga interaktionen har minskat i och med den ökade Internetanvändningen 
är det ännu viktigare att kommunicera och skapa långsiktiga relationer mellan företaget, de 
anställda och kunden.  
 

3.3.2 Affärsidé 
En affärsidé i ett företag kan beskrivas som en överlägsenhet gentemot konkurrenterna.  Detta 
kan t ex vara ett överlägset kunnande eller en överlägsen förmåga som finns inom företaget. 
Enligt Normann har en bra affärsidé vissa grundläggande egenskaper. Dessa är bland annat att 
affärsidén består av olika komponenter som bildar ett mönster, att affärsidén beskriver 
förhållandena i ett företag, att den är komplex och svår att efterlikna och att det är viktigt med 
harmoni och överrensstämmelse.54

 
Varje affärsidé är unik och olik alla andra. Det finns i huvudsak ingen kombination av 
marknad, teknologi, produkt, konkurrenssituation och så vidare som är identiska. Därför finns 
det ingen generell metod att följa om hur man driver affärer, bygger upp styrsystem eller 
utformar organisationer.55

 
Normann drar slutsatsen att företag som kommer in på en ny marknad måste försöka 
dominera marknadssegmentet. Det finns många olika sätt för företag att skaffa sig dominans. 
I vissa branscher är den lokala förankringen många gånger avgörande för att nå framgång.56

 
Teorins relevans för uppsatsen 
För att kunna behålla sina kunder i dagens hårda konkurrenssituation är det viktigt att banken 
har en tydlig affärsidé. Det är bland annat affärsidén som gör att en kund väljer en viss bank 
framför en annan. Denna teori tar upp företagets mål och visioner och avslöjar vad företaget 
står för. Affärsidén tar även upp företagets tillgänglighet gentemot kunderna och kompetens 
gällande anställda, och vad som prioriteras inom företaget.  
 
 
3.3.3 Intern marknadsföring 
Intern marknadsföring är marknadsföring som riktar sig inåt i företaget. De viktigaste målen 
med intern marknadsföring är att företaget ska attrahera lämpliga medarbetare till bland annat 
chefsposter, få medarbetarna att stanna i företaget och få medarbetarna motiverade så att de 
förmedlar en bra bild av företaget till kunden.57

 
Intern marknadsföring har som huvuduppgift att motivera medarbetarna i företaget. Detta 
brukar traditionellt ske genom att motivationsfrågor delegeras till personalavdelningar, som 
med administrativa medel ska göra personalen motiverad.58

 
Den interna marknadsföringen måste börja hos ledningen, det vill säga VD, ledningsgrupp, 
koncernledning och så vidare. Först när ledningen har fått insikt och accepterat denna kan 

 
54 Normann 1999 s 40, 52-53 
55 Ibid s 53 
56 Ibid s 38-39 
57 Grönroos 1996 s 79-80 
58 Ibid s 80-81 
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man börja rikta den interna marknadsföringen mot andra målgrupper i organisationen.59

 
Teorins relevans för uppsatsen 
Den tekniska utvecklingen har skapat distans till kunderna och gjort att den personliga 
interaktionen har minskat. Därför är det viktigt att de anställda kan förmedla ut rätt bild av 
företaget så att kunderna uppfattar banken enligt bankens önskemål. För att de anställda ska 
kunna göra detta måste ledningen engagera och motivera de anställda och ha en god 
kommunikation sinsemellan.  
 

3.3.4 Mervärdesteorin 
Kunder som köper en produkt intresserar sig i normala fall inte mycket för de aktiviteter som 
möjliggjort skapandet av produkten. Istället bryr sig snarare kunden om vad produkten kan 
åstadkomma för dem. Normann menar att varje produkt innehåller en kod för att förmedla de 
värdeskapande aktiviteter den möjliggör. Hur kunden upplever produktens värde beror på hur 
väl produktens kod passar dennes önskemål. Koden kan finnas i till exempel prissättningen, i 
varans fysiska design, i utformningen av servicemiljön, i masskommunikation och i 
förpackningen.60 Det är erbjudandekoden som främjar just de värdeskapande aktiviteterna 
mellan leverantören och kunden, men för att koden ska bli värdefull krävs det att den anpassas 
till kunden. Det är just här begreppet ”hävstångseffekt” kommer in. Effekten uppstår om 
erbjudandet innebär aktiviteter som ökar kundernas effektivitet och gör det möjligt för dem att 
skapa värde på ett bättre sätt.  Hävstångseffekten kan vara avlastande eller möjliggörande för 
kunden. Avlastning innebär att aktiviteter som kunden själv tidigare har utfört istället utförs 
av leverantören. Den möjliggörande funktionen innebär att kunden kan göra sådant som den 
tidigare inte kunnat göra, eller att de nu kan utföra det på ett bättre sätt. Sammanfattningsvis 
uppkommer hävstångseffekten om erbjudandet hjälper kunden att själv öka sin effektivitet, 
det vill säga om erbjudandet förbättrar och underlättar kundens mervärdeskapande. 
 
Hävstångseffekten hjälper kunden att åstadkomma något och den förser kunden med de rätta 
möjligheterna. Kundorienterade företag behöver kunskap om detta och god kundservice är 
något som utvecklas genom en gemensam problemlösningsprocess mellan företagen och 
deras kunder. Företaget måste försöka integrera sina egna medarbetares och sina kunders 
kunskaper för att hitta nya sätt att skapa värde.61

 
Teorins relevans för uppsatsen 
Då bankerna inte kan konkurrera med pris eller produkt måste de hitta andra sätt att särskilja 
sig från konkurrenterna. Denna teori tar upp det mervärde som företaget kan erbjuda kunden. 
För att kunden ska återkomma till företaget och stanna som kund krävs det att kunden känner 
mervärde. Detta kan banken skapa genom god kundservice. 
 
 
3.3.5 Branding 
The American Marketing Association offers the following definition of a brand “A name, 
term, sign, symbol or any other feature that identifies one sellers´ product or service as 
distinct from those of other sellers” 62. 

 
59 Ibid s 82 
60 Normann & Ramírez 1994 s 85-86 
61 Ibid s 89-93 
62 Grönroos 2000 s 285 
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Ett varumärke används för att identifiera ett företags varor eller tjänster och det kan användas 
för att särskilja sig från dess konkurrenter. Konsumenter ser varumärket som en viktig del av 
produkten, och ett visst varumärke kan öka varans värde. Kända varumärken har en stark 
kundlojalitet, vilket betyder att många konsumenter föredrar dessa märken framför andra. Ett 
varumärkes identitet kan byggas på fyra olika nivåer, nämligen vilka grundläggande 
egenskaper produkten har, vilka fördelar produkten har, vilket värde en produkt levererar och 
om produkten har personlighet. Marknadsförare måste bestämma på vilken nivå de vill bygga 
varumärkets identitet.63

 
Teorins relevans för uppsatsen 
Banker kan inte konkurrera med pris eller produkt, och måste därför kunna erbjuda någonting 
annat. Branding handlar om att företaget bygger upp ett varumärkes identitet, detta framförallt 
för göra varumärket konkurrenskraftigt samt för att öka företagets värde för kunden. För att 
kunna mäta hur väl bankerna kommunicerar genom ”branding” undersöks det även vad 
kunderna anser om bankernas varumärken med hjälp av brand equity. 
 

3.3.6 Brand equity  
Brand Equity betyder varumärkeskapital, och alla varumärken har olika mycket makt och 
olika värden på marknaden. Det går att dela in varumärken i olika kategorier utifrån hur starka 
de är på marknaden, i såväl konsumenters som konkurrenters ögon. ”Brand loyalty” handlar 
om konsumenters lojalitet till ett varumärke. Om ett företag uppnått varumärkeslojalitet väljer 
konsumenter just dem och deras varumärke framför alla andras. ”Name awareness” handlar 
om varumärkesmedvetenhet och kännedom, hur pass medvetna konsumenterna är om 
företagets varumärke. ”Perceived quality” är kundens upplevda kvalitet av varumärket, vad 
som är viktigt för kunden och vilka signaler hos varumärket som förmedlar kvalitet. ”Brand 
associations” handlar om vilka associationer konsumenterna har till varumärket och företagets 
image. Ett varumärkes värde ökar om associationerna förmedlar en positiv känsla hos 
konsumenten. ”Other brand assets” kan vara andra konkurrensfördelar som varumärket 
besitter jämfört med konkurrenterna, t.ex. patent, trademarks och distributionskanaler. 

 
Bild: Aaker´s Brand Equity64

Alla ovannämnda faktorer ger ett värde till konsumenterna på olika sätt och påverkar dem 

                                                 
63 Kotler m.fl. 2001 s 469-470 
64 Aaker 1995 s 733-739 
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därmed vid deras köpbeslut, samt om de upplever tillfredsställelse under och efter 
köpprocessen65. 
 
Teorins relevans för uppsatsen 
För att särskilja sig från konkurrenterna måste bankerna kunna erbjuda kunderna någonting 
som inte konkurrenterna har. Brand equity beskriver ett varumärkeskapital. Detta innebär vad 
kunderna får för associationer till varumärket, deras kännedom om varumärket samt hur 
involverade kunderna är i varumärket. 
 

3.3.7 Involveringsteorin 
För att kunna förstå konsumenters beteende vid beslutsfattande används involveringsteorin. 
Det finns många faktorer som påverkar en kunds köpval, till exempel graden av involvering 
hos kunden. Nivån av involvering utgår ifrån hur viktig produkten eller tjänsten är för kunden 
och hur engagerad den är i själva köpprocessen. Ett företag bör anpassa sin marknadsföring 
efter konsumenters nivå av involvering. 
 
Det finns två typer av involvering, nämligen låg involvering och hög involvering. Vid låg 
involvering handlar det om lågprisprodukter och här kännetecknas konsumenten av att vara en 
passiv informationssökare med ett lågt engagemang. Kunden tar inte reda på så mycket 
information om produkten före köpet, utan skapar sig istället en uppfattning om produkten 
först när köpet är genomfört. Är kunden nöjd så återkommer den. Köp av lågt involverade 
produkter är inte av personlig relevans för kunden och det finns till exempel ingen ekonomisk 
risk för den i samband med köpet. För att företag ska kunna nå ut med sitt varumärke till låg 
involverade konsumenter krävs det att budskapet repeteras ofta. Detta för att kunden saknar 
motivation och engagemang till att behålla företagets information och budskap. 
 
När det gäller hög involverade produkter är köpbeslutet istället av hög personlig relevans och 
kunden skapar en uppfattning om produkten innan köpet genomförs. Engagemanget är högt 
och kunden letar information om produkten aktivt. Detta för att reducera nivån av risk vid ett 
eventuellt köp. Ju högre involverad en kund är i en produkt, desto gynnsammare är det för 
företaget att marknadsföra produktens tekniska aspekter eftersom kunden här är mer 
engagerad och intresserad.66

 
Teorins relevans för uppsatsen 
I och med att konkurrensen är hård för storbankerna är det viktigt att veta varför kunderna har 
den bank de har och om de är involverade i företaget eller inte. Involveringsteorin beskriver 
en kunds grad av involvering i företaget och till dess produkter. För att få kunden att känna 
lojalitet måste företaget skapa engagemang och göra kunden involverad. Detta för att få 
kunden att stanna och känna att företaget ger något extra, utöver konkurrenterna.  
 
När distansen till kunderna ökar och den personliga interaktionen minskar är det ännu 
viktigare att skapa en relation till kunden. Om kunden är låg involverad i företaget är det dock 
svårt att skapa denna relation.  
 

 
65 Ibid s 733-739 
66 Fill 2002 s 96-99 
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3.4 Teoretisk syntes 
Den teoretiska syntesen utgår ifrån studiens problemformulering vilka faktorer är viktiga för 
att traditionella storbanker ska kunna skapa lojala kunder? För att besvara frågan användes 
ovanstående teorier och dess faktorer som är av relevans för studiens bakgrund.    
 
 

  
Egen syntetisk modell 
 
 
Eftersom storbankerna befinner sig på en mättad marknad med stor konkurrens bör de arbeta 
med värdeskapande processer inom företaget för att kunna behålla sina kunder. Detta kan 
skapas genom relationen med kunden då bankerna inte kan konkurrera med pris eller produkt. 
I och med en god relation till kunden kan också kundlojalitet uppstå. Då långsiktiga relationer 
är av stor vikt för bankerna är relationsmarknadsföringsperspektivet den mest lämpliga 
utgångspunkten i denna undersökning. 
 
För att kunna skapa kundlojalitet bör relationsskapandet mellan ledning, anställda och kunder 
vara god. Storbankernas hårda konkurrenssituation och den mättade marknaden gör att de 
måste skapa denna lojalitet bättre och effektivare än konkurrenterna. För att kunna skapa detta 
krävs det att bankerna besitter hög kompetens, har tydliga mål och visioner samt att de kan 
förmedla dessa med hjälp av att vara tillgängliga för kunderna.  
 
I och med att den personliga interaktionen minskar allt mer på den svenska bankmarknaden i 
och med Internets utveckling blir varje möte med kunden allt viktigare. Då de anställda är 
bankens ansikte utåt krävs det att de kan förmedla det ledningen vill nå ut med till kunderna. 
Detta kan endast göras om banken har en god kommunikation mellan ledning och anställd, 
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samt att de anställda känner motivation och engagemang att göra det. 
 
Då storbankerna inte kan konkurrera med sina priser eller produkter bör de kunna erbjuda 
kunderna något som de andra aktörerna inte kan erbjuda. Detta kan skapas genom god 
kundservice. För att kunna skapa lojalitet hos kunderna är det viktigt att dessa uppfattar 
varumärket som företaget vill att det ska uppfattas, det vill säga företagets identitet. Först om 
kunden känner sig involverad till varumärket och har god kännedom om det, samt om kunden 
har goda associationer till det, har banken lyckats med sin affärsidé. Om kunden inte känner 
lojalitet, har goda associationer, eller känner till vad varumärket står för så stannar den 
troligtvis inte kvar som kund i banken långsiktigt. För att banken ska behålla sina kunder 
krävs det även att kunden känner sig engagagerad och involverad i företaget. Detta gör 
kunden om den aktivt söker information om banken innan kundinträdet, samt är trogen sin 
bank och stannar som kund. Därför måste storbankerna idag försöka behålla sina kunder 
genom att involvera dem i företaget och därmed göra dem lojala.  
 

3.5 Gapanalys som arbetsmetod 
Analysen av undersökningen kommer till stor del byggas utifrån en gapanalys då studien tar 
upp både företagets och kundens perspektiv. Intervjuer med ledning och anställda belyser 
företagets uppfattningar om vad de vill förmedla till kunderna och kundenkäten visar just 
områden kring kundens förväntade och upplevda service. Denna metod ger en god bild av 
huruvida företaget lyckats med sin service och om det finns ett så kallat ”gap” eller ej. 
 

3.6 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen utgår ifrån studiens syfte att analysera och utvärdera de 
traditionella storbankernas interna marknadsföringsstrategier genom en jämförande studie 
mellan företagens ledning, anställda och kunder. 
 
Beroende variabel och även målvariabel i den här studien är kundlojalitet. För att 
storbankerna ska kunna konkurrera effektivt och behålla sina kunder måste de erbjuda något 
utöver de andra konkurrerande storbankerna. Genom värdeskapande processer i företaget kan 
lojala kunder uppnås.  
 
Med utgångspunkt från de faktorer som har tagits fram i relevansen för varje teori, kommer 
här ett antal oberoende variabler tas fram. Dessa kommer sedan användas som grund för 
datainsamlingen.   
 
