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Sammanfattning 	
I cirka tjugo år har det pågått en omfattande digitalisering av världen, där institutioner, 
myndigheter, organisationer och andra företag har flyttats (verksamheten omplacerades) 
i större grad från att vara en fysisk kontakt till att bli en digital kontakt. Begreppet 
“digitalisering” formuleras av Kamery & Pitts (2002, s. 59) som datorisering för olika 
processer i samhället. Allt som man tidigare behövt vara fysiskt närvarande, finns 
numera i mobilen eller datorn. Även banken har flyttat de flesta delarna av sin 
verksamhet till digitala världen, vilket har skapat nya miljöer och förutsättningar för 
förändringar i kundbemötandet. Banken är ett relevant ämne att utforska eftersom dess 
förändringar är bland de mest omfattande och att deras fokus vid kundbemötande är att 
hjälpa kunden med sitt ärende, inte sälja tjänster. Sedan tidigare har banken haft 
webbsidor där alla kunder kunnat kontrollera sina konton online och utföra en hel del av 
ärenden på egen hand, såsom betalningar, överföringar, med mera. I nuläget utvecklas 
nya avdelningar som hanterar ärenden utanför de fysiska kontoren och dessutom utanför 
office öppettider. Även om kontoren inte kan uteslutas helt och hållet, har deras betydelse 
minskat kraftigt (Larsson, 2018).	Denna digitalisering har skapat förutsättningar för att 
införa nya avdelningar på banken. Avdelningar som hanterar kunder via telefon. 	
Syfte med denna studie är att undersöka frontpersonalen inre motivation, vad de 
värdesätter och känner saknas när de ska skapa ett lyckat kundbemötande via telefon. 
Utifrån inre motivation till organisationens värderingar/principer, team och individ.	
Studien är inriktat på att undersöka subjektiva bedömningar och åsikter ifrån 
frontpersonalen som arbetar inom bank med kundtjänst via telefon.	
För denna studie valdes den kvalitativa metoden med subjektivism som ontologisk 
inriktning, eftersom det med denna metod går att individuellt undersöka subjektiva 
bedömningar av respondenter. Vidare användes det deduktiva arbetssättet, där 
utgångspunkten ligger i tidigare studier som teoretisk referensram. Den insamlade datan 
analyserades med tolkning som kunskapsteori. All data behandlades subjektivistiskt 
vilket innebär att varje intervju tolkades var för sig och inga generaliseringar har gjorts.  	
För studien behövdes frivilliga individer inom kundtjänsten, vilket har erhållits genom 
bekvämlighetsurval. Åtta stycken personer som arbetar inom telefonkundtjänsten i en av 
de fyra största bankerna i Sveriges har deltagit i undersökningen. Dessa intervjuer har 
utförts på banken, på en avskild plats. All insamlade data har lagrats diskret och används 
endast för denna studie. Alla intervjuer textades och skickades till respondenterna. 
Därefter har all insamlade data sammanförts i resultatkapitlet i form av sammanfattningar 
av respondenternas svar och analyserats med hjälp av den teoretiska 
referensramen.  Analysen har påvisat att det förekommer likheter bland respondenterna 
vilket tyder på att det finns en enhetlig bild men samtidigt kan man inte förallmänliga 
resultaten.	
Därefter konstateras att telefonkundtjänstavdelningen har blivit något större än bara 
kundhantering via telefon. Numera heter sådana avdelningar “digitala kanaler”, de 
omfattar andra kanaler för att kunna etablera kontakt med kunder såsom chatt, 
videosamtal, kund post. Detta gör studien endast inkluderar en del av den nya miljön 
inom kundtjänsten som har skapats i samband med digitaliseringen och att det finns 
incitament för vidare forskningar inom nämnt område. 	
En övergripande slutsats kan presenteras vilket är att de åtta intervjuade personerna 
värderar högst trevligt kundbemötande, kunskap, informations tillgänglighet och trivsel 
på arbetsplatsen för att kunna uppnå ett lyckat kundbemötande. Dock finns det vissa 
avvikelser inom den inre motivationen i form av självutveckling, problemlösning, 
nyfikenhet eller ren försörjning. Alla respondenter hade samma genomgående tråd i sina 
svar vilket var att kundens intressen och problematik är den högsta prioriteten.  
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1. Inledning	
Till att börja med introduceras en sammanfattning, bakgrund och tidigare forskning. 
Därefter presenteras begreppsförklaringar. Vidare formuleras syfte och frågeställning. 
Sist kommer avgränsningar avsedda för att förtydliga forskningsområde och studiens 
disposition.	

1.1. Bakgrund	
Relationer mellan kunden och frontpersonalen är den viktigaste länken i alla affärer. 
Relationer mellan bankens frontpersonal och kunder som privatperson eller företag, är 
viktiga eftersom man då skapar kundrelationer mellan varandra (Kamery & Pitts, 2002, 
s. 59). Långvariga, etablerade och trygga relationer med bankkunder skapar både affärs 
trygghet och samhällstrygghet (SEB, 2018; Handelsbanken, 2018).  
Alla har någon gång vänt sig till en bank - och framförallt till bankservice - för att 
upprätthålla bankärenden. Det första vi möter är frontpersonen inom bankservice, som 
representerar bank som en institution (Fjällström, 2018). Vanligtvis, sker mötet med 
banken via telefon. Frontpersonalens roll kan vara krävande, då den tar tid, tålamod, 
kunskaper och något extra som inte finns i arbetsbeskrivningen.	
Samhället har gått emot en omfattande digitalisering vilket har förändrat vardagen helt 
och hållet. Under begreppet ”digitalisering” menas datorisering, vilket har förändrat 
bankservicen (Kamery & Pitts, 2002, s. 59). Nuförtiden går nästan ingen till banken för 
att kontrollera sina konton. Denna information finns istället i nätbanken på datorn eller i 
en app. Kamery & Pitts (2002, s. 59) menar att bank, bankomat, appar i mobilen skapar 
ett annat behov av stöd och underhåll från bankservicepersonal än tidigare, detta stöd blir 
viktigare ju mer bankservicen förändras. Däremot, även med omfattande digitalisering 
inom bankväsendet, telefontjänsten har fortfarande den främsta rollen att stödja kunder 
(Fjällström, 2018).  
För ett decennium sedan hade alla banker en eller flera tjänstepersoner som var där för 
att lösa mindre ärenden såsom att hantera kontanter, lösa in checkar, öppna konton med 
mera. I dagsläget sker detta via internet och nät bank, istället för att gå till banken med 
ärenden ringer vi dit (Kamery & Pitts, 2002, s. 60). Rösten i telefonen får guida oss runt 
på bankens hemsida för att kunna utföra det vi vill. Inga ansikten med leende (eller utan) 
att se de anställda i ögonen och fråga om sitt ärende utan endast en röst i luren (Kamery 
& Pitts, 2002, s. 60). Detta gör att flera banktjänstemännen har flyttat från kontor till 
telefonen (hörlurar).	
Förändringen har skapat både förutsättningar för teknologisk utveckling men samtidigt 
svårigheter för vissa grupper av människor, såsom pensionärer, funktionshindrade eller 
folk på landsbygden. Enligt Lars Larsson (2018) har ”Sverige kommit att bli 
världsledande i att använda elektroniska metoder”, men fortfarande måste banker som 
erbjuder betalkonto med inlåning över 70 miljarder kunna tillgodose kontantuttag 
(Larsson, 2018). Detta gör att fysiska kontoren på banken inte uteslutits helt och hållet, i 
och med den faktum att kontakten inte kan uteslutas helt (Tallberg, 2016). Dock har 
största delen av kundhanteringen flyttats till kundtjänsten, där service sker genom att 
kunderna pratar med frontpersonalen via telefon (Kamery & Pitts, 2002, s. 60). 	
Själva telefonkundtjänsten finns oftast i en separat avdelning, som ligger utanför 
bankkontoret. Öppettiderna för support går oftast långt utanför kontorstiderna i nästa alla 
största banker och nuförtiden även finns telefonhjälp öppet dygnet runt. Bankernas 
internettjänster utökas successivt för kunder, en del av tjänsterna är gratis och vissa mot 
en avgift. Men huvudsaken är att kunder ska kunna använda dessa tjänster via nätet och 
med hjälp av telefonkundtjänst (Kamery & Pitts, 2002, s. 61). Allt fler företagen har 
insett att nyckelpersoner, de som snabbt kan förstå och anpassa sig till dynamiska 
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marknadsförändringar och innovativt möta kundernas behov, är kritiska tillgångar 
(Norman och Grant, 2014, s. 23).  
Anställda som har kunskaper inom sitt ämne och värdesätter att göra kunden nöjd är 
kärnan till att skapa lyckade kundbemötanden (Norman och Grant, 2014, s. 24). 
Företagets värderingar och principer är en av de väsentliga grunderna i skapandet av inre 
motivationer hos de anställda (Norman & Grant 2014, s. 24). Inre motivationer är en 
form av vilja som ska baseras på ett oskrivet regelverk i form av välformulerade 
värderingar och principer (Norman & Grant 2014, s. 24). 
Ett lyckat kundbemötande är en service som har överträffat förväntningar av kunden 
(Grönroos, 1984, hänvisad av Wilson et al, 2016, s.78). Därmed menas att för att uppnå 
en lyckad service bör telefonkundtjänsten överträffa kundens förväntningar om den 
levererade tjänsten (Wilson et al, 2016, s.78). Detta gäller både tjänsteleverans, 
tjänsteinnehåll och tjänstemiljö (Grönroos, 1984, hänvisad av Wilson et al, 2016, s.78). 
Enligt Parasuraman et al, 1985, uppstår en högre nöjdhetsgrad när kvalitén på mottagen 
service är högre än förväntad (hänvisad av Ham, 2003, s.16). Det betyder att ett lyckat 
kundbemötande är ett komplext fenomen som består av både externa faktorer såsom 
miljö, teknisk support, personalens kompetens (Wirtz et al., 2012, s.543; Wilson et al, 
2016, s.78), med flera, och av interna faktorer såsom trivsel och välmående (Herzberg, 
1959, hänvisad av Forslund 2013, ss.180-182). Samt organisationens prioriteringar i 
verksamheten (Wirtz et al., 2012, s.543). 
Frontpersonal, som möter kunder via telefon, är var för sig en enskild individ. En 
enskilda individs beteende är en blandning av flera olika aspekter, bland annat – kultur, 
bakgrund, perceptioner, åsikter, realistiska och orealistiska ambitioner (Adriano, 2017, 
s.547). Ekonomiska och sociala behov, förväntningar, drömmar och många andra delar 
av en individs liv (Adriano, 2017, s.547). Individen kommer till sin arbetsplats själv men 
ska utföra sina arbetsuppgifter inom en grupp. Betydelsen av gruppsamarbetet är viktigt 
när det gäller att öka den inre motivationen för individen för att lyckas med sina 
arbetsuppgifter vid kundbemötande. Kollegor är en källa för både stöd och kritik (Ryan 
& Deci 2000 refererad av Ciccarelli & White, 2015, s.400), där sociala samspel har en 
stor roll för tillhörighet till gruppen och även beteendet för den enskilda individen 
(Norman och Grant, 2014, s.24).  
Även för organisationen är frontpersonalen den viktigaste delen då kommunikation utåt 
sker genom frontpersonalen (Kamery & Pitts, 2002, s.60). De är organisationens 
varumärke utåt då de påverkar vilken image organisationen får från omgivningen. 
Genom detta är det väsentligt att de bemöter kunderna på ett tillfredsställande sätt för att 
skapa lyckade kundbemötanden (Kamery & Pitts, 2002, s. 60; Wilson et al, 2016, s.77). 
Deras uppgifter är att lösa kundernas problem och bygga upp personliga relationer med 
kunden. Sanningens ögonblick för kundrelationen kommer fram när kunden kontaktar 
banken via telefon, då kunden kontaktar banken betydligt mindre (Wirtz et al, 2012, 
ss.325-326). En bank är en organisation som har sina värdegrunder, principer, subkultur, 
tradition och dessa aspekter påverkar både medarbetarnas värderingar som grupp och 
den enskilda individen (Norman & Grant, 2014, s.24).	
Välutformade värdegrunder och principer kan ha en stor betydelse i vardagliga arbetet 
(Norman & Grant, 2014, s.24). Utövandet av användbara värdegrunder och principer, 
som finns till grund av ett värdefullt kundbemötande, genererar i sin tur långvariga 
relationer mellan banken och kunden (Kamery & Pitts, 2002, s.61). I slutänden påverkar 
inre inställningar, såsom traditioner, subkultur, värderingar, principer, samspel mellan 
gruppen och individens beteende i form av individuell och grupp, dennes subjektiva 
uppfattning av sin anställning om att arbeta inom telefonkundtjänsten (Adriano, 2017, 
s.547). Därför anser vi att denna studie är relevant utifrån samhällets nytta då den kan 
belysa subjektivt vad frontpersonalen värdesätter och känner saknas när de ska skapa ett 
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lyckat kundbemötande via telefon. Utifrån inre motivation till organisationens 
värderingar/principer, team och individ. 

