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Abstract 
 
Today almost all companies compete with services which gives us 
consumers a large range to choose among. Well aware of all the alternatives 
that are available on the market, we also become more critical to the quality 
of goods and services. For that reason our interest arouse to examine, on the 
basis of which strategies as companies within the branch of bank- and 
insurance works, to reach good quality at their services. Also which quality 
factors that the companies consider being important in the supply of a 
service.  
 
Since the technique brings constant changes in our weekday and therefore 
also our pattern of consumption, we ask ourselves how big impact it gets at 
the customers’ quality experience. Therefore, we found it interesting to also 
examine in which extent the companies consider that services via telephone 
and Internet can replace the personal meeting.       
 
To answer our questions, in our empirical survey we have chosen to 
implement a few qualitative deep interviews with bank- and insurance 
companies. With help from the theory and the empery, we have in the 
process of analysis, discerned that the companies differentiates in there way 
of viewing the customer. Some of the companies put more effort in advanced 
and customer adapted services, while others focuses at the ability to offer 
standard services to a lower price. Depending on the strategy, the 
companies’ value the quality factors different. We can see that available is a 
returning quality factor. Knowledge, simplicity in the communication and 
offers, and personal refutes are then mentioned.      
 
The survey shows further that all the examine companies are more or less 
concentrated on relations in there competition strategy. We believe that 
competing with help of relations is a condition in today’s world when 
products and services become more and more homogeneous. We can 
establish that half of the examined companies see some disadvantages in the 
fact that the services automizes. The selling occasion’s decreases and it gets 
harder to create relations with some customers that almost never need to visit 
the offices. The more concentrated on relations the company are, the lesser 
they think that services via telephone and Internet can replace the personal 
meeting.         
 
Keywords: strategies, service quality, quality factors, customer relations, 
personal meetings, bank- and insurance companies 
 



Sammanfattning 
 
Idag konkurrerar i stort sett alla företag med tjänster vilket gör att vi som 
konsumenter har ett stort utbud att välja mellan. Väl medvetna om alla de 
alternativ som finns tillgängliga på marknaden, blir vi också mer kritiska till 
kvaliteten på varor och tjänster. Vårt intresse väcktes därför för att 
undersöka utifrån vilka strategier som företag inom bank- och 
försäkringsbranschen arbetar för att uppnå god kvalitet på sina tjänster, samt 
vilka kvalitetsfaktorer som företagen anser är viktiga vid förmedlingen av en 
tjänst.  
 
Eftersom tekniken medför ständiga förändringar i vår vardag och däribland 
våra konsumtionsmönster, frågar vi oss hur stor inverkan det får på kundens 
kvalitetsupplevelse. Vi finner det därmed intressant att även undersöka i 
vilken grad som företagen anser att tjänster via telefon och Internet kan 
ersätta det personliga mötet.  
 
För att kunna besvara våra frågor har vi i vår empiriska undersökning valt att 
genomföra ett fåtal kvalitativa djupintervjuer med bank- och 
försäkringsbolag. I vår analysprocess har vi med hjälp av teorin och empirin 
kunnat urskilja att företagen skiljer sig åt i sitt sätt att se på kunden. Några av 
företagen satsar mycket på avancerade och kundanpassade tjänster medan 
andra fokuserar mer på att kunna erbjuda standardtjänster till ett lägre pris. 
Beroende på strategi värderar företagen kvalitetsfaktorerna olika högt. Vad 
vi kan se är att tillgänglighet är en återkommande kvalitetsfaktor. Därefter 
nämns bland annat kunskap, enkelhet i kommunikation och erbjudanden, 
samt personligt bemötande.  
 
Den gjorda undersökningen visar vidare att samtliga företag som undersökts 
är mer eller mindre relationsinriktade i sin konkurrensstrategi. Att 
konkurrera med hjälp av relationer tror vi är en förutsättning i dagens 
samhälle då produkter och tjänster blir allt mer homogena. Vi kan konstatera 
att hälften av de företagen vi undersökt, ser vissa nackdelar med att 
tjänsterna automatiseras. Försäljningstillfällena minskar och det blir svårare 
att skapa relationer med somliga kunder som nästan aldrig behöver besöka 
kontoren. Ju mer relationsinriktat företaget är, desto mindre tror de att 
tjänster via telefon och Internet kan ersätta det personliga mötet. 
 
Nyckelord: strategier, tjänstekvalitet, kvalitetsfaktorer, kundrelationer, 
personliga möten, bank- och försäkringsbolag 
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1. Inledning 
Det här kapitlet inleds med en problembakgrund, följd av en avsmalnande 
problemdiskussion som sedan mynnar ut i en problemformulering. 
Problemavgränsning, syfte och definitioner tar därefter vid. Kapitlet 
avslutas med en tänkt disposition över strukturen på uppsatsen.   
 

1.1 Problembakgrund 
 
De flesta företag verkar idag på en intensiv och föränderlig marknad. Med 
fler aktörer och hårdare konkurrens blir det allt vikigare att profilera sig. Det 
hårda klimatet har gjort det svårare att särskilja sig via fysiska produkter. 
(Kotler et al. 2005) Det här har lett till att i stort sett alla företag numera 
konkurrerar med tjänster (Grönroos, 2002).   
 
Den hårda konkurrensen bidrar även till att vi konsumenter möts av en 
mängd intryck som försöker påverka oss. För att fånga vår uppmärksamhet 
kan ett företag ha olika strategier. Ett sätt att göra sig synlig är genom så 
kallad massmarknadsföring. Ett annat sätt är att skapa nära relationer till 
kunden. (Grönroos, 2002) Enligt Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) gäller 
det att skapa en stark kundrelation genom att välja rätt kunder och försöka få 
kunderna att komma närmare företaget.  
 
Konsumenterna har dessutom ett stort utbud av varor och tjänster att välja 
mellan. Möjligheten till att välja fritt, leder också till att de blir mindre 
trogna. Feurst (1999) menar att det finns tecken på att ”trohet” mot 
varumärken och leverantörer sjunker, eftersom produkterna anses vara 
likvärdiga. För att motstå konkurrensen försöker många företag binda upp 
kunden på olika sätt, exempelvis genom att marknadsföra lojalitetsprogram. 
(Feurst, 1999) Väl medvetna om alla de alternativ som finns tillgängliga på 
marknaden, blir vi konsumenter mer kritiska till kvaliteten på varor och 
tjänster. Därmed höjs våra förväntningar, vilket är viktigt för företagen att 
tänka på. (Gayathri, H, Vinaya, M.C. Lakshmisha K. 2006)  
 
Tjänster består av processer, där produktion och konsumtion oftast 
sammanfaller. Eftersom både köpare och säljare är en del i processen, kan 
upplevelsen av en tjänst variera från kund till kund. Tjänsters 
mångdimensionalitet, samt kundens inverkan på kvalitetsbedömningen, gör 
dem oerhört komplexa.  Därför är det så viktigt att tjänsteföretagen vet vad 
kunderna förväntar sig och vad de värdesätter. (Grönroos, 2002)  
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För att uppnå en god kvalitet på varor och tjänster, behöver företag också ta 
hänsyn till förändringar i dess omgivning. Den kanske mest betydelsefulla 
kraften som formar företagens öde kan vara den teknologiska. Det beror på 
den snabba utvecklingen inom området som ständigt kräver uppmärksamhet. 
Därför blir det viktigt att kunna avgöra om de teknologiska förändringarna 
kommer att påverka företagets förmåga att tillfredsställa kundernas behov. 
(Kotler et al. 2005) Feurst hävdar att alla affärsverksamheter som klarar sig 
utan fysiska transaktioner, får härmed helt nya förutsättningar. 
Informationstekniken gör det möjligt att pricka rätt kunder, anpassa 
erbjudanden, samt hålla reda på alla kundrelationer och deras utveckling. 
(Feurst, 1999) 
 

1.2 Problemdiskussion  
 
Att det är viktigt att skapa nöjda kunder, visar en gammal regel som säger att 
det kostar fem till sex gånger mer att skaffa en ny kund, än att behålla en 
befintlig (Grönroos 2002). Det råder dock delade meningar om vilken 
strategi som skapar nöjda kunder. Är det massproducerade varor och 
tjänster, eller anpassning till kundens individuella önskemål? Är det 
marknadsandel, eller är det kundandel? (Feurst, 1999) En del företag hävdar 
att kunderna bara vill betala för kärnlösningen, det vill säga en fysisk 
produkt eller tjänst, och att det bara är priset som är viktigt. Andra menar att 
det är servicekvalitet som skapar kundvärde. (Grönroos, 2002)  
 
Mycket visar på att de största insatserna ska koncentreras till de befintliga 
och de mest intressanta potentiella kunderna. (Blomqvist, Dahl och Haeger, 
2004) Satsningar på förbättrad tjänstekvalitet är en vinststrategi för båda 
parter i en kundrelation. Utmärkt service betalar sig två gånger – både för 
kunden och för leverantören. För kunden är fördelarna sjunkande kostnader 
för att upprätthålla relationen till leverantören. Kunden slipper också besvär 
med att söka upp en ny leverantör eller att inleda en ny relation. För 
leverantören innebär bra service en möjlighet att höja priset över 
marknadsnivån. Det kan också leda till avsevärda kostnadsbesparingar 
eftersom relationskostnaderna sjunker. (Grönroos, 2002) Problemet är att 
många chefer inte anser att det går att höja kvaliteten och samtidigt öka 
produktiviteten, utan att det ena sker på det andras bekostnad. Att förbättrad 
kvalitet skulle innebära ökade kostnader, är en myt. Uttrycket ”kvalitet är 
gratis” grundas på vetskapen om att 20% av tillverkningsföretagens 
kostnader beror på fel som de sedan varit tvungna att rätta till. Grönroos 
hävdar att det sannolikt inte ser mycket bättre ut i tjänsteföretag.  Det har 
sagts att uppemot 35% av driftskostnaderna i ett tjänsteföretag beror på 
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bristande kvalitet. Svårigheterna i att mäta kvalitet i tjänster tros ligga bakom 
den höga siffran. (Grönroos, 2002) 
 
Hur kunden upplever tjänstekvalitet beror delvis på vad kunden får ut av 
tjänsten, och delvis på hur kunden erhåller tjänsten. Forskarna tycks dock 
vara relativt eniga om att den avgörande faktorn för kundens upplevelse, är 
oftast hur tjänsten förmedlas. Den här kvalitetsdimensionen beror till stor del 
på hur tjänstemötena hanteras av leverantören. (Grönroos, 2002) 
 
Det har utvecklats olika teorier om vilka faktorer som kunden använder vid 
bedömningen av tjänstens kvalitet. Kvalitetsfaktorerna är centrala och bör 
övervägas vid mätning och förbättring av tjänstekvalitet. (Al-Hawari, M. 
2005) Flera forskare hävdar även att det är kritiska händelser i samspelet 
mellan köpare och säljare som till största del påverkar hur nöjd kunden är 
med en tjänst. Samtidigt är det också tydligt hur den tekniska utvecklingen 
skapar nya möjligheter (Kotler et al. 2005).  
 
Tack vare utvecklingen av informationsteknologin, förändras också formen 
för ett företags kundrelationer. Det personliga mötet ersätts i stor 
utsträckning med elektroniskt skötta relationer. (Blomqvist, Dahl & Haeger, 
2004) Användandet av teknologin har därför de senaste åren blivit vanligare 
i framförallt banker och försäkringsbolag (Albrecht, K. 2003). 
Teknikbaserade tjänster, där bland annat Internet och telefon ingår, har 
medfört ökade värden för kunden samt reducerade kostnader för företagen. 
Det har dessutom resulterat i att många kunder numera sköter sina 
bankärenden själva. (Al-Hawari, M. 2005)  
 
Finns det då några risker med att leverera allt mer tjänster via telefon och 
Internet? 
 
Albrecht, K. (2003) tror att många företag begår ett misstag då teknologin 
blir en förbindelse mellan kunden och företaget. Al-Hawari, M. (2005) 
menar att det blir svårare för exempelvis banker att differentiera sig med 
hjälp utav automatiserade tjänster såsom Internetbanken. Blomqvist, Dahl 
och Haeger (2004) menar att ett företag bör identifiera kundmöten som är 
särskilt betydelsefulla för upplevelsen av relationen, så kallade kritiska 
kundmöten. Om företaget misslyckas med kundmötena är det lätt hänt att 
kunden söker sig till en annan leverantör. (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004) 
 
Den tekniska kvalitetens försprång kan lätt motverkas om företaget 
åsidosätter samspelet mellan köpare och säljare (Grönroos, 2002). Utöver 
den tekniska biten krävs det även att de anställda är kompetenta, har den 
rätta attityden och ett högt engagemang så att de kan förmedla tjänsten på 
bästa sätt (Arnerup & Edwardsson, 1992). 



4 

1.3  Problemformulering  
 
Ett avstamp gjordes från en generell och bred bakgrundsbeskrivning, följd av 
en avsmalnande problemdiskussion, för att nu till sist mynna ut i en 
problemformulering. För att kunna besvara vårt huvudproblem har vi valt att 
dela upp vår problemformulering i två delproblem.  

1.3.1 Huvudproblem 

Utifrån vilka strategier arbetar företag inom bank- och försäkringsbranschen 
för att uppnå god kvalitet på sina tjänster?  

1.3.2 Delproblem 

- Vilka kvalitetsfaktorer anser företagen är viktiga vid förmedlingen 
av en tjänst? 

 
- I vilken grad anser företagen att tjänster via telefon och Internet kan 

ersätta det personliga mötet? 
 

1.4  Problemavgränsning 
 
Vi har valt att begränsa vår uppsats till att studera tjänsteföretag inom bank- 
och försäkringsbranschen. Uppsatsen begränsas även till att endast beröra 
sändarperspektivet, det vill säga företagens syn på problemet.  

1.5  Syfte 
 
Syftet är att undersöka, beskriva, jämföra och analysera utifrån vilka 
strategier som banker och försäkringsbolag arbetar för att uppnå god kvalitet 
på sina tjänster. Vi syftar även till att undersöka, beskriva, jämföra och 
analysera vilka kvaliteter som är viktiga vid förmedlingen av en tjänst, samt i 
vilken grad tjänster via telefon och Internet kan ersätta det personliga mötet.   
 

1.6 Definitioner  
 
Relation: En relation har vuxit fram när kunden anser att kund och leverantör 
tänker på samma sätt, det finns något som binder parterna samman. 
(Grönroos, 2002) 
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Tjänstekvalitet: Består av två dimensioner: en resultatinriktad dimension och 
en processinriktad dimension. Den resultatinriktade kvaliteten är vad 
kunderna erhåller i samspelet med ett företag, den processinriktade 
kvaliteten är hur (på vilket sätt) tjänsten förmedlas. (Grönroos, 2002)    
 
Automatiserad tjänstekvalitet: I uppsatsen syftar det till kvalitet i 
Internetbank, ATM, och telefonbank.  
 

1.7 Disposition  
 
Inledning 
Det första kapitlet är tänkt att ge läsaren en inblick i det valda uppsatsämnet. 
En generell bakgrundsbeskrivning följs sedan av en problemdiskussion, som 
i sin tur mynnar ut i en problemformulering. Problemavgränsning, syfte samt 
definitioner ingår även i det första kapitlet.  
 
Metoddiskussion 
Det andra kapitlet innehåller en grundlig genomgång av metodanvändandet 
där motiveringar till de val vi gör finns med som ett genomgående inslag. Vi 
har medvetet valt att placera metodavsnittet innan teoriavsnittet med syfte att 
i ett tidigt skede få läsaren att skapa förståelse för den tänkta arbetsmodellen.    
 
Teoretisk referensram 
Det tredje kapitlet presenterar den teori vi valt att understödja vår uppsats 
med. Valda modeller illustreras.  
 
Empiri och analys 
Det fjärde kapitlet behandlar det empiriska materialet vi samlat in under vår 
gjorda undersökning, samt den analys som gjorts med utgångspunkt från 
såväl teorin som empirin.  
 
Slutsatser  
Det femte kapitlet presenterar de slutsatser vi kommit fram till efter att ha 
genomfört undersökningen.  
 
Avslutande diskussion 
Det sjätte kapitlet avrundar uppsatsen med en validitets- och 
reliabilitetsutvärdering. Förslag på fortsatt forskning ges.  
 
Källförteckning 
Det sjunde kapitlet redogör för samtliga källor som på något sätt använts i 
uppsatsen.  
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2. Metoddiskussion 
Nedanstående kapitel beskriver utförligt det tillvägagångssätt vi kommer att 
använda oss utav i uppsatsprocessen. Vetenskapsinriktningarna positivism 
och hermeneutik beskrivs, samt vårt val av inriktning. På samma sätt 
behandlas undersökningens forskningsansats, bestämning av 
undersökningsproblem, undersökningsmetod, undersökningsansats, urval, 
datainsamlingskälla, datainsamlingsteknik, samt de betydelsefulla 
begreppen reliabilitet och validitet.  
 

2.1 Vetenskaplig huvudinriktning 
 
Det finns två huvudsakliga skolbildningar eller vetenskapliga sätt att förhålla 
sig till ett forskningsproblem. De båda synsätten är positivism och 
hermeneutik vilka presenteras nedan. (Patel & Davidsson, 2003)   

2.1.1 Positivism och Hermeneutik 

Positivismen har sin grund i ett empiriskt/naturvetenskaplig synsätt. Det tar 
sig uttryck i att positivisten vill bygga upp kunskap bestående av generella 
lagar som beskriver orsaks- och verkansamband. Idealet är att kunna 
formulera hypoteser och teorier i form av matematiska formler. Ett annat 
kännetecken för positivismen är att helheten i ett problem alltid kan studeras 
genom att reducera helheten i delar och studera var del för sig. Forskaren ska 
alltid vara objektiv. Politisk, religiös eller känslomässig läggning får aldrig 
påverka forskningsresultatet. (Patel & Davidsson, 2003) Forskaren ska alltid 
försöka finna sanningen utan att påverkas av yttre etiska förhållanden 
(Holme & Solvang, 1997). Positivisterna har ofta fått stå för analysering av 
kvantitativa, statistiska hårddatametoder (Patel & Davidsson, 2003).  
 
Hermeneutik betyder i princip tolkningslära och syftar till förståelse av och 
tolkning av människans existens och dess handlingar. Hermeneutiken 
tillämpas inom vetenskapliga områden såsom human-, kultur- och 
samhällsvetenskap. Ett allmänt humanistiskt - hermeneutiskt synsätt kan 
sägas vara motsatsen till det positivistiska. Den hermeneutiska forskaren 
tillåts att vara öppen och subjektiv och utgå från sin egen förståelse av 
problemet. Hermeneutikern, utgår till skillnad från positivisten, från helheten 
i forskningsproblemet för att sedan ställa helheten i relation till delarna. 
Synsättet lämpar sig för kvalitativ förståelse och tolkning av mänskliga 
beteenden och handlingar. (Patel & Davidsson, 2003) 
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2.1.2 Val av vetenskaplig huvudinriktning 

Vi har valt att söka svar på vårt undersökningsproblem genom att inta ett 
humanistiskt - hermeneutiskt förhållningssätt. Det motiveras med att vi söker 
en helhetsförståelse för vårt problemområde. Eftersom det hermeneutiska 
synsättet är, till skillnad från positivismen, lämpligt vid tolkning av 
mänskliga handlingar, anser vi att det synsättet passar våra forskningsfrågor 
bäst.  

