
 4

Innehållsförteckning 
1. Inledning................................................................................................................................. 6 

1.1 Problembakgrund ............................................................................................................. 6 
1.2 Problemdisskusion ........................................................................................................... 8 
1.3 Problemformulering ......................................................................................................... 8 
1.4 Syfte ................................................................................................................................. 8 
1.5 Perspektiv ......................................................................................................................... 8 
1.6 Definitioner av relevanta begrepp .................................................................................... 9 

2. Metod ................................................................................................................................... 10 

2.1 Val av metod .................................................................................................................. 10 
2.1.1 Fallstudie ................................................................................................................. 10 
2.1.2 Kvantitativ data ....................................................................................................... 11 
2.1.3 Kvalitativ data ......................................................................................................... 11 
2.1.4 Gapanalys ................................................................................................................ 12 

2.2 Datainsamling................................................................................................................. 12 
2.2.1 Primärdata .............................................................................................................. 12 
2.2.2 Sekundärdata........................................................................................................... 12 

2.3 Urval............................................................................................................................... 12 
2.3.1 Motivering till val av företag .................................................................................. 13 

2.4 Validitet och reliabilitet.................................................................................................. 13 
2.5 Vetenskapligt synsätt...................................................................................................... 13 

2.5.1 Deduktiv och induktiv ansats................................................................................... 13 
2.5.2 Hermeneutik och positivism .................................................................................... 14 

3. Teori ..................................................................................................................................... 15 

3.1 Motivering av valda teorier ............................................................................................ 15 
3.2 Teorier ............................................................................................................................ 15 

3.2.1 Affärsidé .................................................................................................................. 15 
3.2.2 Service Value Chain ................................................................................................ 16 
3.2.3 Mervärdesteorin ...................................................................................................... 17 
3.2.4 Involveringsteorin ................................................................................................... 18 

3.4 Teoretisk referensram..................................................................................................... 19 
3.4.1 Affärsidé.................................................................................................................. 19 
3.4.2 Service Value Chain................................................................................................ 19 
3.4.3 Mervärde ................................................................................................................. 19 
3.4.4 Involvering .............................................................................................................. 19 
3.4.5 Gapanalys ................................................................................................................ 20 

4. Empiri................................................................................................................................... 22 

4.1 FöreningsSparbanken ................................................................................................ 22 
4.2 SEB ............................................................................................................................. 22 

4.3 Djupintervjuer med FöreningsSparbanken..................................................................... 23 
4.3.1 Ylva Sjöström, marknadsstöd och Gitte Söderqvist, varumärke och profil-ansvarig 
på FöreningsSparbanken .................................................................................................. 23 
4.3.2 Henrik Gunnskog, affärsansvarig på FöreningsSparbanken ................................... 25 
4.3.3 Dalia Al Salman, kundkontakt på FöreningsSparbanken........................................ 26 

4.4 Djupintervjuer med SEB ................................................................................................ 27 
4.4.1 Mats Levin, marknadsstrateg och Karin Hallqvist, chef för kundrelationer på SEB
.......................................................................................................................................... 27 



 5

4.4.2 Lilian Bodö, kundtjänstchef på SEB....................................................................... 29 
4.4.3 Magnus Björkman, rådgivare på SEB..................................................................... 31 

4.5 Enkäter: FöreningsSparbanken ...................................................................................... 31 
4.6 Enkäter: SEB .................................................................................................................. 36 

5. Analys................................................................................................................................... 40 

5.1 Kvalitetsspecifikationsgapet........................................................................................... 40 
5.1.1 Analys av FöreningsSparbanken utifrån valda variabler från Service Value Chain40 
5.1.2 Analys av SEB utifrån valda variabler från Service Value Chain .......................... 41 

5.2 Tjänsteleveransgapet ...................................................................................................... 43 
5.2.1 Analys av FöreningsSparbanken utifrån valda variabler från teorin om affärsidé . 43 
5.2.2 Analys av SEB utifrån valda variabler från teorin om affärsidé ............................. 44 

5.3 Gap i den upplevda tjänstekvaliteten ............................................................................. 45 
5.3.1 Analys av FöreningsSparbanken utifrån valda variabler från teorierna om mervärde 
och involvering................................................................................................................. 45 
5.3.2 Analys av SEB utifrån valda variabler från teorierna om mervärde och involvering
.......................................................................................................................................... 47 

5.4 Jämförelse mellan FöreningsSparbanken och SEB........................................................ 49 
5.4.1 Kvalitetsspecifikationsgapet.................................................................................... 49 
5.4.2 Tjänsteleveransgapet ............................................................................................... 50 
5.4.3 Gap i den upplevda tjänstekvaliteten ...................................................................... 50 

6. Resultat................................................................................................................................. 51 

6.1 Kvalitetsspecifikationsgapet........................................................................................... 51 
6.1.1 FöreningsSparbanken .............................................................................................. 51 
6.1.2 SEB.......................................................................................................................... 51 

6.2 Tjänsteleveransgapet ...................................................................................................... 51 
6.2.1 FöreningsSparbanken .............................................................................................. 51 
6.2.2 SEB.......................................................................................................................... 51 

6.3 Gap i den upplevda tjänstekvaliteten ............................................................................. 51 
6.3.1 FöreningsSparbanken .............................................................................................. 51 
6.3.2 SEB.......................................................................................................................... 52 

7. Slutsats ................................................................................................................................. 53 

8. Slutdiskussion....................................................................................................................... 54 

8.1 Reflektioner och förslag på vidare forskning................................................................. 54 
9. Kritisk granskning ................................................................................................................ 55 

9.1 Författarnas jag och dess inverkan på uppsatsen ........................................................... 55 
9.2 Metodkritik..................................................................................................................... 55 

10. Källförteckning................................................................................................................... 57 

10.1 Tryckta källor: .............................................................................................................. 57 
10.2 Internetkällor ................................................................................................................ 58 
10.3 Muntliga intervjuer....................................................................................................... 58 
Bilaga 1 ................................................................................................................................ 59 
Bilaga 2 ................................................................................................................................ 60 
 
 



 6

1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
De första bankerna som växte fram i Sverige under mitten av 1800-talet, svarade mot de 
behov som fanns i resten av samhället. I början fanns de finansiella behoven främst inom 
jordbruk och industri. Konsumenten hade då en naturlig kontakt med banken som ofta 
finansierade dess affärsverksamheter inom just jordbruks- eller industrisektorn (Larsson m.fl. 
1995 s.31). På 1870-talet fanns det endast en affärsbank i Sverige, de hade främst företag som 
kunder. Under de kommande femtio åren tillkom det ungefär 25 affärsbanker. Efter 
depressionen och den så kallade bankdöden som härjade under andra hälften av 1920-talet och 
början av 1930-talet fanns endast nio av affärsbankerna kvar (Pipping 1962 s. 149-151). 
 
Den bankstruktur som skapades efter andra världskriget ändrades egentligen inte alls under en 
tjugofemårsperiod. Det fanns under 1950- och 1960-talen endast fem storbanker - Svenska 
Handelsbanken, Skandinaviska banken, Svensk Kreditbank, Stockholms Enskilda Bank och 
Göteborgs bank samt ett tiotal provinsbanker. I början av 1970-talet började bankstrukturen 
att förändras. S-E Banken bildades, Smålands Bank gick upp i Göteborgs Bank och PK 
Banken blev resultatet av en sammanslagning mellan Svensk Kreditbank och Postsparbanken. 
Under 1970-talet erbjöd i stort sett alla banker samma produkter och tjänster. Kundlojaliteten 
var hög, både på privat- och företagsmarknaden. Vid denna tidpunkt började det likriktade 
produktutbudet att luckras upp. En bank kunde utveckla och marknadsföra en ny produkt utan 
att andra banker var informerade på förhand och kunde vidta samma åtgärder vid samma 
tidpunkt. Detta ledde bland annat till att både privatpersoner och företag kände sig allt mera 
fria att byta bank när det kändes rätt, vilket i sin tur resulterade i lägre kundlojalitet 
(Pettersson 1993 s. 159-166). 
 
Under 1980-talet blev det en scenväxling då de olika banktyperna möttes i ett och samma 
affärsområde. De utgjordes av affärsbanker som främst hade företag som kunder, 
föreningsbanker som till största del hade hand om föreningar och kooperativ samt sparbanker 
som fokuserade på privatkunder. Denna utveckling resulterade i att konkurrensbilden 
förändrades både på privat- och företagsmarknaden (Larsson m.fl. 1995 s. 70). Den gamla 
bankkulturen reformerades och förenades med nya inslag av en allt mer tydlig 
affärsorientering av verksamheten. Det blev mer accepterat att sälja banktjänster, att våga ta 
betalt för den service som erbjöds och att arbeta kostnadseffektivt. Den utveckling som 
skedde i Sverige, hade några år tidigare utvecklats i länder som USA och England, som på 
den tiden hade de mest avancerade finansiella marknaderna. Konkurrensen kom både från nya 
konkurrenter i Sverige och utomlands. Man hittade nya sätt att arbeta på och den tekniska 
utvecklingen gick snabbt. Inte minst på betaltrafikområdet – där allt fler började betala med 
kort och automatiseringen av vissa banktjänster – där kunderna började använda Bankomat 
och Minuten. Den nya teknologin hade ännu inte radikalt förändrat kundernas beteende eller 
bankernas organisation, men startskottet var skjutet (Pettersson 1993 s. 162). 
 
Den klassiska bankkulturen var inte särskilt kundorienterad, kunderna var till för banken och 
inte tvärtom. Detta förändrades under 1980-talet då kunden sattes i fokus på grund av den 
ökade konkurrensen. Det började på ett ytligt plan med det som kom att kallas ”SAS-andan”, 
vilket innebär att kunden i sin kontakt med banken, vare sig det skedde över telefon eller vid 
ett kontorsbesök, alltid skulle behandlas väl, alltid få snabba och riktiga besked etc. Det var i 
dessa ”sanningens ögonblick” som kundernas omdöme om en bank skapades och formades. 
Det ökade fokus på kunden ledde till att vissa grupper av tjänstemän hamnade i centrum. 
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Bankkassören blev en nyckelperson genom att vara ansiktet utåt för banken. Genom sitt sätt 
mot kunden, i interaktionen, kunde de både förbättra och försämra bankens image och profil. 
Här skapade man en unik relation med kunden. Med den nya förståelsen för vad kunderna 
värdesatte, växte det också fram ökade krav på utbildning hos de bankanställda (Pettersson 
1993 s. 162). 
 
De svenska bankerna kundorienterade sitt produktutbud under 1980-talet och anpassade och 
designade om sin organisation efter vad olika marknader krävde (Pettersson 1993 s. 162). För 
att lyckas med detta måste företagsledningens engagemang och långsiktiga åtagande vad 
gäller att upprätthålla en specifik designkvalitet, både gällande produkters/tjänsters 
utformning och organisationens uppbyggnad, genomsyra hela organisationen (Svengren 1995 
s. 133). ”Telefonbanker” av olika slag byggdes upp för massmarknaden som skräddarsydda 
produkt- och leveranssystem. Rent organisatoriskt är renodlade företagskontor ett exempel på 
den tudelning av organisationen i en privat- och en företagsavdelning som flera banker 
genomförde (Pettersson 1993 s. 152-163). 
 
Den logiska konsekvensen av det som skedde med bankerna under 1980-talet var att individen 
blev viktigare. Motsatsen till individen i fokus var kollektivet, som karaktäriserades av 
likformighet, byråkrati, förvaltning och försiktighet. Dessa begrepp kunde lättare förknippas 
med gamla tiders bank och bankkultur. Att ta egna initiativ, att finna nya annorlunda 
lösningar samt att vara snabb och idérik, var en idealbild av den nya tidens bankman. Ofta låg 
verkligheten någonstans mellan dessa två ytterligheter (Pettersson 1993 s. 152-163). 
 
Efter bankkrisen i början på 1990-talet och i och med den teknologiska utvecklingen såg 
bankerna ett gyllene tillfälle att spara pengar. Man stängde många lokalkontor och ville få 
kunderna att sköta sina bankärenden via Internet, vilket för banken var mer kostnadseffektivt. 
För att få de människor som trots detta besökte kontoren att tycka att det var jobbigt att utföra 
sina ärenden på plats, hade man endast en kassa i taget öppen och köerna blev enorma. Det 
resulterade i långa köer på bankkontoren. Ytterligare en faktor som gjorde det mer besvärligt 
för kunden var att man fick betala en avgift för att betala sina räkningar via ett bankkontor. 
När kunderna då började sköta sina affärer över Internet gick bankerna följaktligen mot en 
mer ansiktslös relation med sina kunder (Intervju med Björn Julin 2005-03-18). 
 
Konsumenternas roll har under åren förändrats, även gentemot banker. Från att banken, 
liksom kyrkan, har varit en naturlig del i människors liv har man nuförtiden inte samma 
naturliga kontakt. Detta beror på ett flertal olika faktorer men som nämnts tidigare är den 
”ansiktslösa relationen” en sådan faktor. Detta gör att bankerna idag måste anstränga sig mer 
för att nå ut till kunderna (Intervju med Björn Julin 2005-03-18). Den typiske bankkunden 
byter sällan bank då banktjänster i regel är höginvolverande, vilket karaktäriseras av hög 
lojalitet och tröghet vid eventuellt byte av tjänsteproducent (Fill 2002 s. 100-105). Byter man 
dock bank är det oftast i samband med köp av bostad. Om eller när man byter bank vid 
bostadsköp är det vanligt att konsumenten även flyttar sina övriga bankkonton till den nya 
banken. Bostadslån är en av de största inkomstkällorna på privatmarknaden för banker 
(www.konsumentverket.se, 2005-04-25, kl 10.15). 
 
Den ständigt ökande konkurrensen och globaliseringen har lett till att kunden sätts i fokus 
alltmer (Pettersson 1993 s. 152-163). Detta har inte påverkat bankbranchen i den utsträckning 
den har gjort i övriga samhället men det har ändå blivit allt viktigare att behålla befintliga 
kunder, tillfredsställa dem och skapa ett mervärde och på så sätt få dem att öka konsumtionen 
av bankens tjänster (Intervju med Björn Julin 2005-03-18). 
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1.2 Problemdisskusion 
Globalisering och ökad konkurrens bland företag bidrar till att man ständigt måste hitta nya 
vägar att utveckla sina produkter och tjänster. Sverige är ett litet land och har därigenom en 
liten hemmamarknad. Det gör att många banker har svårt att hävda sig på den globala 
marknaden. Den svenska bankbranschen liknar mest ett oligopol, med ett fåtal stora aktörer 
(Pettersson 1993 s. 162). 
 
Konkurrensen från nya banker har tidigare varit nästan obefintlig, men detta håller nu på att 
förändras. Trots detta har kunder en benägenhet att vara lojala mot sin bank, och att endast ett 
fåtal byter bank kan bero på flera orsaker. En av anledningarna kan vara att banktjänster anses 
vara höginvolverande. En annan orsak kan vara att många identifierar sig med sin bank och 
därför uppstår viss tröghet vid eventuellt byte av bank (Dahlblom 2004 s. 162). 
 
För att hitta fungerande kanaler som når ända ut till slutkonsumenten behöver bankerna både 
ha en väl fungerande intern- och extern marknadsföring (Normann 1995 s. 106). Detta blir 
möjligt när man har designat organisationen på så sätt att den passar marknadens krav 
(Svengren 1995 s. 133). Det har blivit allt viktigare att behålla befintliga kunder, även om 
missnöjda kunder sällan byter bank. Genom att tillfredsställa kunderna vill man få dessa att 
öka konsumtionen av bankens tjänster (Dahlblom 2004 s. 163). 
 
Man försöker i dag i allt större utsträckning finna nya konkurrensmedel för att överleva på en 
allt hårdare och tuffare marknad med produkter och tjänster som allt mer liknar varandra. För 
att differentiera sina produkter och tjänster måste bankerna interagera och skapa relationer 
med sina kunder. Genom detta kan mervärde skapas och användas som ett framgångsrikt 
konkurrensmedel. Idag är interaktion och relationsskapande problematiskt för bankerna då 
många kunder aldrig besöker bankkontoren utan sköter sina affärer via telefonbanker eller 
Internet (Intervju Björn Julin 2005-03-18). 
 

1.3 Problemformulering 
Vilka interna och externa faktorer i en banks verksamhet skapar mervärde för kunden i syfte 
att bibehålla och stärka relationen mellan bank och kund? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad FöreningsSparbanken och SEB gör för att 
skapa mervärde till sina tjänster samt att undersöka hur kunden upplever detta. För att få svar 
på problemformuleringen grundar sig undersökningen på följande delfrågor: 

- Vad säger ledningen i banken att man gör för att skapa mervärde? 
- Vad säger medarbetarna i banken att man gör för att skapa mervärde? 
- Hur upplever kunden bankens mervärdesskapande? 

 

1.5 Perspektiv 
Undersökningen kommer att utgå från ett företagsperspektiv för att se vad de säger att de gör 
för att skapa mervärde till sina tjänster. För att få ytterligare en aspekt på vilka faktorer som 
skapar mervärde tas ett konsumentperspektiv med i undersökningen. 
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1.6 Definitioner av relevanta begrepp 
Design – Synen på design har under de senaste decennierna förändrats från att gälla endast 
den fysiska produkten till att användas som ett strategiskt konkurrensmedel. Design som 
immateriell upplevelse kom under 1990-talet att bli en managementuppgift som skulle 
hanteras på olika nivåer inom organisationen (Zetterlund 2003 s. 21). 
Designmanagementteorin tar upp tre olika typer av design som kan bidra till att stärka företag 
och organisationer: 

- Designen bidrar till en tydligare identifikation av företaget vilket stärker dess position 
på marknaden. 

- Design fungerar som katalysator vid identitetsförändringar vilket kan leda till ökad 
överrensstämmelse mellan företagets verkliga identitet och dess image. 

- Designens visualisering av identiteten bidrar till en mer sammanhållen organisation i 
extern och intern kommunikation (Svengren 1995 s. 104-105). 

Fortsättningsvis kommer i denna uppsats begreppet design att avse den design som 
designmanagementteorin tar upp ovan. 
 
Mervärde – Begreppet mervärde har förändrats över tiden och skiljer sig åt mellan olika 
forskare. Vad som från början handlade om en mellanskillnad mellan ett erlagt pris och 
mottaget värde, har idag en annan betydelse. Vissa forskare menar att mervärdet enkelt kan 
beskrivas som det som plussas på ett kärnerbjudande (Grönroos 1990 s. 216-218). Mervärdet 
beskrivs vidare på andra sätt som fysiska eller immateriella attribut, ibland till och med som 
en kombination av de båda. Mervärdet förklaras av vissa som något som uppstår inom 
kunden, och alltså är olika från individ till individ (Björkman 1999 s. 81). Ytterligare beskrivs 
mervärde som ett möjliggörande för kunden att kunna uppnå något som denne inte kan uppnå 
utan produktens hjälp. Detta skulle ske genom en samproduktion mellan kund och företag 
(Normann m.fl. 1995 s. 85-93). Fortsättningsvis i denna uppsats kommer mervärdesbegreppet 
att utgå från Normanns teori.  