1.2. Tidigare studier	
Grundorsaken till förändrade arbetsuppgifter för frontpersonalen inom bankväsendet är 
digitalisering. Under digitalisering har datorisering förändrat funktioner för tjänster, både 
inom bankens verksamhet och hur banken hanterar sina kunder. Förändringen har skapat 
nya förutsättningar för bankens kundservice. Vår studie utgår ifrån att dessa förändringar 
har skapat nya behov för frontpersonalen då deras kundbemötande har flyttats från 
ansikte mot ansikte till via telefon (Kamery & Pitts, 2002, s.59). Kamery och Pitts (2002, 
s.59) har undersökt affärsbanker i USA och funnit ett samband mellan digitaliseringen 
och behovet av utökade telefonkundtjänster. Det har blivit nödvändigt för banker att 
utöka sina telefonitjänster för att kunna behålla sina kunder vilket har påverkat 
frontpersonalens arbetsuppgifter. Eftersom konkurrensen har blivit större inom 
bankväsendet måste bankerna utveckla fördelar gentemot sina konkurrenter. De bör 
marknadsföra sina "tjänster" på ett sätt som gör att de värdesätts mer därför spelar 
frontpersonalen en avgörande roll till att skapa lyckade kundbemötanden (Kamery & 
Pitts, 2002, s.60). Hur frontpersonalen kan överträffa kundens förväntningar eller 
åtminstone uppfylla kundens förväntningar kan mättas genom SERVQUAL 
(Parasuraman et al. 1985, hänvisad av Ham, 2003, s.16). Denna modell utgår ifrån att det 
råder ett gap mellan förväntat service och utfört service, när gapet minskar höjs den 
upplevda servicekvalitén. Nöjdhetsgrad påverkas om kvalitén på mottagen service är 
högre än vad den förväntat sig (Parasuraman et al. 1985, hänvisad av Ham, 2003, s.16). 
Detta är relevant till vår studie då vi vill se om frontpersonalen själv upplever att de har 
förutsättningarna som behövs för att uppnå detta. När frontpersonalen ska framföra 
befintliga och nyskapade tjänster är de inom ett team där varje enskild individ spelar roll 
(Adriano, 2017, s.547). 	
En viktig synpunkt i planeringen av nya tjänster är att ta hänsyn till det planerade 
beteendet (Adriano, 2017, s.547). I grunden ligger tanken om att en grupp av individer 
måste uppnå ett gemensamt mål. Planerat beteende går ut på att ett singulärt beteende 
påverkas av inre förhållanden inom gruppen, subjektiva normer och den observerande 
beteendemekanismen. McClelland:s ”Human Motivation Theory” (Mind Tools, u.å.), 
Ajzen (1991, s.180) samt Adriano (2017, s.548) menar att alla beter sig utifrån sina inre 
och yttre motivationer, där både delarna påverkas utifrån gemensamma 
beteendemekanismer och slutligen uppnår personlig tillfredställelse. Det viktiga i vår 
studie är den subjektiva uppfattningen varje individ har om sitt samspel med andra 
individer och hur inre motivationen påverkar prestation att utföra lyckade 
kundbemötanden. Detta styrks med hygienteori faktorerna om trivsel och vantrivsel 
Herzberg (1959 hänvisad av Forslund 2013, ss.180-182), motivationsteori Ryan och 
Deci (2000 refererad av Ciccarelli & White 2015, s.399) som utgår ifrån individens inre 
motivationsinställningar.	
Vissa personer känner sig mer engagerade än andra till sin organisation och detta 
beteende värdesätts av organisationen då det leder till lyckade kundrelationer (Norman 
& Grant, 2014, s.23). De individer som värdesätts är de som har förmågan att avläsa 
förändringar och anpassar sitt eget beteende efter den nya situationer som uppstår 
(Norman & Grant, 2014, s.23). Individer med sådana egenskaper har större betydelse för 
organisationer än marknadsföringskampanjer. För att växa och bibehålla sina 
medarbetare med liknande egenskaper och kvalifikationer krävs starka flexibla företags 
värdegrunder. Dessa värdegrunder skapar förutsättningar för att bilda användbara 
instrument: med värderingar och principer som är användbara som handledning till de 
anställda (Norman & Grant, 2014, s.25). Ju fler medarbetare som förstår och använder 
företagets värdegrunder och principer i sitt arbete desto mer engagerade blir de att utföra 
sina arbetsuppgifter vilket ökar deras inre motivation (Wilson et al, 2016, s.236).	
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Ovan nämnd forskning är viktig för vår studie då de tidigare studierna visar betydelsen 
att individen ska känna inre motivation, för att de upplyser olika delar av vad en individ 
kan få inre motivation ifrån. Inflytandet av gruppsamarbete, användning av företagets 
traditioner, värdegrunder och principer samt kultur, bakgrund, utbildning, ambitioner, 
åsikter med mera påverkar den enskilda individens utförande av sina arbetsuppgifter 
(Norman & Grant, 2014, s.24). Förbindelse mellan kunder och frontpersonalen skapas 
inte automatisk utan uppstår med utvecklingen av en konstruktiv dialog (Lloyd, 2013, 
s.476).  
Kvalitén på personalens kunskaper och egenskaper, att vara förberedd att hantera svåra 
situationer, otrevliga kunder, komplexa ärenden och vara engagerad att utföra 
kundbemötanden påverkar slutresultatet av en kundrelation. Kundbemötande blir 
lyckade ju mer och fler verktyg personalen har till sitt förfogande och använder när de 
utför sina arbetsuppgifter (Lloyd, 2013, s.476). Detta har blivit allt viktigare med 
digitaliseringen, då det uppstår större sannolikhet att kunderna uppför sig gentemot 
personalen på ett otrevligt sätt, vilket påverkar personalens inre välmående och 
arbetsförmåga (Lloyd, 2013, ss. 463-464). I denna studie undersöks hur digitaliseringen 
har påverkat personalens arbetssituation och om deras inre motivation och förmåga att 
lyckas med kundbemötande. 