2.2. Forskningsansats 
 
När vi ska producera ny kunskap väljer vi vanligtvis mellan en deduktiv eller 
en induktiv metod (Andersen 1998, s. 29). Abduktion kan sägas vara ett 
mellanting till deduktion och induktion, vilken används när undersökaren 
växlar mellan teori och empiri (Patel & Davidsson, 2003). Vi har valt att inte 
gå närmare in på abduktion, utan presenterar endast forskningsansatserna 
deduktion och induktion nedan.   

2.2.1 Deduktion och Induktion  

Den deduktiva metoden är den mest formaliserade och kallas för bevisandets 
väg (Holme & Solvang, 1997). Vid deduktion drar vi slutsatser om något 
utifrån generella principer om enskilda händelser (Andersen, 1998). Det 
innebär att vi utgår från en teori och testar den på empirin. De empiriska 
undersökningarna kan på så sätt stärka eller försvaga tilliten i teorin. Den 
induktiva metoden kallas för upptäcktens väg och är motsatsen till 
deduktion. (Holme & Solvang, 1997) Induktion innebär att vi utgår från 
empirin för att sluta oss till generell kunskap om teorin. Metoden är vanlig 
vid explorativa undersökningar och fallstudier. (Andersen, 1998) 
 
I praktiken blir det svårt att skilja mellan deduktiva och induktiva 
tillvägagångssätt. Det gäller framförallt i samhällsvetenskapliga studier och 
fallstudier, där de två tillvägagångssätten används samtidigt under hela 
processen och därmed blir invävda i varandra. (Andersen, 1998) 

2.2.2 Val av forskningsansats 

Den forskningsansats som vi huvudsakligen kommer att använda oss utav är 
induktion. Valet motiveras med att vi mestadels utgår ifrån empirin, då vi 
undersöker vilka strategier företag i bank- och försäkringsbranschen har för 
att uppnå god kvalitet på sina tjänster. Resultatet jämförs därefter med valda 
teorier. Valet motiveras ytterligare med att induktion är vanligt 
förekommande vid fallstudier, vilket vår undersökning kommer att utmärkas 
av. Även om induktion är vår huvudsakliga forskningsansats finns det även 
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vissa inslag utav deduktion. Det tar sig utryck i att vi till viss mån även 
kommer att utgå från befintliga teorier.  

2.3 Bestämning av undersökningsproblem 
 
Syftet beskriver undersökningens inriktning och målsättning. Det är viktigt 
att kunna gå tillbaka till syftet vid oklarheter. Syftesformuleringar kan delas 
in i tre olika grupper, beroende på vald inriktning: explorativa, beskrivande 
eller förklarande. (Christensen et al. 2001) 

2.3.1 Explorativt  

Det explorativa syftet används främst då den som undersöker något inte vet 
särskilt mycket om undersökningsproblemet. Syftet är i första hand till för 
att skapa en övergripande bild av till exempel en bransch och svarar därför 
främst på olika ”Vad” -frågor. En explorativ undersökning ger sällan några 
exakta svar. Alla undersökningar är till viss del explorativa då ett explorativt 
syfte kan beskrivas som en upptäcktsresa. (Christensen et al. 2001)  

2.3.2 Beskrivande  

Det beskrivande syftet används då undersökaren har god kännedom om ett 
marknadsproblem men saknar en klar och tydlig bild. Den beskrivande 
undersökningen besvarar frågor som; ”Hur”, ”Vem”, ”Var” och ”När”. Ett 
beskrivande syfte är vanligt vid marknadsundersökningar. Den som 
undersöker marknadsfenomenet kommer i viss mån även att vara explorativ 
eftersom den måste ha en god förståelse för det som äger rum. (Christensen 
et al. 2001) 

2.3.3 Förklarande  

Ett förklarande syfte används då undersökaren redan känner till det som ska 
undersökas, samt har en bra beskrivning. Syftet är att ta reda på varför något 
fungerar som det gör. En sådan typ av undersökning bygger oftast på 
explorativa och beskrivande undersökningar och besvarar främst ”Varför” -
frågor. (Christensen et al. 2001) 

2.3.4 Val av undersökningsproblem  

Vårt syfte kommer att ha en beskrivande karaktär då vårt huvudsakliga mål 
är att beskriva och jämföra företagen. Försök till att analysera materialet 
kommer också att göras. Eftersom vi genomför undersökningen för att skapa 
oss en bild av bank- och försäkringsbranschen, kommer vår uppsats även att 
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ha inslag av det explorativa syftet, vilket blir nödvändigt för att skapa 
förståelse för undersökningsproblemet.  
 

2.4 Undersökningsmetod 
 
Det finns två huvudsakliga metoder för att samla in data, nämligen 
kvalitativa – och kvantitativa metoder (Andersen, 1998). 
Problemformuleringen styr vilken metod som är lämpligast att använda. De 
båda metoderna har både styrkor och svagheter. Det kan således vara en 
fördel att kombinera metoderna i samma undersökning, eftersom de 
kompletterar varandra. (Holme & Solvang, 1997) Enligt Christensen et al. 
(2001) kan verkligheten ses som både kvalitativ och kvantitativ, därför är 
typerna av data inte oberoende av varandra.  

2.4.1 Kvalitativ och Kvantitativ metod 

Genom kvalitativ data kan vi skapa en djupare förståelse för komplexiteten i 
det problem vi studerar (Andersen, 1998). I den kvalitativa undersökningen 
är helhetsförståelsen det viktigaste. Verklighetens sammanhang beskrivs 
genom exempelvis texter, bilder och modeller. Målet är att lyfta fram 
eventuella samband och teorier. På så sätt tillåts den kvalitativa 
undersökningen att vara mindre strukturerad och begränsad än den 
kvantitativa undersökningen. (Christensen et al. 2001)  
 
Den kvantitativa datan ger oss möjlighet att studera specifika sammanhang 
eller delarna av helheten. Kvantitativ data är ofta utryckt i siffror, antal, 
mängd och frekvens, vilket kan bearbetas instrumentellt eller statistiskt. 
Resultatet analyseras främst genom att försöka upptäcka, fastställa och mäta 
samband mellan olika variabler. Undersökningen är strukturerad och 
begränsad av förutbestämda utgångspunkter och hypoteser. (Christensen et 
al. 2001) Den information som samlas in är främst upplagd för att kunna 
göra statistiska generaliseringar (Holme & Solvang, 1997). En kvantitativ 
undersökning är lämpligast att använda när du redan vet en del om det som 
ska undersökas eller när du vill testa existerande teorier (Christensen et al. 
2001).  

2.4.2 Val av undersökningsmetod 

Den undersökningsmetod vi kommer att använda är kvalitativ. Precis som vi 
tidigare nämnt, söker vi en helhetsförståelse för hur företag i bank- och 
försäkringsbranschen arbetar för att uppnå god kvalitet på sina tjänster. Vi 
har därför valt att genomföra flera djupintervjuer med olika banker och 
försäkringsbolag. Frågorna kommer att ha sin utgångspunkt från vår 
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teoretiska referensram. För att kunna erhålla förståelse för de här frågorna 
anser vi att den kvantitativa metoden är för ytlig och begränsad. Därför 
tillämpar vi en kvalitativ metod.  
 

2.5 Undersökningsansats 
 
Det finns fyra generella undersökningsansatser: tvärsnitts-, fallstudie-, 
longitudinell- och experimentell ansats. Vid valet av ansats spelar 
undersökningens omfång och räckvidd en avgörande roll. En analytisk 
dimension anger hur bred respektive djup undersökningen är och 
tidsdimensionen anger om det är en undersökning av engångstyp (ad hoc) 
eller om den är återkommande. Vart gränsen går mellan de olika ansatserna 
behöver inte vara glasklar om du väljer att studera flera dimensioner 
samtidigt. (Christensen et al. 2001) Med utgångspunkt från vårt syfte har vi 
valt att endast berätta om den ansats som är relevant för vår undersökning, 
nämligen fallstudien.  

2.5.1 Fallstudie 

Fallstudieansatsen lämpar sig ofta när du vill tränga djupt igenom ytan på ett 
problem och skapa förståelse. Fallstudien är kvalitativ där få 
undersökningsenheter studeras under ett tillfälle eller över tiden. 
Undersökningen kan innehålla både kvalitativa och kvantitativa sekundär- 
och primärdata. Med fallstudieansatsen kan du endast göra analytiska 
generaliseringar för att klargöra mönster och skapa förståelse för komplexa 
samband. Den lämpar sig till exempel för att fånga processer där människor 
integrerar med varandra. En fallstudie kan ha ett explorativt, beskrivande 
eller förklarande syfte. Eftersom avsikten med en fallstudie är att skapa så 
djup förståelse som möjligt över ett problem, kan det vara lämpligt att 
använda sig av flera datainsamlingstekniker som till exempel djupintervjuer, 
observationstekniker eller mindre enkätundersökningar. Det kan också vara 
bra att komplettera med olika sekundärdata. Ansatsen har en flexibel och 
ostrukturerad analytisk logik, vilket också är en svaghet som den kritiserats 
mycket för. (Christensen et al. 2001) 

2.5.2 Val av undersökningsansats 

Med hänsyn till att vi valt att skapa oss en helhetssyn på 
undersökningsproblemet genom en kvalitativ metod, anser vi att vår 
undersökningsansats är en fallstudie. Motivet är också att den bedöms vara 
lämplig för att beskriva processer där människor integrerar med varandra. 
Eftersom vi kommer att undersöka vilka kvalitetsvariabler som är viktiga i 



11 

integrationsprocessen mellan tjänsteleverantör och kund, passar 
fallstudieansatsen för vår undersökning.   

2.6 Urval 
 
Det kan ofta vara svårt att undersöka en hel målpopulation, det vill säga den 
grupp av individer eller enheter som önskas undersökas. Därför kan det vara 
tvunget att göra ett urval från populationen. Generaliseringar och slutsatser 
dras sedan utifrån urvalet som antas gälla för hela målpopulationen. 
Generellt är det så att ju större urval, desto större sannolikhet att urvalet 
överensstämmer med målpopulationens, men urvalet kommer aldrig att 
motsvara hela populationens. Ovanstående påverkar undersökningens 
resultat, generaliserbarhet och representativitet. Därför bör urvalets fel och 
brister, samt undersökningens bortfall alltid beaktas. De olika 
urvalsmetoderna kan antingen vara ett sannolikhetsurval eller ett icke-
sannolikhetsurval. Beroende på vilken urvalsmetod som väljs, är det viktigt 
att urvalet stämmer överens med undersökningens syfte och den metod som 
ska användas. (Christensen et al. 2001) 

2.6.1 Sannolikhetsurval och Icke-sannolikhetsurval 

Ett sannolikhetsurval betyder att alla respondenter i målpopulationen har en 
chans att bli utvalda. Urvalet sker därför slumpmässigt. (Christensen et al. 
2001) Då vi i vår undersökning endast kommer att använda oss av icke-
sannolikhetsurval, har vi valt att inte beskriva sannolikhetsurval närmare.  
 
Icke-sannolikhetsurval används vid kvalitativa undersökningar då det önskas 
djupare information från respondenten för att ta reda på bakomliggande 
orsaker till ett problem. Vid ett icke-sannolikhetsurval sker urvalet inte 
slumpmässigt vilket innebär att alla respondenter i en målpopulation inte har 
samma chans att komma med i undersökningen. Vid användandet av den här 
metoden går det därför aldrig att göra statistiska generaliseringar. Resultatet 
kan därmed bli aningen snedvridet om det präglas av hög grad av 
undertäckning eller övertäckning från målpopulationen till urvalet. Trots 
nämnda problem kan informationen som erhålls i kvalitativa undersökningar 
vara mycket värdefull för att skapa förståelse.  
 
Det finns olika typer av icke-sannolikhetsurval. (Christensen et al. 2001) De 
två urvalen som är tänkbara för vår undersökning presenteras här nedan. 
 
Strategiskt urval – urvalsmetoden innebär att undersökaren själv väljer ut 
från målpopulationen vilka respondenter som ska ingå i urvalet. Du kan välja 
att försöka få en så stor spridning och bredd i underökningen som möjligt 
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genom att välja många olika typer av respondenter, vilket kallas för ett 
heterogent urval. Eller så kan du välja att studera extrema fall, det vill säga 
respondenter som är extremt olika varandra. Det finns även möjlighet att 
studera typfall för att få en så generell bild av målpopulationen som möjligt. 
Det kallas då för ett homogent urval. (Christensen et al. 2001) 
 
Bekvämlighetsurval – här väljs de respondenter som har möjlighet att delta i 
undersökningen, efter att de blivit tillfrågade. En avgörande betydelse för 
vilka som kommer med i urvalet är deras tillgänglighet. Ett exempel på det 
är om du ska undersöka studenter och du väljer att undersöka en hel klass 
endast för att de råkar vara anträffbara. Det här har påverkan på resultatets 
representativitet, beroende på hur mycket urvalet varierar från hela 
målpopulationen. (Christensen et al. 2001) 

2.6.2 Val av urvalsmetod  

Det första urvalet vi kommer att göra är val av företag. Vi har valt att studera 
banker och försäkringsbolag i Borås. Målpopulationen är därmed alla banker 
och försäkringsbolag i Borås vilka uppfyller våra kriterier. Kriterierna för val 
av bank- och försäkringsbolag är att de ska vara välkända och att deras utbud 
och strategier ska skilja sig åt. Vi kommer att göra ett strategiskt urval som 
utgår från ett typfall. Anledningen bakom vald bransch, är att vi anser den 
innehålla representativa företag som tillhandahåller tjänster. 
 
Det andra urvalet vi kommer att göra är val av personer från bank- och 
försäkringsbolagen som ska medverka i djupintervjuer. Eftersom vi 
förmodligen inte har någon möjlighet att själva välja vem som ska medverka 
i intervjun, kommer urvalet att representeras av ett bekvämlighetsurval. Om 
vi däremot skulle få möjlighet att intervjua den person vi önskar på företaget, 
blir det ett strategiskt urval. Ovannämnda kommer med all sannolikhet att 
påverka undersökningsresultatets representativitet och generaliserbarhet.  

2.7 Datainsamlingskällor 
 
Det finns två huvudsakliga tekniker som kan användas vid insamling av 
data. Det som skiljer dem åt är forskarens medverkan i insamlingen. 
(Christensen et al. 2001) 

2.7.1 Sekundär- och Primärdata 

Sekundärdata är information som tidigare har samlats in för ett annorlunda 
ändamål än själva undersökningen. Informationen kan vara användbar inför 
en undersökning då du vill skapa en helhetsbild och förståelse över själva 
problemet. Den här typen av inledande studie kallas för 
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skrivbordsundersökning. Sekundärdata kan vara både extern och intern. 
Extern information kallas den som finns i publicerade källor, samt olika 
kommersiella och offentliga databaser. Intern sekundärdata hittar du inom 
organisationen och är exempelvis information om försäljning, kunder och 
produkter. Förutom att sekundärdata kan användas för att skapa förståelse 
för ett problem, kan den även användas till att fastställa tillförlitligheten i de 
egna resultaten genom jämförelse sinsemellan. (Christensen et al. 2001)  
 
Primärdata är sådan data som inte redan finns tillgänglig, utan som behövs 
samlas in för att lösa själva problemet. Den nya datan som erhålls av 
undersökningen är alltså primärdata. Datan samlas in med hjälp av 
fältundersökningar genom olika typer av insamlingstekniker. (Christensen et 
al. 2001)  

2.7.2 Val av datainsamlingskälla 

Vår uppsats kommer att innehålla både sekundär- och primär data. Den 
externa sekundära datan består utav den litteratur och dylikt inom ämnet som 
vi använder oss utav. Information från företagen är exempel på intern 
sekundär data som vi möjligen kommer att få ta del utav. Den primära datan 
kommer att utgöras av det nya materialet som vi samlar in med hjälp av vår 
empiriska undersökning.  

2.8 Datainsamlingstekniker 
 
Det finns olika sätt att gå tillväga vid insamling av data. En enkät är ett 
tryckt frågeformulär som besvaras av respondenten själv. Enkäter är vanliga 
när målet är att kvantifiera resultatet och frågorna är då oftast slutna. 
Observationsstudier är en teknik där olika beteenden studeras antingen 
öppet, där den som studeras är medveten om det, eller dolt. En annan metod 
är att göra experiment genom att antingen kommunicera med, eller enbart 
observera personen. En vanlig insamlingsteknik är även intervjuer. Eftersom 
vi kommer att använda oss utav den här tekniken, har vi valt att beskriva den 
utförligare i nästa stycke. (Christensen et al. 2001) 

2.8.1 Intervjun 
En intervju beskrivs av Christensen som ett samtal med en eller flera 
respondenter. En intervju kan vara både strukturerad, semistrukturerad och 
ostrukturerad. (Christensen et al. 2001) Styrkan hos intervjun ligger i att 
forskaren utövar minst styrning över respondenten (Holme & Solvang, 
1997).  
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En strukturerad intervju är mycket lik en enkät eftersom den tar upp frågor 
eller frågeområden som är bestämda i förväg. Frågorna bör läsas upp i 
samma ordningsföljd med samma tonläge för alla respondenter. Svaren kan 
även vara förkodade och kan bearbetas kvantitativt. Den personliga intervjun 
skiljer sig dock från enkäten genom att den så kallade intervjuareffekten kan 
uppstå. Det innebär att den som intervjuar styr eller påverkar respondenten 
genom sitt beteende eller sätt att ställa frågorna. Den strukturerade intervjun 
är tämligen ytlig och kan exempelvis vara en telefonintervju eller en 
påstanintervju.  (Christensen et al. 2001) 
 
Intervjun kan även vara semistrukturerad där intervjuaren använder en så 
kallad intervjuguide som innehåller förbestämda teman eller frågor som ska 
tas upp under intervjun. Skillnaden från den strukturerade intervjun, är att 
innehåll och ordningsföljd på frågorna tillåts här att variera. (Christensen et 
al. 2001) 
 
Den ostrukturerade intervjun har inga förbestämda teman, utan är helt 
informell där respondenten tillåts att prata fritt om själva 
undersökningsproblemet. De personliga intervjuerna används för att studera 
ett område på djupet och kallas därför djupintervjuer. (Christensen et al. 
2001) 
 
Svaren till de semistrukturerade och ostrukturerade intervjuerna bearbetas 
ofta kvalitativt. Syftet är att ta reda på varför något är som det är. Det kan 
även vara bra att variera struktureringsgraden på frågorna genom att 
exempelvis inleda med att ställa strukturerade frågor och sedan övergå till 
mer ostrukturerade frågor. (Christensen et al. 2001) Slutligen ska nämnas att 
en intervju ställer stora krav på att forskaren kan sätta sig in i hur 
respondenten upplever sin situation. Intervjuaren måste hela tiden vara 
uppmärksam och öppen och inte påverka respondenten med egna åsikter. För 
att minska risken för att svaren feltolkas bör intervjun genomföras i en 
ostörd omgivning samt spelas in. (Holme & Solvang, 1997) 
 

2.8.2 Val av datainsamlingsteknik 

Med tanke på att den urvalsmetod vi valt är kvalitativ lämpar sig intervjuer 
bäst för vår undersökning. Enkäter uteslöts då vi anser att risken är stor för 
att inte få tillräckligt utförliga och djupgående svar. Observationsmetoder 
valdes bort med samma anledning som ovan nämnt. Experiment lämpar sig 
inte då dess teknik har som syfte att undersöka samband mellan olika 
variabler. 
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Vid intervjutillfällena kommer vi att ta hjälp av en intervjuguide vilket gör 
att intervjuerna kommer att vara semistrukturerade. Då vi har som mål att 
genomföra en fallstudie där vi tränger djupt igenom ytan på ett problem, 
kommer intervjuerna även till viss del att vara ostrukturerade där 
respondenten får chansen att prata fritt utifrån undersökningsproblemet.  
Intervjuerna kommer att dokumenteras på band, givetvis efter respondentens 
godkännande.  