 
Lojalitet – Inom bankbranschen kan man tydligt se två typer av lojalitet. Den första benämns 
som attitydmässig lojalitet. Med detta menas att när kunden själv säger att den är lojal mot sin 
bank så indikerar det att det finns en känslomässig relation till banken. Detta anses bra ur 
bankens perspektiv, men behöver inte betyda att kunden endast har en bank och är 
beteendemässigt lojal, som är den andra typen av lojalitet (Dahlblom 2004 s. 161). Därför är 
det viktigt att vara medveten om innebörden av lojalitetsbegreppet. Kunder har en benägenhet 
att vara lojal mot sin bank, att endast ett fåtal byter bank kan bero på flera orsaker. En av 
anledningarna kan vara att banktjänster anses vara höginvolverande. En annan orsak kan vara 
att många identifierar sig med sin bank och därför uppstår viss tröghet vid eventuellt byte av 
bank (Dahlblom 2004 s. 162). Vidare i denna uppsats kommer lojalitet att benämnas i ett enda 
begrepp, detta för att undersökningen inte ska bli för omfattande.  
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2. Metod 
Metodkapitlet handlar om hur man går till väga för att inhämta information om verkligheten 
och hur man kan analysera den för att utröna vad denna information innehåller. Utifrån 
problemformuleringen har det gjorts metodmässiga vägval som beskrivs i en metodmodell 
nedan i figur 2.1 och i kommande kapitel. Metodmodellen beskriver hur problemet besvaras i 
undersökningen. 
 

 
Figur 2.1 Egen metodmodell 
 

2.1 Val av metod 

2.1.1 Fallstudie 
I denna undersökning kommer en fallstudie att utföras för att ta reda på och samla information 
om hur verkligheten ser ut. Detta för att belysa den generella problemformuleringen genom 
att titta på de enskilda fallen. Fallstudien kommer att ske i form av kvalitativa djupintervjuer 
med anställda i olika positioner på bankerna. Vid dessa tillfällen kan man studera saker i 
detalj och skaffa sig insikter om vad som kan få vida konsekvenser. 

Fallstudie 
Mervärdesskapande i banker 

Kvalitativ metod Kvantitativ metod 

Primärdata Sekundärdata Primärdata 

Gapanalys 
Djupintervjuer 
med anställda 

Teorier

 

Gapanalys 
Enkät-

undersökning 
med kunder 

Analys och Resultat

Slutsats

Problemformulering 
Vilka interna och externa faktorer i en banks 
verksamhet skapar mervärde för kunden i 

syfte att bibehålla och stärka kundrelationen 
mellan bank och kund? 
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Vidare består fallstudien av en kvantitativ undersökning i form av en marknadsundersökning 
med befintliga kunder. Detta för att kunna samla information om kunderna och omvandla 
dessa till kvantifierbara enheter som lätt kan analyseras. Om man endast hade använt sig av 
undersökningsstrategier som täcker ett större antal enheter skulle det vara svårare att reda ut 
komplexiteten i undersökningen. Hade undersökningen endast utgått ifrån kvalitativ data hade 
man inte fått den bredd man får vid insamlad kvantitativ data. Som tidigare nämnts kan man 
vid fallstudier studera saker i detalj, vilket surveyundersökningar oftast inte gör. Detta är 
relevant i denna undersökning då den går ut på att titta närmare på relationer och processer. 
En av fördelarna med fallstudier är att den tillåter användning av flera olika källor, data och 
metoder i undersökningen (Denscombe 2000 s. 44).  
 

2.1.2 Kvantitativ data 
Den kvantitativa forskningen syftar till att mäta företeelser så att de kan omvandlas till siffror. 
De uppfattas som den centrala analysenheten. Tillvägagångssättet strävar efter att frambringa 
numeriska data, att omvandla det som observeras, rapporteras och registreras till 
kvantifierbara enheter. Insamlingen av data sker främst genom användandet av förutbestämda 
frågor (Denscombe 2000 s. 134-135). När man genomför undersökningen går man igenom en 
process som består av tre faser, planering, insamling och analys. Kvantitativa undersökningar 
karaktäriseras av att man undersöker den numeriska relationen mellan två eller flera mätbara 
egenskaper (Hartman 1998 s. 177). 
 
Denna undersökning baseras delvis på kvantitativ data i form av strukturerade enkäter där 
avsikten är att samla mätbar information om hur kunden upplever bankernas försök till att 
skapa mervärde och hur de upplever mervärde. Denna typ av frågor väljs för att den 
påtvingade strukturen i respondentens svar ger information i en form som på ett enkelt sätt 
låter sig kvantifieras och jämföras (Denscombe 2000 s. 123). Detta för att senare i 
undersökningsprocessen kunna analysera kundernas uppfattning om vad som skapar 
mervärde, gentemot bankens uppfattning om detta. 
 

2.1.3 Kvalitativ data 
Kvalitativ forskning är ett samlingsnamn för en rad olika typer av samhällsforskning som 
bygger på en mängd olika discipliner som sociologi, socialantropologi och socialpsykologi. 
Forskningen bygger på att omvandla det som observeras, rapporteras och registreras till 
skrivna ord, inte siffror. Kvalitativa data är produkten av en tolkningsprocess. Data blir bara 
data om de används som sådan, den produceras medan den tolkas och används av forskaren. 
Vid insamling av kvalitativ data använder man sig av öppna och personliga frågor i direkt 
kontakt med undersökningsobjektet. Kvalitativa undersökningar karaktäriseras av att man 
försöker få förståelse för livsvärden hos en individ eller en grupp individer (Hartman 1998 s. 
239).  
 
Undersökningen bygger även på kvalitativ data som samlas in genom djupintervjuer. Detta för 
att undersöka hur de involverades relationer ser ut och för att få insikt om hur mervärde 
skapas ur ett internt marknadsföringsperspektiv. Genom att utföra djupintervjuer på olika 
positioner inom banken kan man senare i undersökningen analysera eventuella styrkor och 
svagheter.  
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2.1.4 Gapanalys 
En gapanalys är en kvalitetsmodell som identifierar eventuella gap som kan uppstå mellan 
olika funktioner i ett tjänstesystem. Modellen redogör för hela kedjan, från ledningens 
uppfattningar av kundförväntningar till interaktionen med kunden och kundens behov och 
tidigare erfarenheter. Gapanalysen är bra att använda vid analyser av kvalitetsproblem, för att 
hjälpa ledningen i ett företag att förstå hur tjänstekvaliteten kan förbättras. Ledningens 
upplevelser av kundens förväntningar blir vägledande för hur tjänsten ska levereras. Modellen 
visar vilka steg som behövs vid planering av tjänstekvalitet (Grönroos 1990 s. 62-70). I denna 
undersökning är gapanalysen relevant och användbar för att kunna besvara uppsatsens 
problemformulering. 
 

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Primärdata 
Primärdata är data som samlas in från den ursprungliga källan (Lekvall m.fl 2001 s. 212). 
Denna typ av data bör användas för analyser av nuläget. Fördelen med att använda primärdata 
är att man har direktkontakt med informatören samt att det är en förstahandskälla. 
Nackdelarna med primärdata är att det är dyrt och tidskrävande. 
 
Primärdata utgörs i denna undersökning av djupintervjuer med personer på olika nivåer inom 
banken. Dessa intervjuer är semistrukturerade, vilket innebär att det finns färdiga frågor som 
ska besvaras, men svarsalternativen är öppna med avsikt att respondenten ska kunna utveckla 
sina åsikter. Ytterligare primärdata samlas in genom strukturerade enkäter, där både frågor 
och svarsalternativ är angivna (Denscombe 2000 s. 134-135). 
 

2.2.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är data som redan finns insamlade och sammanställda i något annat 
sammanhang, t.ex. i form av befintlig statistik eller tidigare undersökningar. Dessa data 
lämpar sig bäst när man ska studera ett agerande över tiden. En fördel med sekundärdata är att 
det finns mycket information att tillgå och en nackdel är att denna information kan vara 
gammal och är ofta inte oberoende (Lekvall m.fl. 2001 s. 212). 
 
Sekundärdata i denna undersökning utgörs av litteratur och artiklar för att få ökad förståelse 
för bakgrunden till problemområdet. Valet av sekundärdata syftar till att bygga den teoretiska 
referensram som undersökningen bygger på. 
 

2.3 Urval 
Det finns två typer av urvalstekniker. Den första är sannolikhetsurval. Den baseras på en 
föreställning om att de människor som ingår i urvalet har valts ut därför att forskaren har en 
uppfattning om att de troligen består av ett representativt tvärsnitt av människorna i den 
population som ska undersökas. Den andra tekniken är icke-sannolikhetsurval. Det urvalet tar 
inte hänsyn till om människorna som ingår i undersökningen är representativa för 
populationen som helhet (Denscombe 2000 s. 18-25). Tillfällighetsurval eller 
bekvämlighetsurval, som det även kallas, är en urvalsteknik som utgår från icke-
sannolikhetsurval, den bygger på att forskarens bekvämlighet.  
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Man kan till exempel välja människor i den egna bekantskapskretsen eller kontakta människor 
på gatan. Man kan även be människor som är intresserade av undersökningen att ta kontakt 
med undersökaren. Fördelarna med denna urvalsmetod är dess enkelhet, då den är lätt och 
tidseffektiv att genomföra.  
 
Denna enkätundersökning bygger på ett bekvämlighetsurval. Det urvalet bygger på 
författarnas bekvämlighet, och under sådana omständigheter kan i princip vem som helst 
kontaktas för undersökning. Bristen med denna urvalsmetod är att urvalet inte blir 
representativt (Hartman 1998 s. 210). Vid bekvämlighetsurval berörs reliabiliteten negativt. 
 

2.3.1 Motivering till val av företag 
FöreningsSparbanken och SEB är valda av två olika skäl, dels för att de är väletablerade 
banker och dels då de till viss del anses vara varandras motsatser. 

2.4 Validitet och reliabilitet 
Med validitet menas att det material som man använder ska vara relevant för det som är avsett 
att mätas. I stora drag handlar validitet om att data och metoder är ”riktiga”. Hög validitet kan 
säkerställas med triangulering, vilket innebär att forskaren erhåller möjlighet att få resultatet 
bekräftat genom olika metoder. Validitet kan också bedömas genom att resonera kring 
tänkbara systematiska störande faktorer (Denscombe 2000 s. 251). 
 
Frågorna i denna undersökning har konstruerats utifrån uppsatsen teoretiska förutsättningar 
som bas, detta för att få en så hög validitet som möjligt. Om man hade haft fler 
undersökningsobjekt och sett undersökningen ur fler perspektiv hade undersökningen kunnat 
ha ännu högre validitet. Dock ökar risken för att undersökningen hade blivit alltför 
omfattande om detta hade varit fallet. Ingen av författarna har haft några förkunskaper om 
uppsatsämnet vilket påverkar validiteten i denna underökning åt ett positivt håll. 
 
Med reliabilitet i en undersökning talar man om tillförlitligheten i en undersökning. Vid hög 
reliabilitet ska man kunna utföra en undersökning av samma objekt vid olika tillfällen med 
samma resultat. Reliabiliteten rör undersökningens data, vilka data som används, hur korrekt 
mätningarna är utförda och hur de bearbetas (Johannessen m.fl 2003 s. 28). 
 
I denna undersökning används djupintervjuer, vilket kan påverkar reliabiliteten negativt. 
Respondenten kan påverkas av olika faktorer vid intervjutillfället. Detta i sin tur kan bidra till 
att den intervjuade inte svarar sanningsenligt (Lekvall m.fl 2001 s. 306). Reliabiliteten 
påverkas även vid olika typer av urval. Vid bekvämlighetsurval, som denna undersökning 
bygger på, berörs reliabiliteten negativt. 
 

2.5 Vetenskapligt synsätt 

2.5.1 Deduktiv och induktiv ansats 
Då man skriver en uppsats kan man utgå ifrån två olika ansatser. Den ena är induktiv och med 
det menas att metoden bygger på idén att man vid vetenskapliga undersökningar utgår från 
iakttagelser. Observerandet ska inte styras av någon förutfattad mening eller teori (Hartman 
1998 s. 128-129). Den andra ansatsen är deduktiv, vilket innebär att studien utgår ifrån 
existerande teorier som appliceras på verkligheten. Konkreta hypoteser härleds från befintlig 
teori och empiri (Hartman 1998 s. 137-141). 
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Denna uppsats utgår ifrån en deduktiv ansats. Detta angreppssätt motiveras genom att den 
tillåter forskning som kan nyttja tidigare teorier och metoder för att samla den data som 
behövs. 
 

2.5.2 Hermeneutik och positivism 
Inom forskning finns det två vetenskapliga förhållningssätt. Det första är hermeneutik, som 
strävar efter förståelse. Man är intresserad av hur världen uppfattas och tolkas, med betoning 
på att försöka förstå helheten. Hermeneutiken har sin tyngdpunkt i kvalitativa metoder.  
Det andra förhållningssättet är positivism, vilket innebär att man beskriver världen som den 
är. Positivismen utgörs av teorier som innehåller termer som refererar till mätbara företeelser 
och satser som anger relationer mellan företeelserna. Den innebär även en betoning på 
kvantitativ metod (Hartman 1998 s. 94). 
 
I denna uppsats kommer ett positivistiskt förhållningssätt att användas, genom en enkät som 
ska reda ut hur kunderna upplever sin bank i fråga om mervärdesskapande. Undersökningen 
kommer även att ha ett hermeneutiskt förhållningssätt då kvalitativ data samlas in genom en 
fallstudie med djupintervjuer, för att få de intervjuades perspektiv. Motivering av valet av 
förhållningssätt grundar sig på en önskan om en djupare förståelse, dels för vad ledningen i 
banken säger att man gör för att skapa mervärde, dels för vad medarbetarna i banken säger att man 
gör för att skapa mervärde samt för att förstå hur kunden upplever bankens mervärdesskapande. 
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3. Teori  
I detta kapitel redovisas de teorier som ligger till grund för undersökningen. Valda teorier 
kommer att motiveras och sedan mer ingående beskrivas. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av teorierna och en referensram. 
 

3.1 Motivering av valda teorier 
Problemformuleringen i denna undersökning syftar till att granska ”vilka interna och externa 
faktorer i en banks verksamhet som skapar mervärde för kunden i syfte att bibehålla och 
stärka relationen mellan bank och kund?” För att klarlägga detta har det valts teorier som kan 
kopplas till det omnämnda problemet.  
 
För att ett företag ska kunna vara det mest framträdande på en marknad är det viktigt att 
affärsidén genomsyrar hela företaget och att alla i organisationen strävar mot samma mål. Det 
måste råda samstämmighet mellan ledning, anställda och kunder. För att uppnå detta krävs att 
den interna och externa marknadsföringen fungerar. Intern marknadsföring innebär oftast att 
företagsledningen applicerar marknadsföringskunnande som ursprungligen utvecklats för 
extern marknadsföring på den interna marknaden, dvs. personalen – framförallt de som 
arbetar i frontlinjen och har interaktiva relationer med kunder (Grönroos 2000 s. 330-334). 
Med extern marknadsföring menar man de marknadsföringsåtgärder som riktas från företaget 
till externa kunder. Den interna marknadsföringen ska genom interaktion uppfylla och 
verkställa de löften som den externa marknadsföringen ger, detta för att kundens 
förväntningar och erfarenheter ska stämma överens. Gör inte förväntningarna det kommer 
kunden att uppleva missnöje istället för kvalitet (Grönroos 2000 s. 342-343). Upplever 
kunden god kvalitet, och förväntningarna överträffas, leder detta istället till att mervärde för 
kunden kan skapas. Om detta sker kommer kunden att bli nöjd, vilket i sin tur kan leda till att 
kunden gör återköp och blir mer lojal (Grönroos 1990 s. 216-218). 
 

3.2 Teorier 

3.2.1 Affärsidé 
En affärsidé är ett företags komplexa och svårgripbara kunnande, ofta en överlägsenhet av 
något slag. Det är viktigt att den genomsyrar hela företaget och att alla strävar mot samma 
mål. Det finns ett antal faktorer både inom och utom företaget som ska vävas samman och 
bilda ett system för att kunna dominera en marknad. För att få struktur i detta system måste 
det råda överrensstämmelse mellan ett marknadssegment, den tjänst företaget erbjuder samt 
företagets interna organisation och styrsystem (Normann 1999 s. 40). Affärsidébegreppet ska 
inte enbart innehålla vad företaget ska dominera över utan även hur man ska gå till väga för 
att uppnå det. Den är ett verkyg som används för att beskriva vilka villkor organisationen 
måste ta hänsyn till för att kunna ha en effektiv utbytesprocess med sin omgivning (Normann 
1999 s. 57). I den miljö där utbytet sker är det viktigt att organisationen lever upp till de 
villkor som ställs, detta är avgörande för effektiviteten i utbytesprocessen. Det är även viktigt 
att organisationen klarar av att förändra och utveckla sig efter utbytesmiljön, eftersom 
relationerna med denna ständigt förändras (Normann 1999 s. 59-60). 
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De grundläggande egenskaperna hos ett företags affärsidé, kan sammanfattas som följer: 
 

• Systemkaraktär: Flera olika delar tillsammans bildar ett system, en affärsidé. 
• Affärsidén beskrivs på flera nivåer: 

1. Det marknadssegment där företaget har sin specialkompetens. 
2. Tjänste- och produktutbud. 
3. Den interna kunskap som finns inom företaget för att kunna skapa 

specialkompetens. 
• Redogörelse av konkreta förhållanden inom företaget, med andra ord på vilket sätt 

företaget kommer att tjäna sina pengar. 
• Beskrivning av företagets specialkompetens, är ofta inbäddad i strukturen eller/och 

hos olika aktörer. 
• Svår att kopiera på grund av att det är en historisk produkt. 
• Överensstämmande och harmonisk, alla delar ska passa ihop och bilda en helhet 

(Normann 1999 s. 52-53). 
 
En mindre förändring i företagets verksamhet kan också vara en förändring i företagets 
affärsidé. Genom en välutvecklad affärsidé skyddar företaget sin dominerande position i 
marknadssegmentet. Detta uppnås genom en ständig förbättring och utveckling av affärsidén. 
Sammanfattningsvis kan sägas att de förändringar som sker i affärsidén gör att det krävs 
uppmärksamhet och förståelse för hur företagets interna organisation utvecklas (Normann 
1999 s. 55-56). 
 