1.3. Studiens problematisering 
Som vi tidigare nämnt har digitaliseringen påverkat hur kunden uppfattar bankväsendet. 
Kunden ser inte banken fysiskt längre i lika stor utsträckning, utan förknippar banken 
med frontpersonalens röst. Bilden som kunder får om banken skapas genom 
kundrelationer till frontpersonalen, om samtalet är lyckat blir kunden nöjd och positiv 
inställd till organisationen. För att en organisation ska lyckas skapa goda relationer till 
kunder, måste frontpersonalen sträva efter att göra kunden nöjd. En viktig aspekt som 
påverkar vilken inställning individen har till sin arbetsuppgift är dennes inre 
motivationer. Vi har valt att fokusera på vad frontpersonalen värdesätter och känner 
saknas inom organisationen utifrån inre motivation. Med fokus på organisationens 
värderingar/principer, team och individ. För att se vad som gör att individen känner 
engagemang till att utföra sina arbetsuppgifter. 

1.4. Studiens frågeställning	
Frontpersonalen inre motivation, vad de värdesätter och känner saknas när de ska skapa 
ett lyckat kundbemötande via telefon? 
Forskningsfrågan kommer att besvaras enligt följande delfrågor: 
Vilka inre motivationer värdesätter och/eller saknar frontpersonalen utifrån 
värderingar/principer, grupp och individperspektivet? 
Vad frontpersonalen anser är ett lyckat kundbemötande via telefon? 
Vilka förutsättningar behöver frontpersonalen för att skapa ett lyckat kundbemötande 
via telefon? 

1.5. Syfte	
Vi har valt att undersöka den inre motivationen för att se vad frontpersonalen värdesätter 
och känner saknas när den ska skapa ett lyckat kundbemötande via telefon.  Detta genom 
att redogöra olika delar av individens subjektiva inre motivation utifrån organisationens 
värderingar/principer, team och individ.    
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1.6. Avgränsningar	
Motivationer och kundbemötande är i princip ett oändligt forskningsområde inom 
servicemarketing. Denna studie kommer att avgränsas till ett mindre område, som är 
både tillgänglig och representativ. Med detta menas att undersökningen inriktas på inre 
motivationen för frontpersonal inom telefonkundtjänsten. Vi avgränsar studie endast till 
telefonkundtjänst inom banken och utesluter andra typer av telefonkundtjänster, såsom 
försäkringsbolag eller bredbandtelefonibolag. Även begränsar vi oss inom begreppet inre 
motivation med inriktning värderingar och principer, grupp och individ. Vi utesluter 
andra typer av motivationer. Därefter begränsar vi oss inom inre motivationer gentemot 
kundbemötande och utesluter andra aspekter inom arbetslivet där det krävs inre 
motivationer.  

1.7. Begreppsförklaringar	
 
Frontpersonal – är personal som först möter kunder och avses vara representanter till en 
organisation/institution som huvudsakligen levererar tjänster och produkter (Wirtz et al, 
2012, s.325). 
 
Inre motivation - kan beskrivas att som att individen ser sitt arbete som ett mål i sig då 
den uppfattar sina sysslor som givande och roliga att utföra. Den är tillfredsställd med 
sin arbetssituation (Adriano, 2017, s.550). 
 
Kundbemötande – är ett sätt att presentera organisationen till kunder och möta kunders 
behov med respektive services, förmåga att lösa problem och skapa förtroende för 
organisationen (Wirtz et al, 2012, s.325). 
 
Lyckat kundbemötande – är en service som har överträffat kundernas förväntningar 
inom tjänsteleverans, tjänsteinnehåll och tjänstemiljö (Grönroos, 1984, hänvisad av 
Wilson et al, 2016, s.78). 
 
Service – är en form av produkt som består av aktiviteter, förmåner eller tillfredsställelser 
som erbjuds till försäljning, som i huvudsak är immateriella och inte leder till ägande av 
någonting fysisk (Kotler et al, 2012, s.272). 
 
Värdegrunder – är ett antal övertygelser som påverkar beteenden och är relevanta för 
ledningens prestation. Ju närmare anpassningen mellan en organisations värderingar och 
deras individuella anställdas beteende, desto bättre utför organisationen (Posner, 2010, 
ss.535-541). 
 
Yttre motivation- kan beskrivas som att en aktivitet utförs för att få en extern belöning 
eller för att undvika oönskad konsekvens. Det vill säga att arbetet är känslomässigt 
påtvingat och utförs bara för att det finns externbelöning/hot (Adriano, 2017, s.550). 
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1.8. Fortsatt disposition 
	

 
I teorikapitlet presenteras det teoretiska 
underlaget för studien samt diskussion 
och sammanfattning av dessa teorier. 
	
	
Här presenteras den metodiska 
bakgrunden till studien, såsom 
tillvägagångssättet, angreppssättet, 
kunskapssynen, samt praktiska delen av 
studien, som innehåller bland annat 
beskrivning av intervjuguiden. 
	
Resultatet presenteras av den utförda 
undersökningen: intervjuresultatet i 
form av åtta faktaberättelser. 
 
 	
I detta avsnitt analyseras resultaten med 
hjälp av det teoretiska underlaget som 
presenterades i teoriavsnittet. 
 
 
I detta avsnitt diskuteras resultaten och 
analysen av denna studie genom att 
presentera egna slutsatser om studien.   

 
I detta avsnitt diskuteras det om vad som 
skulle gjorts annorlunda och vilken 
nytta denna undersökning har bidragit 
med. Samt förslag till framtida studier 
och rekommendationer till banken. 
	
	

	
	

 
Figur 1. Disposition (egen modell)	
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2. Teori	
I teorikapitlet kommer vi att fokusera på inre motivationsfaktorer stegvis. Först 
övergripande om hur organisationens principer och värderingar påverkar den inre 
motivationen hos individen. Sedan hur kollegor som individen arbetar med inom 
organisationen kan skapa inre motivation för individen. Sista steget är hur individen 
själv uppfattar sin arbetssituation och vilka förutsättningar som måste finnas för att 
individen ska känna inre motivation till sina arbetsuppgifter. Sedan impliceras detta med 
hur det kan göra att frontpersonalen subjektivt blir mer engagerade när de bemöter 
kunder via telefon. Sista delen av teorikapitlet tar upp olika dimensioner av ett 
kundbemötande och stödfunktioner till frontpersonalen vid kundbemötande. 

 
Figur 2. Teoretisk referensram (egen modell)	

	
Denna bild illustrerar sammanhang och samband mellan kundbemötande (mörkröda 
rutan) och inre motivationen (röda rutan) som i sin tur består av tre olika aspekter. 
Företagets grundvärderingar och principer (blåa rutan) ligger till bas för subkulturen och 
traditionerna inom en organisation. Den inre motivationen av en enskild individ har 
direkt inflytande av företagets värderingar. Grupprelationer och identifiering av ens 
medarbetare i en grupp (lila rutan) är en annan aspekt som påverkar den inre 
motivationen hos den anställde. Tredje aspekten (gröna rutan) är individen själv, dess 
egna värderingar, ambitioner, drömmar, kulturella bakgrund, uppväxt, utbildning, detta 
är alla faktorer som påverkar den inre motivationen.	
Teoretisk beskrivning av modellen: bilden illustrerar att forskning utgår ifrån att 
värderingar och principer (Bruzelius & Skärvad, 2011, s.323; Norman & Grant 2014, s. 
23, Wilson et al, 2016, s.236) bygger en organisatorisk användbar grund av värderingar 
och principer. Gruppsamarbete och gruppbeteende (McClelland 1987 hänvisat av 
Adriano 2017, s.550; Adriano, 2017; Ajzen 1991, s.180) skapar förutsättningar för en 
individ att hitta sin egen plats inom gruppen och på en individnivå utvecklas i enlighet 
med sin individualitet (Herzberg 1959 hänvisad av Forslund, 2013, ss.180-182; 
Benkhoff, 1996, ss.747-749, Ryan & Deci 2000 hänvisad av Ciccarelli & White, 2015, 
s.400). Alla delar upplyses från ett individperspektiv. Därefter, dessa tre faktorer 
utformar inre motivationer, som i sin tur förhoppningsvis skapar ett lyckat 
kundbemötande (Parasuraman, 1988, hänvisad av Ham, 2003, s.16; Wirtz et al., 2012, s. 
543; Wilson et al, 2016, s.78). Ett lyckat kundbemötande (Grönroos, 1984, hänvisad av 
Wilson et al, 2016, s.78) från personalens perspektiv.  
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2.1. Företags grundvärderingar och principer	
Företagets värderingar är grunden för personalens utveckling enligt Norman & Grant 
(2014) för att de anställda ska uppnå ett större engagemang genom inre motivation 
behövs ett annorlunda ledarskap. Organisationer som positionerar sig som framgångsrika 
organisationer, har oftast en stark företagskultur (Bruzelius & Skärvad, 2011, s.323). Den 
inre organisationskulturen har dessutom betraktats som en del av ledningsideologin, som 
binder samman medarbetarnas hjärta och hjärna kring organisationens intressen (Kunda, 
1992, hänvisad Bruzelius & Skärvad, 2011, s.324).  
Det traditionella sättet för chefer att motivera anställda har varit att minska risken för 
problematiskt beteende och användning av prestation åtgärder, för att stimulera anställda 
att göra rätt saker (Norman & Grant 2014, s. 23). Kräva att anställda strikt följer 
företagets regler, principer och förfaranden för att avskräcka anställda från att göra 
felaktiga saker (Norman & Grant 2014, s. 23). Även om den traditionella metoden för att 
påverka anställningsbeteenden fortfarande används, finns det bättre sätt att engagera de 
anställda (Norman & Grant 2014, s. 23). Ett sätt kan vara att skapa inre motivation hos 
individen genom företagets värdegrunder, att använda ett antal lämpliga uttryck eller 
några rejäla påståenden som kan användas inom organisationen. En väl utformad 
värdegrund skapar en tydlig bild om företagets kultur till de anställda (Norman & Grant 
2014, s. 24). 