 
FAKTORER  OBEROENDE VARIABLER 
 
Relationsskapande -kortsiktiga/långsiktiga relationer mellan ledning-

anställd-kund 
 
 
Kompetens   -mycket/lite utbildning av personal 
Tillgänglighet   -långa/korta öppettider 

-lätt/svårt att få kontakt med banken 
Mål och visioner  -tydliga/otydliga mål och visioner 
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   - vilken målgruppp 
 
 
Kommunikation   -har ledningen mycket/lite kontakt med anställda 
Motivation och engagemang -mycket/lite eget ansvar hos de anställda 
   -mycket/lite intern utbildning 
   -hierarkisk/decentraliserad organisation 

 
 
Kundservice   -upplever kunden att banken håller vad den lovar 
   -nöjd med bankens service eller inte 
   -kompetent personal eller inte 
 
 
Identitet -ledningens och anställdas uppfattning angående 

varumärket och dess identitet 
 
 
Involvering   -har kunden en eller flera banker 
   -funderar kunden på att byta bank eller inte 
   -har kunden haft banken länge 
Kännedom  -bankens nyckelord  

-uppfattningar om bankens reklam i media 
Associationer  -postitiv/negativ association till varumärket

  
 
Involvering och engagemang  -söker kunden mycket information om banken på 

egen hand (informationssökande) 
   -hur ofta har kunden kontakt med banken 
   -har kunden en eller flera banker 
   -funderar kunden på att byta bank eller inte 
   -har kunden haft banken länge 
   -bolån hos banken  
   -viktigast vid val av bank 
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4 Företagspresentationer 

4.1 Handelsbanken 
Handelsbanken grundades 1871 under namnet Stockholms handelsbank. 1900-talets första 
decennier kännetecknades i bankvärlden i Sverige och i övriga Europa som 
banksammanslagningarnas tid. I Sverige minskade antalet banker drastiskt och 
Handelsbanken gjorde flera förvärv under denna tid. År 1914 förvärvade de bankaktiebolaget 
Norra Sverige, 1917 förvärvades Norrlandsbanken och 1919 även bankaktiebolaget Södra 
Sverige. Nu ändrades bankens namn till Svenska Handelsbanken.67  
 
Handelsbanken har 458 kontor i Sverige (2007-03-31) och under de senaste 15 åren har 
banken byggt upp en universalbanksverksamhet även i de övriga nordiska länderna samt 
Storbritannien. Den 31 mars 2007 hade Handelsbanken 42 kontor i Norge, 38 i Finland, 37 i 
Danmark och 26 i Storbritannien.68 Handelsbanken har idag drygt 1,8 miljoner privatpersoner 
som kunder i Sverige.69

 
Handelsbankens mål 
Handelsbankens finansiella mål är att ha högre räntabilitet än genomsnittet för 
konkurrenterna. Detta ska nås genom att banken har nöjdare kunder och lägre kostnader än 
konkurrenterna.70

 
Handelsbankens företagsfilosofi 
Handelsbankens företagsfilosofi är att ha en starkt decentraliserad organisation, att ha kunden 
i centrum, att prioritera lönsamhet framför volym och att fokusera i ett långsiktigt 
perspektiv.71

 
Pär Boman, VD i Handelsbanken, säger att "Handelsbanken är kontoren och kontoren är 
Handelsbanken”. Han menar att det är kontoren som bäst känner till kundens behov och 
önskemål, och därför tas alltid affärsbesluten ute på de olika kontoren. Boman säger även att 
kunderna uppskattar att de får tala direkt med personen som ska fatta besluten, istället för att 
tala med ett ombud.72

 

4.2 Swedbank 
Swedbanks ursprung finns i jordbrukskassorna, vilka skulle tillgodose jordbrukets växande 
kapitalbehov. 1915 bildades den första jordbrukskassan i Västerhaninge. Senare bytte 
jordbrukskassan namn till Föreningsbanken, och 1992 blev Föreningsbankerna ett 
sammanhållet bankaktiebolag. 1997 gick Föreningsbanken och Sparbanken Sverige samman 
och bildade Föreningssparbanken. I september 2006 bytte banken namn till Swedbank.73 Bara 
i Sverige har Swedbank 4,1 miljoner privatpersoner som kunder.74

 
67 http://www.handelsbanken.se/ 2007-05-20  
68 Ibid 2007-05-20  
69 Handelsbankens årsöversikt 2006 s 15  
70 http://www.handelsbanken.se/ 2007-05-20  
71 Ibid 2007-05-20  
72 Handelsbankens årsöversikt 2006 s 4 
73 http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,5788,00.html 2007-05-21  
74 http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,5781,00.html 2007-05-21  
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Swedbanks mål och visioner 
Swedbank vill vara en ledande finansiell institution på sina marknader genom att ha den 
högsta kundtillfredsställelsen, den bästa lönsamheten samt vill de vara den mest attraktiva 
arbetsgivaren.75

 
Jan Lidén, VD och koncernchef på Swedbank, säger i årsredovisningen 2006 att bytet av 
namn och profil ska signalera bankens ambition om att bli ledande på service till sina kunder. 
Han säger att kundernas förväntningar generellt är låga vad gäller bankernas service, och detta 
innebär en potential för Swedbank.76

 
Swedbank satsar som sagt även mycket på att vara en attraktiv arbetsgivare. Att ha 
kompetenta och duktiga medarbetare som kan utveckla kundrelationer är viktigt för bankens 
konkurrenskraft. Swedbank vill uppfattas som en bank med möjligheter till kompetens- och 
karriärutveckling.77

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
75 http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,140739,00.html 2007-05-21 
76 Swedbanks årsredovisning 2006 s 7 
77 Ibid s 7 
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5 Empiri 

5.1 Sammanställning av intervjuer 

5.1.1 Handelsbanken 

 
Elisa Saarinen, informationschef 78  
Elisa Saarinen är anställd på Handelsbanken som informationschef sedan två år tillbaka. 
Innan dess jobbade hon på bankens affärssida.  
 
Saarinen berättar att alla mål Handelsbanken har är relativa och de har inga andra mål. Med 
detta menar hon att varje år ska banken ha en bättre räntabilitet än genomsnittet på 
hemmamarknaden. Bankens räntabilitet jämförs med konkurrensgenomsnittet och inte bara 
med deras egna, tidigare föregående räntabilitet. Hon fortsätter att tala om två medel som 
används for att detta mål ska uppnås, nämligen nöjda kunder och låga kostnader. Dessa är de 
enda ett företag kan ha kontroll över och hon menar att volymmål inte spelar någon roll, 
sådana mål har Handelsbanken aldrig arbetat med. Bankens vision menar Saarinen är nöjda 
kunder, och att man vill behålla kunden "för evigt". Detta skapas genom att se till varje kunds 
behov och att utforma bankens tjänster utifrån vad kunden verkligen behöver. Hon menar att 
många andra banker istället har fokus på produktförsäljning och att detta kan förstöra 
relationen med kunden. Vidare talar hon om att Handelsbanken rankas högst av alla banker i 
Norden gällande kundnöjdhetsmätningar.  
 
Saarinen fortsätter att berätta om bankens målgrupp och menar att de inte har någon specifik 
sådan. Banken vill ha de kunder som uppskattar en "relationsbank" och kunderna rekryteras 
ofta genom rekommendationer från redan befintliga kunder. Varumärket Handelsbanken står 
för trygghet och stabilitet och banken vill förutom dessa två ord även att omgivningen ska 
förknippa dem med en relationsbank, nöjda kunder och individuellt ansvar. Med det 
sistnämnda menar hon det individuella ansvar som varje medarbetare besitter.  
 
Intervjun fortsätter att handla om bankens organisationsform. Saarinen beskriver hur 
decentraliserad Handelsbanken är och att de arbetar i en platt organisation, vilket skiljer dem 
mycket från de andra svenska storbankerna. Varje kontor har en mycket fri roll och de ska alla 
anpassa sig till just det geografiska området de befinner sig. Hon menar att självklart följer 
bankkontoren direktiv och regler som kommer ifrån ledningen, och framför allt från 
finansinspektionen. Dock har kontoren mycket frihet och varje kontorschef kan ses som en 
"VD" på sin enhet i banken. Själva marknaden och kunderna hanteras av kontoren, det är 
härifrån man kan se vilka behov kunderna har. Men det finns förstås även 
koncerngemensamma avdelningar som har hand om till exempel information och tillverkning. 
Hon talar om att Handelsbanken inte har någon marknadsavdelning vilket är ganska ovanligt. 
Istället får varje kontor detta ansvar och marknadsför sig själva lokalt. 
 
Handelsbanken har stort fokus på individen, det görs mätningar på individen och inte på 
produkter. Vill man ha nöjda kunder menar Saarinen att man inte kan primera 
produktförsäljning. När det gäller utbildning av personal menar hon att det är upp till 

 
78 Intervju Elisa Saarinen 
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medarbetarna själva till stor del. Banken vill gärna att de anställda ska vara kvar hela deras 
arbetslivstid och därför satsar banken mycket på att utveckla personalen. Kontorschefen 
samtalar med den anställda och dem emellan tas det beslut om vidareutbildningar och 
anställdas vidareutveckling inom företaget. I och med fokus på individen menar Saarinen att 
detta även genererar motivation och engagemang. När individen ges stort ansvar känner den 
sig också mer engagerad och motiverad till sina arbetsuppgifter. Hon anser att Handelsbanken 
har mycket kvalificerade medarbetare, men också minst antal anställda i jämförelse med de 
andra svenska storbankerna. Detta menar hon gör Handelsbanken till den mest 
kostnadseffektiva banken. Det finns dock inga bonussystem i banken, förutom när det gäller 
investmentbanken. Utan bonussystem här skulle man inte få de bästa medarbetarna. 
 
Arbetet med den interna marknadsföringen och den interna informationen görs främst genom 
bankens intranät. Saarinen berättar även att det finns en nyhetskanal där man kan hitta 
information om konkurrenter, nya produkter etc. Handelsbankens externa marknadsföring 
sköts inte centralt, utan varje kontor tar själva ansvar för detta, självklart med ledningens 
hjälp. Varje kontor har även en egen hemsida. Hon menar att kontoren satsar, tillsammans 
med lokala mäklare, på bolånekampanjer och dessa annonseras av kontoren som har "koll" på 
just sin närmsta marknad, till exempel den kommun kontoret verkar i. Kontoren vet bäst hur 
marknaden ser ut och det är upp till kontorscheferna vilken "trumma" man ska slå på. Något 
som hon anser skiljer dem mycket från deras konkurrenter är att Handelsbanken aldrig 
marknadsför sig på TV. Detta gör de andra storbankerna, men enligt kundundersökningar kan 
kunden aldrig säga vilken bank reklamen kommer ifrån. Hon menar att det därför är onödigt 
att satsa på detta och att Handelsbanken ej behöver det heller. Handelsbanken lägger hellre 
pengar på andra saker än dyr TV- reklam och detta vill de även att kunderna ska veta. Hon 
menar vidare att det som bank inte går att differentiera sig med hjälp av produkter, utan när 
man väl är kund hos Handelsbanken vet man vad banken står for. Nämligen att banken står 
för trovärdighet och att ”vi lever som vi lär". Saarinen tar även upp att Handelsbanken inte har 
någon egentlig logga. Loggan är så gott som oförändrad genom åren och ett stort skäl till det 
är för att de vill visa kunderna att de inte lägger ner mycket pengar på sådant. I och med detta 
vill banken säga att det finns andra saker att lägga pengar på, som istället gynnar kunderna. 
Handelsbankens varumärke är skrivet i ett av de vanligaste typsnitten. Detta gör, tillsammans 
med att det är näst intill oförändrat genom tiden, att det verkligen kommunicerar trygghet och 
stabilitet. Saarinen menar att man måste leva upp till sitt koncept, inte minst gällande den 
interna kommunikationen. Handelsbankens koncept är som sagts att "leva som man lär" och 
detta har banken sagt i över 35 år nu. Det är mycket viktigt att Handelsbanken håller fast vid 
detta menar hon, och att banken inte ändrar sin strategi.  
 
Lojala kunder skapar banken genom goda kundrelationer. Som Saarinen tidigare nämnt vill 
Handelsbanken behålla kunderna "för evigt". Nya kunder skapas som sagts ofta genom 
rekommendationer, men också genom mäklarsamarbeten ute på kontoren. Kontoren söker 
hela tiden nya kunder genom att se till att finnas på "rätt plats". Just nu är bolåneaffärer 
mycket intressanta, också sparande och placeringar har blivit mycket aktuella i och med den 
svenska högkonjunkturen.  
 
Tillslut pratade vi med henne om Internetanvändningen och om detta har påverkat 
interaktionen med kunden. Hon talar om att Handelsbanken aldrig behövt stänga något kontor 
på grund av detta då banken alltid haft relativt få anställda ute på kontoren. Detta även för att 
banken alltid vill finnas till hands for kunden och vara på "rätt plats". Däremot menar hon att 
det de senaste åren krävts mer utbildning av personal på kontoren och att man infört mer 
licensieringar för rådgivning. Detta för att de enkla ärendena inte kommer till kontoren i lika 
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stor utsträckning längre, istället blir ärendena alltmer komplicerade. De enklare affärerna 
sköter ju kunden själv hemifrån via Internet, av Handelsbankens kunder är cirka 60-70 
procent Internetanvändare. Däremot säger hon att en kund nästan alltid ringer till banken 
först, innan den genomför affären på Internet. Detta för att ”dubbelkolla” med en människa. I 
framtiden kommer situationen inte att förändras så mycket, den enda skillnaden är att antalet 
intressanta bankkunder kommer att fortsätta öka och det kommer att handla om mer 
komplicerad rådgivning.  
 
Tillslut talade Saarinen om Handelsbankens konkurrenssituation. Hon menar att konkurrens 
alltid behövs och framför allt att de små nischbankerna gynnar storbankerna i Sverige. I och 
med de små bankernas inträde får kunderna större valmöjlighet. Kostnader menar hon är 
viktiga i bankverksamheten. En bank måste försöka erbjuda låga kostnader till kunderna. 
Detta, tillsammans med en god relation till kunden, är det bästa konkurrensmedlet. När vi 
frågar henne om en eventuell sammanslagning med någon av de andra storbankerna är hennes 
svar att alla banker är kostnadseffektiva i Norden och att det är svårt att bli mer 
kostnadseffektiv i och med en sammanslagning.     
 
 
Fredrik Christofferson, kontorschef 79   
Fredrik Christoffersson är anställd som kontorschef i Mörby centrum sedan två år tillbaka. 
Som kontorschef har han en övergripande strategisk roll, och på kontoret finns även två 
gruppchefer, en som ansvarar för företag och en ansvarig för privatpersoner. Tillsammans är 
de cirka 17 personer som arbetar på kontoret. Christoffersson har jobbat en längre tid inom 
Handelsbanken och har bland annat varit ställföreträdande kontorschef och kontorschef även 
på andra kontor, samt arbetat en period på Handelsbankens företagsgrupp i Nacka.  
 
Christoffersson menar att Handelsbankens affärsidé är att sätta kunden i centrum. Varje 
medarbetare har en hög etisk nivå och man utgår ifrån kunden och dennes behov. Banken är 
mycket decentraliserad och vad man söker är långsiktiga relationer med kunden. Han 
fortsätter att tala om att banken strävar efter lönsamma kundrelationer och att Handelsbanken 
aldrig varit en "volymjägare". Han menar att volym- och tillväxtjagande organisationer 
tenderar att bli väldigt kortsiktiga i deras tankesätt. Handelsbanken tror istället verkligen på 
det de gör och tänker mer långsiktigt. 
 
Christoffersson säger att banken inte har några andra mål än lönsamhet och långsiktiga 
relationer. Handelsbankens mål är att ha en bättre räntabilitet än snittet i de nordiska länderna. 
Det har de haft under en lång tid men de andra bankerna har börjat komma ikapp den senaste 
tiden. Han menar vidare att här på Handelsbanken är det kontoren som är banken, att allt utgår 
härifrån. Han säger att man ute på kontoren upplever att man är med och styr utvecklingen i 
företaget och att man besitter en stor beslutanderätt, ungefär som ett eget företag. 
Christoffersson beskriver banken som "generalister". Med detta menar han att på kontoren är 
man mycket skickliga på att vara "spindeln i nätet" och om det behövs så kallas specialister 
in, till exempel tekniker. Men kundansvaret ligger på kontoret och därför finns här även stora 
kompetenskrav. 
 
Handelsbanken är en universal bank och riktar sig till alla sorters kunder och de vill uppfattas 
som att de sätter kunden i centrum, siktar på långa kundrelationer, och att banken har en etisk 
personalpolitik. Christoffersson menar vidare att varumärket Handelsbanken står för 
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långsiktighet, trygghet och ärlighet och att det även händer väldigt lite med just 
Handelsbankens varumärke. Detta för att kunderna ska uppleva att banken inte "slösar" bort 
pengar på dyra varumärkesförnyelser eller stora reklamkampanjer.  
 
Christoffersson menar att Handelsbankens organisationsform är mycket decentraliserad och 
varje kontor får mycket eget ansvar. Detta, tillsammans men att banken inte har några andra 
mål än lönsamhet och långsiktiga relationer, samt att de aldrig gör någon budget, gör att 
Handelsbanken skiljer sig ifrån sina konkurrenter.   
 
Han fortsätter berätta att Handelsbanken satsar mycket på utbildning av personalen. Varje 
anställd har planerings- och utvecklingssamtal med sin chef. Här inventerar man den 
anställdes kompetens och samtalar om vad individen har för önskemål angående sin tjänst. 
För att skapa goda relationer inom banken har de en mycket human personalpolitik och man 
värderar varje medarbetare högt. Banken nekar nästan aldrig till utbildningar inom företaget 
och man försöker alltid hjälpa till med nya karriärvägar. Detta skapar i sin tur motivation och 
engagemang hos de anställda. Christoffersson förklarar ett det inte sker något detaljstyrande 
på individnivå och här menar han att Handelsbanken skiljer sig en hel del från andra banker. 
Han förklarar att man inte arbetar efter produktfokus utan att man istället lyssnar på kunden. 
Om Handelsbanken skulle börja med ett fokus på produkter, då skulle banken tappa sin 
identitet. Han fortsätter med att förklara hur Handelsbanken värderar sitt varumärke genom 
sina anställda och att varje medarbetare jobbar etiskt och försöker inte "sälja på" kunderna 
produkter. Dock säger han att banken periodvis kan fokusera på att sälja mer av en viss 
produkt, men den säljs fortfarande inte till kunder som inte är i behov av den. 
 