2.9 Tillförlitlighet 
 
För att resultatet i en undersökning ska vara både trovärdigt och pålitligt 
måste hänsyn tas till undersökningens validitet och reliabilitet. Det här 
innebär att det kan finnas tänkbara felkällor i undersökningen som bör 
analyseras. Analysen skiljer sig åt beroende på om undersökningen är av 
kvalitativ eller kvantitativ karaktär. Det beror på att i den kvalitativa 
analysen är det du som undersökare som är mätinstrument, medan en 
kvantitativ analys är baserad på statistiska metoder. (Christensen et al. 2001) 
Eftersom vi planerar att genomföra en kvalitativ undersökning har vi valt att 
endast ta upp validitet och reliabilitet i samband med kvalitativ analys.  

2.9.1 Reliabilitet 

Reliabilitet avgörs av hur noga vi utför mätningar och hur noga 
informationen bearbetas (Holme & Solvang, 1997). Reliabiliteten talar om 
hur väl ett resultat kan upprepas om en undersökning utförs på ett identiskt 
sätt. I en kvalitativ studie kan det vara svårt att uppnå samma resultat som 
tidigare undersökning. En orsak är att insamlingen av data sker genom 
interaktion med andra människor som påverkas av tid och rum. En annan 
orsak är, som vi tidigare nämnt, att människan är själva mätinstrumentet. 
Reliabiliteten är därför starkt kopplad till den som intervjuar. (Christensen et 
al. 2001) Det här är en kritisk fas i forskningsprocessen. Det finns ingen 
garanti för att vi som undersökare tolkar informationen på samma sätt som 
respondenten avser. (Holme & Solvang, 1997) Eftersom verkligheten och 
även människan förändras är det omöjligt att samla in identisk information. 
Christensen menar därför att reliabilitetsbegreppet är irrelevant för att 
fastställa värdet av en kvalitativ analys. (Christensen et al. 2001) 

2.9.2 Validitet 

Validiteten talar om hur väl vi mäter det vi faktiskt vill mäta. Det spelar 
ingen roll hur pass reliabel informationen är om vi mäter fel saker. 
Informationen blir då inte relevant för att pröva vår frågeställning. (Holme & 
Solvang, 1997) Det hela handlar om att vi vill uppnå så stor 
överensstämmelse mellan teori och empiri som möjligt, vilket kallas för 
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definitionsvaliditet. Andersen (1998) menar att det inte går att mäta hur bra 
vår definitionsvaliditet är, utan här måste vi använda vårt omdöme och 
argumentera för våra ståndpunkter. 
 
Validitet handlar dels om trovärdighet och dels om generaliserbarhet 
(Christensen et al. 2001).  
 
Trovärdighet ligger i hur väl resultatet överensstämmer med verkligheten 
och kallas för inre validitet. Trovärdigheten bestäms av undersökningens 
systematik och öppenhet. Det handlar om hur systematisk du varit vid 
insamling och analysering av data och hur öppet du presenterat 
undersökningsprocessen. Ett bevis på öppenhet är att du använt olika 
insamlingstekniker och olika typer av data. Det är också bra att försöka 
uppnå teoretisk mättnad, vilket innebär att inga förhastade slutsatser dras 
innan all nödvändig data har samlats in. (Christensen et al. 2001)  
 
Christensen menar att det är möjligt att dra generella slutsatser utifrån 
resultatet av en kvalitativ undersökning. Det kallas då för extern validitet och 
utgörs av kvalitativ generalisering eller arbetshypotes. En arbetshypotes går 
inte att likställa med statistisk generalisering utan är en helhetsbild som 
anses vara så pass trovärdig att den kan användas för ett beslutsfattande. 
Strukturen ska vara fullständig och informationsrik så att det går att bedöma 
om resultatet är överförbart på icke undersökta enheter. (Christensen et al. 
2001) 

2.9.3 Undersökningens reliabilitet och validitet   

Eftersom vi kommer att genomföra personliga intervjuer med våra 
respondenter, är vi medvetna om risken för den så kallade intervjuareffekten. 
Vi kan därför inte lämna några garantier för att vi tolkat svaren på ett helt 
korrekt sätt, eller att vi inte har påverkat respondentens sätt att svara. För att 
minska risken för ovanstående effekter har vi valt att spela in våra intervjuer 
för att därefter gå igenom svaren. Vi har också valt att genomföra 
intervjuerna i en ostörd miljö för att minska risken för distraherande element. 
Innan intervjuerna äger rum planerar vi att skicka ut intervjuunderlaget till 
respondenterna för att de i lugn och ro ska hinna reflektera över frågorna.  
Vår ambition är även att genomföra en förstudie där frågorna testas på 
personer som inte ingår i undersökningen. När intervjuerna är klara och 
sammanställda kommer vi att låta respondenterna ta del av det material som 
berör deras svar. Det görs för att respondenterna ska få en chans att tycka till 
om hur svaren har presenterats. Vid sidan om inspelningen gör vi 
anteckningar ifall att inspelningen skulle gå förlorad. Även om reliabiliteten 
är svår att mäta vid kvalitativa studier, anser vi att vi lyckas stärka den 
genom de metoder vi valt.  
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För att stärka den inre validiteten av vår undersökning kommer vi att 
redovisa den så tydligt som möjligt. Frågorna är till största del av den 
semistrukturerade typen och ställs med utgångspunkt från den teori vi valt att 
tillämpa inom ämnet. Vidare kommer vi att försöka få tag på 
intervjupersoner på företagen som är mest lämpliga för att besvara våra 
frågor. För att stärka den externa validiteten har vi valt att inte göra några 
analytiska generaliseringar som antas gälla alla banker och försäkringsbolag, 
utan endast för de vi valt att undersöka. Generaliseringarna ska dock beaktas 
med viss försiktighet. 
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3. Teoretisk referensram 
I kapitlet inleder vi med en beskrivning av transaktions- och 
relationsperspektiven. Därefter ges en förklaring till hur tjänster kan vara 
utformade gällande komplexitet och karaktär. God tjänstekvalitet tas 
därefter upp, följt av en beskrivning av de två kvalitetsdimensionerna vad 
och hur. Längre fram följer en redogörelse över viktiga kvalitetsfaktorer som 
används vid bedömningen av kvaliteten på en tjänst, varefter begreppen 
nödvändiga- och kvalitetshöjande faktorer belyses. Kapitlet avslutas med att 
förklara innebörden av ett kundmöte och en diskussion gällande det ökade 
användandet av teknologi.  
 

3.1 Transaktions- och Relationsperspektiv 
 
Processen som består i att skapa kundvärde, skiljer sig åt beroende på om du 
väljer att se på det ur ett transaktionsperspektiv eller ur ett 
relationsperspektiv. Ett transaktionsperspektiv kännetecknas av att 
kundvärde skapas i tjänsteföretagets ”back office” och där värdet återfinns i 
den levererade produkten. En stor del av marknadsföringen består i att 
försöka få kunden att köpa, oberoende av om det är en ny eller en gammal 
kund. Transaktionsinriktad marknadsföring passar då det inte behövs särskilt 
mycket kommunikation mellan kund och leverantör. (Grönroos, 2002) En 
kund som har ett transaktionsinriktat inköpsbeteende har också i regel många 
alternativa leverantörer och ser kortsiktigt på varje affär (Axelsson, 1998).  
 
Ett relationsperspektiv präglas av att kundvärde skapas i relationen mellan 
kund och leverantör. Istället för att fokusera på produkterna läggs det desto 
större vikt på värdeskapande processer där värdet på tjänsten är något som 
växer fram. Relationen mellan kund och leverantör är kärnan i 
marknadsföringen. Vidare kännetecknas relationsperspektivet av att 
relationen består hela tiden, även tiden mellan transaktionerna. I en lyckad 
relation känner kunden att den när som helst kan få hjälp och stöd och att 
den behandlas som kund även om den inte gör något inköp just vid det 
tillfället. (Grönroos, 2002) En kund vars inköpsbeteende präglas av 
relationstänkandet har ofta enbart ett fåtal alternativa leverantörer till 
skillnad från den transaktionsinriktade kunden (Axelsson, 1998).  
 
Relationsmarknadsföring som strategi återfinns i ena änden av en 
strategiskala, medan transaktionsmarknadsföringen återfinns i den andra 
änden. I och med att de båda strategierna fungerar som ändpunkter på 
strategiskalan kan olika typer av tjänster placeras någonstans längs med 
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skalan. Ofta blir det en av strategityperna som blir den mest dominerande i 
ett företag. (Grönroos, 2002)  
 
 
  Process 
 
 
Värde-                   Värde-  
distribution                skapande 
 
 
 
  Resultat 
 
Figur 3.1. Transaktionsperspektiv och relationsperspektiv i 
marknadsföringen. (Grönroos, 2002) 
 
Den senaste tiden har marknadsföringen gått från att vara mycket 
transaktionsinriktad, till att bli relationsinriktad. Epoken då exempelvis 
massproduktion och massmarknadsföring stod i centrum, är till stor del över. 
Idag finns det i regel många konkurrenter och ett stort utbud att välja bland. 
För att få trogna kunder, blir det allt viktigare att bilda relationer till sina 
kunder. (Feurst, 1999)  

3.2 Typ av tjänst 
 
Vad som också påverkar relationen mellan kund och leverantör, är tjänstens 
komplexitet och typ av problemlösning. En tjänsts komplexitet kännetecknas 
av hur pass enkel eller komplex den är i sin utformning. Standard, avancerad 
eller kundanpassad tjänst karaktäriserar olika typer av problemlösningar hos 
en tjänst. En standardtjänst motsvaras av ett lågt pris medan avancerade och 
kundanpassade tjänster kräver ett högre pris. Nedanstående modell kan 
användas för att lättare se vilken typ av problemlösning som kunden söker, 
samt vilken typ av lösning som leverantören kan och vill erbjuda kunden. 
(Axelsson, 1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relations- 
perspektiv 

Transaktions-
perspektiv 
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        Hög 
   2                  4 
                              Typ av 
                              problemlösning 
 
        Låg 1                  3  
 
            Låg                    Hög
    
   

                  Grad av anpassning till kundens specifika situation 
 
Figur 3.2. Schema för analys av problemlösning och för kundens 
leverantörsstrategi. (Axelsson, 1998) 
 
1. Köparen söker låga priser på en standardtjänst. 
2. Kunden önskar en bättre produkt än standarden.  
3. Köparen eftersträvar att produkten anpassas efter dess individuelle 
önskemål.  
4. En kombination av 2 och 3.  
 
(Axelsson, 1998) 
 

3.3 God tjänstekvalitet  
 
Merparten av all forskning inom tjänstekvalitet grundar sig på en modell för 
Upplevd Tjänstekvalitet. Modellen presenterades av Grönroos i början på 
1980-talet och bygger på forskning om hur konsumenters förväntningar på 
varors egenskaper påverkar utvärderingen efter konsumtionen. Med andra 
ord bygger kunderna upp förväntningar om en tjänst innan den produceras 
och konsumeras. Förväntningarna jämförs sedan med upplevelsen av 
tjänsten. (Grönroos, 2002) 
 
En kunds förväntningar är avgörande för kundens kvalitetsupplevelse. 
Kunden bygger upp förväntningar genom exempelvis marknadsföring, 
försäljning, image, rykte, word-of-mouth kommunikation, PR, samt från 
dess behov och värderingar. Det är viktigt att tjänsteleverantören inte lovar 
för mycket som den inte kan leva upp till. Det kan vara klokare att lägga 
löftena på en lägre nivå än nödvändigt för att kunden definitivt inte ska bli 
missnöjd med kvaliteten på tjänsten. Tjänsteleverantören får då en chans att 
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överraska kunden på ett positivt sätt vilket skapar lojalitet och 
återkommande kunder. Det är i regel bättre att lova för lite och ge för 
mycket. (Grönroos, 2002)  
 
Utgångspunkten är att kvalitet är vad kunden upplever att det är. Bra kvalitet 
är när den upplevda kvaliteten motsvaras av den förväntade kvaliteten. 
Kundens totala kvalitetsupplevelse beror därmed på klyftan mellan förväntad 
och upplevd kvalitet. Det kan också uppstå brister i kvalitetsprocessen vilket 
orsakar kvalitetsgap. I slutändan leder kvalitetsgapen till att kundens 
förväntningar inte stämmer överens med hur kunden upplever tjänsten. 
(Grönroos, 2002; Kotler et al. 2005) 

3.4 Kvalitetsdimensioner 
 
Hur kunderna upplever tjänstekvalitet kan delas upp i två dimensioner: en 
resultatinriktad och en processinriktad. Den resultatinriktade dimensionen 
består av resultatet av en tjänst, det vill säga vad kunden får när 
tjänsteprocessen och samspelet mellan köpare och säljare är avklarade. Det 
här innefattar ofta en teknisk lösning på ett problem som till exempel en 
Internettjänst. Kundens upplevda kvalitet påverkas också utav hur tjänsten 
förmedlas och hur den samtidiga konsumtions- och produktionsprocessen 
upplevs. Det här utgör den processinriktade dimensionen och består utav 
själva tjänsteprocessen, det vill säga hur den resultatinriktade kvaliteten 
överförs till kunden. Exempel på processinriktad kvalitet är tillgängligheten 
hos en bankomat, Internetsida eller personalens bemötande. (Grönroos, 
2002) 
 
 

 
 
Figur 3.3. Tjänstekvalitetens två dimensioner. (Grönroos, 2002) 
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Den resultatinriktade kvaliteten mäts relativt objektivt av kunderna vilket 
beror på att den är mer påtaglig. Den processinriktade kvaliteten är däremot 
svårare att mäta eftersom den består av subjektiva upplevelser och kan 
variera från kund till kund. Tyvärr lägger företag ofta för mycket fokus på 
den resultatinriktade kvaliteten. I de fall då företag konkurrerar med 
likartade tjänster och inte har några unika tekniska lösningar, är det många 
gånger den processinriktade kvaliteten som blir avgörande för vilken 
leverantör kunden väljer. Den resultatinriktade kvaliteten blir då istället en 
förutsättning för god kvalitet.  (Grönroos, 2002) 
 
Grönroos menar också att kundens kvalitetsupplevelse inte bara påverkas av 
de två kvalitetsdimensionerna utan även av företagets profil eller lokala 
image. I de fall då företaget har en positiv image, har kunderna lättare att 
förlåta misstag. På så sätt fungerar bilden av företaget som ett filter för 
kundernas upplevelse. (Grönroos, 2002) 
 

3.5 Kvalitetsfaktorer 
 
Grönroos (2002) har formulerat en heltäckande förteckning över de aspekter 
som ingår i god kvalitet och som kan betraktas som riktlinjer i 
ledningsarbetet för ett företag. Det första kriteriet behandlar den 
resultatinriktade kvalitetsdimensionen medan följande fem kriterier hör 
samman med den processinriktade kvalitetsdimensionen. Riktlinjerna 
avslutas med ett imageinriktat kriterium.  
 

1. Professionalism och skicklighet. Tjänsteleverantören med dess 
personal och övriga resurser har de kunskaper och färdigheter som 
krävs för att lösa kundens problem.  

2. Attityd och beteende. Personalen på företaget är vänliga och 
spontana, samt visar intresse för att lösa kundens problem.  

3. Tillgänglighet och flexibilitet. Tjänsteföretaget och dess funktioner 
(lokaler, personal, operativa system etc.) är lättillgängliga, samt 
villiga att anpassa sig efter kundens krav och önskemål.  

4. Tillförlitlighet och pålitlighet. Kunden känner att den kan lita på 
tjänsteföretaget och att personalen och systemen håller vad som har 
utlovats.   

5. Rättelse. Företaget vidtar aktiva åtgärder när något går fel med syftet 
att få kunden att känna att den har kontroll över situationen.  

6. Tjänstelandskapet. Den fysiska omgivningen skapar en positiv 
upplevelse för kunden.    



23 

7. Rykte och trovärdighet. Tjänsteföretaget har värderingar som 
överensstämmer med kundens och där kunden anser att företaget gör 
ett bra arbete. För övrigt känner kunden tillit till tjänsteföretaget och 
upplever att tjänsten är värd sina pengar.  

 
(Grönroos, 2002) 

 
I mitten av 1980-talet tog Berry och hans kollegor Parasuraman och 
Zeithaml fram tio determinanter som sammanfattade vad som påverkar 
tjänstekvalitet och hur kunderna bedömer kvaliteten hos tjänster. Senare 
utvecklades ett instrument för att mäta kundens upplevelser av kvaliteten hos 
en tjänst. Instrumentet som kallas för SERVQUAL, reducerade ned de 
ursprungliga tio determinanterna till fem. (Grönroos, 2002) De fem 
determinanterna består av följande:  
 

1. Tillförlitlighet. Företaget levererar det som lovats utan att göra 
några misstag och leveransen sker vid den tidpunkt som är 
överenskommet. 

2.  Materiella ting. Kan gälla lokalernas och personalens utseende, 
samt utrustning och material som företaget använder.  