2.1.1. Corporate Culture (Företagskultur)	
Organisationens normer och traditioner påverkar de anställdas beteende. Detta kallas 
Corporate Culture vilket innebär vilka delade normer och värderingar som finns för de 
anställda inom en organisation, de ger mening med arbetet och tillgodoser de anställda 
med oskrivna normer/regler om hur de ska bete sig (Wilson et al, 2016, s.236). Det finns 
inte en enhetlig definition av organisationskultur (Bruzelius & Skärvad, 2011, s.324), för 
att det är något som inte gå att mäta (Wilson et al, 2016, s.236). Däremot går det att 
beskriva och värdesätta organisationens inre kultur och traditioner och därigenom följa 
de (Wilson et al, 2016, s.236). 
Det är viktigt att de underliggande värderingar som finns inom organisationen när det 
gäller kultur, normer, och värderingar värdesätts av de anställda för att skapa inre 
motivation (Wilson et al, 2016, s.236). För att skapa förutsättningar för frontpersonal att 
få ett engagerat kundbemötande måste företagskulturen fokusera på service (Wilson et 
al, 2016, s.236). Utmärkt service ska värdesättas både internt och externt och ses som det 
naturliga, det vill säga både gentemot medarbetarna och kunder (Wilson et al, 2016, 
s.236). 
Det första som definierar en organisation som har denna filosofi är att de anställdas 
undermedvetande alltid fokuserar på att leverera utmärkt service genom sitt engagemang 
(Wilson et al, 2016, s.236). Utmärkt service ska vara internt och externt, alla personer 
inom organisationen ska ha tillgång till utmärkt service (Wilson et al, 2016, s.236), det 
vill säga ett värdefullt sätt att bemöta varandra på arbetsplatsen och kunder. Det andra är 
att bra service är en del av livet och kommer naturligt då det är den viktigaste normen 
för organisationen (Wilson et al, 2016, s.236). För att en organisation ska uppnå detta 
behövs ett serviceinriktat ledarskap (Bruzelius & Skärvad, 2011, s.323). Vissa 
kärnvärderingar, som integritet, glädje, och respekt ska genomsyra alla moment inom 
organisationen (Wilson et al, 2016, s.236), samt gemensamma värderingar och 
gemensamt beteendemönster ska stärka och försäkra organisationen från insidan 
(Bruzelius & Skärvad, 2011, s.323). De anställda kommer att ta in dessa organisationens 
värderingar med större sannolikhet om ledningen visar att även de anpassar sig efter 
värderingarna (Wilson et al, 2016, s.236).	
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2.1.2. Användbara värdegrunder och principer	
Ett sätt att förbättra den inre motivationen hos de anställda är att skapa, förtydliga och 
applicera företagets värdegrunder och principer (Norman & Grant 2014, s.23). De ska ge 
praktisk hjälp till de anställda att hantera sina arbetsuppgifter som kundbemötanden 
(Norman & Grant 2014, s.23) med verktyg av användbara värderingar och principer 
(Bruzelius & Skärvad, 2011, s.323). När cheferna känner att medarbetarna identifierar 
sina egna värden med företagets riktlinjer, kan de överlåta resurser och beslutsbefogenhet 
till de anställda (Norman & Grant 2014, s.24). Styrning genom värderingar och principer 
anses vara en ”mjuk” styrning, där medarbetarna upplever egen deltagande i styrning 
(Bruzelius & Skärvad, 2011, s.324).	
Forskning visar att om anställda ska agera i enlighet med företagets värderingar måste 
ledningen säkerställa att alla i organisationen förstår och delar värderingarna (Norman 
och Grant 2014, s24). Det bästa sättet att göra det är att utveckla principer som förstärker 
och definierar värden så att chefen kan framföra dem mer effektivt (Norman och Grant 
2014, s24). Principer som ger operativ vägledning hjälper de anställda att ta in företagets 
värderingar och ökar sannolikheten för att medarbetarna ska agera i enligt dem (Norman 
& Grant 2014, s.24). 

2.1.3. Principer som knyter samman företagsvärderingar till beslutsfattandet 
Principer hjälper till att uttrycka organisationens värderingar och göra de till en 
uppsättning av positivt formulerade, entydiga uttalanden som styr de anställda i sitt 
dagliga arbete (Norman & Grant 2014, s.24). Genom att beskriva organisationens 
värderingar i operativa termer ger principerna, tillsammans, varje arbetstagare en tydlig 
ram att använda vid varje arbetsbeslut (Norman & Grant 2014, s.24). Generellt, principer 
måste förmedlas tydligt, samt innehar klara begrepp, som inte gå att missuppfatta 
(Bruzelius & Skärvad, 2011, s.420). När anställda rutinmässigt tillämpar principerna i 
sitt arbete kan ledande befattningshavare delegera beslutsfattandet till den lägsta 
lämpliga nivån i organisationen, med förtroende för att resultaten av arbetstagarens 
åtgärder kommer att överensstämma med organisationens vision, uppdrag och 
strategiska mål (Norman & Grant 2014, s.25).	

2.1.4. Ledningens principer	
Detta kan relateras till den strategiska rollen HRM (Human resource management) har 
inom en organisation att skapa dessa förutsättningar att välja personal, motivera, utveckla 
och se till att rätt person kommer till rätt plats (Svensson Kling, 1999, s.161). Att skapa 
relation mellan ledning och de anställda så att individen känner engagemang till sitt 
arbete inom organisationen. Så fort ledningen förstår att alla individer inte beter sig på 
samma sätt utan skiljer sig åt, måste anställningen anpassas i den mån det går till 
individens villkor (Svensson Kling, 1999, s.160). Det progressiva ledarskapet byggs på 
en fundamental förståelse om människors beteende och deras behov av tillfredsställelse 
på arbetsplatsen (Burnham & McClelland, 2003, s.117). 
Det är viktigt att skapa incitament där relationen mellan anställd och ledningen leder till 
att båda tjänar på samarbetet (Burnham & McClelland, 2003, s.118). Den anställda ska 
känna sig nöjd över sin arbetssituation och vilka arbetsuppgifter den har (Svensson 
Kling, 1999, s.160). Det leder till att den anställda blir engagerad till sina uppgifter vilket 
ökar individens inre motivation. Individens bild över vad som är positivt för den när det 
gäller arbetsförhållanden kan variera beroende på vilka erfarenheter den har med sig 
sedan tidigare (Svensson Kling, 1999, s.160). Det som motiverar den anställda kan vara 
vilka inre värderingar den har, attityder och vilket mål den har med att jobba inom 
organisationen. Individen påverkas även av vilken uppfattning den har om 
organisationens värderingar (Svensson Kling, 1999, s.160).	
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Ledningen i en organisation väljer olika sätt att kommunicera och handleda medarbetarna 
genom arbetsprocesser (Svensson Kling, 1999, s.160). Ett exempel är Driver`s (1988, 
s.4) beslutsstilmodell som tar upp praktiska individuella beslutstilar som matchar 
jobbdesign för den anställde utifrån informationsbearbetning. Beslutstilar ses som en 
lärandeprocess i beteende mönster för den anställda utifrån två grund dimensioner 
(Driver, 1988, s 4). Individen kan antingen välja att använda informationen för att 
utvecklas eller bli nöjd direkt med en tillfredsställd lösning (Svensson Kling, 1999, 
s.160). Den andra dimensionen för individen är om den ska fokusera på en lösning eller 
fokusera på flera lösningar. Om dessa två dimensioner kombineras så får man fem grunda 
beslutsstilar: bestämmande, flexibel, hierarkiskt, integrativ och systematisk (Svensson 
Kling, 1999, s.160). 
Detta är grunden för ledningens principer utformning av arbetsprocesser för anställda 
(Svensson Kling, 1999, s.161, Driver, 1988, s. 4).  