Christoffersson får frågan om hur banken marknadsför sig internt gentemot de anställda och 
hur mycket man jobbar med intern information. Han börjar med att berätta hur kontoret i 
Mörby centrum arbetar. De har morgon- och veckomöten där han själv presenterar kontorets 
resultat och där gruppcheferna går in mer konkret på just sina områden, privat respektive 
företag. De använder sig mycket av intranätet, e-mail, telefon och så vidare, och varje 
medarbetare har tillgång till väldigt mycket information, på både gott och ont tillägger han. 
Den externa marknadsföringen sköts lokalt av varje enskilt kontor. Han berättar att de 
använder sig av annonser, lokal press, planscher, och annan information som sätts upp lokalt, 
som till exempel TV- skärmar i Mörby centrum. Han berättar vidare att hans kontor sällan är 
med på sponsring, men att det händer. Handelsbanken är sällan med på sponsring över huvud 
taget då kunderna inte ska känna att banken slösar bort pengar i onödan. Andra sätt de 
marknadsför sig på är genom till exempel informationsmöten med mäklare och företag, och 
banken anordnar events av olika slag med jämna mellanrum.  
 
Lojala kunder skapar Handelsbanken framför allt genom den personliga relationen. Bankens 
kunder är deras bästa reklampelare och det är genom dessa Handelsbanken ofta skapar nya 
kunder genom rekommendationer. Christoffersson menar att banken inte alltid är med och 
priskonkurrerar eftersom det alltid finns de banker som kan vara billigare. Dock menar han att 
Handelsbanken absolut konkurrerar med produkter, men att banken sällan är först ut med 
produktnyheter. Han tillägger att de har gått ifrån att vara tvåa på produktutveckling till att 
vara med i toppen. Han menar vidare att Handelsbanken kan erbjuda variationer av produkter, 
men att de aldrig lurar kunden utan alltid måste hålla fast vid att banken agerar ärligt. 
Christoffersson säger att bankens största konkurrensmedel är långsiktiga relationer med 
kunderna. Dessa relationer resulterar också i att de kan behålla sina kunder.  
 
Vidare menar han att Internetanvändandet har förändrat Handelsbankens "tänk" till det bättre. 
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Han menar att många av de enklare tjänsterna nu görs via Internet av kunden själv och att de 
anställda nu är rådgivare istället för handläggare. Banken försöker nu att nå ut till kunderna 
och arbeta mer proaktivt istället för att bara ha en Internetsida. Han berättar om något de 
kallar "kontakten", där personalen kan kommunicera direkt med kunden via hemsidan. Sedan 
har varje kontor en egen hemsida där kunden även kan gå in och hitta lokal information. I 
framtiden tror Christoffersson att färre kunder kommer att komma in till kontoren. Han menar 
att kontoren alltid kommer att finnas kvar då det alltid behövs lokal närvaro. Dock tror han att 
banken kommer arbeta mer med att söka upp kunder framöver, med hjälp av till exempel 
hembesök. Han tror att det kommer att ställas större krav på de anställda i och med att 
ärendena blir allt mer komplicerade. Redan idag är kompetensnivån bland personalen högre 
än för 10-15 år sedan, de är mer professionella och banken förekommer händelser på 
marknaden oftare idag än igår.  
 
 
Karin Gunnarsson, företagsrådgivare 80

Karin Gunnarsson är anställd på Handelsbanken som företagsrådgivare och har jobbat på 
kontoret i Mörby centrum i ett och ett halvt år. Sammanlagt har hon varit anställd i 
Handelsbanken i fem och ett halvt år och började på banken som privatrådgivare.  
 
Gunnarsson talar om att Handelsbankens affärsidé är att vara en ”fullsortimentsbank” som 
erbjuder en hög servicegrad till alla möjliga olika sorters kunder, samt att banken är mycket 
kostnadseffektiv. Hon menar vidare att Handelsbankens vision är att ligga i topp gällande bäst 
räntabilitet bland storbankerna. Här på banken är man mycket stolt över att aldrig ha behövt få 
ekonomisk hjälp från staten, vilket skiljer dem från andra banker. Hon menar vidare att en 
annan vision är att ha kompetent och proffsig personal. 
 
Hon berättar att många tror att Handelsbanken endast har stora företagskunder, men detta 
stämmer inte menar hon. Bankens målgrupp är alla kunder som på något sätt kan vara 
lönsamma för dem.  
 
Handelsbankens varumärke står för kostnadseffektivitet, etik, moral, servicekänsla och 
kompetens. Gunnarsson berättar vidare hur Handelsbanken vill uppfattas, hon nämner hög 
servicegrad och att banken jobbar väldigt lokalt. Med det menar hon att de försöker vara nära 
kunden geografiskt sett och att de även jobbar nära kunden för att skapa relationer. Hon 
tillägger att om en kund ringer till kontoret så hamnar den också just där, eftersom banken 
inte har några centrala telefonväxlar.  
 
Gunnarsson menar att Handelsbanken är väldigt decentraliserad och att varje bankkontor är 
mer eller mindre självförsörjande. Hon menar att nästan alla beslut tas lokalt på kontoren, 
men att det självklart även kommer direktiv uppifrån. Hon menar att ändå finns ett 
helhetstänk inom banken och kunderna tycker nog att det är en fördel med den starka lokala 
förankringen. Något som skiljer dem från bankens konkurrenter är att alla anställda på 
Handelsbanken får bevilja kredit åt kunden, dock finns det olika tak tillägger hon.  
 
Vidare berättar hon att möjligheterna till interna utbildningar är stora och att hon aldrig har 
fått ett nej då hon haft önskemål om en utbildning. Det finns många utbildningar som till 
exempel språkkurser, personlighetsutvecklingskurser, praktiska kurser och teoretiska kurser. 
Gunnarsson säger att Handelsbanken inte jobbar så mycket centralt med att skapa relationer 
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inom företaget, det är nog mer upp till varje kontor. På kontoret anordnas olika aktiviteter och 
hon brukar ofta själv vara den som anordnar detta på kontoret i Mörby centrum, efter 
önskemål från kontorschefen. Hon berättar att banken centralt arrangerar fester ungefär vart 
femte år men då brukar det ofta vara på grund av någon speciell händelse. På frågan om 
ledning skapar motivation och engagemang inom företaget svarar Gunnarsson att det beror på 
kontorschefens inställning. Hon anser dock att Handelsbanken främjar medarbetare som vill 
utvecklas. Hon menar vidare att det är viktigt att en kontorschef är kompetent och kan se just 
vilka anställda som behöver komma framåt. Kommunikationen på kontoret är väldigt enkel 
och lätt, men det blir däremot blir lite svårare desto högre upp. Behöver man kontakta den 
högre ledningen går man via sin kontorschef menar hon. Generellt uppfattar hon ändå 
kommunikationen mellan ledning och anställda som väldigt rak inom banken. Hon berättar att 
de har ett intranät och även ett chatt- system som kallas för ”Same time”. Med hjälp av detta 
system kan personal chatta med kunder på ett smidigt sätt och varje kontor besitter denna 
funktion. Varje kontor har också en egen hemsida som sköts centralt eller lokalt, av kontoren 
själva. Gunnarsson är den som sköter detta på kontoret i Mörby centrum och hon menar att 
det blir mycket bättre och mer lokal information om hemsidan uppdateras från kontoret.  
 
När det gäller den externa marknadsföringen är Handelsbanken mycket sparsamma. Hon 
berättar att hon själv aldrig sett banken på TV och att även den lokala marknadsföringen på 
kontoren är sparsam. Hon talar också om att banken inte håller på så mycket med sponsring. 
Ibland marknadsför sig banken lokalt dock, till exempel i lokaltidningen. Hon menar att det 
inte finns någon marknadsföring centralt i företaget och marknadsavdelningen jobbar mer 
med intern marknadsföring än extern.  
 
Gunnarsson fortsätter att berätta om hur banken skapar lojala kunder. Hon säger att det sker 
genom en hög servicenivå och genom att banken är lokal och nära sin kund. De har ett 
helhetskoncept, kunden erbjuds det den behöver och kan samla alla banktjänster just hos 
Handelsbanken. Hon säger att banken inte satsar på att sälja enstaka produkter till kunderna 
utan säljer istället en ”helhet”.  
 
Angående Internet anser Gunnarsson att Internet är något mycket positivt och väldigt 
kostnadseffektivt för banken. Med hjälp av Internet ökar flexibiliteten och det är ett smidigt 
sätt att kontakta kunderna. Det är färre kunder inne på kontoret idag, än för tio år sedan menar 
hon och de bokade besöken har ökat. De bokade kundbesöken är mycket effektiva då det går 
att planera innan vad som ska diskuteras med kunden. Hon säger att varje anställd har en egen 
kundstock som de känner väldigt väl. I framtiden tror Gunnarsson att det kommer vara färre 
anställda som arbetar i kassan och Internet kommer användas ännu mer av både banken och 
deras kunder. Det kommer att bli färre medarbetare på kontoren menar hon men tillägger även 
att kontoren alltid kommer att behövas och Handelsbanken öppnar idag nya kontor hela tiden. 
Hon säger också att personalen kommer att spendera mindre tid på kontoret och att 
arbetssätten kommer att bli mer automatiserade med hjälp av Internet.   
 
 

5.1.2 Swedbank 
 
Anders Ragvald, Varumärkeschef81

Anders Ragvald är anställd på Swedbank som varumärkeschef sedan fem år tillbaka. Han 
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arbetar på en koncerngemensam avdelning, som arbetar med både intern- och extern 
kommunikation, nämligen kommunikationsstaben.  
 
Han börjar berätta om Swedbanks affärsidé. Swedbank är en finansiell koncern som erbjuder 
finansiella lösningar till både privatpersoner och företag. Till skillnad från konkurrenterna 
menar Ragvald att Swedbank arbetar med en total marknad och exkluderar ingen. Banken har 
ingen specifik målgrupp utan han beskriver Swedbank som "den folkliga banken". Swedbank 
jobbar mycket med delmål, men det primära målet är lönsamhet. Han menar vidare att 
visionen är att bli en ledande bank i Norden och Baltikum.  
 
Ragvald fortsätter med att berätta lite om Swedbanks namnbyte som inträdde i september 
2006. I och med bytet från Den nya varumärkesstrategin är att vara en ledande bank gällande 
service, att vara en tillgänglig, proaktiv, okomplicerad, varm, positiv och tillmötesgående 
bank. Detta är hur banken vill uppfattas av marknaden. Han tillägger också att det varit 
oerhört lite reaktioner i och med bankens namnbyte. Bytet till Swedbank gjordes mycket på 
grund av att banken vill bli mer internationell och detta kräver ett långsiktigt arbete. Han 
menar vidare att det dock tar lång tid att bevisa för marknaden vad det nya varumärket står 
för.  
 
Swedbank skiljer sig lite från de andra storbankerna i och med att de har en egen 
fastighetsbyrå som dotterbolag, nämligen Swedbanks fatighetsbyrå. Swedbank är störst på 
bolån och ingen annan bank har denna kunskap i ett dotterbolag. 
 
Organisationen ar decentraliserad och drivs i regioner med regionchefer. Ragvald tillägger att 
Swedbank är en lokal bank och vill finnas nära tillhands for kunderna. Bankens organisation 
ser ungefär likadan ut nu som före namnbytet. I och med namnbytet menar han att banken 
ändrat lite på deras "mindset". De anställda har ett litet annat sätt nu när de möter kunden än 
de hade när banken hette Föreningssparbanken. Istället för att bara sälja produkter är man nu 
noga med att fånga upp hela kundens situation och skapa en bättre ekonomi för varje kund. 
Utbildning av personal har banken alltid haft. Han menar att det självklart fanns rejäla 
utbildningsprogram redan innan namnbytet, det är som sagts bara bankens fokus som ändrats 
lite. Ragvald menar vidare att goda relationer, motivation och engagemang inom banken 
skapas genom deras interna kanaler. Swedbank har bland annat ett intranät, en interntidning, 
TV- sändningar och i och med varumärkesbytet är det än viktigare att kommunikationen 
fungerar och genomsyrar hela företaget. De måste lära sig att arbeta på samma sätt så att 
banken blir enhetlig utåt mot kunderna och marknaden.  
 
Swedbanks huvudmedia när det gäller extern marknadsföring menar Ragvald är TV. Dock 
menar han vidare att marknadskommunikationen ändrats en del de senaste åren. För tio år 
sedan lade banken ner väldigt mycket pangar på köpt marknadskommunikation. Men då varje 
individ idag möts av 5000 budskap varje dag betyder det att marknadskommunikationen inte 
är lika effektiv längre. Banken måste hitta andra smarta vägar, att man inte behöver skrika 
högst, utan snarare smartast. Han berättar att mycket av Swedbanks marknadskommunikation 
också görs via Internet. 
 
Ragvald får frågan om hur banken gör för att skapa lojala kunder. Hans svar är att genom att 
banken skapar goda relationer med kunden och möter dem på rätt sätt så skapas därmed också 
lojala kunder. For att behålla kunder använder sig banken en del av direktmarknadsföring och 
direktreklam, till exempel personliga brev som skickas hem till kunden. På frågan om hur 
Internet påverkat interaktionen med kunden svarar han att många affärer som förut gjordes på 
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kontoren görs idag inte längre där. Istället gör kunderna det själva via Internet. I och med 
Internets inträde för ett par år sedan stängde Swedbank (dåvarande Föreningssparbanken) en 
del kontor. Detta gav fel signaler utåt, kunderna upplevde starkt att de inte var välkomna till 
banken. Banken har nu varit tvungna att "jobba tillbaka" detta och de har till och med öppnat 
upp en del nya kontor. Däremot säger han att kunderna själva nu börjat använda sig av 
Internet i större utsträckning. Ragvald återgår lite till hur banken jobbar för att skapa lojala 
kunder. Han menar att bilden av Swedbank byggs med hjälp av en mängd olika bitar. Han 
beskriver det som en pyramid med bankens personal längst ner, sedan bankens produkter och 
erbjudanden, ovanpå detta bankens leverans och i toppen av pyramiden står det 
kommunikation. Det viktigaste konkurrensmedlet är Swedbanks sätt att leverera banktjänsten 
och hur medarbetarna bemöter kunden. Kundens relation till banken är absolut det viktigaste. 
Han förklarar att pris ar en "hygienfaktor" för Swedbank i och med att de mindre 
nischaktörerna alltid kan leverera ett lägre pris till marknaden. Han säger att det handlar om 
att istället bygga upp en positiv association till bankens varumärke, då en storbank som 
Swedbank aldrig kan konkurrera med produkter eller pris. 
 
Risken med Internet menar Ragvald är att det kan bli alltför "överinformerat". Företags 
Internetsidor är många gånger svårnavigerade och det är mycket information som levereras på 
en och samma gång. Han menar dock att bekvämligheten med Internet är svår att slå. 
Bankernas kassaservice kommer att försvinna mer och mer, men kontoren kommer alltid att 
finnas kvar. Han tror att kontoren kommer att bli allt mer intressanta mötesplatser med mer 
komplicerade ärenden. Internetanvändandet är inte en generationsfråga menar han, utan även 
äldre generationer är redan idag Internetbundna och hittar informationen de behöver via 
webben. Vad som än händer med Internet i framtiden är relationen till bankens varumärke det 
absolut viktigaste och att det är viktigt att kunderna associerar något positivt till det.  
 
 
Henrik Gunnskog, kontorschef82

Henrik Gunnskog har jobbat på Swedbank i 4 år, varav 2 år som kontorschef. Han har tidigare 
bland annat läst industriell ekonomi och varit IT-konsult främst åt SAS. Swedbanks kontor i 
Gustavsberg har 18 anställda, vilket är ganska mycket och Gunnskog menar att maximala 
antalet anställda bör vara ca 20 st. Det finns 5 stycken verksamhetsområden i Stockholm, 
varav detta kontor tillhör det sydöstra.   
 
Han berättar att rollen som kontorschef har ändrats mycket de senaste åren. Konkurrensen 
mellan bankerna har ökat och makten har förflyttats från banken till kunden. Idag jobbar han 
mer internt med att coacha sina anställda och stötta dem i försäljningen. Fokus ligger på att 
träffa fler kunder för att därigenom bättre tillgodogöra kundens behov och om möjligt göra 
dem till ”helkunder”. Därigenom kommer banken få nöjdare kunder och öka sin lönsamhet. 
 