3.2.2 Service Value Chain 
Det måste råda samstämmighet mellan ledning, anställda och kunder för att driva en 
verksamhet framgångsrikt. För att uppnå detta krävs att den interna och externa 
marknadsföringen fungerar. Den interna marknadsföringen riktar sig till de anställda i 
företaget men även andra aktuella aktörer. Den ska förmedla företagets affärsidé, strategi och 
vision för att motivera och engagera medarbetarna. Företagsledningen applicerar 
marknadsföringskunnande som ursprungligen utvecklats för extern marknadsföring på den 
interna marknaden, dvs. de anställda – framförallt de som arbetar i frontlinjen och har 
interaktiva relationer med kunder (Grönroos 2000 s. 330-334). Den interna marknadsföringen 
avser att skapa relationer mellan ledning och anställda och mellan olika funktioner. Detta 
leder som nämnts ovan, i sin tur, till ett indirekt stöd i personalens relation till kunderna 
(Gummesson 2002 s. 238-240). Genom interaktion med kunden ska den interna 
marknadsföringen uppfylla och verkställa de löften som den externa marknadsföringen ger, 
detta för att kundens erfarenhet och förväntningar ska stämma överens. Med extern 
marknadsföring menar man de marknadsföringsåtgärder som riktas från företaget till externa 
kunder. Man ger löften till potentiella slutkonsumenter, detta kan ske genom olika kanaler. 
Det är viktigt att den interna och externa marknadsföringen är likriktade med varandra, för att 
kundens erfarenhet och förväntningar ska stämma överens (Grönroos 2000 s. 342-343).  
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Bild 3.1 Service Value Chain 
Källa: Grönroos 2000 s. 330-343 
 

3.2.3 Mervärdesteorin  
Mervärde för kunden utgörs av attribut som service och generellt kundbemötande som ökar 
produktens/tjänstens totala värde (Fill 2002 s. 100-105). För att stödja värdeskapande 
aktiviteter mellan leverantör och kund måste man ha en erbjudandekod. Om värdet av 
erbjudandet ligger över eller under kostnaden för de aktiviteter som gör erbjudandet 
tillgängligt för oss, hänger samman med något kallas erbjudandets kod. Koden kan anta 
många olika former, garantier, fysisk design, annonser och förpackning etc. Gällande 
komplexa och svårförståeliga produkter och tjänster måste leverantörerna förse varan med 
någon form av anvisningar, dvs. en explicit kod. Utan den förlorar erbjudandet sin 
tillgänglighet och sitt mervärde. För att lyckas göra erbjudandekoden värdefull måste den 
anpassas efter kundens behov. Här kommer begreppet hävstångseffekt in. Denna kan bestå i 
avlastning och/eller möjliggörande. Avlastning innebär att aktiviteter som kunden tidigare 
själv har utfört överförs till leverantören. Den möjliggörande funktionen hjälper kunden att 
göra sådant de tidigare inte haft möjlighet att göra eller att utföra det på ett bättre sätt. 
Sammanfattningsvis uppstår hävstångseffekten om erbjudandet hjälper kunden att själv öka 
sin effektivitet, dvs. förbättra och underlätta kundens mervärdeskapande. Graden av 
hävstångseffekt beror inte på leverantörens prestationer inom branschen, utan vad man hjälper 
kunden att själv prestera. Hävstångseffekten förser kunden med de rätta möjligheterna, vilket 
innebär att man utforskar och utvecklar olika potentialer baserat på ett bättre utnyttjande av 
båda parters resurser. Kundorienterade företag bör ha kunskap om hävstångseffekten, för att 
kunna ge kunderna god service. Företagen bör vara medvetna om att det bästa sättet är en 
gemensam problemlösningsprocess där företaget bör integrera sina egna och kundens 
kunskaper. Dessa processer leder till nya sätt att skapa mervärde genom mer effektiva 
metoder för integrering av gemensamma aktiviteter (Normann m.fl. 1995 s. 85-93). 
 

Ledning 

Personal Kunder 

Extern marknadsföring Intern marknadsföring 

Interaktion 
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3.2.4 Involveringsteorin 
Involveringsteorin används för att förstå psykologin och det beslutsfattande beteendet hos 
konsumenterna. Faktorer som påverkar köpval varierar kraftigt hos kunder, däribland nivån av 
involvering. Dessa kan klassificeras i tre olika faser:  

 

 
Figur 3.2 Involveringsteorin 
Källa: Fill 2002 s. 96-97 
 

1. Kontextfasen: Graden av involvering beror på individens olika kontexter. Bland annat 
så påverkas individen av sina erfarenheter, värderingar och förväntningar. Vad som 
även spelar in är om produkten/tjänsten är för eget bruk eller om den är en gåva. Det 
har även betydelse om produkten/tjänsten är en direkt eller indirekt upplevelse. 
Ytterligare orsaker som bidrar till låg eller hög involvering är vem som uppmuntrar till 
inköp, kompisar, familj, media etc.  

2. Influeringsfasen: Denna fas karaktäriseras av tre huvudfaktorer:  

Personligt engagemang – kan vara antingen högt eller lågt. 

Fokus – ligger antingen på själva produkten/tjänsten, eller vad den kommunicerar. 

Duration – hur länge en kund stannar i en relation. Kan vara både kort- och 
långsiktigt. 

3. Resultatfasen: Denna fas avser resultatet och responsen som individen ger som en 
konsekvens av vilken grad av involvering de upplever. Vid låg involvering sker köpet 
innan man bildar sig en uppfattning om och attityd till produkten/tjänsten. Hög 
involvering kännetecknas av att individen först bildar sig en uppfattning om och en 
attityd till produkten/tjänsten innan eventuellt köp (Fill 2002 s. 96-97). 

 

Fas 1: 
Kontext 

Fas 2: 
Influenser 

Fas 3: 
Resultat 

Nivå av personligt engagemang: Högt eller lågt 
Fokus: Produkt eller kommunikation 
Duration: Kort- eller långsiktigt engagemang 

Låg involvering: Först köp, sedan attitydskapande 
Hög involvering: Först attitydskapande, sedan köp 

Individuell kontext: Erfarenheter, värderingar 
och förväntningar. 
Skäl till inköp: För eget bruk eller gåva 
Produkttyp: Direkt eller indirekt upplevelse 
Uppmuntrar till inköp: Kompisar, media 



 19

3.4 Teoretisk referensram 
Referensramen är summan av den kunskap, erfarenhet, teori och modeller som används i 
denna undersökning. Den ligger till grund för, styr och avgränsar hela upplägget av 
undersökningen. Ytterligare ger referensramen vägledning om hur analysen och resultatet ska 
se ut (Lekvall m.fl. 2001 s. 199-200). Denna undersöknings teoretiska referensram baseras 
främst på teorin om ”Service Value Chain” och därigenom indirekt på teorin om ett företags 
affärsidé. Denna synvinkel är vald då det krävs intern kunskap och kompetens för att skapa en 
väl fungerande verksamhet som anpassar sig efter marknaden och kundernas krav. Detta är en 
nödvändighet för att mervärde ska kunna skapas. Genom att mervärde skapas kan kunden bli 
lojal och nöjd, vilket i sin tur kan leda till att kunden konsumerar mer och fler av företagets 
produkter/tjänster. För att klart kunna se sambanden mellan dessa delar i verksamheten utförs 
en gapanalys, där man kan identifiera eventuella gap som kan uppstå mellan olika delar i ett 
tjänstesystem. 
 
Ur de teorier som nämnts ovan har nedanstående variabler plockats ut. Dessa variabler ligger 
till grund för det material som ska samlas in till undersökningen för att sedan användas i 
analysen av problemområdet.  
 

3.4.1 Affärsidé 
Ur teorin om ett företags affärsidé har tre viktiga variabler plockats ut. De första är kunskap 
och kompetens. Kunskapsvariabeln påverkas bl.a. av hur väl företagets affärsidé, mål och 
strategier genomsyrar företaget. Kompetensen påverkas av de utbildningsmöjligheter och 
möjligheter till avancemang som finns. Den tredje variabeln som är framtagen ur denna teori 
är tillgänglighet. Med tillgänglighet menas i denna undersökning tjänstens utformning, 
kundtjänst och kringtjänster såsom Internet samt telefonbanker. Antal kontor och öppettider är 
även intressanta aspekter i denna variabel. 
 

3.4.2 Service Value Chain 
De viktigaste variablerna i denna teori är olika former av relationsskapande aktiviteter på 
olika nivåer i organisationen, dels mellan ledning och anställda, dels mellan anställda och 
kunder och till sist mellan ledning och kunder. 
 

3.4.3 Mervärde 
Variabler som är relevanta i mervärdesteorin är nöjda kunder, koder och kundservice. Med 
kundservice avses här det bemötande och den hjälp en kund får. Med koder menas i denna 
undersökning något som stöder kunden i sin värdeskapande process. Den kan ha flera olika 
former, t.ex. användarvänlighet i bankens utformning av dess produkter och tjänster. 
 

3.4.4 Involvering 
Ur involveringsteorin har variablerna duration och lojalitet valts ut för att kunna se hur stor 
andel av bankens kunder som stannar i relationen. En kund kan vara lojal mot sin bank av 
olika skäl, och ena sidan kan kunden vara lojal av ren tröghet och andra sidan kan kunden 
vara lojal genom att mervärde har skapats. 
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Samtliga variabler kommer att mätas och undersökas med hjälp av en gapanalys där 
djupintervjuer med bankernas ledning och anställda samt enkäter med bankernas kunder 
utförs. Undersökningen ska ge svar på ”vilka interna och externa faktorer i en banks 
verksamhet skapar mervärde för kunden i syfte att bibehålla och stärka relationen mellan 
bank och kund?” 
 

3.4.5 Gapanalys 
En gapanalys är en modell som urskiljer de eventuella gap som kan uppstå mellan olika 
funktioner i ett tjänstesystem. Modellen beskriver hela kedjan från ledningens uppfattningar 
av kundförväntningar till interaktionen med kunden och kundens behov och tidigare 
erfarenheter. En gapanalys är sammanfattningsvis tänkt att användas för analyser av 
kvalitetsproblem, för att hjälpa ledningen i ett företag att förstå hur tjänstekvaliteten kan 
förbättras. Grönroos beskriver fem kvalitetsgap som kan uppstå då styrprocessen för kvalitet 
inte är helt konsekvent. 
 

 
 
Figur 3.4 Gapanalysmodell 
Källa: Grönroos 1990 s. 62-70 
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För att ta reda på ”vilka interna och externa faktorer i en banks verksamhet som skapar 
mervärde för kunden i syfte att bibehålla och stärka relationen mellan bank och kund?”, 
kommer dessa tre gap att undersökas: 
 
Gap 2: Kvalitetsspecifikationsgapet 
Detta gap undersöks grundat på teorin om ”Service Value Chain”, där man betonar vikten av 
att ha likriktad intern och extern marknadsföring. Den interna marknadsföringen riktar sig till 
de anställda i företaget och den externa marknadsföringen riktar sig till de externa kunderna 
utanför företaget. Man ger genom den externa marknadsföringen löften till potentiella 
slutkonsumenter som sedan bör uppfyllas i interaktionen mellan kunden och de anställda i 
”frontlinjen”. Gapet utgörs av det ledningen säger att man ska göra och det som kunden 
upplever. 
 
Gap 3: Tjänsteleveransgapet 
Undersökningen av detta gap utgår ifrån teorin om intern marknadsföring med tyngd på 
affärsidébegreppet. Gapet utgörs av vad ledningen vill göra och vad som verkligen händer 
inom verksamheten. Detta kan vara stort och därför är det viktigt att den interna 
marknadsföringen är interaktiv och att affärsidén genomsyrar hela företaget (Gummesson 
2002 s. 240). Finns detta gap innebär det att kvalitetsspecifikationerna inte uppfylls under 
tjänsteproduktionen och leveransen.  
 
Gap 5: Gap i den upplevda tjänstekvaliteten 
Detta gap grundar sig på teorin om mervärde och involvering, där förväntningar, erfarenhet, 
infriade löften och upplevd kvalitet avgör om mervärde skapas. Gapet ökar om den upplevda 
tjänsten inte stämmer överens med den förväntade tjänsten. Dålig kvalitet, dålig word-of-
mouth, förlorade kunder/affärer samt negativ inverkan på företagets image präglar detta gap 
(Grönroos 1990 s. 62-70). 
 



 22

4. Empiri 
I detta kapitel beskrivs kortfattat de två bankerna som uppsatsen berör. Vidare redovisas 
svaren från respektive företags djupintervjuer samt enkätsvar. 
 

4.1 FöreningsSparbanken 
FöreningsSparbanken bildades 1997 då Föreningsbanken och Sparbanken gick samman.  
Sparbanken bildades redan 1820 och fick snabbt fäste i Sverige och som mest fanns det 498 
Sparbanker i landet år 1928. År 1992 ombildades Föreningsbankerna till ett sammanhållet 
bankaktiebolag, då fanns det drygt 350 lokala Föreningsbanker. I och med fusionen blev 
FöreningsSparbanken en av Nordens största bankkoncerner. 
 
FöreningsSparbankens affärsidé är att vara det självklara bankalternativet för privatpersoner, 
företag och lantbruk, kommuner, landsting och organisationer. FöreningsSparbankens 
kontorsrörelse är kompletterad med Internet, telefon, postkontor och butiker. Banken anser att 
dess styrka ligger i den unika lokala förankringen, med ett kontorsnät bestående av 93 lokala 
banker. Målet är att 99 % av alla affärsbeslut ska fattas i den lokala banken, av dem som 
känner kunderna och den lokala marknaden.  
 
Den starka lokala förankringen i kombination med gemensamma, globala resurser utgör 
grunden i FöreningsSparbankens alliansstrategi. Allianspartners finns i Norge och Finland. 
Dotterbolag till FöreningsSparbanken som finns utomlands är Hansapank som erbjuder 
banktjänster i Baltikum och Swedbank i Luxembourg där huvudinriktningen är 
kapitalförvaltning och placeringsrådgivning. Ytterligare dotterbolag är Robur – 
fondförvaltning, Spintab - hypotekinstitut och Föreningssparbanken Finans som är ett 
finansbolag. 
 
Inom sparande och placeringar är banken marknadsledare när det gäller hushållsinlåning, 
fondsparande samt individuellt pensionssparande. Banken är näst störst inom bolån och 
fastighetsmäkleri. På företagsmarknaden har banken en andel om 20-30 % när det gäller 
inlåning, utlåning, leasing och avbetalningsfinansiering (www.fsb.se, 2005-04-19, kl. 09.30  ). 
 

4.2 SEB 
SE-banken bildades 1972 genom en sammanslagning av Stockholms Enskilda Bank - grundad 
1856 - och Skandinaviska Banken - grundad 1864. Ett viktigt skäl till samgåendet var att de 
båda bankerna ville säkra sin starka ställning bland företagskunderna och möta konkurrensen 
från de internationella storbankerna (www.seb.se 2005-04-19, kl. 10.10). År 1992 ändrade 
man loggan och namnet till SEB (Intervju med Mats Levin 2005-04-26). 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern med Norden, Tyskland, Baltikum, Polen och 
Ukraina som hemmamarknader. 
 
På den svenska hemmamarknaden har SEB 680 bankkontor. Koncernen finns representerad i 
ett 20 tal länder jorden runt och har cirka 18 000 anställda, varav mer än hälften utanför 
Sverige. Banken har en stark ställning på den nordeuropeiska bankmarknaden med ca 16 % 
marknadsandel i Sverige, och ungefär 30 % i de baltiska länderna.  
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SEB är även en av de totalt fem rikstäckande bankerna i Tyskland. Banken har en ledande 
position som finansiell partner för större företag och finansiella institutioner. 
 
SEB:s affärsidé är att tillhandahålla finansiella råd samt hantera finansiella risker och 
transaktioner för företag och privatpersoner på ett sådant sätt att kunderna blir nöjda, att 
aktieägarna får en konkurrenskraftig avkastning och att SEB anses vara goda 
samhällsmedborgare (www.seb.se, 2005-04-19, kl. 10.10). 
 

4.3 Djupintervjuer med FöreningsSparbanken 

4.3.1 Ylva Sjöström, marknadsstöd och Gitte Söderqvist, varumärke och 
profil-ansvarig på FöreningsSparbanken 
Ylva Sjöström arbetar som marknadsstöd på marknadsavdelningen. Gitte Sundqvist jobbar 
med profilfrågor rörande FöreningsSparbanken. Avdelningen tillhör den kommunikativa 
staben och har ungefär 20 anställda. Man behandlar bland annat i vilka sammanhang 
FöreningsSparbanken ska synas och med vilka man vill att FöreningsSparbanken ska 
förknippas med.  
 
Både Gitte och Ylva beskriver FöreningsSparbanken som en folklig och bred bank, en bank 
för alla, vilket man kan man koppla till historien. FöreningsSparbanken bildades 1997 då 
Sparbanken gick samman med Föreningssparbanken. Dess historik ligger som grund till 
FöreningsSparbankens folklighet, anser de intervjuade. Ett exempel på en motpol till 
FöreningsSparbankens folklighet är SEB och dess stämpel att det är välbärgade människor 
som väljer den banken, menar Gitte. 
 
Ungefär 4 miljoner människor i Sverige har en kontakt med FöreningsSparbanken, varav 
omkring 2 miljoner har en djupare relation till banken. Privatsidan är den starkaste delen av 
verksamheten, men FöreningsSparbanken kommer allt starkare även på företagssidan. Ett 
tydligt exempel på detta är att banken de två senaste åren blivit utsedda till ”årets 
företagsbank” av små och medelstora företag. FöreningsSparbanken fick även utmärkelsen 
”årets entreprenörsbank” förra året. Den 2 maj i år öppnade FöreningsSparbanken ett kontor i 
Köpenhamn. Detta som en filial och ett komplement till de kontor som finns i Malmö. För 
övrigt har FöreningsSparbanken i Norden även kontor i Oslo och Helsingfors.  
 
Det är viktigt att varumärket FöreningsSparbanken syns och är unisont, menar Gitte. Banken 
har dock olika designstrategier för den svenska marknaden, där symbolen ”myntet” och 
logotypen, dvs. företagsnamnet, är standard. På den internationella marknaden i allmänhet 
används myntsymbolen och FöreningsSparbankens internationella namn Swedbank.  
 
FöreningsSparbanken har en central marknadsavdelning som styr den externa 
marknadsföringen. Kontoren har visst utrymme för annonsering i lokalpress, men då finns 
bestämmelser över hur annonsen ska vara utformad, detta för att ge en samstämmig bild av 
banken. FöreningsSparbanken satsar i sin externa marknadsföring på utomhusaffischering, 
som stöttar och presenterar nyheter. Något som är unikt med FöreningsSparbanken är dess 
reklamplats på uttagsautomaterna.  
 
FöreningsSparbanken vill uppfattas som en modern bank, en framtidens bank. Man vill även 
uppfattas som en tillgänglig, engagerad och kompetent bank. Det sistnämnda är inget man vill 
rikta till kunderna utan det ska mer fungera som en intern drivkraft inom banken. 
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Enligt FöreningsSparbankens egna undersökningar upplevs banken som oengagerad. För att 
motverka detta och kunna skapa mervärde för kunderna, arbetar man inom banken med något 
som kallas för ”Förbättringsarbete”. Detta arbete är inget som kommuniceras ut till kunden, 
utan resultatet ska förhoppningsvis uppfattas positivt av kunden. En checklista finns för 
bankkontoren så att man lätt ska kunna kontrollera att förbättringsarbetet utförs riktigt. 
Arbetet innebär bland annat att man har identifierat tydligare yrkesroller bland personalen och 
segmenterat kunderna. Yrkesroller på bankkontoren är: 

- Banksäljare: Dessa finns ”på golvet” och ska fungera som säljare. De ska ta emot 
spontansamtal från kunder som kommer in på banken och har frågor. Detta för att 
skapa möjlighet till merförsäljning. 