 
Tabell 1. Five Basic Decision Styles (Driver, 1988, p.4) 

  
Tillfredställande Maximera 

 
 
 
Fokus 

Ett Bestämmande 
Snabb,  
Handlings inriktad,  
Effektiv orienterad 

Hierarkisk 
Analytisk, Metodisk, 
Logisk, Kvalite 

 
 
Systematisk 
Analytisk, 
Omfattande, 
Prioriterad lösning, 
Strategier 

Flera Flexibel 
Snabb,  
Handlings inriktad,  
Anpassbar 

Integrativ 
Analytisk, Utforskande, 
Kreativ 

	
Denna beslutsstils modell (Driver, 1988, p.4) har visat sig ge ett logiskt ramverk för urval 
och träning inför jobbsituationer med varierande arbetsmiljöbelastning, förhållanden 
mellan kollegor och informationssystem. Genom denna modell kan de anställdas 
egenskaper utnyttjas på rätt sätt vilket ökar dennes engagemang (Driver, 1988, p.4). 
Arbeten kan utformas till att passa befintlig personal genom att justera nivån av 
osäkerhet, komplexitet, tidspress, emotionell laddning, informationssystemkapacitet, 
kollegor och andra egenskaper till en individuell nivå. Bearbetning av 
informationsströmmar är viktigt inom bankservice. Därför läggs det stor vikt på den 
anställdas personliga egenskaper och att informationssystemet som används inom 
banken passar ihop med individens beteende, för att ge dem förutsättningar till ett 
engagerat kundbemötande (Svensson Kling, 1999, s.162).  
Det är en viktig del till vilka principer en organisation kan ha för att skapa förutsättningar 
så att den anställda känner inre motivation till att utföra sina arbetsuppgifter (Norman & 
Grant, 2014, s.26). Det spelar även roll vilken strategi som styrelsen inom organisationen 
har för att skapa förutsättningar till den anställda att känna inre motivationen till 
organisationens vision (Norman & Grant, 2014, s.26). Här finns det åtgärder som kan 
förmedlas till den anställde så att den känner sig delaktig med organisationen (Norman 
& Grant, 2014, s.26) genom följande steg: 	
1. Utveckla princip för varje värdering/värdegrund.	
2. Kommunicera regelbundet och konsekvent organisationens värderingar och principer 
till de anställda.	
4. Övervaka om principerna följs.	
5. Övervaka effektiviteten av företagets principer (Norman & Grant, 2014, s. 26).	
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Daniel Pink (2009, hänvisad av Norman & Grant, 2014, s.27) hävdar att 
prestationsbaserat incitament faktiskt minskar medarbetarnas inre motivation att utföra 
tilldelade uppgifter. I motsats ger värderingar och principer en större mening till sitt 
arbete och ökar medarbetarnas inre motivation. Principer är dessutom enklare och 
billigare att utforma, tillämpa och revidera än prestationsmätningar och 
incitamentsystem (Norman & Grant, 2014, ss.26-27). 
Dessa teorier ska fungera som underlag för att förklara frontpersonalens perception om 
organisationens struktur, inre arbetsmiljö, värderingar/principer och ledarskap. Utifrån 
personalens subjektiva bedömningar om hur avdelningen fungerar. Perspektivet ligger 
på personalens egna uppfattningar om sin arbetsplats. 

2.2. Gruppsamarbete och gruppbeteende	

2.2.1. Planerat beteende	
Adriano (2017, s.549) talar om att planerat beteende handlar om motiveringar för 
arbetskollegor/medlemmar i en grupp för att uppnå ett gemensamt resultat. Teorier om 
planerat beteende har lyfts upp flertal gånger med tendens att förklara mänsklig beteende. 
Ajzen (1991, s.180) menar att förutsägbara beteende underlättar förståelse i olika 
situationer och ökar effektivitet i kommunikation.  Dessa forskningar är relevanta då 
arbetsuppgifter inom ett team är en del av individens inre motivation.  
Forskningar om planerat beteende kan användas för att förstå vad som kan påverka 
frontpersonalen inom bank då de ofta sitter tillsammans inom ett team (Adriano, 2017, 
s.549).	Det Adriano illustrerar är att beteendet av enskild individ påverkas av inre 
förhållanden, subjektiva normer och den ”observerande beteendemekanismen”. Den 
”observerande beteendemekanismen” är likartad en blandning av företagets inre kultur 
och företagets värderingar (Adriano, 2017, s.549). Det vill säga, något som är uppenbart 
men inte inskrivet i manualen (Adriano, 2017, s.549).	
Planerat beteende omsluter huvudsakligen tre punkter:	
1.  Attityd mot en situation: vilket handlar om den individuella positiva eller negativa 
känsla som är inblandad i ett specifikt beteende. Det är användbart för denna studie 
attityden mot teammedlemmarna.	
2.  Subjektiva normer: Det är individens medvetenhet om vad människor tycker är 
betydande för dem om ett specifikt beteende på sin arbetsplats.	
3.  Upplevd beteendekontroll: En anställd har svårt att ta till sig ett beteende som inte 
stämmer överens med individens självbild. 	
Nöjdhetsgraden av ett gemensamt arbete påverkas direkt av varje enskild människas 
inställning till samarbete (Adriano, 2017, s.549). Lagets arbete består av enskilda arbeten 
från varje individ som sätt ihop till en helhet (Adriano, 2017, s.549). ”Observerande 
beteende mekanismen” möjliggör att förutsäga utfallet av arbetet; det vill säga att 
planerat beteende uppträder som en möjlighet och som kontrollmekanism i en grupp 
(Ajzen, 1991, s.184). Därigenom är motivationen för samarbete inom grupp för varje 
individ lika viktig som målsättning för hela gruppen (Adriano, 2017, s.549).	

2.2.2. Grupptillhörighet	
Denna teori kallas även ”McClelland’s ”Human Motivation Theory” och beskriver hur 
en grupp drivs av olika faktorer som i slutändan kombineras till tre dominerande behov 
(1987, hänvisad av Adriano, 2017, s.550; Mind Tools, u.å.):	
1. Kraft eller Makt; vissa individer kommer att visa ledarskapskvaliteter och en önskan 
att påverka, organisera och uppmuntra andra medlemmar i en grupp. Personer 
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motiverade av makt tycker ofta om erkännande, tävling, vinna och har sin drivkraft 
inombords (McClelland 1987, hänvisad av Adriano, 2017, s.550).	
2. Prestation; människor som drivs av detta behov är målinriktade och fokuserar ofta på 
att behärska en specifik roll, situation eller uppgift. Personer som omfattas av denna 
kategori föredrar ofta att arbeta på situationer och projekt som inte är för svåra, detta för 
att undvika misslyckanden (McClelland 1987, hänvisad av Adriano, 2017, s.550).	
3. Slutligen finns det Tillhörighet; denna kategori eller behov beskriver personer som 
föredrar att lägga alla sina ansträngningar i skapandet och upprätthållandet av sociala 
relationer. Personer i denna kategori tycker om att vara delaktiga i gruppen och söker 
acceptans från gruppen (McClelland 1987, hänvisad av Adriano, 2017, s.550). 
Kombinationen av människor med olika personliga egenskaper ger denna grupp 
väsentliga fördelar (Adriano, 2017, s.550). Således skapas en grupp där deltagarna i 
gruppen inte konkurrerar med varandra, men kompletterar varandra. Detta möjliggör 
effektiv utveckling till gruppen och till varje individ inom den. Dessa teoretiska moment 
är ytterst relevant till denna studie, då undersökningen anammar att frontpersonal inom 
telefonkundtjänst samarbetar med varandra. 
 
Tabell 2. Relationsaspekter inom en grupp (Adriano, 2017, s .550) 

Följande punkter är viktiga för att skapa 
goda relationer inom en grupp, och att 

göra individen motiverad att utföra sina 
arbetsuppgifter inom ett team. 

Följande fem saker ska undvikas 
inom grupparbete då det påverkar 

individens prestation negativt 

 
- korrekt kommunikation 
- belöning 
- bra arbetsmiljö 
- uppskattning / erkännande 
- ansvarighet 
- transparens 

 
- svartsjuka 
- oärlighet 
- dålig arbetsmiljö 
- dålig kommunikation 
- oklara mål 

  
Adriano (2017, s.550) menar att den enskilde individens ställning inom gruppen med 
medarbetarna påverkar direkt den inre motivationen för att utföra ett bra jobb och uppnå 
högre resultat, i detta sammanhang att leverera lyckad kundservice. Egen uppfattning av 
sin roll och därmed position spelar en stor roll för frontpersonalens inre bild. Detta gör 
att förhållandena inom gruppen påverkas av varje enskild individs arbete. 
Dessa teorier anammar att förklara bankens telefonkundtjänstpersonal subjektiva 
uppfattningar om gruppsamarbete, egen roll i gruppen och inre inställningar mellan 
kollegor. Kollegors subjektiva uppfattningar/bedömningar om den inre arbetsmiljön 
inom gruppen. 