Service och ökad tillgänglighet via främst långa öppettider och telefonbank är bankens 
kortsiktiga servicemål. Banken vänder sig till alla, rik som fattig, privatpersoner som företag i 
hela Sverige. Produktutbudet är relativt lika för alla storbanker, så de måste hitta andra sätt att 
differentiera sig ifrån varandra. Relationsskapande blir därför en konkurrensfaktor.  
Swedbank erbjuder sina kunder alla tjänster inom den finansiella sektorn, till exempel 
juristbyrå, fastighetsbyrå och finansbolag. Gunnskog förklarar att en kund ska kunna gå till ett 
enda ställe och kunna få allt det han önskar. Han berättar vidare att varumärket Swedbank står 
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för förändring och internationalisering. Banken har 17000 anställda, varav 7000 talar ryska, 
vilket gör banken internationell och banken har en stor tyngd på internationalisering.  Till viss 
del då den svenska marknaden ses som mogen.  
 
Gunnskog nämner kompetens, tillgänglighet och service som några av bankens viktigaste 
nyckelord. Ingen annan bank har lika många kanaler in till banken som Swedbank, med långa 
öppettider och en telefonbank som är öppen sju dagar i veckan. Banken har dragit lärdom av 
kundundersökningar, de erbjuder bra lösningar för den enskilda kunden. Väldigt många 
kunder använder idag Internet för att utföra sina bankuppdrag, men Swedbank har förstått 
betydelsen av tillgänglighet på kontoren som komplement. Banken väljer därför att utöka 
öppettiderna trots ökad andel Internetanvändare.  
 
Swedbank skiljer sig från de andra storbankerna på flera sätt. Gunnskog tror att 
Handelsbanken och SEB traditionellt lever mer på företagsaffären och kapitalförvaltning 
medan Swedbank lever mer på bolåneaffärer. Swedbank har även Sveriges största fondbolag 
Robur. En av Swedbanks styrkor är dess lokala närvaro och ingen annan bank har närmelsevis 
så många kontor som dem. Swedbank är internationella, men inte lika stora utomlands som de 
andra storbankerna. Utanför Sverige är Swedbank störst i de baltiska länderna men de är även 
ganska stora i Ryssland. Han säger att det är viktigt att Swedbank fortsätter den goda 
tillväxten inom företagssektorn (Swedbank blev utsedda till Årets Affärsbank 2003, 2004 och 
2005), samt följer med sina kunder ut i den globaliserade världen.  
 
Han menar vidare att banken nu tar fler och fler företagskunder ifrån sina konkurrenter. 
Swedbanks huvudfokus ligger i att behålla marknadsandelar på bolån, och utöka 
företagsaffären samt pension/försäkringar. Swedbank har flest kunder i Sverige av alla banker 
och möjligheten är därför stor till lönsamhetsökning. De viktigaste konkurrensmedlen som 
Swedbank har är dock bra kompetens, tillgänglighet, service och bra kundkontakter för att 
bäst tillgodose kundens behov.  
 
Swedbank har ett centraliserat arbetssätt då det finns en modell för varje kontor att följa. 
Påverkan inom varje verksamhetsområde (verksamhetsområde 5 i Stockholm) är ganska stor. 
Gunnskog tror att banker är mer hierarkiskt strukturerade än många andra företag. 
 
Han säger att de anställda på Swedbank har bra förmåner. Banken erbjuder ganska mycket 
intern utbildning. I genomsnitt får de anställda utbildning tolv arbetsdagar per år. Eftersom 
banker är serviceföretag, och lagar och servicesätt ständigt förändras, så är det viktigt med 
utbildning av personalen. Swedbank är ett försäljnings- och serviceföretag som mäter 
försäljningssiffror varje vecka. Banken är styrd av ett hårt regelverk vilket dock alltid går före 
försäljning och banken fokuserar på kunden vilket de lägger mycket tid på. Lönesättningen i 
företaget är individuell och mäts bland annat efter prestationen. Möjligheter till belöningar för 
personalen finns.  
 
Swedbanks olika kontor får mycket information från huvudkontoret och en del av 
informationen går direkt till de berörda. Gunnskog tror att Handelsbanken har större 
kontorsmandat medan Swedbank via rörelseområdena har större möjligheter till avstämning 
av beslut mellan kontoren i området. Det blir på så sätt flera ögon på det som görs inom 
Swedbank. Företaget har ett enormt intranät och kontoret i Gustavsberg har möten veckovis 
där de går igenom den interna informationen. För att skapa sammanhållning på banken ordnas 
ibland pubkvällar för alla anställda under 35 år. Gunnskog tillägger att de anställda får även 
vissa förmåner på banken som personallån och träningsmöjligheter.  
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Gunnskog menar att Swedbank har en övergripande marknadsavdelning varifrån de olika 
kontoren får beställa de material de önskar. Banken har både centralt och lokalt beslutade 
kampanjer. Swedbank har framför allt mycket reklam om pensionssparande på TV och ger ut 
mycket direktreklam till sina kunder. Företaget är en tung idrottsbank som satsar mycket på 
sponsring. Gunnskog tror att många går till banken på rutin, och att många får en bank vid 
födseln som de sedan har kvar. Andelen som byter bank tenderar dock allt mer att öka bland 
de yngre kunderna. En viktig del av marknadsföringen är därför enligt Gunnskog att banken 
är aktiv och söker upp kunderna. Kunderna är viktigare för banken än vad banken är för 
kunderna. Han menar att Swedbank behåller och skapar lojala kunder genom att söka upp, 
binda upp och involvera kunden i banken. Det är även viktigt att lyssna på kundens önskemål 
och ge det den behöver. Genom att skapa personliga relationer med kunden kan man ge bra 
service.   
 
Gunnskog berättar att den ökade Internetanvändningen hos kunden ställer högre krav på 
banken. De måste ta kontakt med kunden oftare och träffa kunden minst en gång per år. Det 
blir en utmaning att skapa en personlig relation mellan banken och kunden. Swedbanks 
strategi är den lokala närvaron, då banken har så många fler kontor än konkurrenterna. 
Bankkontoret blir ett komplement till Internet och kunderna ska kunna komma in när de 
behöver hjälp. Gunnskog tror att kunden kommer att göra ännu fler av sina bankärenden själv 
via Internet i framtiden, till exempel placera sina pengar. Banktjänstemannen kommer att bli 
en ännu tydligare rådgivare och stötta kunden i dennes val. Färre transaktioner kommer att 
ske på bankkontoret i framtiden.  
 
 
Raffi Dersarkissian, banksäljare 83  
Raffi Dersarkissian har varit anställd på Swedbank sedan 1999. På kontoret i Gustavsbergs 
centrum har han arbetat sedan 2001 och här har han rollen som banksäljare. Arbetsuppgifterna 
är att ta hand om nya privatkunder och hjälpa dem med fondplaceringar och bolån med mera.   
 
Dersarkissian berättar lite om Swedbanks affärsidé och menar att det handlar om att ha en 
stark lokal närvaro, att man ska försöka förstå kundernas behov och utgå ifrån dessa. Bankens 
vision är att vara ett ledande finansiellt institut på den svenska marknaden och de ska erbjuda 
den högsta servicen och sträva efter den högsta lönsamheten. Banken vill också vara den 
bästa arbetsgivaren och han tillägger att Swedbank befinner sig idag på fjärde plats gällande 
populäraste företag att arbeta i bland studenter. I stort ska banken självklart försöka tjäna 
pengar, samt erbjuda enkla lösningar för kunden.  
 
Angående Swedbanks målgrupp menar han att banken är en ”fullsortimentsbank” på både 
privatsidan och företagssidan. Swedbank har ett väl utbyggt kontorsnät med en bred 
kundgrupp.  
 
Dersarkissian berättar om Swedbanks varumärke och att det innehåller flera olika faktorer. 
Det omfattar hur de anställda på banken uttrycker sig och vad företaget står för, samt bankens 
produkter och tjänster. Ett viktigt nyckelord angående hur banken vill uppfattas är service, 
och att banken ska vara ledande gällande just service. Det är inte något Swedbank själva ska 
säga med ord utan det är kunden som själv ska säga det om banken, tillägger han. Banken vill 
också uppfattas som internationell, och att det som de erbjuder står för enkelhet och inte ska 
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anses som något krångligt eller ”fyrkantigt”.  
 
I jämförelse med konkurrenterna menar Dersarkissian att alla bankers produkter och tjänster 
är väldigt lika varandra och att de ofta erbjuder liknande sådana. Han säger dock att 
Swedbank skiljer sig lite gällande tillgängligheten då de sticker ut med sina långa öppettider. 
Detta gör banken mer tillgänglig än konkurrenterna och genom detta upplever kunderna även 
en högre service. Sedan berättar han att Swedbank expanderar otroligt mycket i Baltikum i 
dagsläget vilket också ska uppmärksammas. 
 
Swedbanks organisation är väldigt flexibel och Dersarkissian upplever den inte alls som 
”fyrkantig”. Han menar att det självklart kommer direktiv uppifrån, men att allt inte kommer 
den vägen, och han säger att han själv kan påverka en hel del. Det finns bra möjligheter till 
utbildning inom banken och tar upp sig själv som ett typexempel. Han är idag 26 år gammal 
och sitter redan med relativt avancerade arbetsuppgifter om dagarna. Han har genom åren fått 
möjligheter till vidareutveckling och vidareutbildningar inom företaget och han säger att det 
självklart är mycket upp till individen, beroende på dennes egna ambitioner. Han menar att 
om den anställda vill så finns det många möjligheter till både interna och externa 
vidareutbildningar. Han har själv aldrig blivit nekad när han önskat gå en utbildning och han 
förklarar att varje anställd har en egen utvecklingsplan och får utbildning därefter. 
 
Dersarkissian fortsätter att berätta om hur banken gör för att skapa goda relationer mellan 
anställda inom företaget. Swedbank anordnar olika typer av aktiviteter, till exempel olika 
events på kontoret. Han tillägger att sådana aktiviteter görs i rimlig omfattning efter kontorets 
budget, men att de ändå har kontinuerliga aktiviteter lite då och då. Han berättar även om 
bankens unika koncept ”Young professionals”. Detta innebär att alla medarbetare under 34 år 
möts och umgås till exempel under en pubkväll. Det fungerar som ett ”nätverkande” och att 
det ofta kommer mycket folk till dessa träffar. Han är dock osäker på om detta endast är ett 
koncept i Stockholmsområdet eller om detta görs i hela landet. Träffarna och andra 
gemensamma aktiviteter ger de anställda motivation och skapar även en bra sammanhållning. 
Då det går riktigt bra för Swedbank finns det även ett bonussystem, och detta tror han också 
gör personalen motiverad. 
 
Kommunikationen mellan ledning och anställda går från båda hållen. Det kommer ibland 
koncept från ledningen som går genom företaget och ut till kontoren. Sedan fungerar det 
likadant åt andra hållet också. Dersarkissian menar att han inte har någon ”spärr” när det 
gäller att själv ta kontakt med högsta ledningen om det skulle vara aktuellt. Han tror att 
Swedbank är mer flexibla än andra banker gällande detta, men han tillägger att det kanske är 
för att han själv jobbat en längre tid inom Swedbank och att han därmed känner denna 
trygghet.  
 
De kanaler Swedbank använder sig av vid extern marknadsföring är media, till exempel 
tidningar, TV, Internetbanken och radio. Dersarkissian säger att själva kontorsrörelsen också 
marknadsför banken varje dag. Mötena med kunden är enligt honom själv de bästa 
marknadsföringstillfällena, det är då den anställde ska ta chansen och erbjuda just den höga 
service som banken eftersträvar. Genom den höga servicen skapar banken lojala kunder. Han 
säger att detta sker genom att kunden får den hjälp som den önskar, att banken erbjuder enkla 
lösningar och upprättar hög service. Det ska vara så enkelt som möjligt för kunden.  
 
Dersarkissian fortsätter att berätta om den ökande Internetanvändningen och om detta 
påverkat den personliga interaktionen med kunden.  Han säger att de yngre kunderna gör de 
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flesta ärendena själva via Internet och att den äldre generationen fortfarande kommer in 
mycket på kontoret. Däremot kommer kontorsrörelsen alltid att finnas kvar för mer 
komplicerade affärer, som till exempel husköp. Han menar vidare att kunden själv i dagsläget 
kan söka till exempel kredit via Internet på egen hand, men att man som kund i alla fall vill 
träffa en påläst anställd gällande sådana affärer. I framtiden tror han att användningen av 
Internet kommer öka ännu mer, men att det kommer ta lång tid innan kontoren läggs ner. De 
enklare tjänsterna kommer att göras via Internet av alla. Internet är ett mycket positivt medel 
för banken menar han, det är en stor fördel om kunden kan klara sig på egen hand gällande de 
enklare tjänsterna.  
 

5.2 Sammanställning av kundenkäter 

5.2.1 Handelsbanken84

1. Sammanlagt deltar 25 av Handelsbankens kunder i enkätundersökningen. Av dessa är 56 % 
kvinnor och 44 % män.  
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2. 36 % av de deltagande är mellan 18-25 år, 16 % är mellan 26-35 år, 12 % är mellan 36-45 
år, 16 % är mellan 46-55 år, 8 % är mellan 56-64 år och 12 % av dem som deltog i 
enkätundersökningen är 65 år eller mer.  
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4. Ingen av de tillfrågade har varit kund hos banken mindre än ett år, 32 % har varit kund hos 
banken 1-5 år, 20 % har varit kund 6-10 år och 48 % av de tillfrågade har varit kund hos 
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banken i mer än 10 år. 
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5. 52 % av de tillfrågade har mer än en bank, medan 44 % endast har Handelsbanken. ** 
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6. De flesta i undersökningen (56 %) anser att de får tillräckligt med information från banken 
och 32 % tycker att de delvis får tillräckligt med information. Endast 4 % tycker att de får för 
lite information från banken, medan 8 % inte visste om de får tillräckligt med information.  
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7. De flesta av de tillfrågade (64 %) sökte inte information om Handelsbanken innan de blev 
kund där. 4 % sökte information innan de blev kunder medan 28 % delvis sökte information 
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om banken innan de blev kunder där. Ingen i undersökningen svarar ”vet ej”. ** 

. De flesta i undersökningen (44 %) tycker att god kundservice är viktigast vid val av bank. 

. Hela 52 % av de tillfrågade i undersökningen är nöjda med bankens service, medan 40 % 
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8
28 % tycker att god tillgänglighet är viktigast, 12 % tycker att tjänsternas utformning är 
viktigast och 4 % tycker att personalens kompetens är viktigast vid val av bank. 12 % av de 
tillfrågade vet inte vad de tycker är viktigast vid val av bank.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
delvis är nöjda. 8 % vet inte om de är nöjda med servicen. Ingen av de tillfrågade är missnöjd 
med bankens service.   
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0. 12 % funderar på att byta bank, 76 % funderar inte på att byta bank och 12 % vet inte om 

1. De flesta av Handelsbankens kunder använder sig av dess Internettjänster. 12 % använder 

2. De flesta av bankens kunder (60 %) använder aldrig telefonbanken. 16 % använder 

3. De flesta av Handelsbankens kunder (60 %) kontaktar endast banken via telefon eller 
ankkontor en gång om året. 28 % kontaktar banken en gång i månaden och 12 % kontaktar 

1
de funderar på det.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Internettjänsterna varje dag, 52 % använder dem en gång i veckan, 24 % använder dem en 
gång i månaden och 4 % använder bankens Internettjänster en gång per år. 8 % av de 
tillfrågade använder aldrig bankens Internettjänster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
telefonbanken en gång i veckan, 16 % använder den en gång i månaden och 8 % använder 
Handelsbankens telefonbank en gång per år. Ingen i undersökningen svarar ”varje dag”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
b
aldrig banken via telefon eller bankkontor. Ingen i undersökningen svarar ”varje dag” eller ”1 
grr/veckan”. 
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4. De flesta av de tillfrågade (hela 76 %) tycker det är lätt att få kontakt med Handelsbanken, 
edan 16 % delvis tycker det är lätt att få kontakt med banken. 4 % av de tillfrågade tycker 

5. De flesta av de tillfrågade (60 %) svarar att de blir kontaktade av banken via t.ex. 
klamutskick, telefonsamtal och e-post en gång i månaden. 8 % blir kontaktade av banken en 

6. De flesta av de tillfrågade (72 %) har inte bolån hos Handelsbanken, medan 28 % har det.  

7. De flesta kunderna upplever de anställdas kompetens och kunskap på Handelsbanken som 
ra (48 %) eller mycket bra (20 %). 20 % upplever de anställdas kompetens och kunskap som 

1
m
inte det är lätt att få kontakt med banken medan 4 % inte vet om det är lätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
re
gång i veckan medan 12 % endast blir kontaktade en gång per år. 20 % av de tillfrågade 
svarar att de aldrig blir kontaktade av Handelsbanken. Ingen av kunderna blir kontaktade av 
banken varje dag.  
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1
b
varken bra eller dålig, medan 4 % upplever den som dålig. Dock är det ingen som upplever 
den som mycket dålig. 8 % vet inte hur de upplever de anställdas kompetens och kunskap.  
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8. De flesta tillfrågade (64 %) anser att Handelsbanken håller vad den lovar och 16 % anser 
tt banken delvis håller vad den lovar. 4 % tycker inte att banken håller vad den lovar, medan 

9. Det var ganska utspridda svar på frågan om vad de tillfrågade tycker om Handelsbankens 
klam i media. 4 % tycker att bankens reklam i media är mycket bra, 28 % tycker att bankens 

* På denna fråga är det en eller flera som inte har svarat på frågan, varför procenttal saknas. 