3. Respons/Hjälpsamhet. Personalen har en vilja att hjälpa kunderna 
och tillgodose deras önskemål. 

4. Garanti. Personalens agerande gör att kunden känner sig trygg och 
att den kan lita på företaget. Personalen besitter även den kunskap 
som är nödvändig för att besvara kundens frågor, samt bemöter 
kunden på ett artigt sätt.  

5. Empati. Företaget har förmågan att förstå kundens problem och ger 
kunden personlig uppmärksamhet.  

 
            (Berry & Parasuraman, 1991) 
 
Även Kotler redogör för ett antal kvalitetsfaktorer som en kund använder vid 
bedömningen av kvaliteten på en tjänst, vilka till stor del påminner om de 
faktorer som Grönroos och Berry redan tagit upp. Värda att nämna är dock 
kvalitetsfaktorerna kommunikation och säkerhet som står för huruvida 
företaget har förklarat innebörden av tjänsten för kunden, respektive hur 
företaget hanterar risker i samband med utnyttjandet av tjänsten (Kotler et al. 
2005)  
 
Enligt Berry och Parasuraman (1991) visar ett större antal undersökningar att 
tillförlitligheten är det främsta kriteriet som kunder beaktar när de utvärderar 
ett företags servicekvalitet. En god tillförlitlighet kan därför ses som kärnan i 
en utmärkt utformad tjänst. Som näst viktigaste kriteriet kommer en god 
respons, följt av garanti och därefter empati. Materiella ting är det kriteriet 
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som kunden lägger minst vikt vid utav SERVQUAL:s fem 
kvalitetsdimensioner. (Berry & Parasuraman, 1991)  
 
Det har gjorts en pilotstudie över Berrys och Parasuramans 
kvalitetsdimensioner. I pilotstudien har fyra försäkringsbolag undersökts, 
och resultatet visar att det är garanti, empati och tillförlitlighet som är mest 
viktiga för kundens tillfredsställelse. Garanti är den kvalitetsdimension som 
har allra störst inflytande. (Gayathri, H, Vinaya, M.C. Lakshmisha K. (2005-
2006).  

3.6 Nödvändiga - och Kvalitetshöjande faktorer  
 
Vi har tidigare redogjort för diverse dimensioner vilka kunden använder sig 
av för att mäta kvalitet. Men det är inte säkert att alla kvalitetsdimensioner är 
lika viktiga. Generellt sett har det konstaterats att olika attribut har olika 
inverkan på kvalitetsupplevelsen. En del attribut är nödvändiga för att 
kunden ska uppleva kvaliteten som god, men om de förbättras får det ingen 
större effekt på kvalitetsupplevelsen. Den här typen av attribut kallas för 
hygienfaktorer. Ett exempel på en hygienfaktor är just tillförlitlighet vilket vi 
tidigare diskuterat. Andra exempel är funktionalitet och kompetens.  
(Grönroos, 2002) 
 
Förutom de hygienfaktorer som kunden anser vara nödvändiga för att uppnå 
en bra kvalitet, finns det också kvalitetshöjande faktorer vilka kan höja 
kvaliteten ytterligare. Att öka prestationen på de kvalitetshöjande faktorerna 
har visat sig få en positiv inverkan på kvalitetsupplevelsen, medan en 
sänkning under en viss förväntad nivå inte får någon märkbar negativ effekt. 
Exempel på kvalitetshöjande faktorer är vänlighet, uppmärksamhet, renlighet 
och tillgänglighet. Det finns även dubbelverkande attribut som kan påverka 
kvalitetsupplevelsen både positivt och negativt som exempelvis 
bekvämlighet, kommunikation och artighet. (Grönroos, 2002)  
 
I en stor undersökning som gjorts i den engelska bankbranschen har faktorer 
som skapar belåtenhet och missnöje studerats. Det visade sig att 
uppmärksamhet, omsorg och vänlighet är faktorer som skapar belåtenhet och 
leder till ökad upplevd kvalitet. Om insatserna i de här faktorerna är dåliga 
och sjunker under en viss förväntad nivå, behöver det däremot inte leda till 
att kvaliteten försämras. Undersökningen visade också att dåliga insatser i 
integritet är den största orsaken till missnöje. Men integritet menas ärlighet, 
rättvisa och tillit till hur kunderna behandlas av företaget. Den näst största 
källan till missnöje är tillförlitlighet, medan dåliga insatser i tillgänglighet 
och funktionalitet också är faktorer som skapar missnöje. Bra insatser i de 
här attributen leder däremot inte till någon ökad upplevd kvalitet. En viktig 
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slutsats i studien var att hjälpsamhet visade sig vara en faktor som påverkar 
både missnöjdhet och belåtenhet. Hjälpsamhet är det attribut som oftast 
avgör hur pass tillfredställd kunden är med en tjänst. Hjälpsamhet är således 
nyckelfaktorn till belåtenhet. Undersökarna menar även att frånvaro av 
hjälpsamhet är en stor källa till missnöjdhet. (Grönroos, 2002; Johnston, R. 
1995) Intressant är att de mest återkommande källorna till belåtenhet, 
nämligen uppmärksamhet, omsorg och vänlighet, är ogripbara eller icke 
påtagliga faktorer, vilka jämförs med Berrys och Parasuramans (1991) 
empati, garanti och respons/hjälpsamhet. Det konstaterades även att andra 
mer påtagliga faktorer har liten inverkan på den upplevda servicekvaliteten i 
en bank. Till dem hör bekvämlighet, renlighet, estetik, säkerhet och 
tillgänglighet. (Johnston, R. 1995) 
 
Ibland är forskningsresultaten motsägelsefulla angående hur de olika 
kvalitetsattributen påverkar upplevelsen. Anledningen är att vissa attribut är 
viktiga i vissa kulturer och branscher, medan andra attribut kan vara 
viktigare i andra branscher. Att investera i ytterligare förbättringar av 
hygienfaktorer och missnöjesfaktorer över en viss förväntad acceptabel nivå, 
är ineffektiva strategier eller slöseri med pengar. För att inte göra den här 
sortens misstag bör företagen veta vad som är viktigt för just deras kunder. 
(Grönroos, 2002)  

3.7 Sammanfattande modell  
 
Efter genomgång av ovannämnda teorier angående tjänstekvalitet, har vi valt 
att utforma en egen modell för att bättre förstå det vi ämnar undersöka. 
Modellen illustrerar vad vi anser vara viktiga kvalitetsfaktorer som 
kännetecknar en god kvalitet hos tjänsteföretag, och som därför berör 
delproblem ett. Vi har försökt att välja ut de kvalitetsfaktorer från tidigare 
teori som kan tänkas passa för bank- och försäkringsbolag, samt i viss mån 
även anpassat dem så att de ska passa vår problemformulering. För närmare 
förklaring av innebörden av kvalitetsfaktorerna, se analyskapitlet eller bilaga 
3. Efter modellen kommer vi att beröra de teorier som vi anser vara relevanta 
för delproblem två, nämligen i vilken grad som tekniken kan ersätta det 
personliga mötet.   
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Figur 3.4. Egenanpassad kvalitetsmodell.  

3.8 Kundmötet 
 
När kunden möter företaget och dess personal skapas det upplevelser och 
relationer utvecklas. Kundmötet utvärderas av kunden och mynnar ut i en 
positiv eller negativ upplevelse. Begreppet ”sanningens ögonblick” har länge 
stått för grunden i mötet mellan kund och företag. I takt med att teknologin 
växer, skapas det dock nya möjligheter att få till kundmöten och som syftar 
till att förstärka relationerna. Sedan 80-talet har mycket förändras vad gäller 
möjligheten för företag att bygga relationer med sina kunder. Idag utvecklas 
nya kanaler vilket bidrar till att kundmötena växer i antal men skiljer sig 
desto mer åt i karaktär och innehåll. Exempelvis är det idag vanligt att 
personalen på call-centers får all information som behövs direkt från 
dataskärmen. (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004) 
 
För ett företag är det viktigt att identifiera de kundmöten som är särskilt 
betydelsefulla för upplevelsen av relationen, så kallade kritiska kundmöten. 
Om företaget misslyckas med de kundmötena är det lätt hänt att kunden 
söker sig till en annan leverantör. Inom bankbranschen har det visat sig att 
låneförhandlingar är kritiska för den fortsatta relationen mellan kunden och 
företaget. (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004) 

God 
tjänstekvalitet 

Funktionella 
kvalitetsfaktorer 
– tillmötesgående 
– kommunikation 
– materiella ting 
– klagomåls-              
   hantering 
– personalens attityd  
   och beteende 
– tillförlitlighet 
– tillgänglighet 
 

Tekniska 
kvalitetsfaktorer 
– kunskap 
– säkerhet 
– flexibilitet 
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3.9 Ökad teknologi 
 
Tjänstekvalitet och skapandet av lojala kunder har i allmänhet identifierats 
som viktiga orsaker till framgång i företag. Förståelsen för vilka effekter 
tjänstekvalitet har på lönsamheten i banker, samt hur de kan få kunderna att 
stanna kvar med hjälp av automatiserade banktjänster, har fått väldigt lite 
uppmärksamhet inom tjänstemarknadsföringsområdet. (Al-Hawari, M. 2005)  
 
Användandet av teknologin är framförallt vanligt i större företag såsom 
exempelvis banker och försäkringsbolag. Albrecht (2003) hävdar att många 
organisationer begår ett misstag när de tillämpar den digitala teknologin då 
den blir en förbindelse mellan kunden och företaget. Albrecht beskriver 
trenden att använda informationsteknologi som ett sätt att avfolka kundens 
interaktion med företaget och minska kostnaderna för kundrelationerna. 
Ovannämnda leder till att många företag bygger upp en ”digital vallgrav” 
runt sina organisationer. (Albrecht, K. 2003) 
 
Feurst (1999) är mer positivt inställd till det ökade användandet av 
teknologin. Som tidigare i problemdiskussionen, hävdar han att all 
affärsverksamhet som klarar sig utan fysiska transaktioner som exempelvis 
banker och försäkringsbolag, skapar helt nya förutsättningar för sig. Feurst 
medhåller dock att det finns en risk att vi blir förblindade av tekniken och de 
nya modeller som den medför. Författaren anser att inställningen till kundens 
roll i företagets verksamhet måste förändras innan företaget kan pröva mer 
tekniska arbetsmetoder. Det är ur företagets sida viktigt att rätta till 
eventuella fel i kundbemötandet och organisera sitt företag på rätt sätt innan 
det är dags att ta till nya tekniker. (Feurst, 1999) 
 
Teknologin har under de senaste åren haft en otrolig påverkan på 
möjligheterna att leverera tjänster. För att bevara konkurrenskraften har 
också bankerna ökat teknologin i erbjudanden till kunden. Resultatet har 
blivit; reducerade kostnader, mer adderade värden för kunden, förenklande 
för personalen och till sist det ultimata, nämligen att kunden har möjlighet att 
sköta sina ärenden själv. (Al-Hawari M, Hartley N, Ward T. 2005)  

3.9.1 Modell för automatiserad tjänstekvalitet 

En modell som är baserad på empiriska undersökningar, gjorda på kunder 
från banker, fastighetsbolag och kreditföretag, har tagits fram för att studera 
kvalitet på automatiserade tjänster. Modellen är designad så att den 
inkluderar alla tänkbara faktorer som kan ha betydelse för hur kunden 
upplever automatiserade tjänster. De övergripande faktorerna är indelade i 
två områden, vilka illustreras i modellen här nedan. Det ena området består 
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ATM 

Telefonbanken 

Internetbanken 

Upplevt pris 

Kärntjänsten 

Aut-
oma-
tise-
rad  
 
Tjän-
stek-
vali-
tet 

av de kanaler vilka tjänsten kan förmedlas genom och utgörs av ATM, 
Telefon- och Internetbanken. Att skapa en relation med en kund, kan uppnås 
genom att använda någon utav de här medierna eller mer troligt, en 
kombination av dem. Det andra området innehåller dimensionerna upplevt 
pris och kärnan i tjänsten, vilket också påverkar kundens upplevelse. (Al-
Hawari M, Hartley N, Ward T. 2005) 
 
 
 
 Kanaler för att leverera tjänster:                                          Ytterligare dimensioner: 

 
 
Figur 3.5 The critical factors of customer-perceived banking Automated 
Service Quality. (Al-Hawari M, Hartley N, Ward T. 2005) 
 
Pris har visat sig vara en viktig faktor som påverkar kundens upplevelse. 
Men att bilda sig en uppfattning om hur stor roll priset spelar är svårt. 
Bankbranschen erbjuder en mängd varianter på priser och produkter. Ur ett 
kundperspektiv är priset den största orsaken till att kunden gör onlineköp, 
men även den mest kritiska faktorn vid jämförelse mellan konkurrenter. 
Internetkunder är också mer priskänsliga än kunder som inte handlar över 
Internet. Uppfattningen om orättvisa och icke-konkurrenskraftiga priser och 
olika avgifter, leder ofta till att kunden byter bank. (Al-Hawari M, Hartley 
N, Ward T. 2005)   
 
Själva kärntjänsten (det som erbjuds) och dess olika attribut påverkar 
kundens upplevelse och hjälper till att skilja en leverantör från en annan. 
Produktinnovationer och utveckling är saker som kan ha en positiv effekt på 
den upplevda tjänstekvaliteten. Det har framför allt visat sig ha en 
betydelsefull effekt på framgång inom området. Därför är kundens 
uppfattning om de produkter och tjänster som en bank erbjuder, en viktig 
faktor. (Al-Hawari M, Hartley N, Ward T. 2005) 
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3.9.2 Påverkan på lönsamhet och kundlojalitet  

Al-Hawari har också studerat hur automatiserad tjänstekvalitet 
(Internetbank, ATM och telefonbank) påverkar lönsamheten i en bank, samt 
hur det bidrar till att kunderna stannar kvar. Studien baseras på empirisk data 
från kunder i bank, fastighetsbolag och kreditbolag. (Al-Hawari M. 2005)  
 
Ett resultat av undersökningen visade att det inte fanns någon koppling 
mellan Internetbankens tjänstekvalitet och det faktum att kunderna stannar 
kvar i banken. En möjlig förklaring till slutsatsen är att Internetbanken gör 
det relativt lätt för kunderna att få tag på information kring priser och tjänster 
och därmed jämföra bankernas utbud. Om kvaliteten på automatiserade 
tjänster standardiseras bland bankerna blir det också lättare för kunderna att 
byta bank. Följaktligen blir det svårare för bankerna att differentiera sig med 
hjälp utav automatiserade tjänster så som Internetbanken. Belöningen 
kommer att gå till de banker som är först med att erbjuda unika tekniska 
lösningar. (Al-Hawari M. 2005) 
 
Författaren menar att det är viktigt att vara snabb på att besvara kundernas 
behov. Att göra det möjligt för kunden att självständigt guida sig på bankens 
Internetsida, är ett sätt att öka tjänstekvaliteten.  Genom att hjälpa kunden att 
lära sig hantera de tjänster som går att utföra via Internet, kan personalen 
skapa en relation och bidra till en positiv upplevelse för kunden. (Al-Hawari 
M. 2005) 
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4. Empiri och analys 
Det här kapitlet innehåller en redogörelse av den empiriska undersökningen, 
samt en analys av det sammanställda resultatet. Vi har valt att genomföra 
fyra fallstudier på tjänsteföretagen: Ulricehamns Sparbank, Älvsborgs 
Provinsbank, ICA-Banken och Länsförsäkringar Älvsborg. Kriterierna för 
val av bank- och försäkringsbolag var att de skulle vara välkända och att 
deras utbud och strategier skulle skilja sig lite åt. För att underlätta för dig 
som läsare, inleds kapitlet med en kort bakgrundsbeskrivning av varje 
företag. Därefter tas frågorna upp i samma ordning som de är uppställda i 
intervjuguiderna. Intervjuguiderna hittar du i bilaga 1och 2 i slutet av 
uppsatsen. För att ytterligare underlätta läsandet, har vi valt att 
sammanställa intervjuerna i beskrivande form. 
 
Vissa av frågorna har vi enbart ställt till Ulricehamns Sparbank, Älvsborgs 
Provinsbank och Länsförsäkringar Älvsborg. Det beror på att alla frågor inte 
varit lämpliga för ICA-Banken eftersom de enbart har kontakt med kunderna 
via Internet och telefon. Frågorna har då antingen varit omformulerade för 
att passa ICA-Banken eller uteslutits helt. Vid skillnader framkommer det 
tydligt i texten.  

4.1 Bakgrundsfakta 
 

Ulricehamns Sparbank 
Ulricehamns Sparbank är en fristående bank vars verksamhetsområde är 
Ulricehamns kommun. Samtidigt som det är en fristående bank har de ett 
samarbetsavtal med Swedbank AB. Banken har 4 kontor och antalet 
anställda är cirka 65 stycken. Ulricehamns Sparbank ska vara en fristående, 
prisledande och en starkt förankrad fullservicebank som vänder sig både till 
privatpersoner och till företag. Banken säger sig kunna erbjuda djup 
kunskap, ekonomisk överblick samt starka och trygga relationer. 
(Ulricehamnssparbank, 2007) Intervjun har vi genomfört med Ulf Petersmo, 
marknadsansvarig på Ulricehamns Sparbank.  
 
Älvsborgs Provinsbank 

Älvsborgs Provinsbank är en fullservicebank som vänder sig till både 
privatpersoner och företag. Banken är sedan starten 1999 belägen i centrala 
Borås och har cirka 15 medarbetare. Älvsborgs Provinsbank ingår i ett 
nätverk av 15 fristående provinsbanker, vilka alla ingår i den Danske 
Banken. Den gemensamma affärsidén är att kunna erbjuda ett personligt 
bemötande och ett professionellt engagemang. Provinsbankerna 
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kännetecknas dessutom av korta beslutsvägar, samt en helhetssyn på 
kundens affärer. För Älvsborgs Provinsbank är det extra viktigt att ha en god 
kunskap om de villkor som gäller just för bygden. (Danske Bank, 2007) Vi 
har intervjuat bankchef Jan Alkmark. Jan var en av grundarna och har därför 
funnits med sedan starten 1999.  
 
ICA-Banken 

ICA-Banken är en relativt ny bank som startades under 2001. ICA-Banken 
vill göra vardagen lite enklare för sina kunder genom att erbjuda dem 
finansiella tjänster. Affärsidén går även ut på att öka kundernas lojalitet till 
ICA och minska ICA:s transaktionskostnader för främmande bank- och 
kreditkort. Tjänsterna som erbjuds är bland annat lönekonton och olika 
former av bankkort. Blanco-lån, bostadslån och olycksfallsförsäkring är 
också exempel på vad banken erbjuder. Förutom de 285 000 bankkunderna, 
har ICA 3,1 miljoner kunder vilka innehar ICA-kundkort.  Av de aktiva 
kunderna betalar 1,6 miljoner kunder med kortet hos ICA-butikerna och 
övriga registrerar bonus.  Under 2006 hade banken 174 anställda. (ICA, 
2007) Vi har haft möjlighet att genomföra vår intervju med Per Bengtsson 
som är chef över telefonbanken på ICA.  
 