- Rådgivare: När kunden bokat ett möte träffar man en bankrådgivare. Detta ger ett bra 
resultat för banken då kunden konsumerar fler tjänster.  

 
FöreningsSparbanken har även som nämnts ovan delat in sina kunder i olika kategorier: 

- De kunder som man bearbetar automatiskt. 
- De kunder som man bearbetar mer personligt. 

Kundens beteende styr kontakten med banken, ex. kundens födelsedag, när man börjar spara i 
fonder, öppnar nya konton, börjar pensionsspara etc. Denna kontakt sker i form av utskick till 
kunden. Det kostar mindre att behålla befintliga kunder än att skaffa nya. Därav har man 
fokus på att tillfredsställa befintliga kunder, för att de på så sätt ska bli lojala mot banken. I de 
större städerna i Sverige fokuserar dock även FöreningsSparbanken på att rekrytera nya 
kunder, då de inte är lika starka där som ute i landet. Man vill även satsa hårdare på studenter, 
då detta kundsegment är det som minskar mest. Förslag på hur man ska locka dem, och skapa 
mervärde är genom att gå ut på skolorna, föreläsa om löneförhandlingar och ge allmänna tips 
inför framtiden. Banken satsar även på bolånekunder, vilket är högst aktuellt i dagens 
”bolånecirkus”. 
 
HumanResource- och marknadskapitalundersökningar utförs tre till fyra gånger per år, de 
stannar på kontorsnivå men kan om man vill tränga djupare ner i organisationen. 
Kontorscheferna har uppföljningsansvar och följer alla medarbetare tätt. 
 
De utbildningsmöjligheter som finns inom FöreningsSparbanken är både i form av interna och 
externa utbildningar. Har du viljan och ambitionen så finns det många möjligheter då det 
inom FöreningsSparbanken finns många yrkesroller. Det är även viktigt att ständig utbilda sig 
för att vara aktuell och att utvecklas, menar Ylva. 
 
FöreningsSparbanken har ett välutvecklat intranät som innefattar olika delar, bland annat 
företagsnytt och privatnytt, där man kan läsa om aktuella hädelser och aktiviteter, framtida 
satsningar och lyckade affärer. Detta är vad man kallar ”aktivitetsnära”. Banken har även 
något som kallas ”banknytt” och kanal 1, där kan man se inspelade tv-klipp. Marknadstorget 
är en funktion som både finns på intranätet och som en fysisk informationsplats. För att 
ytterligare få ut information till alla medarbetare har FöreningsSparbanken en intern tidning 
som heter BankTidningen. 
 
På frågan vad FöreningsSparbanken gör för att skapa laganda bland sina medarbetare svarade 
Gitte och Ylva att man inte jobbar så mycket med det.  
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Ett evenemang som dock finns bland annat för att tillgodose detta syfte är en sammankomst 
där ungefär 1200 personer (politiker, företag och privatpersoner) är inbjudna för att debattera 
och diskutera. Denna dag avslutas med en fest i stadshuset. ”Retail-andan vill tyvärr inte 
riktigt infinna sig i FöreningsSparbanken”, anser Gitte och Ylva. Detta beror troligtvis på det 
historiska bagaget, med många bankkontor som har en stor geografisk spridning.  
 
Organisationsstrukturen är hierarkisk anser både Gitte och Ylva. Det kan ibland vara rörigt 
mellan en del ansvarsområden, tycker Gitte. Men man arbetar dock fritt och är man drivande 
och framåt kan man få igenom beslut på andra områden än sitt eget. ”Prao på bank” är en 
aktivitet som skapats för att generera förståelse och insikt för hur hela verksamheten fungerar. 
Det innebär att man för en tid växlar arbetsuppgifter.  
 
FöreningsSparbankens Internetsida, har enligt Ylva en tendens till att vara mycket informativ, 
men att kunderna ändå har svårt att komma till avslut. Med det menar hon att det som saknas 
är funktioner som gör det möjligt för kunden att själv genomföra vissa ärenden. Exempel på 
detta kan vara att fylla i låneansökan, beställa kort etc.  
 
En nyhet i syfte att vara mer tillgängliga är att FöreningsSparbankens kunder kan utföra 
kontantuttag via ICA. Detta gör man för att stärka marknadspositionen, och för att kunna 
fungera som ett alternativ till Svensk kassaservice samt för att kunna konkurrera med Nordea, 
som redan har denna funktion. 
 

4.3.2 Henrik Gunnskog, affärsansvarig på FöreningsSparbanken 
Henrik Gunnskog är affärsansvarig på FöreningsSparbanken. Han har kontorsansvar, både för 
privat och företagssidan. Arbetsuppgifterna är många, men i huvudsak består de av 
prissättning och resultatansvar för kontoret. 
 
Enligt Henrik vill FöreningsSparbanken uppfattas som folkets bank, en affärs- och privatbank 
som är kompetent och tillgänglig. De vill vara unika med det stora kontorsnätet och ta stort 
samhällsansvar. Dessutom vill man vara miljömedveten och en god arbetsgivare mot 
personalen. Vidare berättar Henrik att kunderna på FöreningsSparbanken uppfattar dem som 
avslappnade och avståndet mellan kund och bank är litet. Kunderna tycker däremot att banken 
har för många avgifter.  
 
Henrik anser att kunderna ska välja FöreningsSparbanken på grund av en nära och givande 
kundrelation. Produkterna som finns på bankmarknaden är likvärdiga och allt handlar om att 
ha bra relationer och god kompetens. 
 
Om man måste välja någon målgrupp så säger Henrik att de ska försöka utöka 
företagsmarknaden. Man vill även satsa på ”Private Banking”, där kunderna har större kapital, 
och kan investera mer i banken. 
 
Utbildningsmöjligheter för personalen finns det gott om anser Henrik. FöreningsSparbanken 
har bra utbildningar, både internt med en företagsskola samt internt och externt med 
ledarskapsutbildningar. Man kan inom banken välja att bli generalist eller specialist. Genom 
utvecklingssamtal med närmaste chef gör man upp en målbild, utvecklingsplan, vad man vill 
uppnå och sedan diskutera fram en plan för hur man skall nå dit.  
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Organisationsstrukturen i FöreningsSparbanken är hierarkisk. Det är inte så konstigt då man 
är ett stort företag med många kunder och affärsområden.  
 
Den interna marknadsföringen fungerar inte friktionsfritt enligt Henrik. Då det finns många 
bankprodukter som är komplexa, för detta med sig ett stort informationsbehov. Det kan vara 
svårt för de anställda att hitta det man söker på intranät, i företagstidningar osv. Ett annat skäl 
till att den interna marknadsföringen inte fungerar fullt ut är att FöreningsSparbanken är en 
stor organisation med många områden att sätta sig in i, vilket återigen bidrar till ett stort 
informationsbehov och flöde.  
 
För att förstärka lagandan på FöreningsSparbanken jobbar man i team. Henrik berättar om 
specialister som tillsammans bildar ett team och stöttar varandra i olika kundsituationer. Ex. 
på specialister är företagsrådgivare, försäkringsspecialister, pensionsspecialister osv. Vissa 
kontor/personer har sämre sammanhållning än andra. En förklaring till det tycker Henrik är att 
”det är klart individberoende”. Vidare berättar Henrik om möjlighet till arbetsrotation, den 
syftar till att skapa förståelse för hela verksamheten. De anställda får möjlighet att byta 
arbetsuppgifter för en kort period för att få insikt i andra delar av verksamheten. Dock erbjuds 
inte alla denna chans. 
 
Den externa marknadsföringen sköts av den centrala marknadsavdelningen säger Henrik. Med 
kampanjer och nyheter vill man förmedla information om pensionssparande, försäkringar och 
bolån. Kundaktiviteter på lokalbanksnivå sköts dock av de enskilda lokala bankernas 
marknadsansvariga eller i vissa fall av bankkontoren. 
 
Efter detta berättar Henrik om marknads- och humankapitalmätningar, där 
FöreningsSparbanken frågar både kund och personal vad de tycker. Kunderna fångas både på 
banken och hemma. Detta för att se skillnaden hur den fysiska närheten till banken påverkar 
svaren. De som fångas på banken har i regel mer positiva åsikter om banken. Henrik gissar att 
kunderna då är påverkade av interaktionen med personalen.  
 

4.3.3 Dalia Al Salman, kundkontakt på FöreningsSparbanken 
Dalia berättar att FöreningsSparbanken vill uppnå lönsamhet och nöjda kunder. De vill 
bibehålla och vinna nya marknadsandelar. FöreningsSparbanken står för och vill förmedla ett 
bra, positivt och personligt bemötande. De vill få sina kunder att känna sig uppskattade och att 
tjänsten är kundanpassad. På samma sätt försöker man implementera affärsidén. Dalia anser 
att FöreningsSparbanken vill bli uppfattade som en bank som alltid är villiga att 
kompromissa. Självklart finns det regelverk, men det mesta kan man komma överens om. 
 
På frågan om varför just Föreningssparbanken är bäst och varför kunderna ska välja dem så 
lyder svaret att man inte ställer några krav på sina kunder, man kan komma som man är. De 
stöter inte bort några kunder. Målgruppen är hela Sverige enligt Dalia. Visserligen fokuserar 
man ibland på olika grupper, men det är säsongsbetonat och går i perioder. Ibland trycker man 
i sin marknadsföring mer på pensioner, någon annan gång på studenter etc. 
 
Om Dalia måste säga någon sorts inriktning som FöreningsSparbanken har, blir det 
rådgivning. Främst för kunder som står inför stora och viktiga val som att köpa bostad, eller 
andra investeringar. 
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FöreningsSparbanken har enligt Dalia många olika sorters utbildningar. Förutom 
grundutbildning som alla anställda får finns det flera vidareutbildningar och 
karriärmöjligheter. Alla får inte ta del av dessa utbildningar, utan det gäller de som vill satsa 
på sitt arbete. 
 
Enligt Dalia har FöreningsSparbanken en strikt hierarkisk organisationsstruktur. Hon har 
ingen kontakt med några andra än de som jobbar samtidigt som henne själv och sin chef. 
 
Beroende på vilken chef man har så används de interna informationssystemen mer eller 
mindre. Dalias nuvarande chef använder sig av både sms och mail för att vidarebefordra 
information. Varje dag kommer det mail om aktuella erbjudanden och andra viktiga saker. 
Missar man dem får man ändå alltid reda på allt som händer på morgonmötet som hålls varje 
dag, anser Dalia. Hon tycker även att FöreningsSparbanken har andra bra interna system, ett 
exempel är e-kalendrar, i en sådan kan man boka in rådgivningar för kunderna med andra 
anställda än de på sitt eget kontor. 
 
För att få en bra stämning och skapa laganda på FöreningsSparbanken har man varje år en del 
events. Vid de flesta stora högtider har man middagar och fester. Man ordnar även kickoffer 
och teambuilding minst två gånger per år. Dessa händelser är oftast lokala, man gör dem 
kontorsvis.  
 
Den externa marknadsföringen består till största del av annonser och affischer. Dessa har man 
ca 3-4 gånger per år. Där tar man ofta upp erbjudanden, fonder m.m. som är extra ”bra”. De 
som styr över den externa marknadsföringen är marknadsavdelningen, de enskilda kontoren 
har ingen kontroll eller inverkan på den. 
 
För att behålla och stärka kundrelationer återkommer Dalia till det hon pratat om tidigare. 
Man ska alltid försöka ge ett bra, positivt och personligt bemötande. FöreningsSparbanken 
vill få sina kunder att känna sig uppskattade och visa på att tjänsten är kundanpassad. Ju mer 
kapitalstarka kunderna är, desto mer förmåner får de. De gånger en kund vill avsluta sin 
kontakt med banken försöker man på ett försiktigt sätt ta reda på varför, och om man kan göra 
något åt det. 
 
Slutligen tar Dalia upp att Föreningssparbanken varje år gör en stor kundundersökning med 
enkäter på nätet. Även bland de anställda sker utvärderingar av t.ex. chefer. Detta för att 
försöka ta reda på om man har nöjda kunder och medarbetare samt vad man kan göra bättre. 
 

4.4 Djupintervjuer med SEB 

4.4.1 Mats Levin, marknadsstrateg och Karin Hallqvist, chef för 
kundrelationer på SEB 
Mats Levin arbetar som marknadsstrateg på SEB. Arbetet består av att sammanföra kunder 
och marknadsföring. Mats är bland annat beställare av marknadsundersökningar och 
konkurrentanalyser, han ska helt enkelt ”hänga med” och se vad som händer på marknaden. 
 
Karin Hallqvist är chef för avdelningen kundrelationer. Avdelningen har två huvuduppgifter, 
den första är att följa finansinspektionens allmänna råd angående kundklagomål. Det ska 
finnas en funktion inom banken där man prövar kundklagomål. Den andra huvuduppgiften är 
att få hela banken att lyssna på kundens synpunkter. 
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Dessa synpunkter kan vara i form av tyckande, reklamationer eller klagomål. Ytterligare 
uppgifter som avdelningen behandlar är även vad som skrivs och sägs i press och media. 
Avdelningen ha funnits i sex år, och är alltså relativt ny. 
 
SEB har som mål att bli den ledande nordeuropeiska banken, man vill ha den bästa 
kundnöjdheten, uppnå långsiktiga kundrelationer och samverka med kunden så att man på det 
viset skapar nöjda och lojala kunder. 
 
Karin och Mats berättar att den svenska marknaden är för liten om man vill expandera, den 
tänkta fusionen med FöreningsSparbanken var ej genomförbar 2001, så nu vill man istället ut 
på den nordeuropeiska marknaden. 
 
SEB förknippas, enligt Mats, med kompetens, Wallenberg och modernitet. Man var t.ex. 
nästan först med att ha Internetbank år 1996, likaså med telefonbank redan år 1991. SEB 
anses även vara en gammal bank, lite dyrare och finare, en bank med storstadsprägel. ”SEB 
finns knappt norr om Dalälven” enligt Mats. Banken har ca 5-6 % av markanden i norra 
delarna i Sverige och ca 15-20% i Stockholm. 
 
Man vill att SEB uppfattas som en bred bank där alla är välkomna. Ska man fokusera på 
någon speciell kundgrupp, anser Karin att man naturligtvis vill ha en kund som har kapital att 
investera i banken. Karin nämner även de nyckelord som SEB vill sammankopplas med, 
engagemang, kontinuitet, ömsesidig respekt och professionalism. Företagskulturen ska vara 
en naturlig del av organisationen, ledarskapet, relationerna mellan medarbetare i det dagliga 
arbete och med kunderna. Värderingarna speglas i engagemanget för kunden men också för 
samhället. Målet är att skapa mervärde för företagets kunder och aktieägare men självklart 
också för medarbetarna. 
 
Vidare talar Mats om att SEB har ett nyöppnat kontor i Haninge för att tillväxten i de södra 
delarna av Stockholm är för tillfället hög, och då vill man finnas tillgänglig. Annars är 
kontoren inte utplacerade geografiskt sett efter marknadens behov. 
 
Vid introduktionen av Internetbanken, lade SEB ner ungefär 50 kontor. Man vacklade en 
period mellan att vara en ”Internetbank” eller en ”traditionell bank”. I dag försöker man 
balansera detta, och ser Internet mer som ett komplement till den övriga verksamheten. 
 
SEB jobbar med ett intranät för interninformationen. Det existerar inga tryckta medier 
överhuvudtaget, vilket Mats och Karin tycker fungerar bra. Man märker dock ibland att det 
blir ett enormt informationsbrus på intranätet.  
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Det görs kontinuerliga mätningar hur olika personalgrupper upplever interninformationen och 
det sker ett ständigt förbättringsarbete för att förbättra överblicken och sökvägar. 
Representanter från SEB anlitas ofta som föredragshållare för sitt framgångsrika 
intranätarbete. 
 
Då SEB är ett stort företag med 18,000 anställda finns det goda möjligheter till avancemang 
inom företaget, om du är rätt person. Mats berättar om den interna utbildningen som sker efter 
rollmodeller, vilka är inriktade på det arbetsområde som personen ska arbeta inom. Sedan 
finns det traineeutbildningar att tillgå. Ett av dem är Wallenberginstitutet, där det varje år 
väljs ut 30-40 personer som får möjlighet till vidareutbildning. Dessa personer ses som 
påläggskalvar i SEB. 
 
Karin och Mats anser att SEB har en strikt hierarkisk organisation, dels på grund av storleken 
och dels av historiska skäl. Varje ledare har ansvar för sina anställda, både gällande 
utbildning, avsikter för framtiden och andra planer. För att skapa laganda i den hierarkiska 
organisationen använder sig SEB av nätverk och teambuilding. HumanResource-funktionen 
har verktyg, bland annat ledarskapsutbildningar – för att skapa laganda, fokus på gruppen och 
företaget i stort. Grupptester och enskilda tester utförs för att ta reda på hur de anställda 
förhåller sig till varandra och sig själva. 
 
Karin beskriver hur SEB beräknar medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet. Dessa mäts en gång 
per år i hela SEB, och undersökningarna ger nyckletal till ledningen som därigenom kan 
kopplas till bra och dåliga resultat. 
 
Genom den externa marknadsföringen vill SEB försöka framstå som en kompetent bank, men 
inte snobbig. Karin berättar att man satsar nästan hela marknadsföringsbudgeten på tv-
reklamen som går för tillfället. Man vill på ett folkligt sätt ”öppna upp” banken och 
varumärket. Detta görs för att locka nya kundgrupper. SEB använder sig aldrig av dagspress, 
och annonser använder man sig av mycket sällan. De enda gångerna det sker är exempelvis 
vid ränteändringar då man är tvingad av lagstiftningen. Marknadsavdelningen sköter centralt 
den externa marknadsföringen. Utformningen måste dock förankras i organisationen, via 
nätverk, med divisionschefer och regionchefer. Att man gör på detta sätt är ingen slump, Mats 
talar om att man har testat sig fram till att detta är det bästa sättet. SEB anser att kunskapen 
och kompetensen om marknadsföring finns på marknadsavdelningen och inte på de 200 
kontor som finns runt om i landet. 
 
Avslutningsvis berättar Mats om SEB:s problemområden. Eftersom kunden allt mer sällan 
möter banken rent fysiskt är mötet/interaktionen mycket viktigt. Just själva mötet mellan kund 
och medarbetare brister, anser Mats. Det är även viktigt att mötet med telefonbanken och 
Internetbanken fungerar bra. Nyckelorden inom dessa områden är lättillgänglighet och 
användarvänlighet för att mervärde ska kunnas skapas. 
 