5.2.2 Swedbank85

 
1. Sammanlagt deltar 25 av Swedbanks kunder i enkätundersökningen. Av dessa är 68 % 

                                                

a
16 % inte vet om banken håller vad den lovar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
re
reklam är bra, 28 % tycker att bankens reklam varken är bra eller dålig och 4 % tycker att 
bankens reklam är dålig. Ingen i undersökningen svarar att de tycker reklamen är mycket 
dålig. 36 % av de tillfrågade svarade att de inte vet vad de 
tycker om bankens reklam i media.  
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vinnor och 32 % män. 
 

. 28 % är mellan 18-25 år, 16 % är mellan 26-35 år, 8 % är mellan 36-45 år, 12 % är mellan 
6-55 år, 24 % är mellan 56-64 år och 12 % av dem som deltog i enkätundersökningen är 65 
r eller mer.  

 
 

4. Inga av de tillfrågade har varit kund hos banken mindre än 1 år, 4 % har varit kund mellan 
1-5 år, 24 % mellan 6-10 år och 72 % av de tillfrågade har varit kund hos Swedbank i mer än 
10 år.  
 
 

. 36 % av de tillfrågade har mer än en bank, medan 64 % endast har Swedbank.  
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ed information från banken. 20 % 
tion, 4 % tycker inte att det får tillräckligt med 

info r det. ** 
 

. 12 % sökte information om bankens produkter och tjänster innan de blev kunder medan 16 
 delvis sökte information. 72 % sökte inte information om banken innan de blev kunder.  

. 44 % av de tillfrågade tycker att god kundservice är viktigast vid val av bank, 16 % tycker 
tt god tillgänglighet är viktigast och 32 % tycker att tjänsternas utformning är viktigast. 4 % 
et inte vad de tycker är viktigast vid val av bank. Ingen av de tillfrågade tycker att 
ersonalens kompetens är viktigast vid val av bank. ** 
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. Hela 64 % av de deltagande är nöjda med bankens service och 36 % är delvis nöjda. Ingen 
v de tillfrågade svarade att de inte är nöjda med bankens service eller att de inte vet om de är 
et.  

0. De flesta av Swedbanks kunder funderar inte på att byta bank. Endast 16 % funderar på att 
yta bank medan hela 76 % inte funderar på det. 8 % vet inte om de funderar på att byta bank.  

1. De flesta av bankens kunder använder sig av dess Internettjänster. 8 % använder bankens 
ternettjänster varje dag, 52 % använder dem en gång i veckan och 16 % använder dem en 

ång i månaden. Ingen i undersökningen svarar att de använder Internettjänster 1 ggr/år. 24 % 
v bankens kunder använder aldrig bankens Internettjänster.  

2. De flesta av Swedbanks kunder använder inte telefonbanken i så stor utsträckning. Endast 
 % använder telefonbanken varje dag och 12 % använder den en gång i veckan. 24 % 
nvänder telefonbanken en gång i månaden och 16 % använder den en gång per år. Hela 44 % 
v de tillfrågade svarade att de aldrig använder bankens telefonbank.  
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13. Swedbanks kunder kontaktar inte banken via telefon eller besöker ett bankkontor så ofta. 
4 % kontaktar banken via telefon eller besöker ett bankkontor

 48  

4% 8%
20%

4%

64%

Varje dag
1 ggr/veckan
1 ggr/mån
1 ggr/år
Aldrig

64%

32%

0%

4%

Ja
Delvis
Nej
Vet ej

0%

0%

56%32%

12% Varje dag
1 ggr/veckan
1 ggr/mån
1 ggr/år
Aldrig

24%

76%

Ja
Nej

 varje dag, 8 % gör detta en 
ång i veckan och 20 % gör det en gång i månaden. De flesta (64 %) kontaktar banken på 
ågot av dessa sätt en gång per år. 4 % av de tillfrågade kontaktar aldrig banken via telefon 
ller besöker ett bankkontor. 

(64 %) tycker att det är lätt att få kontakt med banken. 32 % 
cker delvis att det är lätt att få kontakt med banken medan 4 % inte vet om de tycker det. 
gen av de tillfrågade svarade nej på om de tycker att det är lätt att få kontakt med banken.  

, 
lefonsamtal eller e-post en gång per månad. 32 % av alla blir kontaktade av banken en gång 
er år och 12 % blir aldrig kontaktade av banken. Ingen av de tillfrågade svarade att de blir 
ontaktade av banken varje dag eller en gång i veckan.  

edbank, medan 24 % har bolån.  

7. På frågan hur de anställda på banken upplevs i fråga om kompetens och kunskap är de 

g
n
e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Många av de tillfrågade 
ty
In
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. De flesta av de tillfrågade (56 %) svarar att banken kontaktar dem via t.ex. reklamutskick
te
p
k
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. 76 % av de tillfrågade kunderna har inte bolån hos Sw
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om 
ycket bra, 48 % svarade ”bra”, 24 % svarade ”varken bra eller dåligt” och 12 % svarade 

vet ej”. Ingen av de tillfrågade svarade att de upplever de anställdas kompetens och kunskap 
om dålig eller mycket dålig.  

8. De flesta (60 %) anser att Swedbank håller vad de lovar. 20 % svarar att banken delvis 
åller vad den lovar, medan 20 % av de tillfrågade inte vet om banken håller vad den lovar. 
gen svarade nej på frågan om banken håller vad den lovar.  

ade tycker om bankens reklam i 
edia. 20 % tycker att Swedbanks reklam i media är bra, 36 % tycker att reklamen är varken 

ra eller dålig, 8 % tycker att reklamen är dålig och 36 % av de tillfrågade vet inte vad de 
cker. Det var ingen som svarade att de tycker reklamen är mycket bra eller mycket dålig.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
** På denna fråga är det en eller flera som inte har svarat på frågan, varför procenttal saknas.  

flesta relativt nöjda. 16 % svarade att de upplever de anställdas kompetens och kunskap s
m
”
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19. Det var ganska utspridda svar på frågan om vad de tillfråg
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6 Analys 
I detta kapitel analyseras empirin som har samlats in utifrån de relevanta variabler som 
presenterades i den teoretiska referensramen. Analysen genomförs med hjälp av en gapanalys 

ch i början av avsnittet görs en kort sammanfattande presentation av denna  

.1 Sammanfattning av gapen 
ap 1, gapet i ledningens uppfattning: Detta gap visar skillnader mellan ledningens och 
undernas kvalitetsförväntningar och innebär att ledningen inte förstår eller saknar kunskap 
m vad kunderna har för förväntningar. 

inte överensstämmer med ledningens uppfattning om 

oner som finns 
psatta.  

etta gap uppstår om servicekvalitén inte håller vad 

liteten: Detta gap visar om den upplevda tjänsten 
tämmer överens med den förväntade tjänsten, en sammanställning av de fyra första gapen. 

 

om att skapa goda kundrelationer och förklarade även att banken vill behålla 
underna ”för evigt”. De har inte heller någon specifik målgrupp utan vill ha alla de kunder 

ndast hade varit bankens kunder i 1-5 år. På 
ågan om kunderna har fler än en bank svarade 52 % av Handelsbankens kunder att de har 

ger Saarinen att banken alltid vill finnas till 
ehåller därför också alla kontoren. Hon menar att det dock krävs 

mer utbildning bland medarbetarna då det blivit mer komplicerad rådgivning på kontoren idag 
sträckning av Internet. När de tillfrågade 

o  
  

6
G
k
o
 
Gap 2, kvalitetsspecifikationsgapet: Detta gap betyder att de specifikationer som finns på 
tjänstekvaliteten 
kvalitetsförväntningarna. 
 
Gap 3, tjänsteleveransgapet: Detta gap uppstår internt i organisationen om 
tjänsteproduktionen och tjänsteleveransen inte uppfyller de kvalitetsspecifikati
up
 
Gap 4, marknadskommunikationsgapet: D
marknadskommunikationen till kunderna lovar. 
 
Gap 5, gap i den upplevda tjänstekva
s
 

6.2 Handelsbanken

6.2.1 Gapet i ledningens uppfattning (Gap 1) 
Handelsbankens informationschef Elisa Saarinen menar att Handelsbanken skapar lojala 
kunder gen
k
som uppskattar en ”relationsbank”. Nästan hälften av Handelsbankens kunder har varit kund i 
banken länge, men det fanns ändå 32 % som e
fr
mer än en bank. Av detta kan man anta att Handelsbankens kunder kanske inte är involverade 
i banken, utan att de även är kunder hos Handelsbankens konkurrenter. 
 
Angående kundernas ökade Internetanvändning sä
hands för kunden och de b

än igår. Handelsbankens kunder använder sig i stor ut
kunderna svarar på vad som är viktigast vid val av bank är god kundservice viktigare än 
tillgänglighet, men det är ändå nästan en tredjedel av Handelsbankens kunder som tycker att 
tillgängligheten är viktigast. Detta kan inkludera till exempel tillgängligheten av bankens 
kontor och då verkar det som att kunderna fortfarande är i ett behov av kontoren, även fast de 
använder sig mycket av Internet. I och med att det bara är 12 % av kunderna som säger att 
tjänsternas utformning är viktigast vid val av bank så kan man anta att detta är för att 
bankernas tjänster är mycket lika varandra. 
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nligt Saarinen och då också Handelsbankens ledning står deras varumärke för trygghet och 

lägger ner så mycket resurser på den externa 
arknadsföringen. Banken syns till exempel aldrig på TV och loggan är så gott som 

r delvis lätt att få kontakt med banken. 
e flesta av bankens kunder anser att banken håller vad den lovar, 64 %, och 16 % anser att 

på 
emmamarknaden. Detta ska göras genom att ha nöjda kunder och låga kostnader. Bankens 

mer långsiktigt. Christoffersson säger 
ven att banken inte har några andra mål än lönsamhet och långsiktiga relationer. Detta 

innebär bland annat att Handelsbanken ska ha en bättre räntabilitet än snittet i de Nordiska 
ivare på Handelsbankens kontor i Mörby 

 
E
stabilitet. Banken vill även förknippas med en relationsbank, nöjda kunder och individuellt 
ansvar hos varje medarbetare. 52 % av Handelsbankens kunder är nöjda med bankens service 
och 40 % är delvis nöjda. Resten av de tillfrågade (8 %) svarar ”vet ej”, men ingen kund 
svarar att den är missnöjd. Här kan man se att Handelsbanken ändå har lyckats med att 
leverera god service till deras kunder. Av de tillfrågade kunderna svarar också 76 % nej på 
frågan om de har funderat på att byta bank. Utifrån det kan man också anta att kunderna är 
nöjda med att vara kund i Handelsbanken. Merparten av kunderna anser att de anställdas 
kunskap och kompetens på Handelsbanken är bra eller mycket bra, detta gör en kund än mer 
nöjd och samtidigt kan det ge en trygghet till kunden. 
 
Saarinen berättar att Handelsbanken inte 
m
oförändrad genom åren. Detta menar hon skiljer banken från deras konkurrenter. I slutändan 
menar Saarinen att kunderna i alla fall inte kommer ihåg vilken bank som reklamen tillhör. 
Den oförändrade loggan håller även fast vid Handelsbankens strategi att kommunicera 
trygghet och stabilitet utåt. När Handelsbankens kunder blir tillfrågade om vad de tycker om 
Handelsbankens reklam i är svaren ganska utspridda och detta kan även betyda att kunderna 
är splittrade i frågan. Detta kanske just på grund av att Handelsbanken sällan syns i media. 
 
Av Handelsbankens kunder anser 52 % att de får tillräckligt med information från banken och 
32 % anser att de får delvis tillräckligt med information. 76 % tycker att det är lätt att få 
kontakt med Handelsbanken och 16 % tycker att det ä
D
banken delvis håller vad den lovar. Dessa siffror kan betyda att Handelsbankens kunder är 
relativt nöjda och att kundens förväntningar stämmer ganska bra överens med ledningens 
förväntningar. Gapet kan alltså antas vara relativt litet. 
 

6.2.2 Kvalitetsspecifikationsgapet (Gap 2) 
Saarinen berättar att alla mål Handelsbanken har är relativa och de har inga andra mål. Med 
detta menar hon att varje år ska banken ha en bättre räntabilitet än genomsnittet 
h
vision menar Saarinen är nöjda kunder som ska stanna för evigt. Detta skapas genom att se till 
varje kunds behov och att utforma bankens tjänster utifrån vad kunden verkligen behöver. 
Fredrik Christoffersson säger att Handelsbankens affärsidé är att sätta kunden i centrum. 
Varje medarbetare har en hög etisk nivå och man utgår ifrån kunden och dennes behov. 
Banken är mycket decentraliserad och vad man söker är långsiktiga relationer med kunden. 
Han fortsätter att tala om att banken strävar efter lönsamma kundrelationer och menar att 
Handelsbanken verkligen tror på det de gör och tänker 
ä

länderna. Karin Gunnarsson, som är företagsrådg
centrum, talar om att Handelsbankens affärsidé är att vara en ”fullsortimentsbank” som 
erbjuder en hög servicegrad till alla möjliga olika sorters kunder, samt att banken är mycket 
kostnadseffektiv. Handelsbankens vision är att ligga i topp gällande bäst räntabilitet bland 
storbankerna. Hon menar vidare att en annan vision är att ha kompetent och proffsig personal. 
Saarinen och Christoffersson har väldigt lika uppfattningar om bankens mål och visioner. De 
säger båda att banken måste skapa långsiktiga relationer med kunden och att kunden ska vara 
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ken för trygghet och stabilitet och banken vill 
rutom dessa två ord även att omgivningen ska förknippa dem med en relationsbank, nöjda 

nadsföring sköts inte centralt enligt Saarinen, utan varje kontor 
r själva ansvar för detta, självklart med ledningens hjälp. Något som Saarinen anser skiljer 

g centralt i företaget 
ch marknadsavdelningen jobbar mer med intern marknadsföring än extern. Alla parter verkar 

i fokus. De är även överens om att detta skapas genom att utgå ifrån kundens behov. 
Gunnarsson har inte exakt samma bild över bankens mål och visioner som Saarinen och 
Christoffersson. Hon säger att Handelsbanken vill vara en fullsortimentsbank med hög 
servicegrad. Däremot är alla tre parter överens om att Handelsbanken ska sträva efter att ha 
bäst räntabilitet gentemot sina konkurrenter. 
 
Saarinen fortsätter att berätta om bankens målgrupp och menar att de inte har någon specifik 
sådan. Banken vill ha de kunder som uppskattar en "relationsbank" och kunderna rekryteras 
ofta genom rekommendationer från redan befintliga kunder. Handelsbanken är en universal 
bank och riktar sig till alla sorters kunder berättar Christoffersson. Handelsbanken vill 
uppfattas som att de sätter kunden i centrum, siktar på långa kundrelationer, och att banken 
har en etisk personalpolitik. Gunnarsson berättar att många tror att Handelsbanken endast har 
stora företagskunder, men detta stämmer inte menar hon. Bankens målgrupp är alla kunder 
som på något sätt kan vara lönsamma för dem. Alla tre är överens om att Handelsbanken inte 
har någon specifik målgrupp, utan vill ha alla kunder som är lönsamma för dem och som 
uppskattar en relationsbank. 
 
Enligt Saarinen står varumärket Handelsban
fö
kunder och medarbetarens individuella ansvar. Christoffersson säger att varumärket 
Handelsbanken står för långsiktighet, trygghet och ärlighet och att det även händer väldigt lite 
med Handelsbankens varumärke. Gunnarsson berättar att Handelsbankens varumärke står för 
kostnadseffektivitet, etik, moral, servicekänsla och kompetens. Hon säger att Handelsbanken 
vill uppfattas som en lokal bank med hög servicegrad. Alla tre parter verkar ha ungefär 
samma uppfattning om vad Handelsbankens varumärke står för. Saarinen och Gunnarsson 
nämner båda att varumärket står för relationsskapande med kunden, medan Saarinen och 
Christoffersson är överens om att varumärket ska symbolisera trygghet.  
 
Handelsbankens externa mark
ta
dem mycket från deras konkurrenter är att Handelsbanken aldrig marknadsför sig på TV. Hon 
menar vidare att det som bank inte går att differentiera sig med hjälp av produkter, utan när 
man väl är kund hos Handelsbanken vet man vad banken står för. Christoffersson säger att 
den externa marknadsföringen sköts lokalt av varje enskilt kontor. Han berättar vidare att hans 
kontor sällan är med på sponsring, men att det händer. Handelsbanken är sällan med på 
sponsring överhuvud taget då kunderna inte ska känna att banken slösar bort pengar i onödan. 
Gunnarsson säger att Handelsbanken är mycket sparsamma det gäller den externa 
marknadsföringen. Hon berättar att hon själv aldrig sett banken på TV och att även den lokala 
marknadsföringen på kontoren är sparsam. Hon talar också om att banken inte håller på så 
mycket med sponsring. Hon menar det inte finns någon marknadsförin
o
överens om att Handelsbanken inte marknadsför sig i så stor utsträckning, men när de gör det 
så styrs det utifrån de enskilda kontoren. Handelsbanken vill visa sina kunder att de inte slösar 
sina pengar på dyra reklamkampanjer. 
 