2.3. Individ	
Varje person påverkas av en mängd olika faktorer som i sin tur påverkar individens 
beteende. Faktorerna är bl.a. bakgrund, utbildning, ambitioner, drömmar, karakteristiska, 
ekonomiska och sociala drag. (Adriano, 2017, s.550). Alla dessa faktorer spelar roll för 
hur individen uppfattar sitt arbete och om den känner engagemang till sina 
arbetsuppgifter (Benkhoff, 1996, ss.747-749). 
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2.3.1. Inre Motivation och arbetstillfredsställelse	
Motivationsteorin utvecklad av Ryan och Deci beskriver två olika former av motivation, 
den inre respektive den yttre (2000 refererad av Ciccarelli & White 2015, s.399). Vi har 
valt att undersöka den inre motivationen för att se vad frontpersonalen värdesätter och 
känner saknas när den ska skapa ett lyckat kundbemötande. Den inre motivationen 
handlar om individens utövande har egenvärde. Det är utövandet som är målet (Ryan & 
Deci 2000 hänvisad av Ivarsson, 2012, s.72). Utövandet utförs på grund av att det är 
givande eller tillfredsställande. Den inre motivationen förstärks när individen får positiv 
feedback från andra angående sina kompetenser, samt när individen klarar uppgifter som 
anses vara utmanande. Motivationen stärks ytterligare om individens handlingar är 
självbestämande (Ryan & Deci 2000 hänvisad av Ciccarelli & White, 2015, s.400). 
Hirschfeld (2000, s.255) har även studerat vad arbetstillfredsställelse innebär om hur 
mycket individen tycker om sitt arbete. I denna teori finns det likheter med Ryan och 
Deci teori men Hirschfeld talar istället om inre och yttre arbetstillfredsställelse vilket ger 
ett bredare perspektiv på inre motivationsfaktorer för individen. Den inre 
arbetstillfredsställelsen behandlar faktorer som den anställdes attityd gentemot 
arbetsuppgifterna och dess karaktär. Den inre arbetstillfredsställelsen skapar ett större 
arbetsengagemang att utföra sina arbetsuppgifter. Arbetsengagemanget är enligt 
Hirschfeld den anställdes attityd gentemot sitt arbete. När arbetsuppgifterna för med sig 
känslor som tillfredsställelse och välmående hos den anställde kommer denne bli mer 
positiv att göra sina arbetsuppgifter (Hirschfield, 2000, ss.255-256). 
Herzbergs tvåfaktorsteori är relevant för vår studie då vi vill undersöka hur 
frontpersonalen upplever sin inre motivation och hur den subjektivt påverkar deras 
kundbemötande. Vi kommer i vår studie se hur frontpersonal uppfattar sin arbetssituation 
utifrån Hertzbergs motivationsfaktorer och även studera hur hygienfaktorerna påverkar 
deras arbetssituation. Teorin bygger på två faktorer, trivsel och vantrivsel och de 
bakomliggande orsakerna till dessa är motivation- och hygienfaktorerna. Det som skapar 
hygienfaktorerna som gör att individen inte vantrivs på sin arbetsplats är det sociala och 
fysiska arbetsförhållandena som arbetstrygghet och relationen individen har till sina 
kollegor (Herzberg 1959 hänvisad av Forslund, 2013, ss.180-182). Hygienfaktorerna kan 
inte skapa trivsel utan enbart se till så att vantrivsel inte uppstår.	
Detta skiljer sig emot motivation som skapar trivsel för individen men som inte 
motverkar vantrivsel. Det som motiverar individen är personlig utveckling, uppskattning 
och att prestera. Personlig utveckling är betydelsefull för individens inre motivation, när 
det finns utvecklingsmöjligheter inom arbetsplatsen, påverkas individens 
tillfredsställelse mot sina arbetsuppgifter och därigenom ökas individens prestation. När 
individen får ett erkännande (generell uppskattning för sin arbetsinsats) påverkas inre 
motivationen positivt. Då erkännandet från medarbetare och chefer är en bekräftelse på 
att individen har utfört sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Enligt Herzberg uppstår 
arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen när både hygien- och 
motivationsfaktorerna finns för individen (Herzberg 1959 hänvisad av Forslund, 2013, 
ss.180-182). 

2.3.2. Motivationsmekanismer	
Benkhoff (1996, s.737) beskriver varför vissa organisationer är mer framgångsrika än 
andra gällande hur de hanterar anställda personalen. Studien utgår utifrån vilka 
förutsättningar som gör att anställda blir engagerade att utföra sina arbetsuppgifter. Detta 
är relevant till vår studie eftersom vi är intresserade av att se vad som gör att frontpersonal 
inom bank blir engagerade att utföra sina sysslor vid kundbemötanden. Benkhoff utgår 
ifrån fem olika motivations mekanismer, behov teori, attityd till sitt arbete, inneboende 
motivation och beteendemässigt engagemang som delas in i organisatoriska roller och 
social utbytesteori (Benkhoff, 1996, s.737).	



 

 19 

Det resultat som Benkhoff studien (1996, s.747) kommit fram är till att det finns en stor 
variation i varför vissa känner mer inre motivation än andra att utföra sina 
arbetsuppgifter. De anställdas beteende påverkas av hur viktigt arbetet är (Benkhoff, 
1996, ss.747-749). Om individen känner sig som en del av organisationen eller vilka 
arbetsförhållanden som är för individen. Ett intressant arbete leder till tillfredsställelse, 
detta påverkas av hur den anställda uppfattar sin position inom organisationen och vilka 
arbetsuppgifter den utför. Dessa aspekter framkallar individen att arbeta mer engagerat 
när den ska utföra sina arbetsuppgifter (Benkhoff, 1996, ss.747-749).	
Resultatet visade på att finansiella instrument såsom belöning/bonus bara har en 
begränsad roll när det gäller att få den anställda motiverade. Benkhoff (1996, ss.747-
749) kommer fram till att en viktig faktor som påverkar motivationen är de anställdas 
beteende. Individer som jobbar motiverat och lägger extra ansträngning till sitt arbete 
blir bättre behandlade av sina kollegor och får mer igenkännande, vilket leder till att de 
får en ledande roll inom sin sektor av organisationen.	
Inneboende motivation och beteende engagemang visar att den anställdes beteende 
påverkas särskild om dennes beteende skapar positiva incitament för individen 
(Benkhoff, 1996, ss.747-749).  Inre motivation påverkas dessutom av vart i sin karriär 
den anställde befinner sig. Det kan finnas stora skillnader mellan den som är nyanställd 
jämfört med den som har jobbat länge inom organisationen. För att kunna maximera inre 
motivationen för den anställda bör organisationen ha ett tvåsidigt angreppssätt, 
organisationen ska koncentrera sig på vissa utvalda faktorer och anpassa arbetsvillkoren 
efter dessa (Benkhoff, 1996, ss.747-749).  
Den inre motivationen hos den anställde kan utvecklas om dennes uppgifter utformas 
som utmanande och varierande. Det kan vara att den anställda får löpande utbildning för 
utveckling och även regelbunden feedback vilket höjer arbetsbenägenheten (Benkhoff, 
1996, ss.747-749). Det är dessutom viktigt att ge den anställde bekräftelse och 
självförtroende. För mycket press på den anställde kan leda till stress vilket hämmar den 
inre motivationen och individens tillfredsställelse med sitt arbete (Benkhoff, 1996, 
ss.747-749). 

2.4. Kundbemötande	

2.4.1. Frontpersonalens betydelse för organisationen	
Anställda som har kunskaper inom sitt ämne och känner inre motivation är kärnan till att 
skapa lyckade kundbemötanden (Norman & Grant 2014, s. 23). Frontpersonalen är den 
viktigaste delen av organisation då kommunikation mellan organisationen och kunder 
inträffar via frontpersonalen (Parasuraman & Berry, 1991, hänvisad av Currie, 2000, 
s.21). De är även organisationens varumärke eftersom de påverkar vilken image 
organisationen har av omgivningen (Parasuraman & Berry, 1991, hänvisad av Currie, 
2000, s.21). Ur affärssynpunkten ligger en betydande vikt av servicekvaliteten på 
frontpersonalen eftersom de måste uppnå och upprätthålla kundrelationer, vilket för 
närvarande är viktigare än marknadsföringskampanjer (Allen & Davis, 1991, s.47). 
Undersökningsresultatet visar att en hög servicekvalitet har ett positivt inflytande på 
kundernas rekommendationer om servicen (Allen & Davis, 1991, s.53). Genom detta är 
det väsentligt att de bemöter kunderna på ett tillfredsställande sätt för att skapa lyckade 
kundbemötanden. Deras uppgifter är att lösa kunders problem och bygga upp personliga 
relationer med kunden (Wirtz et al, 2012, ss.325-326). Omfattande digitalisering har lett 
till att kontakten med banken blir färre i antal, därigenom har varje kundkontakt en stor 
betydelse i meningen att etablera och bibehålla goda kundrelationer (Wirtz et al, 2012, 
ss.325-326). 
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2.4.2. SERVQUAL 	
SERVQUAL Parasuraman, Zeithaml, Berry, (1985, hänvisad av Ham, 2003, s.16) har 
använts för att mäta servicekvalitet i olika institutioner. Den utgår ifrån att det råder en 
skillnad (ett gap) mellan förväntat service och utfört service. När gapet minskar blir det 
en höjning av servicekvalitet, det vill säga att nöjdhetsgraden påverkas om kvalitén på 
mottagen service är högre än förväntad (Parasuraman et al, 1985, hänvisad av Ham, 
2003, s.16). En modell har tagits fram som baseras på paradigm att det finns gap mellan 
förväntat och mottagen service (Parasuraman et al, 1985, hänvisad av Ham, 2003, s.16) 
och utfört en omfattande kvantitativ studie. Resultaten av denne studie har använts 
frekvent bland många forskare inom servicemarketing. Currie (2000, s. 21) menar att 
service i sig har blivit en viktig produkt på marknaden och hänvisar vidare till 
Parasuraman et al, (1992, hänvisat av Currie, 2000, s.21) att betydelsen av servicen större 
än förväntades. Dessutom, det är svarare att kopiera servicen än produkten (Parasuraman 
& Berry, 1991, hänvisad av Currie, 2000, s.21), vilket innebär att servicen är en brand 
för ett företag eller institution.  
I vårt fall är huvudfrågan hur bankens personal, baserat på inre motivation, kan överträffa 
kundens förväntningar eller åtminstone uppfylla kundens förväntningar. Att överträffa 
kundens förväntningar ger lojala kunder, långvariga kundrelationer, och förtroende 
mellan bank och kund (Camarata & Barker, 1997, s.18). Förhöjningar av förhållandet 
mellan banken som institution och kunder behövs både i intensitet och längd. Genom att 
utveckla, växa och upprätthålla långsiktiga, rättvisa, sociala utbytesrelationer mellan 
bank och kund (Camarata & Barker, 1997, s.18). För att frontpersonalen ska vara 
effektiva måste ett lämpligt tillvägagångssätt verkställas (Parasuraman et al, 1992, Currie 
2000, s. 35). Det vill säga är att val av lämplig personal och utförande av inre regler och 
policy spelar en betydande roll i processen av etablering av relationer mellan 
organisationen och dess kunder. Parasuraman et al, (1985, 1988, 1991, 1994, hänvisad 
av Camarata & Barker (1997), s.18) forskade genom SERVQUAL om relationer mellan 
organisationen och kunder. Det kommer fram till att uppfattningarna om tjänstekvaliteten 
är signifikant relaterade till tillförlitlighet, påtaglighet, lyhördhet, trygghet och empati 
(Parasuraman et al, 1985, 1988, 1991, 1994, hänvisad av Camarata & Barker (1997), 
s.18). Camarata & Barker (1997, s. 19) menar att relationer mellan organisationen eller 
företaget (i vårt fall – banken) är och kommer att förbli den främsta föraren av social, 
politisk och ekonomisk framgång. 
Därigenom, vid leveransen av kvalitetsservice gäller det att veta vad kunderna förväntar 
sig, detta är första och det mest kritiska steget i leveranskvalité (Parasuraman et al, 1985, 
hänvisad av Ham, 2003, s.16). Tillhandahålla tjänster som kunder uppfattar som 
utmärkta kräver att frontpersonalen vet vad kunderna förväntar sig (Parasuraman et al, 
1985, hänvisad av Ham, 2003, s.16). Övergripande kvalité är multidimensionell 
konstruktion som består av skillnaden mellan perception och förväntning (Parasuraman 
et al, 1985, hänvisad av Ham, 2003, s.18). Dessutom är förväntningarnas komponenter 
en primär skillnad mellan tillfredsställelse och perspektivet på servicekvaliteten. 
Forskare är överens om att förväntningar fungerar som referenspunkter i kundernas 
bedömning av serviceprestationen (Parasuraman et al, 1985, hänvisad av Ham, 2003, 
s.18). 