4.4.2 Lilian Bodö, kundtjänstchef på SEB 
Lilian Bodö arbetar som chef för kundtjänst på SEB på kontoret i Mörby centrum. Under 
intervjun berättar Lilian om att SEB vill uppfattas som en bred bank där alla är välkomna, 
men samtidigt vill man inte tappa de historiskt sett klassiska SEB-kunderna som i regel har 
relativt stort kapital. 
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Kontoret i Mörby där Lilian är kundtjänstchef fungerar som ett ”fulltjänstkontor”, vilket 
innebär att kontoret har alla de avdelningar med respektive tjänster som SEB har att erbjuda. I 
dessa ingår, företagsavdelning, bolåneavdelning, rådgivning och kundtjänst. Varje SEB-kund 
är kopplad till ett kontor, detta delvis för att man lokalt ska kunna styra den externa 
marknadsföringen. Marknadsföringen är enligt Lilian mer lokalt styrd idag än vad den har 
varit tidigare. Man satsar mer på lokalpress för att profilera sig bättre då man anser att SEB 
inte är tillräckligt kända. En fördel med att lokalt styra den externa marknadsföringen är att 
kontoret vet vad kunden har blivit erbjuden. Skyltning, affischering, TV-reklam och annonser 
är dock styrt från den centrala marknadsavdelningen. Målgruppen varierar beroende på vilken 
kampanj som är aktuell. 
 
Vidare berättar Lilian om att man idag i mycket större utsträckning försöker söka nya kunder 
genom telemarketing. En del av de befintliga kunderna ingår varje kvartal i en undersökning 
om hur nöjda de är. Den kritik mot kundtjänst hon känner till är att kunderna inte gillar långa 
väntetider. 
 
Lilian berättar vidare om de utbildningsmöjligheter som finns. Utbudet enligt henne är stort, 
och påpekar att banker i allmänhet är kända för att ha bra utbildningar. På den avdelning 
Lilian är chef har man en problematik i att de som möter kund idag måste kunna lite om 
väldigt många saker. Lilian nämner en utbildning som på SEB kallas GMA, ”Gör Mer 
Affärer”, som de i frontlinjen kan få ta del av, dock har endast en i personalen gått den. 
 
På kontoret finns det idag totalt 30 stycken anställda, alla sitter på samma plan och de flesta i 
kontorslandskap, vilket enligt Lilian är en fördel för främjandet av lagandan. Tidigare har 
kontoret använt sig av ”tvärteam”, med det menas att personer med specialkunskaper från 
olika områden samarbetar. Deras uppgifter är att vidarebefordra viktig information från andra 
områden, anordna tävlingar och fester. Dessa grupper tyckte Lilian var positiva, men dock tog 
de väldigt mycket tid från det ordinarie arbetet, så för tillfället har man lagt ner den 
verksamheten. Sammanfattningsvis tycker Lilian att man säkert skulle kunna bättra sig på den 
biten. Däremot samarbetar man inom det distrikt kontoret tillhör. Man träffas ungefär fyra 
gånger per år, där distriktschefen informerar om resultat och liknande rapporter. 
 
Lilian berättar om att man till viss del känner av att SEB är en stor organisation då det ibland 
går trögt i beslutsfattandet. Dock upplever hon att de lokala kontoren får mer att säga till om. 
Avdelningen kundrelationer som finns centralt, upplever Lilian som ett stöd i sitt dagliga 
arbete. 
 
SEB:s interna informationssystem är stort och välutvecklat enligt Lilian, emellertid upplever 
hon ibland informationsflödet som överdimensionerat och rörigt. Hon jämför det med de 
gamla instruktionsböcker som fanns innan man hade utvecklat dagens intranät, och anser att 
de ibland kunde vara lättare att använda än dagens system. 
 
Slutligen pratar Lilian om en av SEB:s styrkor i mervärdesskapandet, nämligen den 
välutvecklade Internetsidan, som många kunder är mycket nöjda med. 
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4.4.3 Magnus Björkman, rådgivare på SEB 
Magnus Björkman är bolånerådgivare, men sysslar även med kundtjänst. Han möter både 
privat-, och företagskunder. Enligt Magnus står SEB för personligt bemötande och god 
kvalitet. Han menar att eftersom bankernas produkter ser likadana ut, måste man profilera sig 
genom att ge kunderna ett personligt bemötande.  
 
Med dagens låga bolåneräntor och det ökande trycket på bostadsmarkanden försöker SEB att 
fånga kunder genom att ha avtal med mäklare. Detta sker både på lokal och på nationell nivå. 
Magnus anser att det personliga bemötandet är grunden för att skapa en framgångsrik relation 
till kunden. För att behålla befintliga kunder försöker han hålla en kontinuerlig kontakt med 
dem, dels för att följa upp och se hur det fungerar och dels för att få tillfälle för 
merförsäljning. Dock anser han sig inte ha tillräckligt med tid för detta, då han upplever vissa 
krav från ledningen att öka marknadsandelarna. Viktigt är att skapa en bra balans mellan 
arbetet man lägger på att lokalisera nya kunder och det jobb man lägger ner för att behålla de 
befintliga, menar Magnus. 
 
Magnus tycker att det finns goda utbildningsmöjligheter på SEB. Viktigt är att inte utbilda sig 
för utbildandets skull, utan att tillsammans med sin närmaste chef komma fram vilka 
utbildningar som passar en bäst.  
 
Angående laganda på kontoret anser Magnus att det finns potential, men det är svårt att hålla 
den vid liv då det inte då det inte avsätts tillräckligt med tid för detta ändamål. Magnus 
uppskattar de möten som sker distriktsvis då man får chans att diskutera idéer och problem 
med andra som jobbar med samma uppgifter på andra kontor.  
 
Magnus är positiv till SEB:s intranät och det stora informationsflöde som finns inom banken. 
Han kan till viss del förstå och hålla med den kritik som riktas mot det stora 
informationsflödet. Emellertid tror Magnus att det delvis handlar om en datamognadsfråga 
eller generationsproblem. Vidare berättar han att intranätet är indelat efter de arbetsuppgifter 
man har så att man kan begränsa sitt informationssökande om man vill.  
 
Eftersom konkurrensen ökar och produktsortimentet fortfarande är det samma vill Magnus 
återigen trycka på att det personliga bemötandet måste ligga i fokus för att SEB ska vara en 
framstående bank som står för god kvalitet.  
 

4.5 Enkäter: FöreningsSparbanken 
Följande diagram och kommentarer visar resultaten av enkäten med FöreningsSparbankens 
kunder. Enkäten besvarades av totalt 50 personer. Något bortfall att nämna finns inte då 
enkätundersökningen utfördes genom att tillfråga förbipasserande personer i centrala 
Stockholm. 
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Åldersfördelningen bland de tillfrågade ser ut som följer: 
 
0-20 år 6 % 
21-30 år 50 % 
31-40 år 18 % 
41-50 år 4 % 
51-60 år 12 % 
61 år - 10 % 
 

 
Diagrammet visar fördelningen hur kunderna blev kunder i banken. De flesta har ”alltid” varit 
kunder. En dryg sjättedel av de tillfrågade angav ”annat skäl”. Ofta handlade det om flytt, 
sambon hade annan bank eller dylikt. 
 

 
En majoritet av de tillfrågade har inte bolån i banken. Var tionde person har bolån i någon 
annan bank. 
 
Fråga 3. Anser du att du har sökt mycket information inför val av bank? 
Denna fråga har besvarats genom att ange ett värde på en skala från 1 – 6, där 1 innebär att 
man knappt har sökt någon information alls, och 6 betyder att man har sökt väldig mycket 
information inför valet av bank. Medeltalet för de tillfrågade blev 1,94. 
 

Fråga 1. Hur blev du kund i denna bank?

Har “alltid” varit kund 78 %
Bytte vid bolån 6 %
Annat skäl 16 %

Fråga 2. Har du bolån i denna bank?

Ja 22 % 

Nej 68 %

Har bolån I annan bank 10 %
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En majoritet av de tillfrågade, 64 % har varit kund i FöreningsSparbanken i mer än 16 år. 
Endast 6 % har varit kunder i 11-15 år och 22 % har varit kunder hos banken i 4-10 år. De 
kunder som har varit kund kortast tid i banken utgör 8 %.  
 

 
Diagrammet visar att majoriteten, 66 % inte avser att byta bank. 26 % har inte planerat medan 
8 % av de tillfrågade planerar att byta bank. 
 
Fråga 6. Hur nöjd är du med din bank? 
Denna fråga har besvarats genom att ange ett värde på en skala från 1 – 6, där 1 innebär att 
man är missnöjd, och 6 betyder att man är väldigt nöjd med sin bank. Medeltalet för de 
tillfrågade blev 4,46. 
 
Fråga 7. Vilket är det starkaste skälet till att du skulle kunna tänka dig att byta 
bank? 
På denna fråga har de tillfrågade rangordnat 4 skäl, personalens kompetens, god kundservice, 
bra tillgänglighet och tjänstens utformning. Dessa skäl har rangordnats från 1 – 4, där 1 är det 
starkaste skälet till att byta bank och 4 det svagaste skälet. De tillfrågade angav bra 
tillgänglighet som det starkaste skälet till att byta bank, tätt följt av tjänstens utformning. På 
tredje plats kom god kundservice och på fjärde plats hamnade personalens kompetens. 
 

0-3 år 8 %
4-10 år 22 %
11-15 år 6 %
16 år - 64 %

Fråga 5. Avser du att byta bank?

Ja 8 %

Nej 66 %

Inte vad jag har planerat 26 % 

Fråga 4. Hur länge har du varit kund i denna bank?
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52 % av de tillfrågade har aldrig haft mer än en bank, medan 48 % har haft fler än en bank. 
 

 
För tillfället har 36 % av de tillfrågade mer än en bank, medan 64 % endast har 
FöreningsSparbanken som bank. 
 
Fråga 10. Hur upplever du det fysiska mötet med bankpersonalen? 
Denna fråga innefattar två delfrågor. Den ena värderar hur informativt det fysiska mötet med 
bankpersonalen är, medan den andra bedömer hur personligt bemött kunden blir. Dessa har 
besvarats genom att ange ett värde på en skala från 1 – 6, där 1 innebär att man får lite 
information eller blir opersonligt bemött, och 6 betyder att mötet är mycket informativt eller 
att kunden blir mycket personligt bemött. Genomsnittligt värde på hur informativt mötet är 
4,65 och medelvärdet på hur personligt bemött kunden blir är 4,29. 10 % av de tillfrågade 
anger att man ej varit i kontakt med bankpersonalen. 
 
Fråga 11. Hur upplever du din bankrådgivare i fråga om kompetens och 
kunskap? 
Denna fråga har besvarats genom att ange ett värde på en skala från 1 – 6, där 1 innebär att 
man anser att bankrådgivaren är inkompetent, och 6 betyder att man finner sin bankrådgivare 
mycket kompetent och kunnig. Medeltalet för de tillfrågade blev 4,22. 8 % av de tillfrågade 
har aldrig varit i kontakt med någon bankrådgivare. 
 

Fråga 8. Har du haft fler än en bank?

Ja 48 %

Nej 52 %

Ja 36%
Nej 64 %

Fråga 9. Har du för tillfället mer än en bank?
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Fråga 12. Hur upplever du bankens reklam i media? 
De tillfrågade fick i denna fråga gradera FöreningsSparbankens reklam i media. Skalan 
sträckte sig från 1-6, där 1 innebär att kunden upplever marknadsföringen som oseriös och 
informationsfattig medan 6 betyder att reklamen är informativ och seriös. Genomsnittet blev 
3,42. Hela 56 % har inte sett någon reklam alls i media. 
 
Fråga 13. Håller din bank vad den lovar? 
I denna fråga graderar de tillfrågade hur väl FöreningsSparbanken håller vad de lovar. Skalan 
sträckte sig från 1-6, där 1 innebär att kunden upplever att banken aldrig håller vad den lovar 
medan 6 betyder att banken alltid håller vad den lovar. Medeltalet blev 4,4. 
 

 
En majoritet av de tillfrågade, 56 % besöker FöreningsSparbanken en gång per år. Näst 
därefter besöker 32 % av de tillfrågade banken en gång i månaden. 10 % av de tillfrågade 
besöker banken mindre än en gång per år. Endast 2 % av de tillfrågade besöker banken en 
gång i veckan. 
 
Fråga 15. Vad anser du om banktjänsternas utformning i allmänhet? 
Denna fråga har besvarats genom att ange ett värde på en skala från 1 – 6, där 1 innebär att 
man är missnöjd med FöreningsSparbankens tjänsters utformning, och 6 betyder att man är 
väldigt nöjd med banktjänsternas utformning. Genomsnittet för de tillfrågade blev 4,84. 
 
Fråga 16. Hur fungerar din bank på Internet? 
I denna fråga graderar de tillfrågade hur väl FöreningsSparbankens hemsida fungerar. Skalan 
sträckte sig från 1-6, där 1 innebär att kunden tycker att hemsidan fungerar dåligt medan 6 
innebär att hemsidan är till belåtenhet. Medelvärdet för denna fråga blev 4,7. 24 % av de 
tillfrågade använder sig inte av FöreningsSparbankens tjänster på Internet. 
 
Fråga 17. Vid eventuell utlandsvistelse fungerar min bank? 
De tillfrågade fick här gradera på skala från 1-6 hur väl FöreningsSparbanken fungerar vid 
utlandsvistelse. 1 på skalan innebär att kunden upplever att banken fungerar dåligt och 6 
innebär att man tycker att banken fungerar mycket bra. Genomsnittet för denna fråga blev 
4,56. Av de tillfrågade använder sig 8 % inte av Föreningssparbanken när de är utomlands. 

1 ggr/vecka 2 %

1 ggr/mån 32 %

1 ggr/år 56 %

Fråga 14. Hur ofta besöker du din bank?

mindre än 1 ggr/år 10 %
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4.6 Enkäter: SEB 
Följande diagram och kommentarer visar resultaten av enkäten med SEB kunder. Enkäten 
besvarades av totalt 50 personer. Något bortfall att nämna finns inte då enkätundersökningen 
utfördes genom att tillfråga förbipasserande personer i centrala Stockholm.  
 
Åldersfördelningen bland de tillfrågade ser ut som följer: 
 
0-20 år 2 % 
21-30 år 48 % 
31-40 år 20 % 
41-50 år 8 % 
51-60 år 12 % 
61 år - 10 % 
 

 
40 % svarade att de alltid har varit kund i SEB. Därefter svarade 30 % att de bytte till SEB när 
de tog bolån, resterande 30 % angav att det var på grund av andra skäl man bytte till banken.  

 
Ett flertal av det tillfrågade har inget bolån i SEB, 48 % har inga bolån över huvudtaget 
medan 8 % har bolån i en annan bank. 44 % svarade att de har bolån i banken.  
 
Fråga 3. Anser du att du har sökt mycket information inför val av bank? 
Denna fråga har besvarats genom att ange ett värde på en skala från 1 – 6, där 1 innebär att 
man knappt har sökt någon information alls, och 6 betyder att man har sökt väldig mycket 
information inför valet av bank. Medeltalet för de tillfrågade blev 2,13. 

Fråga 1. Hur blev du kund i denna bank?

Har “alltid” varit kund 40 %
Bytte vid bolån 30 %
Annat skäl 30 %

Fråga 2. Har du bolån i denna bank?

Ja 44 %

Nej, har inga bolån 48 %

Nej, har bolån i annan bank 8 % 
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En majoritet av de tillfrågade, 38 % har varit kund i SEB i mer än 16 år. Endast 6 % har varit 
kunder i 11-15 år och 28 % har varit kunder hos banken i 4-10 år. De kunder som har varit 
kund kortast tid i banken utgörs av 28 %.  
 

 
En klar majoritet, 66 %, avser inte att byta bank, 28 % svarade att de inte har planerat att göra 
det. Endast 6 % av de tillfrågade planerar att byta bank. 
 
Fråga 6. Hur nöjd är du med din bank? 
Denna fråga har besvarats genom att ange ett värde på en skala från 1 – 6, där 1 innebär att 
man är missnöjd, och 6 betyder att man är väldigt nöjd med sin bank. Medeltalet för de 
tillfrågade blev 4,25. 
 
Fråga 7. Vilket är det starkaste skälet till att du skulle kunna tänka dig att byta 
bank? 
På denna fråga har de tillfrågade rangordnat 4 skäl, personalens kompetens, god kundservice, 
bra tillgänglighet och tjänstens utformning. Dessa skäl har rangordnats från 1 – 4, där 1 är det 
starkaste skälet till att byta bank och 4 det svagaste skälet. De tillfrågade angav att god 
kundservice var det viktigaste skälet till att man skulle tänka sig att byta bank. På andra plats 
kom tjänstens utformning, tätt följt av god tillgänglighet. Det de tillfrågade ansåg vara minst 
viktigt var personalens kompetens. 
 

Fråga 4. Hur länge har du varit kund i denna bank?

0-3 år 28 %
4-10 år 28 %
11-15 år 6 %
16 år – 38%

Fråga 5. Avser du att byta bank?

Ja 6 %

Nej 66 %

Inte vad jag har planerat 28 %
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En klar majoritet, 74 %, svarade på denna fråga att de har haft fler än en bank. 26 % angav att 
de inte har haft fler än en bank. 
 

 
För tillfället har 56 % av de tillfrågade mer än en bank, medan 44 % endast har SEB som 
bank. 
 
Fråga 10. Hur upplever du det fysiska mötet med bankpersonalen? 
Denna fråga innefattar två delfrågor. Den ena värderar hur informativt det fysiska mötet med 
bankpersonalen är, medan den andra bedömer hur personligt bemött kunden blir. Dessa har 
besvarats genom att ange ett värde på en skala från 1 – 6, där 1 innebär att man får lite 
information eller blir opersonligt bemött, och 6 betyder att mötet är mycket informativt eller 
att kunden blir mycket personligt bemött. Genomsnittligt värde på hur informativt mötet är 
3,58 och medelvärdet på hur personligt bemött kunden blir är 3,28. 14 % av de tillfrågade 
anger att man ej varit i kontakt med SEB:s bankpersonal. 
 
Fråga 11. Hur upplever du din bankrådgivare i fråga om kompetens och 
kunskap? 
Denna fråga har besvarats genom att ange ett värde på en skala från 1 – 6, där 1 innebär att 
man anser att bankrådgivaren är inkompetent, och 6 betyder att man finner sin bankrådgivare 
mycket kompetent och kunnig. Medeltalet för de tillfrågade blev 3,77. 2 % av de tillfrågade 
har aldrig varit i kontakt med någon av SEB:s bankrådgivare. 
 
Fråga 12. Hur upplever du bankens reklam i media? 
De tillfrågade fick i denna fråga gradera SEB:s reklam i media. Skalan sträckte sig från 1-6, 
där 1 innebär att kunden upplever marknadsföringen som oseriös och informationsfattig 
medan 6 betyder att reklamen är informativ och seriös. Genomsnittet blev 3,5. 34 % har inte 
sett någon reklam alls i media. 

Fråga 8. Har du haft fler än en bank?

Ja 74 %
Nej 26 %

Fråga 9. Har du för tillfället mer än en bank?