Saarinen berättar att fokus på den anställda individen är mycket stor. Detta gör att 
engagemanget och motivationen blir större. Hon anser att Handelsbanken har mycket 
kvalificerade medarbetare, men också minst antal anställda i jämförelse med de andra svenska 
storbankerna. För att skapa goda relationer inom banken menar Christoffersson att 
Handelsbanken har en mycket human personalpolitik och man värderar varje medarbetare 
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toret. Det är upp till kontorschefen att skapa relationer 
ed sina medarbetare. I stort sett verkar de tre intervjuade ha samma uppfattningar i frågan. 

 
tranätet. Alla de tillfrågade verkar i stort sett överens om hur kommunikationen i företaget 

 

edningen och anställda på Handelsbanken är i stort sett överens angående de flesta områdena 

högt. Gunnarsson säger att Handelsbanken inte jobbar så mycket centralt med att skapa 
relationer inom företaget, det är nog mer upp till varje kontor menar hon. På frågan om 
ledning skapar motivation och engagemang inom företaget svarar hon att det beror på 
kontorschefens inställning. Hon anser dock att Handelsbanken främjar medarbetare som vill 
utvecklas och menar vidare att det är viktigt att en kontorschef är kompetent och kan se just 
vilka anställda som behöver komma framåt. Ledningen verkar inte ha någon större insyn på 
exakt vad som sker på det enskilda kon
m
 
Arbetet med den interna marknadsföringen och den interna informationen görs främst genom 
bankens intranät. Saarinen berättar att det finns en nyhetskanal där man kan hitta information 
om konkurrenter, nya produkter etc. Christoffersson berättar att de på kontoret använder sig 
mycket av intranätet, e-mail, telefon etc, och varje medarbetare har tillgång till väldigt mycket 
information, på både gott och ont tillägger han. Gunnarsson talar om att kommunikationen på 
kontoret är väldigt enkel och lätt, men att det däremot blir lite svårare desto högre upp. 
Behöver man kontakta den högre ledningen går man via sin kontorschef menar hon. Generellt 
uppfattar hon ändå kommunikationen mellan ledning och anställda som väldigt rak inom 
banken. Hon berättar att de har ett intranät och varje kontor har också en egen hemsida som 
sköts centralt eller lokalt, av kontoren själva. Handelsbanken verkar ha ett relativt bra 
kontaktnät mellan ledning och de anställda. Ledningen informerar kontorschefen som därefter 
informerar sina medarbetare. Medarbetare har även tillgång till direkta nyheter genom
in
fungerar. 
 
Saarinen beskriver hur decentraliserad Handelsbanken är och att de arbetar i en platt 
organisation, vilket skiljer dem mycket från de andra svenska storbankerna. Kontoren har 
mycket frihet och varje kontorschef kan ses som en "VD" på sin enhet i banken. 
Christoffersson menar att Handelsbankens organisationsform är mycket decentraliserad och 
varje kontor får mycket eget ansvar. Detta, tillsammans med att banken inte har några andra 
mål än lönsamhet och långsiktiga relationer, samt att de aldrig gör någon budget, gör att 
Handelsbanken skiljer sig ifrån sina konkurrenter. Gunnarsson talar om att Handelsbanken är 
väldigt decentraliserad och att varje bankkontor är mer eller mindre självförsörjande. Hon 
menar att nästan alla beslut tas lokalt, på kontoren, men att det också självklart kommer 
direktiv uppifrån. Alla tre är mycket överens om att organisationsformen är mycket 
decentraliserad. De verkar alla se detta som en fördel, med mycket eget ansvar hos de 
anställda. 
 
Saarinen menar att Handelsbanken har stort fokus på individen, det görs mätningar på 
individen och inte på produkter. När det gäller utbildning av personal menar hon att det är upp 
till medarbetarna själva till stor del. Christoffersson säger att Handelsbanken satsar mycket på 
utbildning av personalen. Varje anställd har planerings- och utvecklingssamtal med sin chef. 
Han säger att Handelsbanken har en mycket human personalpolitik och värderar varje 
medarbetare högt. Banken nekar nästan aldrig till utbildningar inom företaget och man 
försöker alltid hjälpa till med nya karriärvägar. Gunnarsson berättar att möjligheter till intern 
utbildning är stor och att hon aldrig har fått ett nej då hon haft önskemål om en utbildning. 
Saarinen verkar ha en god insyn i hur kontorschefen arbetar med att motivera de anställda till 
utbildning. Gunnarsson verkar även mycket nöjd med att utbildningsmöjligheterna är så pass 
stora.   
 
L
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på kontoren. Kontorschef Fredrik 
hristofferson talar om att den externa marknadsföringen sköts av varje enskilt kontor och här 

 Karin Gunnarsson, som är företagsrådgivare, 
är mycket sparsamma gällande den externa 

andelsbanken jobbar mycket med de personliga relationerna till kunderna enligt ledningen. 
Genom detta får de nya kunder till banken genom rekommendationer från befintliga kunder. 

ce är 52 % nöjda medan 40 % är delvis 

a tjänstekvaliteten (Gap 5) 
e flesta av Handelsbankens kunder som tillfrågades har varit kund där i 6-10 år eller mer än 

gon tydlig uppfattning om bankens reklam i media. Detta är inte så 
onstigt då Handelsbanken inte satsar så mycket på reklam i media. 

 
m Handelsbanken innan de blev 

ovan och därmed antas de ha ungefär liknande uppfattningar om företagets 
kvalitetsspecifikationer. Detta gap är därför relativt litet. 
 

6.2.3 Tjänsteleveransgapet (Gap 3) 
Eftersom kvalitetsspecifikationsgapet inte verkar vara så stort kan man anta att inte heller 
tjänsteleveransgapet är så stort. Om ledning och anställda har samma uppfattning om 
kvalitetsspecifikationerna i företaget, så är chansen stor att dessa kvalitetsspecifikationer 
uppfylls även i produktionen och leveransen. I och med detta kan man anta att 
tjänsteleveransgapet är relativt litet. 
 

6.2.4 Marknadskommunikationsgapet (Gap 4) 
Handelsbanken satsar, enligt deras informationschef Elisa Saarinen, inte så mycket på extern 
marknadsföring. Detta sker mer på lokal nivå, ute 
C
använder man sig av lokal press, annonser etc.
säger även hon att Handelsbanken 
marknadsföringen och att detta endast sker på lokal nivå. I och med dessa svar på 
kundenkäten kan man se att många av Handelsbankens kunder saknar uppfattning om 
bankens reklam i media. Detta kan man anta är på grund av att banken inte syns i media i 
någon större utsträckning. 
 
H

På frågan om deras kunder är nöjda med bankens servi
nöjda. De flesta av kunderna, 56 %, anser att de får tillräckligt med information från banken 
och 32 % anser att de får delvis tillräckligt med information. Hela 64 % av de tillfrågade 
kunderna tycker även att Handelsbanken håller vad de lovar och 16 % anser att banken delvis 
håller vad den lovar. Dessa positiva kundsvar kan betyda att Handelsbankens servicekvalité 
håller vad marknadskommunikationen till kunderna lovar och därmed kan man anta att också 
gapet är relativt litet. 
 

6.2.5 Gap i den upplevd
D
10 år och de flesta funderar inte på att byta bank (76 %). Detta skulle kunna betyda att de 
flesta av Handelsbankens kunder är nöjda med sin bank. Däremot är det 52 % av de 
tillfrågade som har mer än en bank, medan 44 % endast har Handelsbanken, vilket indikerar 
att en majoritet av de tillfrågade inte är så involverade i banken utan är även kunder hos andra 
banker också. 
 
Det var ganska utspridda svar på frågan om vad de tillfrågade tycker om Handelsbankens 
reklam i media. Att svaren är så pass utspridda skulle kunna betyda, som tidigare nämnts, att 
kunderna inte har nå
k

De flesta av de tillfrågade (64 %) sökte inte information o
kunder där och de flesta av de tillfrågade (72 %) har inte bolån hos Handelsbanken. Att de 
flesta av Handelsbankens kunder som undersöktes inte sökte information om banken innan de 
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e flesta av Handelsbankens tillfrågade kunder tar oftast kontakt med banken via dess 

ionen inte är så stark.  

e flesta av de tillfrågade är nöjda eller delvis nöjda med Handelsbankens service, 

os 
andelsbankens kunder och att även gapet är litet.  

än en bank och av det kan man se att 
wedbanks kunder kanske inte är involverade i banken i någon större utsträckning. 

 
r om kundernas ökade Internetanvändning menar han att många av de 

affärer som förut gjordes på kontoren inte längre görs där, utan att kunderna istället gör dem 
a år sedan så stängde Swedbank också 

blev kunder och att de flesta av de tillfrågade inte har bolån skulle kunna betyda att de inte är 
så involverade i banken. Detta påstående kan även styrkas av att majoriteten av kunderna (52 
%) har mer än en bank.  
 
D
Internettjänster. Så mycket som 60 % av de tillfrågade använder aldrig telefonbanken, och 60 
% kontaktar endast Handelsbanken en gång om året via telefon eller besöker ett bankkontor. 
Detta kan tyda på att Handelsbankens kunder inte har så mycket direktkontakt med 
banktjänstemännen, vilket skulle innebära att den personliga interakt
 
De flesta i undersökningen (44 %) tycker att god kundservice är viktigast vid val av bank. 28 
% tycker att god tillgänglighet är viktigast, 12 % tycker att tjänsternas utformning är viktigast 
och 4 % tycker att personalens kompetens är viktigast vid val av bank. 12 % av de tillfrågade 
vet inte vad de tycker är viktigast vid val av bank. De flesta av de tillfrågade tycker att god 
kundservice eller god tillgänglighet är viktigast vid val av bank.  
 
D
majoriteten tycker det är lätt att få kontakt med banken, de flesta upplever de anställdas 
kompetens och kunskap som bra eller mycket bra och de flesta av de tillfrågade av 
Handelsbankens kunder anser att banken håller vad den lovar. Allt detta tillsammans kan 
betyda att bankens kunder är nöjda och har en positiv attityd till banken. Därmed är 
sannolikheten stor att den upplevda tjänsten stämmer överens med den förväntade tjänsten h
H
 

6.3 Swedbank 

6.3.1 Gapet i ledningens uppfattning (Gap 1) 
Swedbanks varumärkeschef Anders Ragvald menar att Swedbank skapar lojala kunder genom 
att skapa goda relationer med kunderna och bemöta dem på rätt sätt. Swedbank är en 
finansiell koncern som erbjuder finansiella lösningar till alla. Han menar att de, till skillnad 
från konkurrenterna, arbetar med en total kundmarknad och exkluderar ingen och han 
beskriver dem som ”den folkliga banken”.  När bankens kunder blev tillfrågade hur länge de 
varit kund i banken svarar flertalet av de tillfrågade att de varit kund i banken länge. På frågan 
om kunderna hade fler än en bank svarade 36 % av dem att de är kund i mer än en bank. Det 
är ändå en ganska stor del av dem som har fler 
S

När Ragvald berätta

själva hemma. I och med Internets inträde för någr
många kontor. Han säger att de nu har varit tvungna att ”jobba tillbaka” detta eftersom 
kunderna upplevde att de inte längre var välkomna till banken. Enligt Anders är det vikigaste 
konkurrensmedlet relationen till kunden och hur de anställda bemöter kunden. En storbank 
som Swedbank kan aldrig konkurrera med produkt eller pris. Swedbanks kunder använder sig 
mycket av Internet. Därav kan man se hur viktigt det är att Swedbank har kvar sina 
kontorsnät. När kunderna svarar på vad som är viktigast vid val av bank blir resultatet att god 
kundservice är viktigast men många, drygt en tredjedel, tycker även att tjänsternas utformning 
är viktiga.  
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nligt Ragvald står deras varumärke för att vara en ledande bank gällande service, att vara 

an då anta att kunderna tycker att deras bank är tillgänglig. 56 
 svarade även att banken kontaktar dem på något sätt en gång per månad, 32 % att de blir 

et 
r lätt att få kontakt med Handelsbanken och 32 % tycker att det är delvis lätt att få kontakt 

nder inkluderas. Swedbank jobbar 
ycket med delmål, men det primära målet är lönsamhet. Han menar vidare att visionen är att 

 Gustavsberg, berättar lite 
om Swedbanks affärsidé och menar att det handlar om att ha en stark lokal närvaro, att man 
ska försöka förstå kundernas behov och utgå ifrån dessa. Han menar vidare att bankens vision 

E
tillgänglig, proaktiv, okomplicerad, varm, positiv och en tillmötesgående bank. 64 % av 
Swedbanks kunder är nöjda med bankens service och 36 % är delvis nöjda. Ingen av de 
tillfrågade svarar att de inte är nöjda eller att de inte vet om de är nöjda. Här kan man se att 
Swedbank verkligen har lyckats med att leverera god service till sina kunder. Av de 
tillfrågade kunderna svarar också 76 % nej på frågan om de har funderat på att byta bank. 
Utifrån det kan man också anta att kunderna är nöjda med att vara kund i Swedbank. 
Merparten av de tillfrågade kunderna anser även att de anställdas kunskap och kompetens på 
Swedbank är bra, vilket är positivt för banken och i och med att flertalet av kunderna är nöjda 
med servicen och kompetensen kan man anta att de anser att Swebank är en tillmötesgående 
och okomplicerad bank. De flesta av kunderna i Swedbank anser även att det är lätt att få 
kontakt med banken, här kan m
%
kontaktade en gång per år. Ingen svarade att de blir kontaktade varje dag eller en gång i 
veckan och 12 % menade att de aldrig blir kontaktade av banken. Då ledningen säger att de 
arbetar proaktivt borde kanske en större procent av kunderna ha svarat att de blir kontaktade 
ofta. Dock är det ändå 56 % av Swedbanks kunder som blir kontaktade en gång i månaden. 
 
Ragvald berättar att Swedbanks huvudmedie, när det gäller extern marknadsföring, är reklam 
på TV. Han tillägger dock att sådan marknadskommunikation inte är lika effektivt längre utan 
banken måste försöka hitta andra vägar, det gäller att skrika smartast inte högst. Att banken 
bytte namn från Föreningssparbanken till Swebank var för att banken ville bli mer 
internationell  och de ändrade sin varumärkesstrategi till viss del . Enligt Ragvald har det dock 
varit väldigt lite reaktioner i och med namnbytet. De flesta av Swedbanks kunder verkar tycka 
att bankens reklamen i media är varken bra eller dålig, eller så vet de inte vad de tycker. Här 
kan man då se att kunderna inte har någon direkt uppfattning, och det kan även relateras 
tillbaka till Ragvalds påstående att den mediala marknadskommunikationen inte är lika 
effektiv längre, och att banken behöver hitta andra vägar. 
 
Av Swedbanks kunder anser de flesta att de får information från banken. 64 % tycker att d
ä
med banken. De flesta av bankens kunder anser att banken håller vad den lovar, 60 %, medan 
20 % anser att banken delvis håller vad den lovar. Dessa siffror kan ändå betyda att 
Swedbanks kunder är relativt nöjda och att kundens förväntningar stämmer ganska bra 
överens med ledningens förväntningar och att gapet är relativt litet. 

 

6.3.2 Kvalitetsspecifikationsgapet (Gap 2) 
Anders Ragvald, som är varumärkeschef på Swedbank, berättar att banken till skillnad från 
konkurrenterna arbetar med en totalmarknad där alla ku
m
bli en ledande bank i Norden och Baltikum. Henrik Gunnskog, som är kontorschef i 
Gustavsberg, nämner att ökad tillgänglighet via främst långa öppettider och telefonbank är 
bankens kortsiktiga servicemål. Produktutbudet är relativt lika för alla storbanker, så de måste 
hitta andra sätt att differentiera sig ifrån varandra. Relationsskapande blir därför en 
konkurrensfaktor.  Henrik förklarar att en kund ska kunna gå till ett enda ställe och få allt det 
han önskar. Raffi Dersarkissian, banksäljare på Swedbanks kontor i
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r att vara ett ledande finansiellt institut på den svenska marknaden. Banken ska erbjuda den 

högsta servicen och sträva efter den högsta lönsamheten. De tre parterna har ganska lika syn 
issian nämner båda lönsamhet som primärt 

ersarkissian berättar om Swedbanks varumärke och att det innehåller flera olika faktorer. 

 Gunnskog säger att varumärket står för 
ervice, internationalisering och tillgänglighet, medan även Dersarkissian nämner service och 

marknadsför banken varje dag. Mötena med kunden är 
nligt honom själv de bästa marknadsföringstillfällena, det är då den anställde ska ta chansen 

ä

på bankens mål och visioner. Ragvald och Dersark
mål, medan både Gunnskog och Dersarkissian anger service som en viktig konkurrensfaktor.  
 