Länsförsäkringar Älvsborg 

Länsförsäkringar Älvsborg har funnits sedan 1841 och ägs av bolagets cirka 
135 000 försäkringstagare. Huvudkontoret ligger i Vänersborg och de övriga 
fyra kontoren är belägna i Alingsås, Borås, Trollhättan och Ulricehamn. 
Bolaget har drygt 200 tjänstemän anställda.  Länsförsäkringar Älvsborg 
erbjuder försäkringar och personlig service till både privatpersoner, 
lantbrukare och företag. På senare tid har produktutbudet även utökats med 
banktjänster och ett fondprogram. Företagets målsättning är att tillhandahålla 
sak- och livförsäkringar till konkurrenskraftiga priser. Då företaget är lokalt 
gör det att de anställda alltid kan finnas i kundernas närhet. Personlighet och 
tillgänglighet är därför kärnvärden som återfinns hos Länsförsäkringar 
Älvsborg. (Länsförsäkringar, 2007) I vår sista intervju med företagen blev 
försäljningschefen Katrin Lorentzon den som fick representera 
Länsförsäkringar Älvsborg. Katrin Lorentzon är försäljningschef på 
försäkringssidan och vill helst inte uttala sig för mycket om hur 
Länsförsäkringar Bank resonerar i olika frågor.  
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4.2 Företagens strategier 
 
Fråga 1: 
Vad har ni för strategi för att kunna stå er i konkurrensen om kunderna? 
Ulricehamns Sparbank 

Ulricehamns Sparbank försöker sticka ut bland konkurrenterna genom att 
använda ledorden; ”en alldeles egen bank” svarar marknadsansvarig Ulf 
Petersmo. Innebörden i orden har dubbel betydelse. För det första är det en 
fristående bank, vilket betyder att den är självstyrande och att alla beslut 
fattas lokalt i Ulricehamn. Banken ägs i princip av kunderna själva och alla 
pengar stannar kvar i bygden istället för att exempelvis gå till ett 
huvudkontor i Stockholm. Det här är något som Sparbanken i Ulricehamn 
vill tala om för sina kunder för att på så sätt stärka den lokala förankringen.  
 
För det andra menar U.P att de vill vara en unik bank och inte gå i fotspåren 
på andra banker. För att leva upp till det här ska de vara drivande i att 
utveckla Ulricehamnsbygden. Satsningar på utbildning, sjukvård, turism och 
idrott är flera exempel på hur banken verkar för kommunens invånare. De är 
också en fullservicebank med en personlig prägel. De lokala kontoren 
innebär att banken finns nära till hands och kunden har alltid möjlighet att 
personligen få träffa en bankman.  
 
För att hävda sig i den växande konkurrensen har de satsat mycket på att 
utbilda personalen. Ett ökat utbud och mer avancerade produkter ställer allt 
större krav på personalen. U.P beskriver det hela som en resa där personalen 
ska anpassas till olika yrkesroller. Från att de tidigare har arbetat med lite av 
varje, ska de bli mer strukturerade där var och en har bestämda 
arbetsområden.  
 
Angående bankens produkter ska de tillhandahålla marknadens bästa villkor. 
De kan inte slå alla konkurrenter på varje enskild produkt, men den kund 
som väljer att samla allt hos dem, ska gå hem med den billigaste korgen, 
menar U.P  
 
Älvsborgs Provinsbank 

Bankchef Jan Alkmark börjar med att förklara orsaken till att Älvsborgs 
Provinsbank startades. Grundarna ville skapa en bank som var unik i Borås. 
Syftet var att utveckla ett koncept som skiljde sig från de etablerade 
bankerna i trakten. Bankens strategi är att jobba med kunden ur ett 
relationsperspektiv där relation och service står i fokus. J.A menar att den 
här traditionen inte fanns tidigare bland bankerna i Borås. Målet är att skapa 
långsiktiga relationer där kunden förstår att banken har kommit för att 
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stanna. För att locka kunder gäller det att vara övertygande och jobba på ett 
annorlunda sätt.  
 
ICA-Banken 

Även Per Bengtsson som är chef över telefonin på ICA-Banken, inleder 
intervjun med att berätta hur det gick till när de startade ICA-Banken.  De 
började med att genomföra en enkätundersökning bland ICA:s kunder. Syftet 
var att undersöka hur kunden ville att en bra bank skulle vara. Med 
utgångspunkt från svaren i undersökningen utformade ICA-Banken sina 
strategier.  
 
Strategin är att kunden ska bemötas med ett enkelt språk och att 
erbjudandena ska innefatta låga och tydliga avgifter. ICA-Banken ska även 
lämna kunden en hög inlåningsränta, samt utforma tjänsterna så att de blir 
enkla att använda. En annan viktig del i strategin är att ICA-Banken har flera 
olika distributionskanaler såsom exempelvis telefon, butik, KSM, samt 
Internet. För övrigt tillämpar ICA-Banken bonusprogram där kunden har 
möjlighet att erhålla bonus vid köp på ICA, samt utanför ICA.  
 
Länsförsäkringar Älvsborg 

Länsförsäkringars strategi är att kontinuerligt arbeta med att hålla en hög 
kompetens bland de anställda, berättar försäljningschef Katrin Lorentzon. De 
ska även erbjuda ett bra produktutbud och en hög servicenivå. 
Länsförsäkringar fokuserar mycket på att skapa personliga relationer, vilket 
gör att kundvård blir ett centralt ord.  
 

4.3 Företagens kunder 
 
Nedan följer en sammanslagning av svaren på fråga 2 och 3. 
  
Fråga 2: Vilka kundgrupper fokuserar ni på? Varför? 
 
Fråga 3: Hur mycket fokuserar ni på att skaffa nya kunder, respektive 
försöka behålla befintliga kunder? 
 
Ulricehamns Sparbank 

Kundstocken i Ulricehamns Sparbank är varierad, allt ifrån småsparare till 
företagskunder. Mest fokus ska de egentligen lägga på de lönsamma 
kunderna, men samtidigt bör de vara försiktiga här - de som inte är 
lönsamma idag, kan bli lönsamma om några år, menar U.P. Det är viktigt att 
respektera alla kunder och behandla dem lika, oavsett om de har 1 krona på 
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banken eller 10 miljoner. Däremot skiljer sig villkoren åt för olika kunder. 
Enligt tradition har banken fokuserat mest på utlåning. Idag inbringar inte 
kreditsidan lika stora intäkter för banken eftersom räntemarginalen blir 
mindre för varje år. Då blir placeringar och prissättningar en allt viktigare 
intäktskälla för banken. Banken arbetar också aktivt med att informera tredje 
årets studenter på Tingsholmsgymnasiet i privatekonomi. Anledningen är att 
få kontakt med ungdomarna i Ulricehamn då de sköter det mesta av sina 
ärenden över Internet, vilket gör att det kan vara svårt att nå dem på annat 
sätt.  
 
Vi frågade också hur mycket banken fokuserar på att skapa nya kunder, 
respektive att behålla befintliga kunder. Självklart tittar banken på nya 
kunder som skulle vara lönsamma för dem, menar U.P. Men det blir också 
viktigt att måna om de kunder banken redan har, då konkurrenterna försöker 
komma åt deras mest lönsamma kunder. U.P tror att det viktigaste är att ta 
hand om den befintliga kundstocken eftersom den är relativt stor jämfört 
med andra banker i Ulricehamn.  
 
Älvsborgs Provinsbank 

Satsningarna på relation och service gör att Älvsborgs Provinsbank inte kan 
vända sig alla kunder. De har inte resurser till att hjälpa de kunder som 
enbart använder banken till att betala räkningar och att sätta in sin lön på, 
menar J.A. En anledning är att de kunderna inte sätter relation och service 
som första prioritet. En självklarhet är ändå att deras kunder accepterar kort- 
och Internetlösningar för att sköta enklare transaktioner.   
 
Eftersom Älvsborgs Provinsbank har som mål att skapa långsiktiga 
relationer med sina kunder, lägger de mest energi på deras befintliga kunder. 
Att ha ett högt kundnöjdhetsindex är A och O eftersom det får kunderna att 
bli ambassadörer. J.A märker också att det tar väldigt lång tid att bygga upp 
ett varumärke.  
 
ICA-Banken 

På frågan vilka kunder de fokuserar på, svarar P.B att ICA-Banken har en 
stor kunddatabas på cirka fyra miljoner tack vare ICA: s kunder. Givetvis är 
målet att få så många av ICA:s kunder som möjligt till att även börja 
använda ICA-Bankens tjänster. P.B vet att cirka 70 % av alla ICA: s kunder 
äger sitt eget boende. Han menar därför att det finns en stor potential bland 
ovannämnda kunder till att även bli kunder hos ICA-Banken.  
 
P.B berättar också att de använder olika lojalitetsprogram för att få trogna 
kunder. Det märks på dem som skaffar bankkort att de blir mer lojala. De får 
ett högre snittköp och de handlar mer på ICA än vad andra kunder gör.  
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Från början bestod ICA-Bankens kunder mestadels av en något äldre 
kundgrupp. Tack vare att de har fått en så pass bra respons på exempelvis 
bankkorten, kan P.B se att det har svängt mot en yngre kundgrupp. Idag 
fokuserar ICA-Banken främst på åldersgruppen 20-55 åringar.  
 
Vid frågan huruvida det finns någon målgrupp som ICA-Banken inte vänder 
sig till, svarar P.B att de inte har några särskilda program för barn. Möjligen 
skulle införandet av ett ungdomskort kunna vara en bra idé, vilket många 
andra banker har, menar P.B. ICA-Bankens tjänster passar kanske inte alla 
äldre kunder. Här gäller det att kunna göra en behovsanpassad försäljning. 
För vissa kunder kan det räcka med att skaffa ett ICA-kundkort och utesluta 
andra typer av produkter. Internetbanken passar heller inte alla kunder 
eftersom den kräver att kunden ska kunna hantera Internet och kunna knappa 
in sig på telefonbanken.  
 
P.B framhåller att det är mycket dyrare att skaffa nya kunder än att försöka 
behålla de kunder som de redan har. ICA-Banken vänder sig därför främst 
till den befintliga kundstocken. Banken skapades därför att ICA-handlarna 
eftersträvade en bank. Att starta banken var ett sätt att öka lojaliteten ur ett 
långsiktigt perspektiv, menar P.B. ICA-Banken gör också skillnad på aktiva 
och passiva kunder. Marknadsföringen riktar sig främst till aktiva kunder i 
form av olika utskick. Aktiva kunder är de som regelbundet använder sig av 
ICA-Bankens tjänster. 
 
Länsförsäkringar Älvsborg 

De kundgrupper som Länsförsäkringar lägger mest fokus på är framförallt 
boende- och villakunder. Alla förmånskunder och kunder som har samlat 
alla sina försäkringar hos Länsförsäkringar är självklart prioriterade. De 
försöker även binda upp kunden under en längre tid. K.L förklarar vidare att 
de mestadels fokuserar på befintliga kunder, i synnerhet på dem som 
fortfarande saknar boendeförsäkring. Länsförsäkringar bearbetar 
kundgruppen proaktivt genom exempelvis kundbesök.  
 

4.4 Analys av företagens strategier och kunder 
 
Vi har valt att slå samman analysen av nedanstående tre frågor med 
anledning av att de hör ihop.  
  
Fråga 1: Vad har ni för strategi för att kunna stå er i konkurrensen om 
kunderna? 
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Fråga 2: Vilka kundgrupper fokuserar ni på? Varför? 

Fråga 3: Hur mycket fokuserar ni på att skaffa nya kunder, respektive 
försöka behålla befintliga kunder? 
Vi har tidigare beskrivit en strategikarta (Grönroos, 2002) vars motpoler 
utgörs av ett transaktionsinriktat perspektiv och ett relationsinriktat 
perspektiv. Modellen presenteras återigen här nedan och en närmare 
förklaring hittar du i den teoretiska referensramen under rubrik 3.1.  
 
 
  Process 
 
 
Värde-                   Värde-  
distribution                skapande 
 
 
 
  Resultat 
 
 
Figur 4.1. Transaktionsperspektiv och relationsperspektiv i 
marknadsföringen. (Grönroos, 2002) 
 
Om vi ska placera de företagen vi undersökt någonstans på kartan, intar de 
lite olika platser. Det företag som satsar mest på relationer, anser vi vara 
Älvsborgs Provinsbank eftersom deras mål är att arbeta med kunden ur ett 
relationsperspektiv där relation och service står i fokus. Grönroos (2002) 
skriver att i en lyckad relation känner kunden att den när som helst kan få 
hjälp och stöd. Ett bevis på att Älvsborgs Provinsbank försöker leva upp till 
det här, är att deras vilja att ställa upp när en kund ringer och vill ha hjälp 
tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen.  
 
Även Ulricehamns Sparbank lägger stor vikt på den personliga biten, dock 
inte i lika hög grad som Älvsborgs Provinsbank. Det som skiljer de här två 
bankerna åt avseende strategi, är att Ulricehamns Sparbank i stort sett vänder 
sig till alla sortens kunder. Både de kunder som vill ha en nära kontakt med 
banken och de som sköter sina ärenden helt och hållet själva. Älvsborgs 
Provinsbank har däremot inte möjlighet att vända sig till alla kunder på 
grund av dess stora satsningar på service och relationer. Även Ulricehamns 
Sparbank hör hemma under relationsperspektivet, dock något närmare mitten 
av modellen.    
 

Relations- 
perspektiv 

Transaktions-
perspektiv 
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K.L på Länsförsäkringar intygar att deras strategi är att erbjuda bra 
produkter till en hög servicenivå, samt skapa personliga relationer. Även 
Länsförsäkringar försöker binda upp kunden under en längre tid. Som ett led 
i det hela, gör de också besök hos vissa kunder. Även den här beskrivningen 
borgar för en placering någonstans i modellens relationsinriktade område. 
Kanske är Länsförsäkringar jämförbara med Ulricehamns Sparbank i det här 
avseendet. Båda företagen finns till för de flesta sortens kunder.   
 
Vi märker även att Älvsborgs Provinsbank, Ulricehamns Sparbank och 
Länsförsäkringar tycker det är viktigt att ha en lokal förankring. Enligt vår 
uppfattning är det Ulricehamns Sparbank som trycker mest på att deras 
kunder ska få någonting igengälld i form av det stöd banken ger till lokala 
verksamheter. Det här anser vi också vara ett sätt att skapa värde för kunden 
i relationen mellan kund och leverantör (Grönroos, 2002).     
 
Avseende ICA-Banken, fokuserar även de på att skapa relationer till sina 
kunder. Exempelvis strävar de efter att skapa trogna kunder genom olika 
lojalitetsprogram. Bonus och stamkundsrabatter är ett sätt att skapa värde för 
kunden. De lägger således mer vikt på att erbjuda enkla tjänster som kräver 
mindre interaktion mellan personal och kund. Vi kan här se en tydlig 
skillnad i strategi mellan framförallt ICA-Banken och Älvsborgs 
Provinsbank. ICA-Banken kan tänkas befinna sig ytterligare en liten bit 
närmare mitten i perspektivmodellen (Grönroos, 2002), dock inom ramen av 
det relationsinriktade perspektivet.  
 
I fråga om det finns några skillnader mellan vilka kunder företagen väljer att 
satsa på, kan vi utläsa några olikheter. Vi kan se att Länsförsäkringar och 
Ulricehamns Sparbank satsar i ett bredare perspektiv. Eftersom de erbjuder 
varierande typer av tjänster, har de även en större variation på kunder. Vi 
kan se att ICA-Banken och Älvsborgs Provinsbank är mer nischade än de två 
övriga företagen. ICA-Banken har en stor variation på sin kundstock om vi 
ser till antalet bonusregistrerande kunder. Men när det gäller banktjänsterna, 
satsar de på kunder mellan 20-55 år och som eftersträvar lättare tjänster. 
Älvsborgs Provinsbank är också mer smala, då de prioriterar kunder med 
större ekonomi och som har behov av mer rådgivning. Beroende på om ett 
företag erbjuder enkla eller mer komplexa tjänster och problemlösningar, 
påverkar det också vilka kunder företaget lockar (Axelsson, 1998). I ICA-
Bankens och Provinsbankens fall, är det tydligt vilka kunder de väljer att 
satsa på, och även vilka tjänster de erbjuder. En standardtjänst förutsätter ett 
lägre pris (Axelsson, 1998), vilket överensstämmer med ICA-Bankens 
erbjudanden. En avancerad och mer kundanpassad tjänst kräver också ett 
högre pris (Axelsson, 1998), vilket kan härledas till Provinsbankens tjänster.  
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4.5 Kundens förväntningar  
 
Fråga 4: Vilka förväntningar vill ni att kunderna ska ha på era tjänster? 
 
Ulricehamns Sparbank 

Kunderna ska framförallt kunna förvänta sig prisvärda och bra produkter. 
Har de inte bra produkter tappar de kunderna, hävdar U.P. Sparbanken följer 
också Swedbanks produktsortiment vilket borgar för säkra och kvalitativa 
produkter. De hoppas att kunderna förväntar sig att deras produkter är av 
högsta klass, samt konkurrenskraftiga. Som tidigare nämnts, ska de kunna 
erbjuda den bästa korgen till den kund som samlar allt hos dem.  
 
Älvsborgs Provinsbank 

För att kunna skapa ett varumärke, menar J.A att det är viktigt att kunden har 
de rätta förväntningarna. Han hävdar att en bank egentligen bara säljer två 
saker, nämligen trygghet och förtroende. För att vara förtroendeingivande 
och få kunden att känna trygghet är det viktigt att ge ett professionellt 
intryck.  
 
ICA-Banken 

ICA-Banken arbetar efter ledorden; enkelt, tillgängligt och prisvärt. De här 
ledorden vill banken också att kunderna ska förvänta sig av dem. Personalen 
ska vara enkel i sitt bemötande med kunden, samt erbjuda enkla produkter. 
Tillgängligheten är hög tack vare att de erbjuder kunden både Internetbank 
och personlig service via telefon. Det är också väldigt viktigt att personalen 
är tillmötesgående i det personliga bemötandet via telefon. För övrigt ökar 
tillgängligheten ytterligare eftersom Internetbanken och 
självbetjäningsfunktionen är öppna dygnet runt. ICA-Banken ska vara en 
prisvärd bank genom att ha konkurrenskraftiga produkter utan dolda 
avgifter, menar P.B.     
 
Länsförsäkringar Älvsborg 

Gällande kundens förväntningar hävdar K.L bestämt att de ska ligga högt. 
Framförallt ska kunderna kunna förvänta sig en hög servicenivå och att de 
får ”rätt försäkring till rätt pris”. Det är viktigt att inte sälja på kunden en 
produkt som han eller hon inte behöver. En hög tillgänglighet och en god 
kompetens hör också till förutsättningarna.  
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4.6 Kvalitetsfaktorer 
 
Fråga 5: Kan ni ge exempel på kvalitetsfaktorer, det vill säga vad som är 
viktigt för att leva upp till kundens förväntningar? 
 