Ja 56 %
Nej 44 %
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Fråga 13. Håller din bank vad den lovar? 
I denna fråga graderar de tillfrågade hur väl SEB håller vad de lovar. Skalan sträckte sig från 
1-6, där 1 innebär att kunden upplever att banken aldrig håller vad den lovar medan 6 betyder 
att banken alltid håller vad den lovar. Medeltalet blev 4,45. 
 

 
En majoritet, 54 %, av de tillfrågade besöker i genomsnitt banken en gång per år. 22 % anger 
att de besöker banken en gång i månaden, medan 20 % besöker banken mindre än en gång per 
år. Inte mer än 4 % gör besök hos banken en gång i veckan. 
 
Fråga 15. Vad anser du om banktjänsternas utformning i allmänhet? 
Denna fråga har besvarats genom att ange ett värde på en skala från 1 – 6, där 1 innebär att 
man är missnöjd med SEB:s tjänsters utformning, och 6 betyder att man är väldigt nöjd med 
banktjänsternas utformning. Genomsnittet för de tillfrågade blev 4,49. 
 
Fråga 16. Hur fungerar din bank på Internet? 
I denna fråga graderar de tillfrågade hur väl SEB:s hemsida fungerar. Skalan sträcker sig från 
1-6, där 1 innebär att kunden tycker att hemsidan fungerar dåligt medan 6 innebär att 
hemsidan är till belåtenhet. Medelvärdet för denna fråga blev 4,86. Av de tillfrågade använder 
sig inte 20 % av SEB:s tjänster på Internet. 
 
Fråga 17. Vid eventuell utlandsvistelse fungerar min bank? 
De tillfrågade fick här gradera på en skala från 1 – 6, hur väl SEB fungerar vid 
utlandsvistelse. 1 på skalan innebär att kunden upplever att banken fungerar dåligt och 6 
innebär att man tycker att banken fungerar mycket bra. Genomsnittet för denna fråga blev 
4,67. Av de tillfrågade använder sig 8 % inte av SEB när de är utomlands. 
 

Fråga 14. Hur ofta besöker du din bank?

1 ggr/vecka 4 %
1ggr/månad 22 %
1 ggr/år 54 %
Mindre än 1 ggr/år 20 %
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5. Analys 
I detta avsnitt kommer analyser att utföras på respektive bank utifrån de tre gap och de 
variabler som är relevanta för denna undersökning och som återfinns i den teoretiska 
referensram som undersökningen baseras på.  
 

5.1 Kvalitetsspecifikationsgapet 
Det första gapet som har undersökts är det mellan vad ledningen säger ska göras och det som 
kunden upplever. I gapanalysmodellen beskriver Grönroos detta som gap 2. Undersökningen 
av detta gap utgår från teorin om Service Value Chain. Den teorin handlar bland annat om 
betydelsen av likriktad intern och extern marknadsföring. 
 
För att få insikt om hur kvalitetsspecifikationsgapet ser ut, har representanter från 
ledningsnivå och lokal kontorsnivå intervjuats. Detta för att få reda på vad ledningen säger att 
man gör, och vad de på lokal nivå säger att de gör för att generera mervärde. Vidare har 
kunder svarat på enkäter som utarbetats för att få reda på vad kunden upplever vad banken gör 
för att skapa mervärde.  
 

5.1.1 Analys av FöreningsSparbanken utifrån valda variabler från Service 
Value Chain 
På de olika nivåer där intervjuer har ägt rum, inom FöreningsSparbanken, anser alla de 
tillfrågade att organisationen är hierarkiskt utformad. Samtliga intervjuade på 
FöreningsSparbanken anser att det finns goda möjligheter till vidareutbildning och 
avancemang inom företaget. Dock påpekar ledningen att internutbildning även är nödvändigt 
för att hänga med i det dagliga arbetet. Vidare anser ledningen att den interna 
marknadsföringen med mycket information bidrar till att öka kunskapen och kompetensen hos 
de anställda. Detta får inte riktigt medhåll av alla på lokal nivå, då det stora informationsflödet 
kan uppfattas som svårtolkat och rörigt. 
 
På lokal nivå finns fler olika aktiviteter för att stärka lagandan, det som nämns är att man på 
kontoren arbetar i team samt att fester och andra ”events” anordnas. Ledningen anser dock att 
FöreningsSparbanken inte gör något speciellt för att stärka denna del av verksamheten. 
 
Den externa marknadsföringen styrs i huvudsak från den centrala marknadsavdelningen för att 
ge en unison visuell bild av banken Detta är samtliga intervjuade införstådda med. Den 
externa marknadsföringen utförs för att stärka nya erbjudanden och för att påminna om gamla. 
 
Utifrån teorin om Service Value Chain har det i enkäten ställts fyra frågor. De berör det 
fysiska mötet med bankpersonalen, både gällande information och personligt bemötande. På 
frågan om kunden får önskad information blev genomsnittet 4,65, på en skala från 1-6. 
Angående det personliga bemötandet blev genomsnittet 4,29. Var tionde person som 
tillfrågades har ej haft någon kontakt med bankpersonalen. Vidare frågas hur kompetent och 
kunnig kunderna upplever sin rådgivare, på denna fråga blev medeltalet 4,22. 8 % av de 
tillfrågade angav att de aldrig varit i kontakt med en bankrådgivare. Ytterligare undersöks hur 
den externa marknadsföringen uppfattas. Anmärkningsvärt är att 56 % inte har sett någon 
extern marknadsföring. Av de 44 % som har sett FöreningsSparbankens reklam i media har ett 
medeltal, på en skala från 1-6, gällande information och seriositet 3, 42 angetts.  
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Slutligen har kunderna tillfrågats hur väl banken håller vad den lovar. De tillfrågade fick 
gradera sitt svar på en skala från 1-6, varav medeltalet blev 4,4. 
 
Intern marknadsföring 
Teorin om Service Value Chain menar att det är viktigt att man inom organisationen är 
samspelta och har goda relationer sinsemellan. Om relationerna mellan de anställda, samt 
mellan anställda och ledning fungerar väl kan det i sin tur leda till att mervärde skapas för 
kunden. På FöreningsSparbanken arbetar man med detta på flera olika sätt, bland annat har 
man en mängd interna informationskanaler som syftar till att hålla samtliga anställda 
uppdaterade och informerade. Vidare jobbar man på kontorsnivå i team för att medarbetarna 
ska känna stöd från varandra och då i sin tur kunna prestera bra mot kund. I 
kundundersökningen finner man att kunden anser sig få förhållandevis mycket och bra 
information i mötet med bankpersonalen. Detta kan vara ett resultat av det stora 
informationsflödet som finns och kan ge en antydan om att den interna marknadsföringen 
fungerar relativt bra. Detta trots de olika uppfattningar som finns på de olika nivåerna som 
finns inom banken. 
 
Interaktion 
Service Value Chain poängterar även vikten av att skapa goda relationer, inte bara inom 
organisationen utan även ut mot kund. Om interaktionen mellan kund och anställd sker på ett 
tillfredsställande sätt kan kunden uppleva mervärde. Trots de goda utbildningsmöjligheterna 
som finns inom FöreningsSparbanken brister det något i hur man möter kunderna. Det 
personliga mötet får inte lika högt betyg av kunderna som man skulle kunna tro då 
FöreningsSparbanken har ett brett kontorsnät och många utbildningar till förfogande. Detta 
kan tyda på att de som möter kund inte utbildas på rätt sätt för att tillfredsställa och skapa 
mervärde för kunderna. Vid djupare kontakt med FöreningsSparbanken upplever kunderna att 
deras rådgivare är relativt kunniga och kompetenta, men ställer man detta mot 
informationsfrågan där kunden möter frontpersonalen är genomsnittet lägre. Detta kan ge en 
fingervisning om att de mer komplexa produkterna är svårare att få grepp om i det stora 
informationsflödet i banken. 
 
Extern marknadsföring 
Den externa marknadsföringen ska enligt teorin vara likriktad med den interna 
marknadsföringen. Om dessa stämmer väl överens med varandra kan ett mervärde framkallas. 
Från enkätsvaren kan man utläsa att FöreningsSparbankens externa marknadsföring inte är 
den bästa, då inte ens hälften av de tillfrågade har lagt märke till den. Av de kunder som har 
sett den externa marknadsföringen anses den vara medelbra. Detta till trots anger merparten 
av kunderna i enkätundersökningen att de tycker att FöreningsSparbanken håller vad den 
lovar.   
 

5.1.2 Analys av SEB utifrån valda variabler från Service Value Chain 
Samtliga intervjuade anser att SEB är hierarkisk organisation, dels på grund av storleken och 
dels av historiska skäl. Varje ledare har ansvar för sina anställda, både gällande utbildning, 
avsikter för framtiden och andra planer, säger de intervjuade på ledningsnivå. 
De intervjuade anser alla att det finns goda utbildningsmöjligheter inom banken. De på 
ledningsnivå påpekar att SEB är ett stort företag och att det finns möjligheter till avancemang 
inom företaget, om du är rätt person. Enligt de som svarat på intervjufrågorna är SEB:s 
intranät bra, men samtliga tycker även att informationsbruset ibland kan bli lite väl kraftigt. 
Det existerar inga tryckta media, vilket de intervjuade på ledningsnivå anser fungera bra. 
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Enligt ledningen använder sig SEB av teambuilding och nätverk för att skapa laganda i den 
hierarkiska organisationen. Man tar även upp grupptester och enskilda tester som ska utföras 
för att skapa gruppdynamik. Detta nämner varken kundtjänstchefen eller rådgivaren. De 
berättar däremot att man lagt ner de så kallade tvärteam man tidigare jobbat i, på grund av 
tidsbrist. 
 
Genom den externa marknadsföringen, som enligt ledningen sköts centralt då man anser att 
marknadsföringskompetensen inte finns ute på lokalkontoren, vill SEB försöka framstå som 
en kompetent bank, men inte snobbig. De vill även ”öppna upp” banken och varumärket, på 
ett folkligt sätt. På lokal nivå anser man att den externa marknadsföringen sker allt mer utifrån 
kontoren, med brevutskick och annonsering i lokaltidningar. Man nämner dock även att 
riktlinjerna för den externa marknadsföringen dras upp av den centrala marknadsavdelningen.  
 
I enkäten har det ställt fyra frågor som utgår ifrån teorin om Service Value Chain. De berör 
det fysiska mötet med bankpersonalen, både gällande information och personligt bemötande. 
På frågan om kunden får önskad information blev genomsnittet 3,58 på en skala från 1-6. 
Angående det personliga bemötandet blev genomsnittet 3,28. 14 % av dem som tillfrågades 
har ej haft någon kontakt med bankpersonalen. Vidare frågas hur kompetent och kunnig 
kunderna upplever sin rådgivare, på denna fråga blev medeltalet 3,77. Endast 2 % av de 
tillfrågade angav att de aldrig varit i kontakt med en bankrådgivare. Ytterligare undersöks hur 
den externa marknadsföringen uppfattas. 66 % av de tillfrågade har sett SEB:s reklam i 
media. Ett medeltal, på en skala från 1-6, gällande information och seriositet 3,5, har angetts. 
Till sist har kunderna tillfrågats hur väl SEB håller vad den lovar. De tillfrågade fick gradera 
sitt svar på en skala från 1-6, medeltalet blev 4,45. 
 
Intern marknadsföring 
På SEB arbetar man inom organisationen på olika sätt för att skapa goda relationer 
sinsemellan. Man använder sig endast av det intranät som syftar till att hålla samtliga 
anställda uppdaterade och informerade, inget tryckt material finns idag att tillgå. Alla 
intervjuade på SEB tycker att informationsflödet ibland kan bli lite väl kraftigt. Vidare 
arbetade man tidigare på kontorsnivå i team, för att medarbetarna skulle kunna vara 
uppdaterade på samtliga områden, för att sin i tur kunna prestera på ett bra sätt mot kund. Nu 
har man dock lagt ner den verksamheten på grund av tidsbrist. I kundundersökningen finner 
man att kunden anser sig få medelbra information i mötet med bankpersonalen. Detta kan vara 
ett resultat av det stora informationsflödet som finns, och den tidsbrist som nämns. 
Kundundersökningen skulle även kunna antyda att den interna marknadsföringen fungerar 
bra, men då uppfattningarna på ledningsnivå och lokalnivå ändå ibland skiljer sig åt, skulle 
den interna marknadsföringen kunna fungera bättre.  
 
Interaktion 
Trots de ambitioner som finns inom SEB att skapa mervärde genom goda kundrelationer, 
brister man i mötet med kunderna. Det personliga mötet får inte lika högt betyg av kunderna 
som man skulle kunna tro, då det finns många utbildningar till personalens förfogande. Detta 
kan tyda på att de som möter kund inte utbildas på rätt sätt, eller att de utbildningarna som 
behandlar service inte är tillräckliga. Efter de intervjuer som genomförts finns ändå 
uppfattningen att den intervjuade personen i frontlinjen satsar hårt på ett bra bemötande. 
Interaktionen mellan banken och kunden kommer i framtiden att bli allt viktigare då många 
kunder utför många av sina affärer via Internet och alltmer sällan besöker bankkontoret. Vid 
djupare kontakt med SEB upplever kunderna att deras rådgivare är relativt kunniga och 
kompetenta. Ställs detta mot informationsfrågan blir snittet högre.  
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Detta kan tyda på att rådgivare, som enligt lag måste vara certifierade, har rätt utbildning för 
de arbetsuppgifter de utför.  
 
Extern marknadsföring 
Från enkätsvaren kan man utläsa att SEB:s externa marknadsföring är relativt bra. Ungefär två 
tredjedelar av de tillfrågade har sett SEB:s externa marknadsföring, de tycker att den är 
medelbra. Detta kan vara en förklaring till att en stor majoritet av SEB:s kunder anser att SEB 
håller vad den lovar, då teorin säger att det är genom den externa marknadsföringen man ger 
löften till kunderna. Den externa marknadsföringen bör även vara likriktad med den interna 
för att bra resultat ska kunna uppnås, vilket den i SEB:s fall till stor del verkar vara. 
 

5.2 Tjänsteleveransgapet 
Detta gap utgår från teorin om intern marknadsföring med tyngd på affärsidébegreppet. Gapet 
utgörs av vad ledningen vill göra och vad som verkligen händer inom verksamheten. Det är 
viktigt att den interna marknadsföringen är interaktiv och att affärsidén genomsyrar hela 
företaget om verksamheten ska kunna drivas framgångsrikt och att mervärde för kunden 
eventuellt ska kunna skapas. Finns detta gap innebär det att kvalitetsspecifikationerna inte 
uppfylls under tjänsteproduktionen och leveransen. 
 
För att få förståelse för hur tjänsteleveransgapet ser ut har intervjuer utförts med anställda på 
ledningsnivå, kontorschefer och de som möter kund. Detta för att se hur den interna 
marknadsföringen fungerar, för att i slutändan kunna skapa mervärde för kunden. 
 

5.2.1 Analys av FöreningsSparbanken utifrån valda variabler från teorin 
om affärsidé 
FöreningsSparbankens mål är enligt de intervjuade på ledningsnivå är att vara den ledande 
banken i Norden. Denna målsättning och strategi är välkänd på lägre nivåer i företaget. 
Gemensamt för de intervjuade var att det alla nämnde att FöreningsSparbanken anses vara 
”folkets bank”. Andra nyckelord man vill kopplas samman med, enligt de intervjuade på 
lednings- och kontorschefsnivå, är tillgänglighet, kompetens och engagemang. Bankens 
tillgänglighet är, enligt samtliga intervjuade, en viktig del av FöreningsSparbanken. Man har 
ett stort kontorsnät över hela Sverige. Den intervjuade som i sitt arbete möter kund menar att 
FöreningsSparbanken står för och vill förmedla ett bra, positivt och personligt bemötande. De 
vill få sina kunder att känna sig uppskattade och att tjänsten är anpassad efter kundens behov.  
 
Vidare menar man att FöreningsSparbanken vill bli uppfattad som en bank som alltid är villig 
att kompromissa. Någon specifik målgrupp som FöreningsSparbanken riktar sig till finns inte 
menar de på ledningsnivå, man riktar sig till hela det svenska folket. Ska man nämna någon 
grupp man bör satsa lite mer på så är det studenter, då man har en tendens att tappa kunder i 
det kundsegmentet. Den som intervjuades på kontorschefsnivå anser att banken satsar, med all 
rätt, på företag och på ”Private Banking”. Då man inte är lika etablerade på dessa områden 
som man är på privatkundsidan. Vidare svarar den person som möter kund att det man inom 
banken satsar på är privatkunder.  Interna och externa utbildningar finns det gott om inom 
banken, anser alla de intervjuade. Alla har möjlighet att i viss grad vidareutbilda sig. 
Ledningen tycker även att det är viktigt att i det dagliga arbetet vara uppdaterad och ha 
kunskap och kompetens.  
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Kunskap 
Den teori som tar upp affärsidébegreppet menar att man bör lägga stor vikt vid att få hela 
organisationen att sträva mot samma mål. Om samtliga anställda gör det, kan man underlätta 
för mervärdesskapande. För att detta ska kunna ske måste medarbetarna bland annat ha 
kunskap om vad företaget står för, vad de vill uppnå och på vilket sätt man ska göra detta. 
FöreningsSparbanken har lyckats väl med att förmedla vad banken står för i de interna leden. 
Detta kan naturligtvis bero på det historiska bagage de bär med sig. I fråga om vilken 
målgrupp man prioriterar skiljer sig uppfattningarna dock åt hos de intervjuade på 
FöreningsSparbanken. Detta kan vara tecken på att man antingen inte har fokus på någon 
speciell målgrupp eller att ledningen inte lyckas förmedla detta nedåt i organisationen.  
 
Kompetens 
Affärsidéteorin tar även upp vikten av att ha rätt kompetens för att kunna vara den mest 
framträdande på en marknad och skapa mervärde. FöreningsSparbanken har fler olika 
utbildningar att tillgå, vilket samtliga intervjuade är införstådda med. Detta är naturligtvis 
grundläggande för att skapa en kompetent personalstab som kan tillfredsställa kunderna.  
 
Tillgänglighet 
Affärsidén ska enligt teorin beskriva tjänste- och produktutbudet. I FöreningsSparbankens 
affärsidé tar man upp vikten av ha ett brett kontorsnät, som ska finnas tillgängligt för alla. 
Alla de intervjuade är införstådda med att den geografiska tillgängligheten utgör grunden för 
FöreningsSparbankens verksamhet. Viktigt är även att finnas tillgängliga genom Internet och 
telefonbanken, dock trycker de intervjuade på lägre nivå inte lika hårt på detta. 
 

5.2.2 Analys av SEB utifrån valda variabler från teorin om affärsidé 
Enligt de intervjuade på ledningsnivå vill SEB bli den ledande nordeuropeiska banken, man 
vill ha den bästa kundnöjdheten, uppnå långsiktiga kundrelationer och samverka med kunden 
så att man på det viset skapar nöjda och lojala kunder. På lokal nivå uttrycks detta inte lika 
tydligt, man är inte särskilt benägen att svara på frågor rörande detta ämne. Samtliga 
intervjuade på banken anser att SEB vill uppfattas som en bred bank där alla är välkomna. 
Man vill locka nya kunder, men samtidigt behålla de befintliga. På ledningsnivå trycker man 
för att SEB ska ”öppna upp” sitt varumärke och bli mer ”folkliga”. 
 