2.4.3. Stödfunktioner vid ilskna kundbemötanden 
I en era när 2/3 av interaktion mellan företag (banken) och kunder sker genom 
telefonkommunikation, är denna form av kundbemötande viktig för att kunna studera hur 
attityder och åsikter påverkar frontpersonalen (Lloyd, 2013, s.463). Hur anställda 
orienterar sig när skadliga samtal, aggression och ilska uppstår vid kundbemötandet. 
Syftet med Lloyds (2013, s.463) undersökningen var att skapa förutsättningar för 
frontpersonalen att ha möjlighet att hantera jobbiga situationer som kan uppstå från 
kunden. 
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Studier av servicedynamik har visat att ett lyckat kundbemötande uppstår genom en 
gemensam konstruktiv och förmånlig interaktion mellan båda parterna. Att kunder blir 
aggressiva mot frontpersonalen är ett beteende som bara ökar globalt (Lloyd, 2013, 
s.463). Detta kan bero på att kunden är anonym vid kundbemötande via telefon vilket 
förändrar beteendet jämfört med ansikte till ansikte kundrelationer (Lloyd, 2013, s.463). 
Att förstå sambandet mellan aggressioner från kunden via telefon och frontpersonalens 
attityd och beteende är viktig då majoriteten av kundbemötanden sker ifrån 
telefonkundtjänsten (Lloyd, 2013, ss.463-464).	
När detta uppstår kan det leda till en negativ cykel som påverkar frontpersonalen 
ogynnsamt (Lloyd, 2013, s.463). Den anställdas attityd, beteende, engagemang och inre 
motivation till kunden påverkas av att kunden är aggressiv (Lloyd, 2013, s.463). Vilket 
gör att frontpersonalen kommer få en negativ bild om kunden vid nästa kundbemötande. 
Ju mindre förbindelse som finns mellan kund och frontpersonalen desto större 
sannolikhet att mindre konstruktiva dialoger uppstår (Lloyd, 2013, ss. 465-467).	
Åtgärder som kan användas för att undvika att denna situation uppstår är att använda ett 
feedbacksystem som dels hjälper kunden att minska sina aggressioner men dessutom 
hjälper den anställda att hantera situationen (Lloyd, 2013, s. 463). Vid fall där det 
aggressiva beteendet beror på frontpersonalens attityd och beteende mot kunder behövs 
rådgivning. När det beror på kunden och att situationen inte kan förändras är det bättre 
att säga upp kundrelationer (Lloyd, 2013, s.463). Då den påverkar frontpersonalens 
kundbemötande negativt. Det kan även vara till hjälp för frontpersonalen att upprätta 
grupper inom organisationen där de anställda kan tala med varandra om sina upplevelser 
för att kunna hantera aggressiva kunder (Lloyd, 2013, s.476). Även vid sådana träffar 
bör positiv feedback tas upp för att balansera det negativa (Lloyd, 2013, s.476). Kundens 
aggression är direkt/indirekt associerad med relationen till frontpersonalen. Det som 
påverkar relationen är uppfattningar om frontpersonalens funktionella kvalité, 
serviceorientering, negativa ömsesidighets normer, återförening intentioner och dennes 
organisatoriska emotionella engagemang. För att undvika aggressioner från kunder gäller 
det att frontpersonalen visar upp service övertygelse, avsikt och handling när de inleder 
kundbemötanden (Lloyd, 2013, s. 477).	

2.4.4. Bakomliggande faktorer för lyckat kundbemötande för frontpersonal	
För att uppnå lyckad service ska inte kundbemötandet ske först när kunder träffar 
frontpersonalen utan support ska redan finnas till frontpersonalen, så de är väl förberedda 
vid kundbemötandet (Wirtz & Kaufman, 2016, s.26). Frontpersonalen förstår hur viktigt 
det är att skapa goda kundbemötanden, men problem kan uppstå när kundbemötandet 
påverkas av andra faktorer som är integrerade med arbetet som logistik, IT. När det är 
fallet kan det skapa frustration mellan kunden och frontpersonalen, därför behöver även 
fokus finnas ifrån organisationen på att träna upp de anställda som stödjer 
frontpersonalen (Wirtz & Kaufman, 2016, s.26).	
Ett tillvägagångssätt för att skapa goda kundbemötanden är att övertala anställda att utgå 
ifrån en holistisk definition av en tjänst: skapa värde för andra, utanför och inom 
organisationen. Lära dem att först uppskatta kundernas oro och då vidta åtgärder. 
Frontpersonalen bör ständigt fråga sig, vem ska jag tjäna, vad behöver kunden och vad 
värderar kunden mest? (Wirtz & Kaufman, 2016, s.26). 
Figuren nedanför visar två olika typer av organisationsuppbyggnader. Den första 
pyramiden är strikt hierarkisk där frontpersonalen kommer sist i hierarkin. Den andra 
visar struktur där frontpersonalen får stöd från hela organisationen och organisationens 
beslut fattas utifrån frontpersonalens behov.  
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Figur 3. The inverted organisational pyramid (Wirtz et al., 2012, s. 543) 

Istället för fokusera på affärs åtgärder som kundpoäng och ekonomisk kompensation, bör 
organisationer titta på ett antal nya värdeadderande serviceidéer (Wirtz & Kaufman, 
2016, s.27). Det är inte så att de konventionella mätvärdena är oväsentliga, men de 
fungerar inte vid stora förändringar för frontpersonalen såsom digitalisering (Wirtz & 
Kaufman, 2016, s.27). Detta skifte förändrar medarbetarnas fokus. Istället för att försöka 
tillfredsställa vissa mål som satts upp ifrån organisationen så användes istället 
frontpersonalens brainstorming för att finna sätt till att lyckas med kundbemötandet. Om 
taktiken ska fungera måste hela ledningsgruppen inom organisationen vara med på 
förändringen om hur de ska hantera kundservicen (Wirtz & Kaufman, 2016, s.27).	

2.4.5. Service kvalitetsnivåer	
Forskning tyder på att kunden inte uppfattar kvaliteten på ett dimensionellt sätt utan 
bedömer kvaliteten baserat på flera faktorer som är relevanta för sammanhanget (Wirtz 
& Kaufman, 2016, s.27). Wilson et al, (2016, s.77) identifierar fem specifika dimensioner 
av servicekvaliteten som gäller för en mängd olika servicekontexter.	
1. Pålitlighet: förmåga att utföra utlovade tjänster på ett pålitligt och noggrant sätt.	
2. Lyhördhet - villighet att hjälpa kunden och ge den snabb service.	
3. Försäkran: medarbetarnas kunskaper och förmåga att inspirera tilltro och 
förtroende.	
4. Empati: vårdande, individualiserad uppmärksamhet ges till kunden.	
5. Påtaglighet: presentation av fysiska anläggningar, utrustning, personal och skriftligt 
material (Wilson et al, 2016, s.77).	
Dimensionerna presenterar hur konsumenter organiserar information om 
servicekvaliteten i sina sinnen (Wilson et al, 2016, s.77). Samma dimensioner ingår i 
frontpersonalens roll och varje person inom denna roll har sin egen uppfattning om dem 
(Wilson et al, 2016, s.77). Vi utgår ifrån att iaktta samma dimensioner utifrån 
frontpersonalens synvinkel. Baserat på undersökningens urval och val av metod har 
dessa fem dimensioner visat sig vara relevanta för bank och telefonkundtjänst (Wilson 
et al, 2016, s.77). 
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2.4.6. Nordisk modell om servicekvalitet	
Grönroos (1984, hänvisad av Wilson et al, 2016, s.78) nordiska modell kategoriserar mått 
av tjänster/service i två dimensioner - teknisk kvalitet och funktionell kvalitet 
(Gröönroos, 1984, hänvisad av Wilson et al, 2016, s.78). Teknisk kvalitet avser utfallet 
av tjänster som en måltid eller klippning hos en frisör. Funktionell kvalitet relateras till 
hur tjänsten levereras med avseende till interaktionen under servicemötet avseende 
vänlighet, vård och uppmärksamhet etc (Gröönroos, 1984, hänvisad av Wilson et al, 
2016, s.78). Modellen betonar att samspelet mellan köparen och säljaren i 
serviceinställningen är lika viktig som det slutliga resultatet. Personal kan behöva 
utbildas inom hur de hanterar kunder (Wilson et al, 2016, s.78).	Rust och Oliver (1994, 
hänvisad av Wilson et al, 2016, s.87) utvecklade dessa två dimensioner vidare till en 
trekomponents modell bestående av serviceprodukt, serviceleverans och 
serviceomgivning (serviceprodukt, serviceleverans och servicemiljö). 
1. Service product - Tjänsteprodukten avser tjänsteutbudet och resultatet.	
2. Service delivery - Tjänsteleveransen avser processen att konsumera tjänsten.	
3. Service environment – servicemiljön (serviceomgivning) är relaterad till den interna 
kulturen och det yttre fysiska som är associerad med leverantören (Wilson et al, 2016, 
s.78). 
Kombinationen av Wilsons (Wilson et al, 2016, s.77) kvalitetsnivåer och Grönroos 
(1984, hänvisad av Wilson et al, 2016, s.78) nordiska modell utformar krav till en hög 
service kvalité. Detta är relevant för vår studie då kundbemötande i sig är en service 
(bemötande) som levererar information till kunden.  