Ulricehamns Sparbank 

U.P poängterar starkt att de ser utbildning som en avgörande kvalitetsfaktor. 
Alla medarbetare skall vara utbildade och rådgivarna måste vara certifierade. 
Det måste även utvecklas nya produkter, exempelvis ska de börja sälja 
sakförsäkringar vilket inte funnits tidigare.  
 
Älvsborgs Provinsbank 

Här menar J.A att personalen har en mycket viktig roll. Det är oerhört viktigt 
att personalen är trevlig, uppmärksammar och har ögonkontakt med kunden 
när han eller hon kommer in till banken. Att personalen har tagit fasta på det 
här, fick vi erfara när vi själva klev in på banken för att genomföra vår 
intervju med J.A. Han poängterar även vikten av att rekrytera rätt personal. 
Han tror att de flesta människor kan lära sig att arbeta med de tjänster som 
banken erbjuder. Det viktiga är att personalen har rätt inställning och en vilja 
att arbeta med service och relationer. Det är även en fördel om de redan har 
ett genuint nätverk.   
 
ICA-Banken 

P.B tror att det handlar mycket om att erbjuda konkurrenskraftiga produkter 
och att kunden får bra ränta på sina insatta pengar. Han framhåller även här 
att det är viktigt med en hög tillgänglighet.  
 
Länsförsäkringar Älvsborg  

När vi ber K.L att ge exempel viktiga kvalitetsfaktorer påpekar hon på nytt 
hur viktigt det är med en hög kompetens. För att kunna uppnå en hög 
kompetens arbetar Länsförsäkringar med kontinuerliga säljutbildningar och 
erbjuder specialistkunskaper inom exempelvis de olika affärsområdena 
Lantbruk, Agria, Bank, Liv och Kundcenter. Kompetensutveckling och 
sakskola är ytterligare exempel på åtgärder som görs för att bibehålla en hög 
kompetensnivå. Sakskola är ett interaktivt test som de anställda årligen får 
genomföra för att se att de fortfarande håller måttet som säljare. Om det är 
många som misslyckas på någon särskild punkt anordnas en extrainsatt 
utbildning för de anställda. Nyanställda får göra ett stort test innan de börjar 
arbeta med kunderna, berättar K.L. Vård av befintliga kunder och en bra 
kundkännedom, samt ökade öppettider och en lokal närvaro är andra 
exempel på kvalitetsvariabler som Länsförsäkringar tagit fasta på.   
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Efter att respondenterna har svarat på ovanstående fråga, visar vi ett antal 
kvalitetsfaktorer som vi tagit fram. De får då kommentera de olika 
faktorerna och säga om det är någon eller några som de anser vara speciellt 
betydelsefulla eller mindre betydelsefulla. Genom att visa kvalitetsfaktorerna 
efter att vi ställt föregående fråga, kan vi på så vis undvika att den första 
frågan angående kvalitet blir direkt ledande. Kvalitetsfaktorerna hittar du i 
bilaga 3.  
 
Ulricehamns Sparbank  

Efter att vi demonstrerat de kvalitetsfaktorer vi tagit fram, reflekterar U.P 
över dem. Förutom att kunskap och kompetens anses vara viktigt, visar den 
pågående ombyggnationen på att de försöker göra miljön mer gästvänlig. De 
traditionella diskarna ska tas bort och besökslokalerna ska likna ett 
kontorslandskap. Flexibiliteten är inte något som Ulricehamns Sparbank styr 
över eftersom de köper sina tjänster från Swedbank. Däremot kan de vara 
flexibla på lånesidan angående räntesättningar. För övrigt hävdar U.P att 
tillmötesgående är A och O. Säkerheten i Internetbanken tror han inte att de 
behöver oroa sig för särskilt mycket, även om konkurrenters bristande 
säkerhet skadar även dem. Klagomål förekommer och det finns regler för 
hur de ska gå till väga vid sådana tillfällen. Personalens attityd och beteende 
samt tillförlitligheten är självklara saker menar U.P. Däremot anser han att 
de skulle kunna minska kommunikationen, då det inte är nödvändigt att 
förklara allt in i minsta detalj. Det viktigaste är att kunden förstår produkten 
och därmed känner ett behov. Informationen bör inte överarbetas för då tar 
rådgivningarna alldeles för lång tid vilket kan skapa irritation hos kunden, 
säger U.P. Givetvis ska de informera om priser och räntor, men att ingående 
rabbla upp alla tjänstens funktioner, är inte nödvändigt eftersom det i nästa 
stund kan vara glömt, tror han.  
 
Älvsborgs Provinsbank 

Efter att vi visat upp de kvalitetsfaktorer som vi plockat ut, frågade vi om det 
var något som J.A tyckte var extra viktigt. Han svarade först att det 
egentligen inte går att plocka bort någon utav dem eftersom att alla är 
viktiga. Var han tvungen att ta bort någon så skulle det vara materiella ting. 
Däremot vill han ändå understryka att materiella ting är av betydelse, inte 
minst märks det på lokalernas utseende samt vilken inredning som bekläder 
dem. Valet av lokaler var ingen slump, utan ligger i den fastighet som stod 
överst på önskelistan. Fastigheten härstammar från 1800-talet och banken 
har låtit renovera den i en gammal stil. Inredningen går även den i samma 
gamla stil och mycket är hämtat från lokala tillverkare. Vi fick känslan av att 
allt var mycket genomtänkt. J.A berättar att tanken bakom det hela är att 
skapa en mysig hemkänsla och få kunden att känna att banken har en lokal 
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förankring. Syftet är att vara annorlunda jämfört med andra banker där 
kunderna oftast möts av ett opersonligt och sterilt intryck.  
 
Vi märker också att banken har en flexibilitet då personalen är vänlig och 
betjänar kunden utanför bankens vanliga öppettider. Det här är också något 
som kunden blir upplyst om och därmed kan förvänta sig av banken.   
 
ICA-Banken 

P.B har redan har varit inne på flera av kvalitetsfaktorerna som exempelvis 
tillmötesgående och tillgänglighet. P.B berörde även kvalitetsfaktorn 
kommunikation då han nämnde att ICA-Banken försöker vara tydliga genom 
att inte dölja några avgifter för kunden.   
 
Gällande kvalitetsfaktorn personalens attityd och beteende arbetar ICA-
Banken med coachning på individnivå, samt genomför hälsokontroller och 
olika teamövningar. Vid klagomålshantering försöker ICA-Banken i första 
hand att ge personalen befogenheter att kompensera kunden. Om kunden 
fortfarande inte är nöjd ber personalen kunden att lämna in ett skriftligt 
klagomål som då hanteras av den klagomålsansvarige.  
 
Vi ställde frågan till P.B huruvida de arbetar med att öka kunskapen om 
ICA-Banken hos ICA:s personal. Han berättar då att ICA-Banken informerar 
varje butik om deras tjänster. P.B säger dock att det kan vara svårt att 
kontrollera hur pass noga materialet gås igenom eftersom det finns 35 000 
anställda ute i butikerna. För övrigt finns det en ansvarig person som arbetar 
aktivt mot butik för att framförallt informera kassapersonalen.  
 
P.B avslutar med att påpeka att samtliga kvalitetsfaktorer är viktiga bitar, 
men av naturliga skäl är det inte lika viktigt med materiella ting.  
 
Länsförsäkringar Älvsborg 

Efter att ha överräckt vår lista på viktiga kvalitetsfaktorer diskuterar K.L 
varje kvalitetsfaktor kort. Kunskap menar K.L är oerhört viktigt då det är A 
och O för att överhuvudtaget få några kunder. Vad gäller säkerheten ställer 
Länsförsäkringar vissa grundkrav på kunden för att få teckna en försäkring. 
Att Länsförsäkringar bör förknippas med en hög tillgänglighet har K.L varit 
inne på tidigare. Tillgängligheten uppnås med hjälp av ombud som jobbar 
när Länsförsäkringars kontor är stängda. Det finns en viss begränsning i 
flexibiliteten gällande kundens önskemål då en säljare inte kan ändra på 
själva produkten, menar K.L. Självfallet försöker Länsförsäkringar ändå 
alltid att tillmötesgå kunden på bästa tänkbara sätt. I kommunikationen 
tillsammans med kunden väljer Länsförsäkringar att ta upp de mest 



42 

väsentliga och övergripande bitarna och går därför inte närmre in på varje 
liten detalj.  
 
Avseende kvalitetsfaktorn materiella ting säger K.L att det är viktigt att 
deras lokaler är centrala och att personalen ser respektabla ut vid möte med 
kunden. Klagomålen skickas till en särskild plats där de gås igenom av 
personer som hanterar klagomål. Gällande personalens attityd och beteende 
är det viktigt att det råder en god stämning både mellan personalen själva 
och i uppträdandet gentemot kunderna. Avslutningsvis menar K.L att en god 
tillförlitlighet är en självklar kvalitetsfaktor.   
 

4.7 Analys av kvalitetsfaktorer  
 
Eftersom fråga 4 och 5 hänger ihop har vi valt att analysera dem 
tillsammans. En anledning till det hela, är att vi märkte att respondenterna 
valde att i stort sett ge samma svar på de båda frågorna.  
 
Fråga 4: Vilka förväntningar vill ni att kunderna ska ha på era tjänster?  

Fråga 5: Kan ni ge exempel på kvalitetsfaktorer, det vill säga vad som är 
viktigt för att leva upp till kundens förväntningar?   

 
Flertalet forskare, där ibland Grönroos (2002) och Berry (1991) är överens 
om att det är viktigt att skapa förväntningar som sedan överensstämmer med 
det kunden upplever. Som vi tidigare nämnt kan kundens upplevelser delas 
in i vad kunden erhåller (den resultatinriktade kvaliteten), samt hur kunden 
erhåller en tjänst (den processinriktade kvaliteten). Var ett företag väljer att 
lägga betoningen, styr alltså kundens förväntningar och upplevelser.  
 
Om vi utgår från indelningen på den resultatinriktade- och den 
processinriktade kvaliteten (Grönroos, 2002), kan vi se att Ulricehamns 
Sparbank i första hand lägger vikten på att skapa förväntningar om vad det är 
kunden får ut av deras tjänster (den resultatinriktade kvaliteten). Det här 
grundar vi på att kunderna framför allt ska förvänta sig prisvärda och 
konkurrenskraftiga produkter av högsta klass. Som ytterligare tecken på det 
här, poängterar U.P vikten av att utveckla nya produkter. För att leva upp till 
kundens förväntningar är rätt kompetens en viktig kvalitetsfaktor.   
 
Även ICA-Banken har fokus på vad kunden faktiskt erhåller, genom att 
eftersträva enkla, prisvärda och konkurrenskraftiga produkter.  Samtidigt kan 
vi se att P.B berör delar i det processinriktade perspektivet, det vill säga i hur 
kunden får tjänsten. Exempelvis anser P.B att det är mycket viktigt att 
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personalen är tillmötesgående vid den personliga servicen via telefon och att 
tillgängligheten är en avgörande faktor.  
 
Vi kan se att även K.L på Länsförsäkringar Älvsborg framhäver vikten av att 
personalen håller en hög servicenivå och har en bra kundkännedom, vilket 
hänger samman med hur tjänsten förmedlas. (Grönroos, 2002) Även här 
betonas tillgängligheten genom ökade öppettider och lokal närvaro. 
Samtidigt fokuserar de på att sälja rätt produkter och till rätt pris, vilket är ett 
resultat av vad kunden får. Länsförsäkringar lägger precis som Ulricehamns 
Sparbank stor vikt vid kompetens och utbildning som hör till det 
resultatinriktade perspektivet.  
 
Det företag som lägger allra störst vikt vid hur tjänsten förmedlas är 
Älvsborgs Provinsbank. J.A förklarar genomgående hur viktigt det är att 
personalen är trevlig och uppmärksammar kunden. De anser det vara oerhört 
viktigt att personalen brinner för service och relationer. Centralt är också att 
få kunden att känna trygghet och förtroende för banken. Tänkvärt är att J.A 
inte på någon av de två frågorna berör deras tjänster eller produkter, vilket 
hör till det resultatinriktade perspektivet (vad kunden får). 
 
När ett företag inte har möjlighet att erbjuda kunden unika tekniska 
lösningar, är det enligt Grönroos (2002) många gånger de processinriktade 
kvaliteterna som blir de avgörande konkurrensfaktorerna. De 
resultatinriktade kvaliteterna (det som rör produktkvalitet) anses istället vara 
en förutsättning för god kvalitet. Även om de företagen vi jämfört skiljer sig 
lite åt i fråga om utbud, ser vi inga tecken på att de tjänster som erbjuds på 
privatsidan är påfallande unika i sitt slag. Vi känner heller inte till att de har 
några markanta försprång på marknaden vad gäller tekniska lösningar eller 
erbjudanden, vilka utmärker sig från konkurrenter i stort. Om vi därmed 
rättar oss efter vad Grönroos säger, bör de här företagen inom bank- och 
försäkringsbranschen lägga mer vikt på hur de förmedlar tjänster och 
produkter, än vad de faktiskt förmedlar.  
 
Det företaget som verkar mest enligt den här filosofin är Älvsborgs 
Provinsbank. De arbetar mycket starkt med de kvaliteter som rör samspelet 
mellan kund och leverantör. Det hela hänger ihop med deras strategi som 
koncentrerar sig på relationer och service. Utifrån ett helhetsperspektiv 
tycker även de andra företagen att det är viktigt att förmedla en tjänst på ett 
serviceinriktat sätt, men de går inte lika långt som Älvsborgs Provinsbank. 
Enligt de svar vi har erhållit från intervjuerna, är ICA-Banken samt 
Ulricehamns sparbank mer inriktade på att sälja bra tjänster/produkter och 
erbjuda bra priser. Även Länsförsäkringar Älvsborg anser det vara viktigt 
med att sälja rätt produkt till rätt bris, men rent spontant hävdar K.L även att 
de ska hålla en hög servicenivå.  
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Det är tydligt att flera av företagen anser att produkter och priser har en 
relativt stor betydelse, vilket går lite stick i stäv med vad Grönroos (2002) 
anser. Vid mätning av tjänstekvalitet väljer han att lägga nästan all vikt på 
hur tjänsten förmedlas och ägnar mycket litet rum åt att beskriva vad själva 
produkten/tjänsten och priset har för inverkan på kundens 
kvalitetsupplevelse. Al-Hawari och hans kollegor har kanske känt 
avsaknaden eftersom de utvecklat en modell för att mäta kvalitet på 
automatiserade tjänster. Modellen inkluderar dels de kanaler vilka tjänsten 
förmedlas genom (ATM, telefon och Internet), men även pris och själva 
kärnan i tjänsten. (Al-Hawari M, Hartley N, Ward T. 2005)  Tilläggas skall 
att kanalerna i stort sett endast hör till den resultatinriktade dimensionen.  
 
Pris har enligt de här forskarna visat sig vara en viktig faktor som inverkar 
på kundens upplevelse av en tjänst, men det är svårt att säga hur stor 
påverkan det har, då bankbranschen erbjuder många varianter på priser och 
produkter. De menar också att Internetkunder är mer priskänsliga än kunder 
som inte handlar över Internet. (Al-Hawari M, Hartley N, Ward T. 2005)  
Om vi utgår från det faktum att Internetkunder är mer priskänsliga, kan vi 
konstatera att ICA-Bankens strategi om att ha låga priser och avgifter borde 
gå hem hos den typen av kunder de väljer att satsa på. Priset har visat sig 
vara den mest kritiska faktorn vid jämförelser mellan olika konkurrenter. 
Icke-konkurrenskraftiga priser och avgifter, leder ofta till att kunderna byter 
bank, menar författarna. (Al-Hawari M, Hartley N, Ward T. 2005) Internet 
gör det också mycket lättare för kunden att jämföra priser och avgifter 
mellan bankerna (Al-Hawari 2005).  
 
Själva kärntjänsten är enligt den framtagna modellen också en väsentlig 
faktor. Innovationer inom bankbranschen har visat sig ha en betydelsefull 
effekt på framgång inom området. (Al-Hawari M, Hartley N, Ward T. 2005). 
Både Ulricehamns Sparbank och ICA-Banken anser att det är särskilt viktigt 
att kunna erbjuda bra produkter och tjänster. Vi finner att de här två 
företagen har en syn som är mer förenlig med de kvalitetsvariabler som AL-
Hawari och hans kollegor tagit fram, än Grönroos mer generella 
kvalitetsvariabler.    
 
Det har också betydelse vilken typ av tjänst vi pratar om. Precis som Björn 
& Axelsson (1998) visar på, är kunden mera priskänslig vid enkla 
standardtjänster, medan hon är mindre priskänslig vid individuellt anpassade 
tjänster. Vi kan se att ICA-Banken som erbjuder de allra enklaste tjänsterna 
håller också stort fokus på låga priser och avgifter, vilket överensstämmer 
med det Björn och Axelson (1998) hävdar. Älvsborgs Provinsbank fokuserar 
mindre på priser, men har också en stor flexibilitet mot sina kunder. Det hela 
hänger också samman med vilka kunder företagen väljer att satsa på. ICA-
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Banken satsar på kunder med enklare ekonomi, medan Älvsborgs 
Provinsbank är inriktad på kunder vars ekonomi är mer krävande.  
 
Vi anser att Ulricehamns Sparbank inte är lika entydiga i vilka kvaliteter de 
anser vara viktigast. Det är en fullservicebank som erbjuder både enkla och 
komplexa lösningar för kunden.  De anser att det är viktigt att tillhandahålla 
bra produkter, priser och kompetens, vilket hör samman med det 
resultatinriktade perspektivet. Samtidigt får vi intrycket av att banken vill 
vara mycket personlig med sina kunder, även om U.P inte nämner service 
som första prioritet. Men enligt Grönroos (2002) är det inte bara 
kvalitetsdimensionerna som inverkar på kundens kvalitetsupplevelse, utan 
också företagets profil eller lokala image. Vi kan här se en stor 
överensstämmelse med vad författaren menar och hur Ulricehamns Sparbank 
agerar. Bankens starka engagemang och investeringar för att gynna det 
lokala näringslivet och dess invånare är ett sätt att förbättra företagets image.  
 
Vi har här gjort en sammanfattande analys på de olika kvalitetsfaktorer vi 
tagit fram:  
 
Kunskap – att personalen och företagens resurser har de kunskaper som 
krävs för att lösa kundens problem 
 
Från en början bad vi respondenterna kommentera de två kvalitetsfaktorerna 
kunskap och kompetens. Vi insåg ganska snabbt att definitionerna inte skiljer 
sig nämnvärt. Därför har vi valt att analysera de båda under benämningen 
kunskap.  
 