Banken har ingen specifik målgrupp utan Ragvald beskriver Swedbank som "den folkliga 
banken". Gunnskog säger att banken vänder sig till alla, rik som fattig, privatpersoner som 
företag i hela Sverige. Dersarkissian säger att banken är en fullsortimentsbank på både 
privatsidan och företagssidan. Alla tre är överens om att Swedbank vänder sig till alla olika 
människor på både privatsidan och företagssidan.  
 
Ragvald berättar att i och med bytet från Föreningssparbanken till Swedbank har banken 
utvecklat en ny varumärkesstrategi. Han menar att den nya varumärkesstrategin är att vara en 
ledande bank gällande service, att vara en tillgänglig, proaktiv, okomplicerad, varm, positiv 
och tillmötesgående bank. Bytet till Swedbank gjordes även mycket på grund av att banken 
vill bli mer internationell och detta kräver ett långsiktigt arbete. Gunnskog berättar att 
varumärket Swedbank står för förändring och internationalisering. Han nämner även 
kompetens, tillgänglighet och service som några av bankens viktigaste nyckelord. 
D
Det omfattar hur de anställda på banken uttrycker sig och vad företaget står för, samt bankens 
produkter och tjänster. Han menar vidare att ett viktigt nyckelord angående hur banken vill 
uppfattas är service, och att banken ska vara ledande gällande just service. Han berättar också 
att banken vill uppfattas som internationell. Alla tre verkar i stort sett överens om vad 
varumärket Swedbank står för. Både Ragvald och
s
internationalisering i sammanhanget.  
 
Swedbanks huvudmedia när det gäller extern marknadsföring menar Ragvald är TV. Dock 
menar han att marknadskommunikationen inte är lika effektiv idag som den var tidigare. 
Anders talar om att banken måste hitta andra smarta vägar, att man inte behöver skrika högst, 
utan snarare smartast. Han berättar att mycket av Swedbanks marknadskommunikation också 
görs via Internet. Gunnskog berättar att Swedbank har en övergripande marknadsavdelning 
varifrån de olika kontoren får beställa de material de önskar. Banken har både centralt och 
lokalt beslutade kampanjer. Swedbank är en tung idrottsbank som satsar mycket på sponsring 
och han tror att många går till banken på rutin, och att många får en bank vid födseln som de 
sedan har kvar. En viktig del av marknadsföringen är därför enligt Gunnskog att banken är 
aktiv och söker upp kunderna. Kunderna är viktigare för banken än vad banken är för 
kunderna. De kanaler Swedbank använder sig av vid extern marknadsföring menar 
Dersarkissian är olika media som till exempel tidningar, TV, Internetbanken och radio. Han 
säger att själva kontorsrörelsen också 
e
och erbjuda just den höga service som banken eftersträvar. Alla tre parter verkar i stort sett ha 
samma uppfattning om bankens externa marknadsföring. De nämner alla TV som ett viktigt 
medium för Swedbanks reklam till kunderna.  
 
Ragvald berättar att goda relationer, motivation och engagemang inom banken skapas genom 
deras interna kanaler. Swedbank har bland annat ett intranät, en interntidning, TV- sändningar 
och i och med varumärkesbytet är det än viktigare att kommunikationen fungerar och 
genomsyrar hela företaget. Gunnskog berättar att banken ibland ordnar pubkvällar för alla 
anställda under 35 år för att skapa sammanhållning på banken. De anställda får även vissa 
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chefen och hans medarbetare verkar däremot 
ycket överens om att det anordnas mycket events för de anställda.  

förmåner på banken som personallån och träningsmöjligheter. Dersarkissian berättar att 
banken anordnar olika typer av aktiviteter, som till exempel olika events på kontoret. Han 
berättar även om bankens unika koncept ”Young professionals”, dessa träffar och aktiviteter 
ger de anställda motivation och skapar även en bra sammanhållning. Då det går riktigt bra för 
Swedbank finns det även ett bonussystem, och detta tror han också gör personalen motiverad. 
Ledningen (Ragvald) verkar inte så insatt i vad de enskilda kontoren gör för att skapa goda 
relationer inom företaget. Han tar upp bankens interna kanaler när han får frågan om hur 
interna relationer skapas i företaget. Kontors
m
 
Gunnskog menar att Swedbanks kontor får mycket information från huvudkontoret och en del 
av informationen går direkt till de berörda. Swedbank har ett enormt intranät och kontoret i 
Gustavsberg har möten veckovis där de går igenom den interna informationen. Dersarkissian 
menar att kommunikationen mellan ledning och anställda går från båda hållen. Det kommer 
ibland koncept från ledningen som går genom företaget och ut till kontoren. Sedan fungerar 
det likadant åt andra hållet med tillägger han. Han tror att Swedbank är mer flexibla än andra 
banker gällande detta. Kommunikationen i företaget verkar fungera mycket bra enligt alla 
parter. All information från ledning går till kontorschefen som informerar sina anställda och 
Dersarkissian menar att det även går åt andra hållet, från medarbetaren på kontoret till 
ledningen.  
 
Ragvald säger att organisationen är decentraliserad och drivs i regioner med regionchefer. I 
och med namnbytet menar han att banken ändrat lite på deras "mindset". De anställda har ett 

tet annat sätt nu när de möter kunden än de hade när banken hette Föreningssparbanken. li
Istället för att bara sälja produkter är man nu noga med att fånga upp hela kundens situation 
och skapa en bättre ekonomi för varje kund. Gunnskog säger att Swedbank har ett 
centraliserat arbetssätt då det finns en modell för varje kontor att följa. Påverkan inom varje 
verksamhetsområde är ganska stor. Henrik tror att banker är mer hierarkiskt strukturerade än 
många andra företag. Dersarkissian säger att Swedbanks organisation är väldigt flexibel och 
han upplever den inte alls som ”fyrkantig”. Kontorschefen Gunnskog verkar se banken som 
mer centraliserad än Ragvald i ledningen och medarbetaren Dersarkissian. Gunnskog talar om 
ett centraliserat arbetssätt och banken som en bransch där det är vanligt med hierarkisk 
struktur, medan Ragvald säger att Swedbank är decentraliserad med olika regionområden och 
Dersarkissian talar om en flexibel organisation där påverkan är stor. 
 
Ragvald berättar att banken alltid har haft utbildning av personal. Gunnskog säger att de 
anställda på Swedbank har bra förmåner och banken erbjuder ganska mycket intern 
utbildning. I genomsnitt får de anställda utbildning 12 arbetsdagar per år. Dersarkissian menar 
också att det finns bra möjligheter till utbildning inom banken och tar upp sig själv som ett 
typexempel. Han menar att om den anställda vill så finns det många möjligheter till både 
interna och externa vidareutbildningar. Alla tre verkar alla tycka att det är viktigt med intern 
utbildning och att möjligheten till detta är mycket stor på Swedbank.  
 
Ledningen och anställda på Swedbank är i stort sett överens angående de flesta områdena 
ovan och därmed har de ungefär liknande uppfattningar om företagets kvalitetsspecifikationer. 
Detta gap är därför relativt litet. 
 

.3.3 Tjänsteleveransgapet (Gap 3) 6
Eftersom kvalitetsspecifikationsgapet inte verkar vara så stort så kan man anta att inte heller 
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.3.4 Marknadskommunikationsgapet (Gap 4) 

bank skrika smartast, inte högst. Gunnskog, kontorschef på 
wedbank, säger att banken har en övergripande marknadsavdelning varifrån kontoren får 

beställa de material de önskar. Även han menar att banken har mycket reklam på TV samt att 
om idrotten. En viktig del av marknadsföringen är 

är Swedbanks kunder blir tillfrågade vad de tycker om bankens reklam i media är det ingen 
av de tillfrågade som svarar att de tycker reklamen i media är bra eller mycket dålig. Flertalet 

eller dålig eller så vet de inte vad de 

ice. Ingen svarar heller att de 
te vet. De flesta av kunderna, 68 %, tycker att de får tillräckligt med information från 

e flesta av de tillfrågade kunderna hos Swedbank har haft banken i 6-10 år eller mer än 10 

tjänsteleveransgapet är så stort. Om ledning och anställda har samma uppfattning om 
kvalitetsspecifikationerna i företaget, så är chansen stor att dessa kvalitetsspecifikationer även 
uppfylls i produktionen och leveransen. I och med detta kan man anta att tjänsteleveransgapet 
är relativt litet. 
 

6
Swedbanks huvudmedia gällande extern marknadsföring är, enligt deras varumärkeschef 
ragvald, reklam på TV. Dock tillägger han att marknadskommunikationen ändrats en del de 
senaste åren. Därför måste Swed
S

Swedbank satsar mycket på sponsring in
enligt Gunnskog att banken är aktiv och söker upp kunderna. Dersarkissian, banksäljare på 
Swedbank, talar också om att Swedbank använder sig mycket av media när de marknadsför 
sig. Han tillägger att mötena med kunden är de absolut viktigaste marknadstillfällena då den 
anställde ska leva upp till den service som banken eftersträvar.  
 
N

av kunderna anser alltså att reklamen är varken bra 
tycker. I och med kundernas svar kan man anta att de inte riktigt uppfattar Swedbanks reklam 
och att de kanske inte uppmärksammat den i någon större utsträckning. Det stämmer med det 
ledning och anställda säger angående marknadskommunikationen, att man måste skrika 
smartast, söka upp kunderna och marknadsföra banken väl vid kundmöten för att uppfylla 
bankens höga servicenivå. Detta kan vara än mer viktigt än bra reklam i media.  
 
Swedbanks ledning och anställda pratar alla om själva mötet med kunden och hur viktigt det 
är att ge hög service och söka upp kunden. På frågan om deras kunder är nöjda med bankens 
service är 64 % nöjda medan 36 % är delvis nöjda. Värt att notera här är att ingen av 
Swedbanks kunder svarar att de inte är nöjda med bankens serv
in
banken och 20 % anser att de får delvis tillräckligt med information. 60 % av de tillfrågade 
kunderna tycker även att Swedbank håller vad de lovar och 20 % anser att banken delvis 
håller vad den lovar. Dessa övervägande positiva svar från kunderna kan betyda att 
Swedbanks servicekvalité håller vad marknadskommunikationen till kunderna lovar, samt att 
gapet då även är relativt litet. 
 

6.3.5 Gap i den upplevda tjänstekvaliteten (Gap 5) 
D
år, och en stor majoritet funderar inte på att byta bank. Detta skulle kunna betyda att de flesta 
av Swedbanks kunder är nöjda med banken. Att 36 % av de tillfrågade har mer än en bank, 
medan 64 % endast har Swedbank kan dock tyda på att en ganska stor del av kunderna inte är 
involverade i banken då de har flera banker. Det är dock en större andel av de tillfrågade 
kunderna hos Swedbank (64 %) än hos Handelsbanken (44 %) som endast har en bank.  
 
Det är ganska utspridda svar på frågan om vad de tillfrågade tycker om bankens reklam i 
media. Att svaren är så utspridda kan, som tidigare nämnts, tyda på att kunderna inte har 
någon tydlig bild av bankens reklam i media. 
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2 % sökte information om bankens produkter och tjänster innan de blev kunder medan 16 % 
delvis sökte information. 72 % sökte inte information om banken innan de blev kunder. De 

wedbank, medan 24 % har bolån. 

lefon 
ller besöker ett bankkontor så ofta. De flesta av de tillfrågade använder Swedbanks 

tkontakt med banktjänstemännen, vilket skulle 
nebära att den personliga interaktionen inte är så stark.  

 god kundservice är viktigast vid val av bank än tjänsternas utformning.  

 
1

flesta av de tillfrågade kunderna (76 %) har inte bolån hos S
Att de flesta av de tillfrågade inte sökte information om banken innan de blev kunder och att 
så många av de tillfrågade inte har bolån skulle kunna betyda att de inte är så involverade i 
banken.  
 
De flesta av Swedbanks kunder använder sig av bankens Internettjänster dock använder de 
inte telefonbanken i så stor utsträckning. Swedbanks kunder kontaktar inte banken via te
e
Internettjänster en gång i veckan, medan 44 % använder telefonbanken och de flesta kontaktar 
banken via telefon eller besöker ett bankkontor en gång per år. Detta kan tyda på att 
Swedbanks kunder inte har så mycket direk
in
 
44 % av de tillfrågade tycker att god kundservice är viktigast vid val av bank, 16 % tycker att 
god tillgänglighet är viktigast och 32 % tycker att tjänsternas utformning är viktigast. 4 % vet 
inte vad de tycker är viktigast vid val av bank. Ingen av de tillfrågade tycker att personalens 
kompetens är viktigast vid val av bank. Det är en mycket större andel av de tillfrågade som 
tycker att
 
De flesta av de tillfrågade kunderna är nöjda med bankens service, många tycker det är lätt att 
få kontakt med banken, de flesta upplever de anställdas kompetens och kunskap som bra eller 
mycket bra och majoriteten anser att Swedbank håller vad de lovar. Allt detta tillsammans kan 
betyda att Swedbanks kunder är nöjda med sin bank och har en positiv attityd till banken. 
Därmed är sannolikheten stor att den upplevda tjänsten stämmer överens med den förväntade 
tjänsten hos Swedbanks kunder och att detta gap är relativt litet. 
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 Resultat 
detta kapitel presenteras en sammanfattning av analysen och de olika gapen. Detta görs 
tifrån studiens syfte som är att analysera och utvärdera de traditionella storbankernas 
terna marknadsföringsstrategier genom en jämförande studie mellan företagens ledning, 

nställda och kunder. Först presenteras Handelsbankens och Swedbanks resultat, därefter 
örs en kort jämförelse mellan dessa under varje gap. 

.1 Gapet i ledningens uppfattning (gap 1) 
ftersom Handelsbankens kunder även har andra banker kan man anta att de inte behöver 
ara involverade i Handelsbanken. De flesta av de tillfrågade tycker att de anställda har en 
od kompetens och kunskap. Samtidigt är de flesta även nöjda angående kundservice och de 
esta menar att handelsbanken håller vad de lovar. I och med att de tillfrågade kunderna är 

att gapet mellan ledningens förväntningar och kundernas förväntningar 

ntningar och kundernas förväntningar 
tämmer överens och gapet är därmed ganska litet. 

bank. De båda bankernas ledning 

ilka kvalitetsspecifikationer företaget har. Informationschefen Saarinen 

 händer ute på kontoren 

ed 
etta kan man anta att gapet är litet.  

ild av vad företaget vill förmedla till 

7
I 
u
in
a
g
 

7
E
v
g
fl
nöjda kan man anta 
inte är särskilt stort. 
 
Flertalet av Swedbanks tillfrågade kunder har mer än en bank och det kan innebära att inte 
heller de är involverade i Swedbank. De flesta kunderna är nöjda med bankens service, 
kunskap och kompetens och anser även att de håller vad de lovar. I och med att de tillfrågade 
kunderna är nöjda kan man anta att ledningens förvä
s
 
Detta gap är litet både gällande Handelsbanken och Swed
verkar ha liknande förväntningar som deras kunder. 
 

7.2 Kvalitetsspecifikationsgapet (gap 2) 
I stort sett verkar ledning och anställda ha en ganska enad bild av vad företaget ska förmedla 

ll kunderna, och vti
och kontorschefen Christofferson har i princip samma syn på företagets mål och visioner, 
medan medarbetaren Gunnarsson däremot inte verkar riktigt lika insatt. Gällande 
Handelsbankens målgrupp, varumärke, externa marknadsföring, organisationsform och 
utbildning har ledning och anställda i princip samma uppfattning. Däremot när det kommer 
till relationsskapande och den interna marknadsföringen har ledningen inte riktigt samma syn 
om de anställda. Saarinen verkar inte ha lika bra insyn på vad soms

som Christofferson och Gunnarsson. Detta är antagligen en följd av att Handelsbankens 
organisationsform är mycket decentraliserad med självständiga kontor. Ledning och anställda 

erkar i stort sett ha samma uppfattning om företagets kvalitetsspecifikationer. I och mv
d
 
Swedbanks ledning och anställda har i princip samma b
kunderna och vilka kvalitetsspecifikationer företaget har. På de flesta punkter är ledning och 
anställda helt överens. De har i princip samma uppfattning gällande bankens mål och visioner, 
målgrupp, vad varumärket Swedbank står för, bankens externa marknadsföring och utbildning 
av personal. Den interna kommunikationen verkar fungera bra enligt både ledning och 
anställda, och medarbetarna drar sig inte för att ta kontakt med ledningen. Ledningen är dock 
inte så insatt i vad de enskilda kontoren gör för att skapa goda relationer inom företaget, 
medan kontorschefen och hans medarbetare har samma uppfattning om de aktiviteter som 
ordnas för att skapa sammanhållning på kontoret. Vad gäller organisationens struktur så säger 
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litetsspecifikationer. Därmed kan man anta att detta gap 
r litet.  

rknadskommunikationsgapet (Gap 4) 
andelsbanken satsar inte så mycket på extern marknadsföring och bankens kunder verkar 

na är nöjda 
ed Handelsbankens service och att de flesta anser även att banken håller vad de lovar. Detta 

är även ett bra tecken på att Handelsbankens servicekvalitet håller vad 
na lovar. Detta gap verkar alltså vara relativt 

nte vet vad de tycker. Ändå är de flesta kunderna 
öjda med servicen och flertalet menar att banken håller vad de lovar. Detta kan betyda att 

arknadskommunikationen 

ap i den upplevda tjänstekvaliteten (gap 5) 

ed banken via dess Internettjänster, 

Ragvald i ledningen och medarbetaren Dersarkissian att Swedbank har ett decentraliserat 
arbetssätt, medan kontorschefen Gunnskog verkar se organisationen som mer centraliserad. 
På de flesta punkter verkar ledningen och de anställda dock väldigt överens, vilket gör att de 
torde ha samma syn på företagets kva
ä
 
Detta gap verkar även det litet gällande både Handelsbanken och Swedbank. Ledning och 
anställda verkar i båda fallen ha liknande syn på bankens kvalitetsspecifikationer. 
 