På frågan varför man ska välja SEB anser de intervjuade på lokal nivå att SEB:s Internetbank 
fungerar mycket bra samt att man på banken bemöter sina kunder personligt. På ledningsnivå 
spinner man vidare på detta och poängterar att banken är professionell och mycket kompetent. 
Samtliga intervjuade på SEB är överens om att bankens Internetsida är styrkan i 
tillgängligheten. De intervjuade på ledningsnivå tillägger att kontorens geografiska spridning 
inte är anpassad efter marknadens behov. Någon specifik målgrupp som SEB riktar sig till 
finns inte, menar de på ledningsnivå, man arbetar mot hela det svenska folket och ska man 
nämna något speciellt segment anser man på ledningsnivå att en kund som har kapital 
naturligtvis är att föredra framför en som inte har något kapital. På lokal nivå anser man även 
där att någon specifik målgrupp inte finns, det varierar i takt med att olika kampanjer 
aktiveras. 
 
Nyckelord som SEB vill sammankopplas med, engagemang, kontinuitet, ömsesidig respekt 
och professionalism, säger de intervjuade på ledningsnivå. De intervjuade på lägre nivå i 
banken anger att man vill sammankopplas med kvalitet och personligt bemötande. På SEB 
finns goda utbildningsmöjligheter, anser samtliga som är intervjuade.  
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De intervjuade på ledningsnivå påpekar att SEB är ett stort företag och att det finns 
möjligheter till avancemang inom företaget, om du är ”rätt” person. Enligt ledningen 
använder sig SEB av teambuilding och nätverk. Man tar även upp grupptester och enskilda 
tester som ska utföras för att skapa gruppdynamik. Detta nämner varken kundtjänstchefen 
eller rådgivaren. De berättar däremot att man lagt ner de så kallade tvärteam man tidigare 
jobbat i, på grund av tidsbrist. 
 
Kunskap 
För att få hela SEB att sträva mot samma mål och kunna skapa mervärde, måste medarbetarna 
bland annat ha kunskap om vad företaget står för, vad de vill uppnå och på vilket sätt man ska 
göra detta. SEB har lyckats bra med att förmedla vad banken vill stå för. Både på 
ledningsnivå och på lokalnivå har man uppfattningen att banken vill bli folkligare men 
samtidigt behålla den befintliga kundstocken. I fråga om vilken målgrupp man prioriterar 
skiljer sig uppfattningarna inte heller särskilt mycket åt, då SEB inte har någon uttalad 
målgrupp de riktar sig till. De nyckelord SEB vill kopplas samman med uttrycks mer eller 
mindre i samma termer på de olika nivåerna. De generella målen för banken har dock inte lika 
tydligt kommunicerats nedåt i organisationen, som de tidigare nämnda delarna. Att SEB har 
en relativt bra och fungerande intern marknadsföring kan man anta, då det finns en 
överrensstämmelse gällande många områden på olika nivåer i organisationen.  
 
Kompetens  
Enligt de intervjuade på SEB finns fler olika utbildningar att tillgå för att öka kompetensen 
hos de anställda. Detta är naturligtvis grundläggande för att tillfredsställa kunderna.  
 
Tillgänglighet 
Tjänste- och produktutbudet ska beskrivas enligt affärsidéteorin. Alla de intervjuade är 
överens om att SEB:s Internetsida är styrka i tillgängligheten. Kontorens geografiska 
spridning är inte anpassad efter marknadens behov.  
 

5.3 Gap i den upplevda tjänstekvaliteten 
Gapet grundar sig på teorin om mervärde och involvering. Förväntningar, erfarenhet, infriade 
löften och upplevd kvalitet avgör om mervärde skapas. Gapet existerar om den upplevda 
tjänsten inte stämmer överens med den förväntade tjänsten. 
 
För att få information om hur ett eventuellt gap i den upplevda tjänstekvaliteten uppfattas har 
enkätundersökningar med kunder genomförts, för att se hur kunden upplever det som banken 
lovar. Intervjuer har även genomförts med anställda på ledningsnivå för att få förståelse för 
vilka förväntningar man vill skapa hos kunden, samt med de anställda som möter kund för att 
få insikt om hur interaktionen mellan anställd och kund genomförs. 
 

5.3.1 Analys av FöreningsSparbanken utifrån valda variabler från 
teorierna om mervärde och involvering 
För att stärka kundrelationerna och skapa mervärde för kunderna, trycker ledningen på det 
nyutarbetade förbättringsarbetet som utförs för att motverka uppfattningen att 
FöreningsSparbanken är oengagerad. Ett stort ansvar ligger dock på respektive kontorschef 
som har ett uppföljningsansvar.  
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Detta återfinns inte riktigt på de lägre nivåerna där man pratar mer om de HumanResource- 
och marknadsundersökningar som görs varje år bland kunder och anställda. Intervjupersonen 
som möter kund nämner inte det förbättringsarbete ledningen pratat om.  
 
Den svagaste länken i mervärdesskapandet anser ledningen vara mellan kund och ledning då 
det är svårt för kunderna att tyda all den information de måste ta in på hemsidan. Detta skiljer 
sig från vad de på lägre nivåer anser. Båda de intervjuade på lokalnivå menar att den svagaste 
länken i mervärdesskapandet återfinns mellan ledning och anställd, dock av olika anledningar. 
Enligt kontorschefen är den interna informationen som finns rörig och svårtolkad. Den 
intervjuade som möter kund menar på att kontakten mellan ledning och anställd är minimal. 
 
Utifrån teorierna om mervärde och involvering har det ställts ett antal frågor i enkäten. Den 
första berör hur nöjd kunden är med sin bank. Frågan har besvarats genom att ange ett värde 
på en skala från 1 – 6, där 1 innebär att man är missnöjd, och 6 betyder att man är väldigt nöjd 
med sin bank. Medeltalet för de tillfrågade blev 4,46. Vidare fick de tillfrågade ange vilka 
skäl som spelar störst roll för kunden vid byte av bank. De tillfrågade fick rangordna skälen 
på en skala från 1-4, där 1 var det starkaste skälet till att byta bank och 4 det svagaste skälet. 
De tillfrågade angav bra tillgänglighet som det starkaste skälet till att byta bank, tätt följt av 
tjänstens utformning. På tredje plats kom god kundservice och på fjärde plats hamnade 
personalens kompetens. 
 
Nästa fråga behandlar hur nöjd kunderna är med FöreningsSparbankens hemsida. 24 % av de 
tillfrågade använder inte banken på Internet. Medeltalet för de som utför tjänster via 
FöreningsSparbankens hemsida är 4,7, på en skala från 1-6. Sedan tar enkäten upp hur 
kunderna upplever sin bank när de är utomlands. Genomsnittet på denna fråga blev 4,57. 8 % 
av de tillfrågade använder inte banken utomlands. Ytterligare frågas kunderna hur de upplever 
banktjänsternas utformning. Genomsnittet för de tillfrågade blev 4,84, på en skala från 1-6. 
Vidare fick de tillfrågade besvara hur de blev kunder i denna bank. 78 % uppgav att de 
”alltid” varit kund, medan 6 % bytte vid bolån. 16 % angav att de blev kunder av andra skäl. 
Nästa fråga angående om kunden har bolån i banken besvarades som följer, 22 % har bolån, 
68 % har inga bolån överhuvudtaget och 10 % har bolån i annan bank. 
 
Sedan frågades kunden om hur mycket information som söktes inför val av bank. På en skala 
från 1-6 angavs medeltalet 1,94. På frågan om hur länge de tillfrågade har varit kund i banken 
svarade 64 % att de varit kund i 16 år eller längre. 6 % har varit kund i 11-15 år, medan 22 % 
har varit kund i 4-10 år. Endast 8 % har varit kund 3 år eller kortare tid. Slutligen fick de 
tillfrågade svara på om de avser att byta bank. 66 % svarade nej, medan 26 % inte hade 
planerat det. 8 % av de tillfrågade angav att de avser att byta bank. Av de tillfrågade angav 48 
% att de har haft fler än en bank, medan 36 % de tillfrågade i dag har fler än en bank. 
 
Nöjda kunder 
Teorin om mervärde tar upp de attribut som ökar produktens/tjänstens totala värde. Kunderna 
i undersökningen tycker sig vara tämligen nöjda med FöreningsSparbanken. Detta kan vara 
följden av att de attribut som finns att tillgå, t.ex. Internet och tillgänglighet uppfyller kundens 
krav. Vidare antyder detta att FöreningsSparbanken har lyckats väl med att finnas tillgängliga 
för sina kunder, dels genom ett brett kontorsnät och en väl fungerande hemsida.  
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Koder 
Mervärdesteorin tar upp att komplexa och svårförståeliga produkter och tjänster måste förses 
med någon form av anvisningar, dvs. en kod. De kunder som svarade på enkäten angav att de 
tyckte att FöreningsSparbanken har mycket bra utformade tjänster som tillfredsställer deras 
behov. Ledningen anser dock att FöreningsSparbanken Internetsida kan förbättras. Enligt de 
kunder som svarat på enkäten är de som använder Internetsidan nöjda, emellertid används inte 
Internetsidan av 24 % av de tillfrågade.  
 
Man kan anta att den förbättring av Internetsidan som ledningen vill se, skulle kunna lyckas 
med att fånga in en del av de kunder som för tillfället inte brukar Internetsidan. 
 
Kundservice 
Kundservice är enligt mervärdesteorin en form av kod, då man vid komplexa och 
svårförståeliga produkter/tjänster behöver komplettera tjänsten för att göra den 
användarvänlig. De kunder som svarat på enkäten finner inte god kundservice som det 
viktigaste komplementet till det ordinarie utbudet. FöreningsSparbankens kunder svarade i 
stället i enkäten att tillgänglighet är viktigare än god kundservice. Detta kan peka på att de 
tillfrågade har valt ”rätt” bank, eftersom FöreningsSparbanken har ett stort kontorsnät, med 
bra tillgänglighet på olika plan. 
 
Duration och Lojalitet 
Involveringsteorin tar upp olika skäl till att stanna i en relation. Duration mäter hur stor andel 
av bankens kunder som stannar i relationen. Av de tillfrågade har en stor majoritet alltid varit 
kund i FöreningsSparbanken. Detta kan eventuellt sammankopplas rörande det låga 
medeltalet av informationssökning inför val av bank. Två tredjedelar av de tillfrågade anger 
att de inte tänker byta bank. Av de tillfrågade angav 48 % att de har haft fler än en bank, 
medan 36 % de tillfrågade i dag har fler än en bank. Enligt teorin om involvering kan det vara 
så att FöreningsSparbankens tillfrågade kunder kan vara lojala av ren tröghet, men och andra 
sidan kan kunden vara lojal genom att mervärde har skapats. 
 

5.3.2 Analys av SEB utifrån valda variabler från teorierna om mervärde 
och involvering 
Enligt ledningen är den relativt nya avdelningen kundrelationer med sina riktlinjer och 
verktyg, ett sätt att förstärka befintliga kundrelationer, behålla dem och skapa ett mervärde. 
Även chefen för kundtjänst på den lokala nivån nämner denna avdelning som ett sätt att veta 
hur man ska bete sig mot kunderna på bästa sätt. Hon tar även upp det faktum att man bör 
hålla en kontinuerlig kontakt med dem, dels för att följa upp och se hur det fungerar och dels 
för att öka merförsäljningen. Även rådgivaren nämner detta med att hålla kontakten med 
kunderna efter affärerna, dock anser han sig inte ha tillräckligt med tid för detta, på grund av 
olika orsaker. 
 
Samtliga intervjuade berättar på ungefär samma sätt om hur man mäter kundnöjdhet. Dessa 
mäts en gång per år i hela SEB. Eftersom kunden allt mer sällan möter banken rent fysiskt är 
mötet med kunden mycket viktigt anser de intervjuade på ledningsnivå. De intervjuade på 
lokalnivå instämmer på denna punkt och har därmed identifierat den svagaste länken i 
mervärdesskapandet. 
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Utifrån teorierna om mervärde och involvering har det ställts ett antal frågor i enkäten. Den 
första berör hur nöjd kunden är med sin bank. Frågan har besvarats genom att ange ett värde 
på en skala från 1 – 6, där 1 innebär att man är missnöjd, och 6 betyder att man är väldigt nöjd 
med sin bank. Medeltalet för de tillfrågade blev 4,25. Vidare fick de tillfrågade kunderna ange 
vilka skäl som spelar störst roll vid byte av bank. De tillfrågade fick rangordna skälen på skala 
från 1-4, där 1 var det starkaste skälet till att byta bank och 4 det svagaste skälet. De 
tillfrågade angav att god kundservice var det viktigaste skälet till att man skulle tänka sig att 
byta bank. På andra plats kom tjänstens utformning, tätt följt av god tillgänglighet. Det de 
tillfrågade avsåg var minst viktigt var personalens kompetens. 
 
Nästa fråga behandlar hur nöjda kunderna är med SEB:s hemsida. 20 % av de tillfrågade 
använder inte banken på Internet. Medeltalet för de som utför tjänster via SEB:s hemsida är 
4,86 på en skala från 1-6. Sedan tar enkäten upp hur kunderna upplever sin bank när de är 
utomlands. Genomsnittet på denna fråga blev 4,67 medan 8 % av de tillfrågade inte använder 
banken utomlands. Ytterligare frågas kunderna hur de upplever banktjänsternas utformning. 
Genomsnittet för de tillfrågade blev, 4,49 på en skala från 1-6. Vidare fick de tillfrågade 
besvara hur de blev kunder i denna bank. 40 % uppgav att de ”alltid” varit kund, medan 30 % 
bytte vid bolån och 30 % angav att de blev kunder av andra skäl. Nästa fråga angående om 
kunden har bolån i banken besvarades som följer, 44 % har bolån, 48 % har inga bolån 
överhuvudtaget och 8 % av de tillfrågade har bolån i annan bank. 
 
Sedan frågades kunden om hur mycket information som söktes inför val av bank. På en skala 
från 1-6 angavs medeltalet 2,13. På frågan om hur länge de tillfrågade har varit kund i banken 
svarade 38 % att de varit kund i 16 år eller längre. 6 % har varit kund i 11-15 år, medan 28 % 
har varit kund i 4-10 år. 28 % anger att de har varit kund 3 år eller kortare tid. Slutligen fick 
de tillfrågade svara på om de avser att byta bank. 66 % svarade nej, medan 28 % inte hade 
planerat det. 6 % av de tillfrågade angav att de avser att byta bank. Av de tillfrågade angav 74 
% att de har haft fler än en bank, medan 56 % de tillfrågade i dag har fler än en bank 
 
Nöjda kunder 
Kunderna i undersökningen tycker sig vara tämligen nöjda med SEB. Detta kan vara följden 
av att de attribut som finns att tillgå, t.ex. Internet och tillgänglighet uppfyller kundens krav. 
Vidare antyder detta att SEB har lyckats väl med att finnas tillgängliga för sina kunder, 
framför allt genom en välfungerande hemsida.  
 
Koder  
Vid komplexa och svårförståeliga tjänster behöver man komplettera tjänsten, med någon form 
av kod för att göra den användarvänlig och för att mervärde ska kunna skapas. De kunder som 
svarade på enkäten angav att de tyckte att SEB har mycket bra utformade tjänster som 
tillfredsställer deras behov. Enligt kundundersökningen verkar det som att man inom SEB:s 
organisation har lyckats komplettera tjänsten på rätt sätt. 
 
Kundservice 
Kundservice är enligt mervärdesteorin en form av kod. Detta finner även SEB:s kunder som 
svarat på enkäten vara det viktigaste komplementet till det ordinarie utbudet. SEB:s 
organisation verkar ha förstått vikten av att behandla sina kunder väl och med ömsesidig 
respekt, då hela organisationen verkar genomsyras av att försöka bemöta kunden på bästa sätt. 
Enligt de tillfrågade kunderna brister det dock något i interaktionen. 
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Duration och Lojalitet 
Duration mäter hur stor andel av bankens kunder som stannar i relationen. Av de tillfrågade 
har 40 % alltid varit kund i SEB. Till detta kan man bland annat koppla det låga medeltalet av 
informationssökning inför val av bank. Utifrån denna information kan man ifrågasätta om 
banktjänster är höginvolverande, då höginvolverande tjänster karaktäriseras av mycket 
informationssökande. Då 30 % angav att de bytt till SEB vid bolån, kan man anta att SEB är 
relativt duktiga på att fånga in kunder som ska ta bolån. Av de tillfrågade angav 74 % att de 
har haft fler än en bank, medan 56 % de tillfrågade i dag har fler än en bank. Enligt teorin om 
involvering kan det vara så att SEB:s tillfrågade kunder kan vara lojala av ren tröghet, men 
och andra sidan kan kunden vara lojal genom att mervärde har skapats.  
 

5.4 Jämförelse mellan FöreningsSparbanken och SEB 

5.4.1 Kvalitetsspecifikationsgapet 
Detta gap behandlar vad ledningen säger ska göras och det som kunden upplever. 
 
Vid en jämförelse mellan FöreningsSparbankens och SEB:s kvalitetsspecifikationsgap finner 
man att FöreningsSparbankens gap är något mindre, då deras tillfrågade kunder upplever att 
banken håller vad de lovar och vidare visar medeltalet 4,65 på en skala 1-6 att de är nöjda 
med den informationen de får. Även SEB:s tillfrågade kunder upplever att deras bank håller 
vad de lovar, men siffran 3,58 på en skala från 1-6, åskådliggör att de inte är riktigt lika nöjda 
som FöreningsSparbankens kunder i fråga om den information de får av bankpersonalen. 
FöreningsSparbanken får även ett högre betyg än SEB på hur kunden upplever det personliga 
mötet med bankpersonalen. Vid en djupare kontakt med bankpersonalen lyckas SEB nå fler 
av sina kunder än FöreningsSparbanken, endast 2 % har aldrig varit i kontakt med någon 
rådgivare, till skillnad från FöreningsSparbanken, där 8 % av de tillfrågade kunderna aldrig 
varit i kontakt med någon rådgivare. 
 
Enligt teorin är den externa marknadsföringen den kanal där man ger löften till kunder. 
FöreningsSparbankens externa marknadsföring har inte ens setts av hälften av de tillfrågade, 
och av dem som har sett den blir betyget inte mer än medelbra. Betydligt fler av SEB:s kunder 
har noterat sin banks externa marknadsföring. Samtidigt får SEB:s externa marknadsföring 
bättre betyg än FöreningsSparbankens, vilket kan tyda på att SEB:s externa marknadsföring 
fungerar mer tillfredsställande än FöreningsSparbankens. 
 