Kunskap betraktas enligt den litteratur vi kunnat hitta inom området, som en 
hygienfaktor (Grönroos, 2002). Med hygienfaktor menas att det är en 
nödvändighet för att kunden ska uppleva kvaliteten som god. Ytterligare 
ansträngningar utöver det som krävs, höjer däremot inte den upplevda 
kvaliteten särskilt mycket. Av de företagen som vi undersökt är det 
Ulricehamns Sparbank och Länsförsäkringar som satsar extra mycket på 
kunskap. Ulricehamns Sparbank sätter till och med kunskap på första plats. 
ICA-Banken och Älvsborgs Provinsbank nämner kunskap mer som en 
självklarhet.  
 
Säkerhet – hur företaget hanterar risker i samband med utnyttjandet av 
tjänsten 
 
Med stöd av litteraturen (Johnston, 1995) kan vi konstatera att varken 
tidigare undersökningar eller vår undersökning, har kommit fram till att 
säkerheten har någon större inverkan på den upplevda servicekvaliteten i 
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bank eller försäkringsbolag. Det är i alla fall ingen av respondenterna som 
känt någon större oro för att det ska påverka kvaliteten.  
 
Tillgänglighet – hur lätt är det att nå tjänsten 
 
Tillgänglighet är något som alla företagen anser vara viktigt. 
Länsförsäkringar och ICA-Banken är kanske de företagen som anser det vara 
mest viktigt. Länsförsäkringar vill bli förknippade med hög tillgänglighet. 
Tillgänglighet är också ett utav ICA-Bankens ledord. Angående 
tillgänglighetens inverkan går litteraturen isär. Generellt anses ökade 
satsningar på tillgänglighet ha en positiv inverkan, medan en sänkning under 
kundens förväntningar, inte har någon större negativ effekt (Grönroos, 
2002). Men enligt den undersökning som gjorts i den engelska 
bankbranschen, kan dåliga insatser av den här faktorn bidra till missnöje, 
medan insatser över kundens förväntningar har liten inverkan på den 
upplevda kvaliteten (Johnston, 1995). Här kan vi alltså konstatera att de 
engelska bankkunderna anser tillgänglighet vara en hygienfaktor. Vi ska 
dock understryka att den här undersökningen gjordes 1995 då 
Internetanvändandet inte var särskilt utbrett. Kanske har vi andra behov idag.    
 
Flexibilitet – anpassning efter kundens krav och önskemål 
 
Angående flexibilitet i att lösa kundens krav och önskemål, har vi inte 
kunnat hitta något i litteraturen som anger om det är värt att göra extra 
satsningar på det eller inte. Det verkar även som att de företag vi undersökt, 
har en begränsad flexibilitet i deras utbud. Ulricehamns Sparbank menar 
dock att de är flexibla vid räntesättning på utlåning. Älvsborgs Provinsbank 
är exempelvis flexibla med att hjälpa kunden utanför ordinarie öppettider. 
För övrigt läggs ingen större vikt vid flexibiliteten, vilket inte heller har 
prioriterats vid tidigare undersökningar vi studerat.   
 
Tillmötesgående – Att vara uppmärksam och villig att lösa kundens 
problem på bästa sätt 
 
Vid intervjuerna har vi valt att använda ordet tillmötesgående för att 
undersöka vad företagen anser om att vara uppmärksam och villig att lösa 
kundens problem på bästa sätt. Tillmötesgående är också synonymt med 
hjälpsamhet. Hjälpsamhet anses generellt vara en faktor som oftast avgör hur 
tillfredställd en kund är med en tjänst. Avsaknaden av hjälpsamhet har visat 
sig vara en av de största orsakerna till missnöjdhet hos kunden (Grönroos, 
2002; Johnston, 1995). Det råder stor överensstämmelse mellan samtliga 
företag att tillmötesgående är A och O. Spontant nämner P.B på ICA-Banken 
att bemötandet mot kunden är väldigt viktigt. Bland annat coachas varje 
anställd i bemötande. Vi kan även utläsa att Älvsborgs Provinsbank lägger 
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särskilt stor vikt vid att personalen ska vara trevlig och uppmärksamma 
kunden. 
 
Personalens attityd och beteende – Uppträdande gentemot varandra och 
sina kunder, samt värderingar.  
 
Angående attityd mot kunden ligger det nära kvalitetsfaktorn 
tillmötesgående som vi diskuterat ovan. Vad gäller personalens attityd och 
beteende mot varandra utför exempelvis ICA-Banken olika teamövningar. 
Ytterligare tecken på att det här är viktigt ger J.A på Älvsborgs Provinsbank, 
då de anställer personal som brinner för relationer.  
 
Kommunikation – Hur tydligt tjänstens innebörd kommuniceras till kunden  
 
Kommunikation bedöms kunna påverka kvalitetsupplevelsen i både positiv 
och negativ riktning (Grönroos, 2002). Med tanke på att kommunikationen 
kan ha en negativ inverkan, fann vi det intressant att U.P på Ulricehamns 
Sparbank menar att de i vissa sammanhang borde minska ner på 
informationen till kunden. Anledningen är att undvika den irritation som kan 
uppstå om exempelvis rådgivning eller dylikt drar ut på tiden. Känner 
kunden däremot behov av upplysningen, ska den förmedlas, menar U.P. 
Länsförsäkringar Älvsborg väljer också att ta upp det mest nödvändiga för 
kunden och går inte in på detaljer. ICA-Banken väljer att vara mycket enkel i 
både bemötande och erbjudanden av tjänster. Tanken är att inte göra det 
krångligt att kontakta banken. Det tycks råda en stor enighet här om att 
företagen ska hålla kommunikationen begränsad för att göra det 
okomplicerat för kunden. 
 
Materiella ting – lokalernas och personalens utseende samt utrustning och 
material 
 
Påtagliga faktorer som exempelvis bekvämlighet, renlighet och estetik har 
enligt tidigare undersökningar liten inverkan på den upplevda 
servicekvaliteten (Johnston, 1995). Inte heller anser de företag vi undersökt 
att materiella ting är av stor vikt. Det företag som ändå bryr sig mest om 
inredningen är Älvsborgs Provinsbank. Tanken är att få kunden att känna sig 
som hemma och undvika den sterila och opersonliga känslan som annars 
präglat många bankers inredning. Vi ser även här att Ulricehamns Sparbank 
strävar efter en mer inbjudande miljö, då de tar bort traditionella diskar och 
ersätter dem med ett kontorslandskap.    
 
Klagomålshantering – Rättelse vid klagomål och felaktigt levererade 
tjänster 
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Alla företagen tycker att det är viktigt att hantera klagomål på ett korrekt sätt 
och har också speciella rutiner för hur den processen ska hanteras.  

 
Tillförlitlighet – Att kunden kan lita på att företaget håller det som lovats 
och vid den tidpunkt som bestämts 
 
Tillförlitligheten återkommer hos både Grönroos, Berry och Parasuraman, 
samt Kotler, som en viktig variabel som används för att mäta kvaliteten hos 
en tjänst. Med utgångspunkt från tidigare undersökning, är dåliga insatser i 
tillförlitlighet den näst största källan till missnöjde bland kunderna 
(Johnston, 1995). Samtliga företag har sett tillförlitligheten som en 
självklarhet. Ingen har valt att beröra den här faktorn på djupet. 
 

4.8 Fördelar med telefon och Internet 
 
Fråga 6: Vad finns det för fördelar med att ersätta den personliga servicen 
med telefon och Internet? 
 
Ulricehamns Sparbank 

Fördelarna är att det finns möjlighet att sköta så många ärenden över 
Telefon- och Internetbanken, menar U.P. Det är även en fördel att kunna nå 
de här kanalerna när som helst på dygnet. Det går exempelvis att fylla i en 
låneansökan eller sälja och köpa aktier och fonder. Det har också medfört att 
kassatransaktionerna har minskat drastiskt, vilket är positivt då det innebär 
stora kostnadsbesparingar.  
 
Älvsborgs Provinsbank 

Telefon- och Internetbankens främsta fördel är att de ökar tillgängligheten, 
vilket skapar ett kollosalt mervärde för kunden, hävdar J.A. Telefonbanken 
är belägen i Linköping och många av kundens ärenden går att lösa där. J.A 
tycker att Internetbanken är lysande vid effektiva betalningar, samt oerhört 
konkurrenskraftig eftersom den är såpass lättorienterad. Han hävdar vidare 
att samtidigt som tjänsterna ökar tillgängligheten för kunden, innebär det 
också en oerhörd effektivisering och minskade kostnader för banken.     
 
ICA-Banken 

Även i det här sammanhanget tar P.B upp tillgängligheten som en viktig 
fördel. Via Internet får kunden möjlighet att själv uträtta sina ärenden och 
vid önskad tidpunkt. Vid service via telefon behöver inte kunden boka någon 
tid för samtal vilket även det ses som en fördel. 
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Länsförsäkringar Älvsborg 

K.L hävdar att smidigheten är den största fördelen med telefon och Internet. 
Kunden kan själv söka information på Internet eller få personlig service 
genom telefonen. 
 

4.9 Analys av fördelar med telefon och Internet 
 
Fråga 6: Vad finns det för fördelar med att ersätta den personliga servicen 
med telefon och Internet? 
 
Bankerna är slående överens om att tillgängligheten är den främsta fördelen 
med att ersätta den personliga servicen med telefon och Internet. Som vi 
tidigare nämnt är tillgängligheten en viktig kvalitetsfaktor som hör till 
processperspektivet och som påverkar kundens kvalitetsupplevelse. Det är 
ett exempel på en kvalitetshöjande faktor. (Grönroos 2002) Om bankerna 
lyckas med att öka tillgängligheten ytterligare, kan det tänkas resultera i en 
mer positiv kvalitetsupplevelse för kunden. I en studie från den engelska 
bankbranschen (Johnston, 1995) har det visat sig att dåliga insatser i 
tillgänglighet skapar missnöje. Om insatserna däremot överträffar kundens 
förväntningar leder det inte till någon ökad upplevd kvalitet. 
 
Länsförsäkringar framhåller smidigheten som största fördel. Uppfattningen 
stämmer överens med författaren Al-Hawari (2005) då han skriver att det är 
viktigt att möjliggöra för kunden att självständigt kunna guida sig på 
Internetsidan.  
 
Både Ulricehamns Sparbank, ICA-Banken, Länsförsäkringar, samt till viss 
del även Älvsborgs Provinsbank, ser en stor fördel i att kunden kan sköta 
många av sina ärenden själva över Telefon- eller Internetbanken. De får stöd 
av författarna Al-Hawari, Hartley och Ward (2005) när de skriver att det 
ultimata resultatet av den ökade teknologin, är att kunden har möjlighet att 
sköta sina ärenden själv. Ulricehamns Sparbank och Älvsborgs Provinsbank 
nämner även att den ökade tillgängligheten leder till minskade kostnader för 
banken, vilket också är teoretiskt förankrat.  
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4.10 Nackdelar och risker med telefon och Internet    
 
Fråga 7: Anser ni att det finns några nackdelar eller risker med att ersätta 
den personliga servicen med telefon och Internet? 
 
Till ICA Banken ställde vi frågan: 

Anser ni att det finns några nackdelar eller risker med att enbart ha 
kontakt med kunderna via Internet och telefon? 
 
Ulricehamns Sparbank 

U.P förklarar att nackdelarna är att det finns vissa kunder som inte vill betala 
räkningar över Internet på grund av att de ser för stor risk med 
Internetbanken. Det här inkluderar även yngre kunder. Samtidigt som 
Internetbanken innebär en effektivisering, möter personalen inte kunden på 
kontoret längre. De minskade besöken medför att banken förlorar många 
försäljningstillfällen. Numera lägger de istället pengar på att kontakta 
kunderna för att försöka boka in möten. Personalen märker också att det blir 
allt svårare att locka in kunderna på kontoret.  
 

Älvsborgs Provinsbank  

J.A säger att telefonbankens målsättning är att ”de ska vara bäst på det de 
gör”. Samtidigt som Telefonbanken innebär att tillgängligheten ökar, bidrar 
det även till att kontoret i Borås tappar kontrollen då de inte kan påverka 
samtalet, vilket är en nackdel. Exempelvis kan det hända att kontoret i Borås 
aldrig får reda på om en kund är missnöjd över något. På så vis lämnar den 
lokala Provinsbanken bort en del av själen till personalen i Linköping. J.A 
nämnde också tidigare i intervjun, att banken förlorar tillfällen att knyta 
kontakter och sälja tjänster när många kunder idag inte har samma behov att 
besöka kontoren längre.   
 
ICA-Banken 

P.B förklarar att det här är mycket individuellt från kund till kund. Det beror 
helt på hur pass komplex ekonomi kunden har. Han menar också att  
ICA-Banken aldrig kommer att kunna ha alla typer av kunder, vilket heller 
inte är någon ambition. För deras del handlar det mycket om att ha vanliga 
kunder med lönekonto och som kanske sparar i aktier eller fonder och 
exempelvis har ett bolån. Kunder som har en mer komplex ekonomi, är 
kanske också i större behov av mer personlig rådgivning.  
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Länsförsäkringar Älvsborg 

K.L ser inga nackdelar med telefon och Internet eftersom det inte ersätter det 
personliga mötet när personalen använder sig av telefonen för att betjäna en 
kund. 
 

4.11 Analys av nackdelar, risker med telefon och 
Internet 
 
Fråga 7: Anser ni att det finns några nackdelar eller risker med att ersätta 
den personliga servicen med telefon och Internet? 

Albrecht (2003) menar att informationsteknologin blir ett sätt att avfolka 
kundens interaktion med företaget. Beskrivningen stämmer till viss del in på 
vad U.P. från Ulricehamns Sparbank anser om att Internetbanken leder till 
minskade kundbesök och problem med att få kunderna att besöka kontoret. 
Alltså ersätts många personliga möten med att kunderna uträttar sina ärenden 
själva. Det här menar U.P leder till minskade försäljningstillfällen. Även J.A 
på Älvsborgs Provinsbank intygar det här. Feurst (1999) pratar om att det 
finns en risk att vi blir förblindade av den nya tekniken. I takt med att fler 
tjänster automatiseras och standardiseras, blir det också lättare för kunderna 
att byta bank, menar Al-Hawari (2005). Ingen av de vi intervjuat säger 
samma sak rakt ut, men samtidigt som U.P framhävt fördelarna med Internet 
och telefon, har han tidigare även poängterat svårigheterna att skapa en 
personlig relation till vissa kunder som bara besöker banken i sällsynta fall. 
J.A pekar också på att telefonbanken medför att personalen inte har samma 
kontakt med kunden och därmed tappar en del av kontrollen, samt kunder 
som eventuellt är missnöjda. Det framgår att de traditionella bankerna: 
Ulricehamns Sparbank och Älvsborgs Provinsbank är något mer skeptiska 
till Internet och telefon än de övriga, när det handlar om att skapa en 
personlig relation till kunden.     
 
Till ICA-Banken ställde vi frågan: 

Anser ni att det finns några nackdelar eller risker med att enbart ha kontakt 
med kunderna via Internet och telefon? 

 
Begreppet ”sanningens ögonblick” (den tidpunkt då företaget lämnar över 
resultatet av en tjänst till kunden), har används många gånger för att 
poängtera viktiga tillfällen i samspelet mellan kund och leverantör. Idag har 
tekniken medfört nya sorters ”sanningens ögonblick” då nya kanaler växer 
fram för interaktion mellan tjänsteleverantör och kund. (Blomqvist, Dahl & 
Haeger, 2005) P.B på ICA-Banken menar att de bara fokuserar på de kunder 
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som kan sköta sina ärenden över telefon och Internet. De prioriterar därmed 
kunder som värderar den här sortens interaktion mellan företag och kund. 
ICA-Banken säger själva att deras ambition aldrig har varit att kunna ha alla 
typer av kunder. Vi ser härmed en klar strategisk inriktning där ICA-Banken 
väljer att inte satsa på de kunder som ser nackdelar med att enbart ha kontakt 
med kunderna via Internet och telefon.  

4.12 Tjänster som ej lämpar sig för telefon och Internet 
 
Fråga 9: Finns det några tjänster som ni inte anser vara lämpliga att 
leverera via Internet eller telefon? 
 
Ulricehamns Sparbank 

U.P svarar att det förstås finns ärenden som är svårare att tillhandahålla över 
Internet. Exempelvis finns det kunder som vill ha en kommunikation vid köp 
av aktier och optioner. Det är exempelvis inte möjligt att genomföra 
bouppteckningar eller juristärenden över Internet. Det här beror på ärendenas 
komplexitet och att det är mycket som ska uträttas. U.P tror inte att svårare 
bouppteckningar, testamente och avancerade avtal kommer att utföras via 
Internet. Den form av rådgivning där banken går igenom hela kundens 
privatekonomi som spara, låna, betala och trygghet, går heller inte att 
genomföra över Internet. Om inte annat ligger det långt fram i tiden, tror 
U.P. Vi frågade om de skulle kunna tänka sig att genomföra de här ärendena 
över telefon? U.P menar att en komplett rådgivning är en timmas arbete och 
då är det mer lämpligt att sitta mellan fyra ögon. Dessutom skall kunden 
skriva under vad de kommit överens om. 
 
Älvsborgs Provinsbank 

J.A anser att vissa tjänster inte lämpar sig att utföra över Internet eller 
telefon. Till dem hör större krediter, bolån och rådgivning av olika slag. 
Banken har som mål att en gång om året träffa kunden för en genomgång av 
dennes ekonomi. Vid det här tillfället har kunden också möjlighet att föra en 
diskussion kring sin situation. Att söka en kredit via Internet är inte möjligt 
hos Älvsborgs provinsbank. Däremot anser Jan att det kan bli möjligt att 
ansöka om mindre krediter via Internet i framtiden. Han menar samtidigt att 
det är anmärkningsvärt att det inte finns fler regler kring utlåning då kunden 
tar en stor risk. Idag är det förhållandevis mycket fler regler vid placering än 
vid utlåning.  För att minska risken vid utlåning är det därför viktigt med 
adekvat rådgivning. 
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Länsförsäkringar Älvsborg 

K.L berättar att Länsförsäkringars avdelningar levererar merparten av sina 
tjänster via telefon, med undantag för en del större lantbruksförsäkringar. 
Villalån och företagsförsäkringar är också något som görs genom 
kundbesök, samt besiktning på villor.  

4.13  Kan telefon och Internet ersätta det personliga 
mötet? 
 
Fråga 10: I vilken grad tror ni att tjänster via Internet och telefon kan 
ersätta det personliga mötet med kunden? 
 