7.3 Tjänsteleveransgapet (gap 3) 
I och med att Handelsbanken och Swedbank båda har ett litet gap gällande uppfattningen om 
kvalitetsservicen mellan ledning och anställda så är förmodligen även tjänsteleveransgapet 
litet. Därmed kan man anta att de anställda producerar och levererar tjänsterna till kunderna 
enligt ledningens kvalitetsspecifikationer.   
 

7.4 Ma
H
inte heller ha någon klar uppfattning om vad de tycker om bankens reklam i media, svaren är 
relativt utspridda. Utifrån kundenkäten kan man ändå se att de tillfrågade kunder
m

marknadskommunikationen gentemot kunder
litet. 
 
Av undersökningen kan man anta att inte heller Swedbanks kunder uppfattar bankens reklam i 
någon större utsträckning. Många av de tillfrågade kunderna anser att deras reklam är varken 
bra eller dålig eller så har de svarat att de i
n
gapet är relativt litet och att Swedbanks servicekvalitet håller vad m
till kunderna lovar. 
 
Marknadskommunikationsgapet i både Handelsbanken och Swedbank kan man anta är relativt 
litet då flertalet av deras kunder till stor del anser att bankerna håller vad de lovar och är 
nöjda. 
 

.5 G7
De flesta av Handelsbankens kunder verkar nöjda med sin bank och har en positiv attityd till 
banken. Dock är majoriteten av kunderna inte involverad i banken då de har flera banker. 
Handelsbankens kunder ser inte ut att ha någon tydlig bild av dess reklam i media, vilket 
kanske kan förklaras av att banken inte annonserar i så stor utsträckning. De tillfrågade 
kunderna verkar inte heller så involverade i banken då de flesta inte sökte information om 
Handelsbanken innan de blev kunder och då de flesta inte har bolån i banken. De flesta av 
Handelsbankens tillfrågade kunder tar oftast kontakt m
vilket gör att de inte har så mycket direktkontakt med banktjänstemännen och den personliga 
interaktionen är inte så stark. Kunderna verkar nöjda med Handelsbanken på de flesta punkter. 
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är sannolikheten stor att den upplevda tjänsten stämmer överens med den förväntade 
änsten och att gapet är relativt litet. 

 
 har en positiv attityd till 

l bankerna. Gapet om kundernas upplevda tjänstekvalitet 

 

Därför 
tj

De flesta av Swedbanks kunder verkar nöjda med sin bank och
banken. Dock är majoriteten av kunderna inte involverade i banken då de har flera banker. 
Swedbanks kunder ser inte ut att ha någon tydlig bild av dess reklam i media. De tillfrågade 
kunderna verkar inte heller så involverade i banken då de flesta inte sökte information om 
Swedbank innan de blev kunder och då de flesta inte har bolån i banken. De flesta av 
Swedbanks kunder tar oftast kontakt med banken via dess Internettjänster, vilket gör att de 
inte har så mycket direktkontakt med banktjänstemännen och den personliga interaktionen 
inte är så stark. Kunderna verkar nöjda med Swedbank på de flesta punkter. Därför är 
sannolikheten stor att kundens upplevda tjänst stämmer överens med kundens förväntade 
tjänst och därmed kan man anta att gapet i den upplevda tjänstekvaliteten är relativt litet. 
 
De flesta av både Handelsbankens och Swedbanks kunder är i stort sett nöjda med bankernas 

änster och har positiva hållningar tiltj
kan man anta är litet. Att detta gap är litet betyder att alla gapen i gapanylsen angående denna 
studie är relativt små och att Handelsbanken och Swedbank har en övergripande god förmåga 
att kommunicera internt inom företagen att och de tillfrågade kunderna verkar nöjda med sin 
bank. 
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 Slutsats 
lutsatsen svarar på studiens problemformulering; Vilka faktorer är viktiga för att 
aditionella storbanker ska kunna skapa lojala kunder? 

v föregående analys och resultat kan vi se att gapen inte är så stora gällande de två 
torbankerna som ingått i undersökningen. Det innebär att bankerna verkar ha förstått vikten 
ed det interna arbetet och att det är viktigt att ledning och anställda arbetar på samma sätt 

ch har gemensamma mål och visioner. Annars kan företaget inte kommunicera vad 
dningen önskar utåt mot kunderna. Bankerna anser att relationen och mötet med kunden är 
ycket viktig och de tillfrågade bankkunderna verkar relativt nöjda med vad deras bank 

rbjuder och den kundservice de levererar. I uppsatsens bakgrund tas det upp att storbankerna 
te kan konkurrera med pris, transaktionsmarknadsföring. Istället måste de använda sig av 

ill säga relationsmarknadsföring. Detta för att 
volverad och därmed skapa lojalitet. Kunden måste vara mottaglig för 

 vara öppen för att lyssna på och kommunicera med banken. När den 

 
 
 
 
 

8
S
tr
 
A
s
m
o
le
m
e
in
relationsskapande aktiviteter till kunderna, det v
göra bankkunden in
bankens budskap och
personliga interaktionen har minskat i och med Internets ökade användning är det än mer 
viktigt att bankerna arbetar med att skapa relationer till sina kunder. 
 
För att storbankerna ska kunna skapa lojala kunder måste de få kunderna hög involverade. 
Utifrån denna undersökning kan man dock se att bankkunderna inte är så involverade när det 
gäller relationen till sin bank. De flesta har även andra banker och flertalet har inte sökt 
information om banken innan de blev kunder. Här kan man se att kunderna till stor del är 
viktigare för banken än vad banken är för kunderna.  
 
Av studien kan man utläsa att de flesta av storbankernas kunder inte väljer bank aktivt utan 
blir kund av någon annan anledning. Detta är dock något som denna studie inte har behandlat. 
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 Avslutande diskussion 
etta avsnitt tas de reflektioner upp som skapats under arbetets gång, samt förslag på vidare 

rskning.  

edning och anställda på de två storbankerna har svarat ungefär samma sak på de frågor vi 
ällde under intervjuerna. Gällande ett par frågor kan vi dock se att svaren skiljer sig lite mer 
ellan de olika parterna. Handelsbankens ledning har inte så stor inblick i vad som sker ute 
 det enskilda kontoret, gällande relationsskapande aktiviteter och intern marknadsföring. 
etta behöver dock inte vara ett stort problem då Handelsbanken är en så pass decentraliserad 
ganisation där kontorschefen har större delen av ansvaret att engagera och motivera sina 
ställda. Gunnarsson, företagsrådgivare på Handelsbanken, säger även att banken har en 
arknadsavdelning, vilket ledningen motsäger. När det gäller Swedbank så är ledning och 
ställda oense om organisationen är centraliserad eller decentraliserad. Ragvald i ledningen 
h medarbetaren Dersarkissian säger att banken jobbar decentraliserat, medan kontorschefen 
unnskog menar att Swedbank har ett mer centraliserat arbetssätt. Dessa små luckor som 
nns mellan ledning och anställda gällande bankerna behöver dock inte ha så stor betydelse 
r att skapa lojala kunder. Det viktigaste är att ledning och anställda har en övergripande 

kadan syn på hur de ska marknadsföra banken gentemot kunderna. 

v studien kan man, som nämndes i slutsatsen, utläsa att de flesta av storbankernas kunder 
te är involverade i sin bank utan väljer banken på grund av någon annan anledning. Det är 

t och som kan vara intressant för vidare 

ken och Swedbank är väldigt olika då det kommer till varumärkesstrategier och 
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dock något som denna studie inte har behandla
forskning. 
 

andelsbanH
därför kan man tänka sig att även detta kan vara intressant för vidare forskning. 
Handelsbanken står för stabilitet och trygghet och gör sällan förändringar gällande 
varumärket och marknadsför sig sparsamt. Detta menar de kommunicerar just stabilitet och 
trygghet. Swedbank här däremot nyligen ändrat om deras varumärkesstrategi med ett nytt 
namn och de vill uppfattas som mer internationella och att de är ledande i service. Det kan 
vara intressant att ta reda på vilken varumärkesstrategi som är mest effektiv för storbankerna, 
om den frågan ens går att svara på. 
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 hög nivå då båda forskarna har närvarat vid intervjuerna 
ch haft direktkontakt med informanten. Kundenkäternas validitet är svårare att kontrollera då 
et är svårt att veta om de tillfrågade svarar sanningsenligt och tar sig tid att svara på 
ågorna. Även reliabiliteten är god eftersom inga ledande frågor ställdes under intervjuerna 
mt att forskarna inte har försökt påverka respondenternas svar varken under intervjuerna 

ller gällande enkätundersökningen.  

issa frågor i enkätundersökningen har inte uttömmande svar. Frågan om vad som är 
iktigast för kunden vid val av bank skulle kunna ha haft fler alternativ, som till exempel 
illkor, ränta och pris. Frågorna om hur ofta kunden använder bankens Internettjänster, 
lefonbank och hur ofta dessa kontaktar banken via telefon eller besöker ett bankkontor 
ulle eventuellt kunna ha haft intervaller istället för de få alternativ som nu fanns att välja 
ellan. 

tudien är endast gjord med hjälp av två av de fyra storbankerna, samt att endast tre 
edarbetare är tillfrågade per bank. Detta gör som vi tidigare nämnt att generaliserbarheten 
te blir så hög. Dock kan man få en inblick genom denna undersökning och det är inte 

möjligt att resultaten skulle bli liknande gällande en undersökning i större omfattning. 
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1.3 Muntliga intervjuer 

• örby centrum (2007-05-10, kl. 10:00-11:00) 
örby centrum (2007-05-25, kl. 10:00-11:00) 

 
Swedba

kl. 09:00-10:00) 
ustavsbergs centrum (2007-05-22, kl. 14:30-15:30) 

• Banksäljare Raffi Dersarkissian, Gustavsbergs centrum (2007-05-22, kl. 15:30-16:30) 
 

1.4 Kundenkäter 

• Genomförda på Stockholms centralstation 2007-05-16, 2007-05-17, 2007-06-25 

 
 
 

 
 
 
 

 

1
 
Handelsbanken  

• Informationschef Elisa Saarinen (2007-05-08, kl. 10:00-11:00) 
Kontorschef Fredrik Christofferson, M

• Företagsrådgivare Karin Gunnarsson, M

nk 
• Varumärkeschef Anders Ragvald (2007-05-09, 
• Kontorschef Henrik Gunnskog, G

1
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ilaga 1 

ntervjufrågor till ledning 

1. Vilken roll har du i företaget? 
2. Hur länge har du varit anställd här? 
3. Vilken affärsidé har banken? 
4. Vilka är företagets kortsiktiga och långsiktiga mål? Vilka visioner har 

företaget? 
5. Vilken målgrupp riktar sig banken till?  
6. Vad står varumärket för? 
7. Hur vill banken uppfattas? Nämn några av de viktigaste nyckelorden. 
8. Hur skiljer ni er gentemot konkurrenterna (framförallt de andra 

storbankerna)? 
9. Hur ser organisationen ut? 
10. Hur mycket satsar ni på utbildning av personal? 

skapar ni goda relationer inom företaget (motivation, engagemang 
osv.)? 

12. Hur marknadsför sig banken internt gentemot de anställda?  
i med intern information? 

14. Hur marknadsför sig banken externt gentemot kunderna? Genom vilka 

håller dem? 
nvändningen påverkat den personliga 

17.  att det kommer att se ut i framtiden i och med en förmodad 
? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
B
 
 
I
 

11. Hur 

13. Hur mycket jobbar n

kanaler? 
15. Hur skapar ni lojala kunder, samt be
16. Har den ökade Interneta

interaktionen med kunden? I sånt fall på vilket sätt? 
 Hur tror ni
ökning av Internet bland bankens kunder
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Bil

tervjufrågor till anställda  

1. Vilken roll har du i företaget? 
2. Hur länge har du varit anställd här? 
3. Vilken affärsidé har banken? 
4. Vilka är företagets kortsiktiga och långsiktiga mål? Vilka visioner har 

företaget? 
5. Vilken målgrupp riktar sig banken till? 
6. Vad står varumärket för? 
7. Hur vill banken uppfattas? Nämn några av de viktigaste nyckelorden. 
8. Hur skiljer ni er gentemot konkurrenterna (framförallt de andra 

storbankerna)? 
9. Hur ser organisationen ut? 

ser möjligheterna ut till intern utbildning? 
ar banken mycket med att skapa relationer inom företaget? I sånt fall 

hur? 
12. Skapar ledningen motivation och engagemang inom företaget? 

ningen med de anställda och tvärt om? 
14. Hur marknadsför sig banken gentemot kunderna? Genom vilka kanaler? 

a kunder och därmed behålla dem? 
ningen påverkat den personliga 

ånt fall på vilket sätt? 

ökning av Internet bland bankens kunder? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aga 2 
 
 
In
 

10. Hur 
11. Jobb

13. Hur kommunicerar led

15. Hur agerar ni för att skapa lojal
16. Har den ökade Internetanvänd

interaktionen med kunden? I s
17.Hur tror ni att det kommer att se ut i framtiden i och med en förmodad 
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Bil

undundersökning gällande kandidatuppsats, Södertörns högskola

aga 3 

 
K  

inga in ett alternativ per fråga!) 

.  Kvinna   Man  

. Hur gammal är du? 
8-25  26-35  36-45  46-55 
6-64   65> 

. Vilken bank har du? 
andelsbanken  Swedbank 

. Hur länge har du varit kund? 
indre än 1 år 1-5 år  6-10 år   Mer än 10 år  

. Har du flera banker än en? 
a  Nej 

 att du får tillräckligt med information från din bank? 
a  Delvis  Nej  Vet ej 

 innan du blev 

   Delvis  Nej  Vet ej 

. Vad är viktigast för dig vid val av bank? Ringa in ett alternativ. 

tens od t

Vet ej 

. Är du nöjd med din banks service? 
 Nej  Vet ej 

0. Funderar du på att byta bank? 
 Vet ej 

1. I vilken utsträckning använder ni er i dagsläget av bankens 

g  1 ggr/veckan 1 ggr/mån 1 ggr/år Aldrig 

(R
  
1
 
2
1
5
 
3
H
 
4
M
 
5
J
 
6. Anser du
J
 
7. Sökte du information om bankens produkter och tjänster
kund? 
Ja
 
8
 
Personalens kompe   God kundservice         G illgänglighet
  
 
Tjänsternas utformning  
 
9
Ja  Delvis 
 
1
Ja  Nej 
 
1
Internettjänster?  
Varje dag  1 ggr/veckan 1 ggr/mån 1 ggr/år Aldrig 
 
12. I vilken utsträckning använder ni er i dagsläget av telefonbanken? 
Varje da
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3. Hur ofta kontaktar ni banken via telefon eller besöker ett bankkontor? 
Aldrig 

Nej  Vet ej 

nken dig ller annat sätt?  
ill exempel reklamutskick, telefonsamtal, e-post osv.) 

1 ggr/mån 1 ggr/år Aldrig 

6. Har du bolån hos banken? 
 

7. Hur upplever du de anställda på banken i fråga om kompetens och 

Bra Varken bra eller dåligt  Dåligt

ycket dåligt  Vet ej   

8. Håller din bank vad den lovar? 

9. Vad tycker du om bankens reklam i media? 
a eller dåligt  Dålig

ycket dålig  Vet ej   

1
Varje dag  1 ggr/veckan 1 ggr/mån 1 ggr/år 
 
14. Är det lätt att få kontakt med din bank? 
Ja Delvis  
 
15. Hur ofta kontaktar ba på ett e
(t
Varje dag  1 ggr/veckan 
 
1
Ja  Nej  
 
1
kunskap? 
Mycket bra  
  
M
 
 
1
Ja  Delvis  Nej  Vet ej 
 
1
Mycket bra  Bra Varken br
  
M
 
 
Tack för din medverkan! ☺ 
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