Då SEB:s tillfrågade kunder, som nämnts tidigare, både anser att banken håller vad den lovar 
samtidigt som en relativt stor del av de tillfrågade har sett den externa marknadsföringen, bör 
gapet vara litet. Det ökar dock för SEB då kunderna inte är helt nöjda med interaktionen, till 
skillnad från FöreningsSparbankens kunder som är mer nöjda med interaktionen. Detta kan 
eventuellt bero på att FöreningsSparbanken lägger ned mer tid än SEB på att försöka anpassa 
sina erbjudanden efter kundens agerande samt att man lyckas ge ett bättre personligt 
bemötande genom det breda kontorsnätet. 
 
Utifrån denna information kan man förmoda att den interna och den externa 
marknadsföringen inte är så likriktad som man skulle kunna önska på någon av bankerna, men 
att ledningen på respektive bank ändå delvis lyckas få kunden att uppleva det man vill 
förmedla. 
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5.4.2 Tjänsteleveransgapet 
Gapet utgörs av vad ledningen vill göra och vad som verkligen händer inom verksamheten.  
 
Detta gap finns till viss del både inom FöreningsSparbanken och SEB, då man på vissa 
områden ser tydliga skillnader mellan vad ledningen säger och vad som medarbetarna på lägre 
nivåer uttrycker. Detta antas vara ett vanligt problem i stora företag.  
 
Det stora informationsflödet anser sig båda bankerna delvis ha problem med, vad som kan 
vara värt att påpeka är att FöreningsSparbanken inte bara har intern information på intranätet 
utan även i tryckt media, detta till skillnad från SEB. De båda bankerna verkar inte heller 
skilja sig avsevärt åt angående utbildningsfrågan, då båda anser att det finns goda möjligheter 
till vidareutbildning och avancemang för den som vill och har kapacitet.  
Tack vare FöreningsSparbankens historiska bagage kan man eventuellt se att man lättare i 
organisationen kan förmedla det banken i grunden står för, det vill säga ”Folkets bank”. SEB 
lyckas även de med att internt förmedla det som banken står för.   
 
Historiskt sett kan man nog säga att FöreningsSparbanken och SEB är varandras motsatser. 
Detta håller idag på att förändras då bankerna närmar sig varandra både ifråga om vad man 
står för, vad man vill uppnå och vilka kunder man riktar sig till.  
 

5.4.3 Gap i den upplevda tjänstekvaliteten 
Detta gap behandlar hur kunden upplever tjänsten i förhållande till den förväntade tjänsten.  
 
De berörda bankerna verkar ha relativt små gap i den upplevda tjänstekvaliteten, då samtliga 
kunder som svarat på enkäten är tämligen nöjda med sina banker och med tjänsternas 
utformning i allmänhet. 
 
Av de tillfrågade kunderna från FöreningsSparbankens har hela 78 % ”alltid” varit kund i 
banken. Detta är inte fallet för SEB där endast 40 % av de tillfrågade ”alltid” har varit kunder. 
Idag har 56 % av SEB:s tillfrågade kunder mer än en bank, medan endast 36 % av 
FöreningsSparbankens tillfrågade kunder har mer än en bank. Sammanfattningsvis kan det 
som nämnts ovan tyda på att FöreningsSparbankens tillfrågade kunder antingen är mer lojala 
än SEB:s tillfrågade kunder, eller att de är mer tröga vid val och eventuellt byte av bank. 
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6. Resultat 
I detta kapitel kommer en sammanfattning av analysen att presenteras. Den kommer att 
besvara uppsatsens syfte som är att ”Undersöka vad FöreningsSparbanken och SEB gör för 
att skapa mervärde till sina tjänster samt att undersöka hur kunden upplever detta”.  
 

6.1 Kvalitetsspecifikationsgapet 

6.1.1 FöreningsSparbanken  
Detta gap är litet, då kunderna upplever att banken till stor del håller vad den lovar. Detta kan 
man koppla till att de tillfrågade är nöjda med den information man får av bankpersonalen. 
FöreningsSparbanken försöker även anpassa sina erbjudanden efter kundens agerande. Gapet 
skulle kunna vara större då FöreningsSparbankens externa reklam inte har setts av mer än 
hälften av de tillfrågade, vilket enligt teorin är den kanal där man ger löften till kunderna. 
Utifrån denna information kan man förmoda att den interna och den externa 
marknadsföringen inte är så likriktad som man skulle kunna önska. 
 

6.1.2 SEB  
Enligt enkätundersökningen och de intervjuer som genomförts finns detta gap inom SEB. Då 
kunderna i undersökningen tycker att SEB håller vad de lovar samtidigt som en relativt stor 
del av de tillfrågade har sett den externa marknadsföringen, borde gapet vara litet. Gapet ökar 
dock då kunderna inte är helt nöjda med interaktionen.  
 

6.2 Tjänsteleveransgapet 
I och med att kvalitetsspecifikationsgapet finns i de båda undersökta bankerna finns även 
tjänsteleveransgapet.  
 

6.2.1 FöreningsSparbanken  
Detta gap finns inom FöreningsSparbanken, då man ser tydliga skillnader mellan vad 
ledningen säger och vad som medarbetarna på lägre nivåer uttrycker.  
 

6.2.2 SEB  
Detta gap är inte särskilt stort inom SEB, då det inte skiljer sig särskilt mycket åt vad 
ledningen säger och det man på lägre nivåer uttalar. 
 

6.3 Gap i den upplevda tjänstekvaliteten 

6.3.1 FöreningsSparbanken  
Hela 78 % av de tillfrågade har ”alltid” varit kund i banken samtidigt som de är tämligen 
nöjda med FöreningsSparbanken i helhet. De tillfrågade anser även att tjänsterna är mycket 
bra utformade. Utifrån det som nämnts ovan synes gapet vara litet, då den upplevda tjänsten 
verkar stämma överens med den förväntade tjänsten.  
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Det är även intressant att så få som 36 % av de tillfrågade kunderna på FöreningsSparbanken i 
dag har mer än en bank. Detta kan peka på att kunderna är lojala eller tröga vid val och 
eventuellt byte av bank. 
 

6.3.2 SEB  
Utifrån kundundersökningen synes gapet vara litet. De tillfrågade kunderna är i allmänhet 
tämligen nöjda med SEB och man tycker att bankens tjänster är mycket bra utformade. Detta 
kan tyda på att den förväntade tjänsten verkar stämma överrens med den upplevda tjänsten. 
Värt att nämna är att mer än hälften av de tillfrågade kunderna i dag har mer än en bank, 
vilket kan peka på att kunderna inte är lojala. 
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7. Slutsats 
I detta kapitel görs en tolkning av resultaten och analysen som redovisades i föregående del. 
Uppsatsens problemställning lyder ”Vilka interna och externa faktorer i en banks verksamhet 
skapar mervärde för kunden i syfte att bibehålla och stärka relationen mellan bank och 
kund?”, och kommer att besvaras i detta kapitel. Nedan följer en redogörelse för 
undersökningens slutsatser. 
 
Som tidigare nämnts har konkurrensen inom den svenska banksektorn ökat. Det har därför 
blivit allt viktigare för bankerna att behålla sina kunder, tillfredsställa dem och skapa 
mervärde för att på så sätt få dessa att öka konsumtionen av bankens tjänster (Intervju med 
Björn Julin 2005-03-18). 
 
Då vi applicerar de intervjuades uppfattning och de enkätsvar på de teorier vi har valt att utgå 
ifrån kan vi utröna följande: 
 
För att lyckas skapa mervärde genom interna faktorer är interaktionen med bankkunden 
mycket viktig. Banken bör enligt denna undersökning utbilda personalen så att den är 
kompetent och kunnig när den möter kunden. För att ytterligare underlätta att mervärde ska 
kunna skapas är relationsskapande aktiviteter en viktig faktor, detta för att bankens anställda 
ska trivas och vara en del av verksamheten. Detta i sin tur kan påverka interaktionen med 
kunden på ett sådant sätt att mervärde skapas. 
 
Mervärde kan genom externa faktorer skapas då bankkunderna upplever att banken finns 
tillgänglig, både vad det gäller att finnas på fysiska platser där kunden befinner sig samt via 
Internet och telefon. Det är även viktigt att man är användarvänlig där man är tillgänglig. 
Detta är extra viktigt gällande de komplexa och svårförståeliga tjänster som banker har. Man 
bör därför designa tjänster på ett användarvänligt sätt, annars kan erbjudandet förlora sin 
tillgänglighet och sitt mervärde. 
 
För att ge löften och skapa förväntningar hos bankkunderna, som sedan ska uppfyllas och i sin 
tur skapa mervärde kan den externa marknadsföringen spela en viktig roll. Den kan fungera 
som ett stöd i kundernas mervärdesskapande process om den av företaget används på rätt sätt.  
 
Vidare i mervärdesskapandet är det personliga mötet en viktig faktor. Mötet kommer att spela 
en större roll i framtiden, då kunder tenderar att allt mer sköta sina affärer via Internet och 
telefon. Detta resulterar i att kunden mer sällan besöker bankkontoret och vid de enstaka 
tillfällen detta sker gäller det att på ett bra sätt skapa en relation med kunden och ge kunden 
den service som önskas. Banken skapar tillsammans med kunden en bra tjänst och därigenom 
kan mervärde genereras. 
 
Man bör ha i åtanke att inga av dessa faktorer kan skapa mervärde var och en för sig. Det 
krävs att de samverkar. Det gäller för banken att förse kunden med de rätta möjligheterna, 
precis som teorin om mervärde säger, vilket innebär att man utforskar och utvecklar olika 
potentialer baserat på ett bra sätt utnyttja både bankens och kundens resurser. 
 
En generalisering av dessa slutsatser bör man vara försiktig med, bland annat då 
undersökningen endast är genomförd på två banker, och en stor majoritet av de tillfrågade i 
enkätundersökningen är bosatta i Stockholmsregionen. 
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8. Slutdiskussion 
I detta kapitel tas de funderingar och reflektioner upp som har kommit fram under arbetets 
gång. Det kommer även att framföras förslag på ämnen som kan vara av intresse för framtida 
undersökningar. 
 

8.1 Reflektioner och förslag på vidare forskning 
I undersökningen har vi kommit i kontakt med olika teorier och begrepp som utgör den 
teoretiska grunden för denna undersökning. Då denna studie utgörs av ett småskaligt 
forskningsprojekt, har vi inte haft tid eller möjlighet att ta i beaktande alla intressanta delar 
som kommit fram under undersökningens gång. 
 
Vi anser att det skulle vara intressant att fortsätta forska inom området hög- och 
låginvolvering vad gäller kopplingen till skapande av mervärde. Detta för att vi i denna 
undersökning har fått indikationer på att banktjänster är mindre involverande av vad teorin 
påvisar. I denna undersökning har det inte funnits tid att undersöka involveringsgraden mer 
ingående. 
 
Ytterligare ett område som vi tycker vore intressant att forska vidare inom är huruvida ett 
varumärke påverkar mervärdesskapandet. Då det ständigt kommer nya konkurrenter på 
bankmarknaden anser vi det mycket intressant att se hur dessa hävdar sig mot de större, mer 
väletablerade bankerna som har ett väl inarbetat varumärke, i processen att skapa mervärde. 
 
En annan aspekt som är av intresse att undersöka är i vilken grad organisationens uppbyggnad 
och historik påverkar skapandet av mervärde för kunder. Denna vinkel har vi fått upp ögonen 
för under denna uppsats då de studerade objekten poängterar dess historiska bagage och den 
därtill hörande hierarkiska uppbyggnaden av organisationen. 
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9. Kritisk granskning 
I detta kapitel granskas och diskuteras de val som gjorts i uppsatsen. Svårigheter och 
problem i uppsatsen som tagits upp tidigare men som behöver åskådliggöras ytterligare tas 
upp här. 
 

9.1 Författarnas jag och dess inverkan på uppsatsen 
Författarens jag har stor inverkan på uppsatsen och dess utfall, detta sker genom dennes 
värderingar, erfarenheter, identitet och bakgrund vägs in i resultatet (Denscombe 2000 s. 261). 
Ett annat problem är att tillförlitligheten kan bli låg då det ibland är svårt att uppnå 
objektivitet vid intervjuer (Denscombe 2000 s. 162). 
 
Ingen av författarna har haft några förkunskaper om uppsatsämnet. Detta påverkar validiteten 
på underökningen åt ett positivt håll. Trots detta kan olika tolkningar förekomma samt att 
vissa frågor kan tolkas som ledande, och påverka validiteten åt ett negativt håll.  
 

9.2 Metodkritik 
Nackdelen med fallstudier är generaliserbarheten. Trovärdigheten i de generaliseringar som 
görs utifrån resultatet kan bli svaga (Denscombe 2000 s. 53). Detta beror på att rimligheten att 
generalisera utifrån två fall är låg. Det som främst ifrågasätts är representativiteten i fallet då 
de två fallen kanske utgörs av något unikt som inte är generaliserbart (Denscombe 2000 s. 
48). Således är det viktigt att kunna bevisa att någon form av generaliserbarhet är möjlig, även 
då det rör två unika fall. Slutsatserna i denna uppsats är säkra för dessa specifika fall, men för 
en generalisering till andra fall skulle ett större urval vara nödvändigt. 
 
Under djupintervjuerna användes semistrukturerade frågor, där i förväg skrivna frågor med 
öppna svarsalternativ fungerade som underlag för intervjun. Valet av frågor gjordes utifrån 
den teoretiska referensramen. Kompletterande frågor ställdes under intervjun, vilket gör att 
det kan uppstå brister då man använder sig av frågor som står utanför de redan färdigställda 
intervjufrågorna. Och andra sidan gav det författarna en djupare insikt och större förståelse 
om bankernas verksamhet. De frågor som har ställts under intervjuerna kan även tolkas som 
ledande, även det gör att man kan ifrågasätta validiteten i undersökningen. Ytterligare 
problem som påverkar reliabiliteten och tillförlitligheten vid intervjuerna är att det är svårt att 
veta om de tillfrågade har svarat ärligt på frågorna (Denscombe 2000 s. 123). Det har tyvärr 
inte funnits tid för samtliga intervjuobjekt att kontrollera riktigheten i det insamlade materialet 
på grund av tidsbrist. Även detta påverkar undersökningens validitet (Denscombe, 2000 s. 
158). 
 
Vid enkätundersökningen användes ett bekvämlighetsurval. Det urvalet bygger på författarnas 
bekvämlighet, och under sådana omständigheter kan i princip vem som helst kontaktas för 
undersökning. Bristen med denna urvalsmetod är att urvalet inte blir representativt (Hartman 
1998 s. 210). Vid bekvämlighetsurval berörs reliabiliteten negativt. Andra problem som berör 
reliabiliteten och tillförlitligheten vid enkätundersökningen är att det är svårt att veta om de 
tillfrågade har svarat ärligt på frågorna. Vidare kan de frågor som ställts även tolkas som 
ledande, och det kan ifrågasätta validiteten i undersökningen. I enkätundersökningen har det 
använts fasta frågor med strukturerade svar.  
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Detta gör att möjligheten minskar för respondenten att ge svar på hur den egentliga 
inställningen och det verkliga förhållandet till ämnet är (Denscombe 2000 s. 123). 
Åldersfördelningen på respondenterna i enkätundersökningen kan ha påverkat utfallet av 
undersökningen, vilket författarna är medvetna om. 
 
Författarna är medvetna om ovannämnda brister och har klart uttryckt i undersökningens 
slutsatser att en generalisering till andra banker och verksamheter med syfte att skapa 
mervärde för kunder bör göras med försiktighet. 
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Bilaga 1 

Djupintervjufrågor 
 
1. Vilken är bankens affärsidé? 
 
2. Vad vill banken uppnå? 
 
3. Vad vill banken förmedla? 
 
4. Hur vill banken uppfattas? 
 
5. Varför skall kunderna välja banken? 
 
6. Vilken är bankens målgrupp/huvudsegment? 
 
7. Har ni någon speciell inriktning? 
 
8. Vill ni bli förknippade med några speciella nyckelord? 

 
9. I vilken utsträckning använder banken sig av utbildningar, hur ser dessa ut, vem får gå, i 

vilket syfte? 
 
10. Hur ser bankens organisationsstruktur? 
 
11. I vilken utsträckning jobbar ni med interna infosystem? 
 
12. Vad gör banken för att skapa en positiv stämning och laganda? 
 
13. Hur ser bankens externa marknadsföring ut? 
 
14. Genom vilka kanaler försöker banken nå kunderna? 
 
15. Vem styr och utformar den externa marknadsföringen? 
 
16. Vad gör banken för att förstärka befintliga kundrelationer och behålla dem? 
 
17. Hur följer banken upp kunderna? 
 
18. Vilken är den svagaste/starkaste länken i bankens mervärdesskapande? 
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Bilaga 2 

Enkätfrågor 
 
1. Hur blev du kund i denna bank? 
 Har alltid varit kund   Bytte vid bolån   Annat skäl:_____________________________ 
 
2. Har du bolån i denna bank? 
 Ja   Nej  Har inga bolån 
 
3. Anser du att du har sökt mycket information inför val av bank?  
Mycket lite 1 2 3 4 5 Väldigt mycket 
 
4. Hur länge har du varit kund i denna bank? 
 0-3 år   4-10 år   11 – 15 år   16 år -  
 
5. Avser du byta bank inom kort? 
 Ja   Nej   Inte vad jag har planerat 
 
6. Hur nöjd är du med din bank? 
Mycket lite 1 2 3 4 5 6 Väldigt mycket 
 
7. På grund av vilka skäl skulle du kunna tänka dig att byta bank? 
 Personalens kompetens   God kundservice   Bra tillgänglighet   Tjänstens utformning 
 
8. Har du haft fler än en bank? 
 Ja, om ja hur många:_________________ 
 Nej  
 
9. Har du för tillfället fler än en bank? 
 Ja, om ja hur många:_________________ 
 Nej 
 
10. Hur upplever du mötet med bankpersonalen? 
Oinformativt 1 2 3 4 5 6 Mycket informativt   
Opersonligt bemötande 1 2 3 4 5 6 Personligt bemötande 
 
11. Hur upplever du din bankrådgivare i fråga om kompetens och kunskap? 
Väldigt dålig  1 2 3 4 5 6 Mycket bra 
 
12. Hur upplever du bankens reklam i media? 
Oinformativ och oseriös 1 2 3 4 5 6 Informativ och seriös 
 Har inte sett någon 
 
13. Håller din bank vad den lovar? 
Nej, aldrig 1 2 3 4 5 6 Ja, alltid  
 
14. Hur ofta besöker du din bank? 
1 ggr/vecka  1 ggr/månad  1 ggr/år  Mindre än 1 ggr/år 
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15. Vad anser du om banktjänsternas utformning i allmänhet? 
Dåligt 1 2 3 4 5 6 Väldigt bra 
 
16. Hur fungerar din bank på Internet? 
Väldigt dåligt  1 2 3 4 5 6 Mycket bra 
 Använder ej Internet! 
 
17. Vid eventuell utlandsvistelse fungerar min bank: 
Väldigt dåligt  1 2 3 4 5 6 Mycket bra 
 Använder ej banken vid utlandsvistelse 