Ulricehamns Sparbank 

För att skapa en relation blir det personliga mötet viktigt, menar U.P. Det går 
inte att skapa samma kontakt över Internet eller telefon som att sitta framför 
kunden. Han säger också att det personliga mötet är något som Ulricehamns 
Sparbank behöver lägga mer krut på i framtiden. Han tror inte att Internet 
och telefon kommer att ersätta det personliga mötet vid rådgivning. Förr var 
det inte speciellt vanligt med rådgivning eftersom kunden talade om vad han 
eller hon ville ha. Kunden var också mer trogen sin bank. Numera behöver 
personalen vara duktig på att sälja och upptäcka kundernas behov. Därmed 
blir det personliga mötet svårt att ersätta.  
 
En bekräftelse på att Ulricehamns Sparbank tycker det är viktigt med 
relationer och närhet till sina kunder, fick vi dagarna efter intervjun då vi såg 
en platsannons från Ulricehamns Sparbank. Texten lyder:  
 
”Mycket har automatiserats i vår bransch. Och nu är vi i extra stort behov av 
människor igen. (Robotar göre sig icke besvär)”  
(www.ulricehamnssparbank.se) 
 
Älvsborgs Provinsbank 

För att kunden ska känna trygghet, kräver vissa tjänster en kunddialog där 
bankens medarbetare är till för att fungera som ett bollplank, menar J.A. Han 
säger också att det är synd att förringa den yrkeskunskap som finns hos 
medarbetarna.  
 
J.A tror vidare att det personliga mötet i vissa tillfällen kommer att bli ännu 
viktigare i framtiden än vad det har varit förut. Många banker gör det idag 
svårt för kunderna att möta personalen. Exempel är nedskärningar av 
kassaservice, som syftar till att få kunderna att sköta mer och mer ärenden 
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själva. Älvsborgs Provinsbank vill tvärtemot få kunderna att känna sig 
välkommen in på kontoret. J.A menar att varje gång en kund besöker 
kontoret ger det en ny möjlighet till försäljning och det vore synd att inte ta 
tillvara på ett sådant tillfälle. När kunden väl besöker banken ska personalen 
se det som en uppoffring från kundens sida, inte tvärtom menar J.A.  
 
ICA-Banken 

P.B berättar att under de 25 åren som han har varit i bankbranschen, har han 
arbetat både med personliga möten och med det arbetssätt som ICA-Banken 
tillämpar. Tack vare att han upplevt båda sidor, kan han se olika fördelar 
med dem. P.B tror att det alltid kommer att finnas ett visst behov av ett 
personligt möte eftersom en del kunder föredrar att möta sin bankman 
personligen. Han tror dock att det till stor del handlar om en generationsfråga 
och att vi idag går mot ett ökat användande av Internet- och telefontjänster.  
 
Länsförsäkringar Älvsborg 

K.L förklarar att med hjälp av Internet kan Länsförsäkringar öka 
skadeansökningarna och även öka försäljningen. Hon tror likväl att det är 
viktigt med en lokal kundnärvaro, vilket gör att hon anser att en del av det 
personliga mötet med kunden ska bevaras.   
 

4.14  Analys av telefon och Internets användbarhet   
 
Vi har valt att slå samman analysen av fråga 9 och 10 av den anledning att 
de inte skiljer sig speciellt mycket åt.  

Fråga 9: Finns det några tjänster som ni inte anser vara lämpliga att 
leverera via Internet eller telefon? 

Fråga 10: I vilken grad tror ni att tjänster via Internet och telefon kan 
ersätta det personliga mötet med kunden? 
 
U.P tror som sagt att Ulricehamns Sparbank behöver lägga mer krut på det 
personliga mötet i framtiden. Det personliga mötet är viktigt eftersom det 
inte går att skapa samma kontakt över Internet eller telefon som att sitta 
framför kunden, menar U.P. Älvsborgs Provinsbank tror också att det 
personliga mötet i vissa tillfällen kommer att bli ännu viktigare i framtiden 
än vad det har varit tidigare. J.A menar att vissa tjänster kräver en 
kunddialog för att kunden ska känna trygghet. Som Blomqvist, Dahl och 
Haeger (2004) skriver, är det viktigt för ett företag att identifiera de 
kundmöten som är extra betydelsefulla för upplevelsen av relationen, så 
kallade kritiska kundmöten. Det känns naturligt att anta att både 
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Ulricehamns Sparbank och Älvsborgs provinsbank anser att de kritiska 
kundmötena bäst hanteras med hjälp av personliga möten.  
 
Enligt Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) är det inom bankbranschen 
låneförhandlingar som är särskilt kritiska för den fortsatta relationen. Om vi 
tittar på Älvsborgs Provinsbank, Ulricehamns Sparbank, samt 
Länsförsäkringar så är det just låneförhandlingar såsom bolån och större 
krediter som de anser vara mindre lämpliga att utföra över Internet eller 
telefon. Att banken sköter de här tjänsterna via personligt möte, är därför 
förenligt med vad Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) påstår vara kritiska 
kundmöten. Ulricehamns Sparbank nämner också bouppteckningar, 
testamente och avancerade avtal, som exempel på tjänster de inte anser är 
lämpliga att leverera via Internet och telefon.  
 
P.B på ICA-Banken har delvis en annan uppfattning då han till stor del tror 
att det handlar om en generationsfråga och att Internet- och 
telefonanvändandet kommer att öka allt mer i framtiden. Däremot tror han 
att det alltid kommer att finnas ett behov hos vissa kunder att möta en 
bankman personligen. Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) berättar att 
kundmötenas karaktär har förändrats i och med att teknologin med dess nya 
kanaler har vuxit sig allt starkare. Idag är det vanligt att personalen får all 
information som behövs direkt från dataskärmen. ICA-Banken är ett 
exempel på ett företag som anammat utvecklingen inom området, då de 
endast har kontakt med kunden via Internet och telefon. Det här gäller både 
vid erbjudanden om mindre tjänster och vid större krediter som exempelvis 
bolån.  
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5. Slutsatser 
Efter att ha sammanställt och analyserat det empiriska materialet, 
presenterar vi här vilka slutsatser vi kommit fram till.  

5.1 Huvudproblem   
 
Utifrån vilka strategier arbetar företag inom bank- och 
försäkringsbranschen för att uppnå god kvalitet på sina tjänster?  
 
De slutsatser vi kan dra är att samtliga fyra företagen, mer eller mindre, är 
relationsinriktade i sina strategier. Det innebär att alla väljer att försöka 
skapa långvariga relationer med sina kunder, framför enstaka transaktioner.  
Samtliga företagen verkar också vara angelägna om att försöka uppnå en hög 
kundandel, det vill säga att kunden samlar så stor del av sina efterfrågade 
tjänster inom branschen, hos en leverantör. Det här anser vi ligga i tiden och 
förenligt med hur många forskare inom området resonerar. 
 
För att uppnå god kvalitet bör tjänsteföretag koncentrera sig mer på hur 
tjänster förmedlas än vad som förmedlas, hävdar Grönroos (2002), en av de 
ledande forskarna inom tjänstekvalitet. Anledningen är att kunna särskilja 
sig från konkurrenternas ofta likartade erbjudanden och skapa en positiv 
upplevelse för kunden. Vi kan konstatera att Älvsborgs Provinsbank, lägger 
särskilt stor vikt vid den här strategin. Alla företagen anser ändå att det är 
viktigt att tänka på hur tjänsten förmedlas. Merparten av företagen väljer 
dock att fokusera mer på vad de erbjuder i form av prisvärda och bra 
produkter/tjänster, eftersom de anser att kunden förväntar sig det här.  
 
Vi har även kunnat se Länsförsäkringar, Ulricehamns Sparbank och 
Älvsborgs Provinsbank tycker det är viktigt att ha en lokal förankring till 
sina kunder. Ulricehamns Sparbank utmärker sig framför de andra på den 
här punkten.  

5.2 Delproblem 
 
Vilka kvalitetsfaktorer anser företagen är viktiga vid förmedlingen av en 
tjänst? 
 
De kvalitetsfaktorer företagen väljer att satsa på, skiljer sig åt i vissa 
avseenden.  Ulricehamns Sparbank och Länsförsäkringar poängterar att 
kunskap är oerhört viktigt. Vad gäller säkerheten är inte någon av 
respondenterna speciellt orolig. Det här är något som vi finner lite märkligt 
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då det nyligen har förekommit mycket skriverier om den bristande 
säkerheten hos banker. Alla företagen poängterar starkt att tillgängligheten 
är mycket viktig på ett eller annat sätt.  Det råder enighet om att 
kommunikationen till kunden inte ska vara allt för omfattande eller 
tillkrånglad. Företagen anser att materiella ting är av minst betydelse, vilket 
också stämmer överens med tidigare gjorda undersökningar (Berry & 
Parasuraman, 1991). Älvsborgs Provinsbank utmärker sig genom att värdera 
det personliga bemötandet allra högst. Enligt flera författare, däribland 
Grönroos (2002), Berry och Parasuraman (1991) och Kotler (2005), anses 
tillförlitligheten vara ett av de främsta kriterierna som kunden beaktar vid 
utvärdering av en tjänst. Företagen lägger ingen större vikt vid att poängtera 
hur viktigt det är med en hög tillförlitlighet, utan ser det mer som en 
självklarhet. Det här är kanske något som företagen bör ägna mer 
uppmärksamhet åt.  
 
Vi kan konstatera att vid erbjudanden om enklare tjänster och produkter 
fokuserar företagen mer på vad kunden får, vilket hör till de resultatinriktade 
kvalitetsfaktorerna. Vid mer avancerade tjänster fokuserar företagen mer på 
hur kunden erhåller tjänsten, vilket hör till den processinriktade 
kvalitetsfaktorerna.  
 
 
I vilken grad anser företagen att tjänster via telefon och Internet kan ersätta 
det personliga mötet? 
 
Alla är eniga om att tillgängligheten för kunden är den största fördelen med 
att ersätta det personliga mötet med telefon och Internet. Vi ser en koppling 
mellan att ju mer relationsinriktat företaget är, desto mindre tror de att 
tjänster via telefon och Internet kan ersätta det personliga mötet. 
Ulricehamns Sparbank och Älvsborgs Provinsbank tror att det personliga 
mötet kommer att bli ännu viktigare i framtiden för att bilda relationer och få 
kunden att känna trygghet. ICA-Banken är mer positivt inställd till ett ökat 
användande av teknologin, än de andra företagen.  
 
Vi kan konstatera att hälften av de företagen vi undersökt, ser vissa 
nackdelar med att tjänsterna automatiseras. Försäljningstillfällena minskar 
och det blir svårare att skapa relationer med somliga kunder som nästan 
aldrig behöver besöka kontoren.  
 
Låneförhandlingar anses enligt Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) vara 
särskilt kritiska för den fortsatta relationen. På ICA-Banken tros kundernas 
inställning till att låneförhandlingar sköts över telefon och Internet, bero på 
vilken åldersgrupp de befinner sig i. De resterande tre företagen anser att den 
här tjänsten är mindre lämplig att utföra över telefon och Internet. 
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Företagen bedömer att teknikbaserade tjänster innebär en otrolig fördel för 
kunden, men i vissa fall svårigheter att skapa personliga relationer och lojala 
kunder. Utvecklingen inom området medför att nya tjänster hela tiden bildas. 
Vi förstår därför att företagen måste följa konkurrenterna och erbjuda det 
kunderna vill ha. Därmed uppstår ett relativt likartat utbud inom branschen. 
Att kunna erbjuda den senaste tekniken inom området, är förmodligen en 
nödvändighet för att klara konkurrensen. Men för att öka kvaliteten 
ytterligare, är det kanske precis som Al-Hawari (2005) menar, att företagen 
måste bli duktiga på att hjälpa kunderna att hantera tekniken i de tjänster 
som erbjuds.   
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6. Avslutande diskussion 
Det sista kapitlet knyter samman uppsatsen där vi kritiskt ser tillbaka på 
processen och tar upp brister som uppstått under arbetets gång. Som en sista 
avslutning ger vi förslag på hur forskningen skulle kunna gå vidare och 
utveckla ämnesområdet ytterligare med hjälp av andra metoder.   

6.1 Validitets- och Reliabilitetsutvärdering 
 
Nu i efterhand kan vi konstatera att det finns ett antal mindre brister i 
uppsatsen som uppkommit av olika skäl. Bland annat har vi i största möjliga 
mån försökt att banda alla våra intervjuer. Hjälpmedlen fungerade dock 
stundtals inte korrekt, vilket bidrog till att intervjun med Länsförsäkringar 
Älvsborg inte blev inspelad och att intervjun med Älvsborgs Provinsbank 
endast delvis blev inspelad. Det kan ha påverkat vår tolkning av svaren. Då 
vi skickat ut en skriftlig sammanställning av intervjuerna, där 
respondenterna har haft chans att korrigera eventuella missuppfattningar, 
anser vi ändå att vi har uppnått en god reliabilitet. Vidare har vi i efterhand 
upptäckt att vi delvis formulerat fråga 6 och 7 (se bilaga 1) felaktigt gällande 
orden: ersätta den personliga servicen. En mer lämplig formulering hade 
varit: ersätta det personliga mötet, eftersom det är vad vi i själva verket 
syftar på. Misstaget kan ha gjort att respondenterna tolkat frågan fel. Fråga 8 
(se bilaga 1) var för en del av respondenterna svår att uppskatta. Frågan 
kändes därför överflödig, varför vi valde att inte ta med den i empirin och 
analysen.  
 
I metodkapitlet kan utläsas att vi planerade att maila intervjumaterialet till 
alla företag innan intervjutillfället. Det gjorde vi med undantag för 
Ulricehamns Sparbank, som på grund av tidsbrist, inte hann få materialet i 
förväg. Vi planerade även att genomföra en förstudie genom att testa 
frågorna innan intervjuerna. I stundens hetta glömdes det här av, vilket 
gjorde att vi inte uppfyllde det här målet.  
 
Trots några brister vill vi ändå hävda att uppsatsen kan ses som trovärdig och 
att vårt undersökningsproblem har blivit besvarat på ett tillfredsställande 
sätt. Vi är även mycket nöjda med de kontaktpersoner vi fått möjlighet att 
intervjua. I inledningsfasen av uppsatsen förutspådde vi att det skulle 
förekomma en del skillnader i svaren mellan bankerna och 
försäkringsbolaget. Det visade sig dock att vi inte kunde urskilja några större 
olikheter. Kanske hade det varit tydligare om vi studerat något mer 
försäkringsbolag. Det kan också tänkas bero på att vi ser en utveckling mot 
att banker och försäkringsbolag bli allt mer lika i sitt utbud till kunden. Idag 
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erbjuder många banker även olika försäkringar och allt fler försäkringsbolag 
tillhandahåller även banktjänster. Eftersom vi gjort en fallstudie där vi 
studerat ett fåtal företag, kan vi inte anta att våra slutsatser är generella för 
alla företag inom branschen. Däremot kan uppsatsen bidra till att ge en bild 
av hur banker och försäkringsbolag med lite olika strategier arbetar.   
 
Gällande våra källor bedömer vi dem som aktuella och tillförlitliga nog. 
Flera av de teorier vi valt att behandla är grundläggande. Vi har även försökt 
att stödja de grundläggande teorierna med aktuella artiklar för att få mer 
spänst i uppsatsen.    
 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 
För att få en mer entydig bild av det område vi valt att undersöka, föreslår vi 
att uppsatsen används som underlag för en utökad undersökning där fokus 
läggs på kunden istället för på leverantören. Ett antal djupintervjuer, och 
möjligen även en enkätundersökning, skulle på ett intressant sätt kunna bistå 
med en ny vinkling av undersökningsområdet.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide för Ulricehamns Sparbank, Älvsborgs 
Provinsbank, Länsförsäkringar Älvsborg 
 
1. Vad har ni för strategi för att kunna stå er i konkurrensen om kunderna? 
 
2. Vilka kundgrupper fokuserar ni på? Varför? 
 
3. Hur mycket fokuserar ni på att skaffa nya kunder, respektive försöka 
behålla befintliga kunder? 
 
4. Vilka förväntningar vill ni att kunderna ska ha på era tjänster? 
 
5. Kan ni ge exempel på kvalitetsfaktorer, det vill säga vad som är viktigt för 
att leva upp till kundens förväntningar?  
 
6. Vad finns det för fördelar med att ersätta den personliga servicen med 
telefon och Internet? 
 
7. Anser ni att det finns några nackdelar eller risker med att ersätta den 
personliga servicen med telefon och Internet? 
 
8. Uppskattningsvis, hur stor del (procentuellt sett) av era tjänster utför era 
kunder själva med hjälp av Internet och telefon dvs. utan något personligt 
möte? 
 
9. Finns det några tjänster som ni inte anser vara lämpliga att leverera via 
Internet eller telefon? 
 
10. I vilken grad tror ni att tjänster via Internet och telefon kan ersätta det 
personliga mötet med kunden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide för ICA-Banken 
 
1. Vad har ni för strategi för att kunna stå er i konkurrensen om kunderna? 
 
2. Vilka kundgrupper fokuserar ni på? Varför? 
 
3. Hur mycket fokuserar ni på att skaffa nya kunder, respektive försöka 
behålla befintliga kunder? 
 
4. Vilka förväntningar vill ni att kunderna ska ha på era tjänster? 
 
5. Kan ni ge exempel på kvalitetsfaktorer, det vill säga vad som är viktigt för 
att leva upp till kundens förväntningar?  
 
6. Vad finns det för fördelar med att ersätta den personliga servicen med 
telefon och Internet? 
 
7. Anser ni att det finns några nackdelar eller risker med att enbart ha 
kontakt med kunderna via Internet och telefon? 
 
8. I vilken grad tror ni att tjänster via Internet och telefon kan ersätta det 
personliga mötet med kunden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3 
 
Kvalitetsfaktorer 
 
Kunskap  Att personalen och företagets övriga resurser 

har de kunskaper som krävs för att lösa 
kundens problem 

Säkerhet  Hur företaget hanterar risker i samband med 
utnyttjandet av tjänsten 

Tillgänglighet  Hur lätt det är att nå tjänsten 

Flexibilitet   Anpassning efter kunden krav och önskemål 

Kompetens   Personalens kunskaper och färdigheter 

Tillmötesgående  Att vara uppmärksam och villig att lösa 
kundens problem på bästa sätt 

Kommunikation  Hur tydligt tjänstens innebörd kommuniceras 
till kunden 

Materiella ting  Lokalernas och personalens utseende samt 
utrustning och material 

Klagomålshantering  Rättelse vid klagomål och felaktigt levererade 
tjänster 

Personalens attityd Personalens uppträdande gentemot varandra 
och beteende   och sina kunder, samt värderingar 

Tillförlitlighet  Att kunden kan lita på att företaget håller det 
som lovats och vid den tidpunkt som bestämts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 4 
 
Originalmodell 
 
 
 
 
 
 

  
Total upplevd kvalitet, anpassad efter Grönroos (2002).  
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