2.5. Sammanfattning av det teoretiska underlaget	
Vi kan se att individens inre motivation påverkas av olika faktorer. I den första delen går 
vi övergripande in på hur individen påverkas av vilka värderingar och principer 
organisationen har. Norman och Grant samt Wilson och Svensson Kling tar upp olika 
teorier som visar på att individen kan få inre motivation och känna sig mer engagerade 
till sitt arbete utifrån hur organisationen agerar. Om organisationen har värderingar och 
principer som är betydelsefulla för individen ökar den inre motivationen. Nästa del är 
hur teamet som finns runt individen påverkar den inre motivationen. Adriano tar upp 
McClelland:s ”Human Motivation Theory” och den planerade beteendeteorin om hur 
gruppen påverkar individens beteende vilket i sin tur påverkar individens engagemang 
till sitt arbete (Adriano, 2017, s.550). Nästa del om inre motivation är utifrån individens 
egen självbild. Varje individ påverkas av en kombination av olika faktorer som 
bakgrund, utbildning, ambitioner, drömmar, karakteristiska, ekonomiska och sociala 
drag, vilket påverkar individens beteende (Adriano, 2017, s.550). Alla dessa faktorer 
spelar roll för hur individen uppfattar sitt arbete och om den känner engagemang till sina 
arbetsuppgifter (Benkhoff, 1996, ss.747-749). Individens egenvärde utifrån Ryan och 
Deci, Hirschfeld och Hertzbergs tar alla upp olika faktorer som leder till att individen 
känner inre motivation till sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Alla dessa delar länkas 
samman till om frontpersonalen känner inre motivation till lyckat kundbemötanden 
(Parasuraman et al, 1985, hänvisad av Ham, 2003, s.16). Sista delen av teorikapitlet 
handlar just om kundbemötandet vi betraktar på vad ett lyckat kundbemötande innebär. 
Olika situationer som kan uppstå i ett kundbemötande och skillnader som finnas mellan 
att bemöta en kund ansikte mot ansikte eller via telefon. 
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3. Metod 
I detta kapitel anges teoretiska och praktiska metoder som ligger till grund för vår studie. 
Samt diskussioner kring de utvalda metodernas fördelar och nackdelar. Därefter 
presenteras urval, intervjuguiden med förklaringar och praktisk utförande av 
undersökningen. Vidare kommer diskussion kring etiska aspekter, studiens tillförlitlighet 
och litteraturgenomgång.	

3.1. Arbetssätt	
Det arbetssättet vi valde att inrikta oss emot är deduktivt då det passade bäst med vad vi 
vill ta reda på i vår studie. Deduktion kännetecknas av att studien utgår ifrån allmänna 
principer och befintliga teori och sedan dras ens slutsatser om enskilda företeelser 
(Davidson & Patel, 2011, s.23). Ur de befintliga teorierna ställs frågeställningar som 
sedan prövas empiriskt. Vi samlade in vår empiri genom att använda oss av intervjuer 
som utgick från tidigare teorier som vi samlat in under studiens gång som är relevanta 
till studiens syfte.	
Huvudfrågan i vår forskning är att undersöka frontpersonalen inre motivation, vad de 
värdesätter och känner saknas när de ska skapa ett lyckat kundbemötande via telefon. 
Utifrån inre motivation till organisationens värderingar/principer, team och individ. 
Ontologi innebär läran om relationer om varandra och används för att beskriva hur 
individen ser världen. Det finns två synsätt att se på ontologin antingen genom 
objektivism eller subjektivism vilket vi utgår ifrån i vår studie (Saunders et al, 2012, 
s.131). Subjektivism ger förklaringar utifrån individens egna perspektiv. Vikten läggs på 
att studera detaljer för att förstå vad som händer. Detta är relaterat till de sociala 
konstruktionerna där verkligheten ses som en konstruktion av de sociala aktörerna 
(Saunders et al., 2012, ss.130-132). Varje individ har sitt eget synsätt vilket leder till 
olika verkligheter (Collis & Hussey, 2014, s.47). Vidare har vi utgått ifrån 
kunskapsteoretiska (epistemologisk) frågeställningar och använder tolkning. 
Kunskapsteorin handlar om att resultatet av en studie ska betraktas som godtagbara 
kunskaper inom något forskningsområde. Tolkning utgår ifrån de olika sociala aktörerna 
och deras uppfattningar, vi tolkar andras sociala roller utifrån vårt eget tankesätt 
(Saunders et al, 2012, s.137). I vår studie är det viktigt att förstå frontpersonalens 
subjektiva syn på sin inre motivation och hur det påverkar deras kundbemötande via 
telefon. Vårt mål är att undersöka frontpersonalen inre motivation, vad de värdesätter 
och känner saknas när de ska skapa ett lyckat kundbemötande via telefon. Utifrån inre 
motivation till organisationens värderingar/principer, team och individ. Därför lämpar 
det sig för oss att använda den interpretivistiskta perspektivet (Saunders et al, 2012, 
s.137). 
För att förstå de kunskapsteoretiska och ontologiska grunderna inom företagsekonomi 
kan Burrell och Morgans paradigm användas. De gör antaganden om organisationens 
egenart och kunskap kan komma genom fyra olika paradigm. De utgår ifrån två 
antaganden när de gäller vilken utgångspunkt forskningen har: objektivistiskt eller 
subjektivistiskt som vi utgår ifrån i vår studie. Subjektivistisk syn innebär att 
organisationen utgör en socialt konstruerad produkt. Individen använder sina egna 
värderingar för att skapa mening med sina sociala erfarenheter. Organisationen kan bara 
förstås genom de uppfattningar som finns hos individer som är direkt engagerade i 
organisationens aktiviteter. Varje paradigm rymmer dessutom grundläggande 
antaganden om vilken funktion och syfte forskningen ska innehålla. Dessa antaganden 
grundar sig i två antingen reglerande eller radikal, det vi utgår ifrån är reglerad (Bryman 
& Bell, 2011, ss.45-46). Syftet med vår studie är att beskriva hur frontpersonalen 
påverkas av olika delar av organisationen. I vårt fall förutsättningarna för inre 
motivationen för frontpersonalen, och sambandet till lyckade kundbemötanden för 
frontpersonalen via telefon. Vi kan då komma med rekommendationer till vad som 
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individen upplever måste förändras inom organisationen, men vårt mål är inte att fälla 
värderande omdömen om organisationens hantering av frontpersonalens situation 
(Bryman & Bell, 2011, ss.45-46).	

3.2. Val av metod	
Vi valde att använda kvalitativ metod då vi vill studera frontpersonalen inom banken 
subjektivt. Detta hade inte varit möjligt med en kvantitativ metod då vi inte hade fått 
djupare personliga svar från respondenterna. En nackdel med kvalitativ metod är att det 
inte går att generalisera studiens resultat då urvalet blir litet jämfört med hela 
populationen. Det är inte analytiskt generaliserbart vilket gör att vårt resultat inte kan 
användas till liknande grupper som arbetar inom frontpersonal, utan kan ses utifrån 
frontpersonalens subjektiva synvinkel vad som skapar inre motivation till lyckade 
kundbemötanden via telefon (Kvale & Brinkmann, 2009, s.282). Om vi istället hade valt 
en kvantitativ metod och därmed utgått ifrån enkätundersökning hade vi kunnat 
generalisera våra svar då vårt urval av populationen som arbetar inom frontpersonal för 
banken hade blivit större. En enkätundersökning hade således gett oss betydligt mer 
empiri, då enkäter samlar större mängd data än intervjuer (Bryman & Bell, 2011, ss.411-
413). Dock hade vi inte kunnat styra över om respondenterna hade tolkat våra frågor på 
rätt sätt, och vi hade inte heller fått möjlighet att erhålla en mer djupgående förståelse för 
frontpersonalens situation inom banken. Fördelen med en kvalitativ metod är att svaren 
blir mer personliga samt reflekterande, vilket är det vi vill undersöka med vår studie.	

3.3. Urvalsprocess	
När vi valde vår undersökningsgrupp utgick vi ifrån tidigare forskning att 
frontpersonalen inom bank har påverkats mycket av att kundbemötanden har ändrat 
karaktär ifrån ansikte mot ansikte till telefoni (Kamery & Pitts, 2002, s.59). Genom valet 
av syfte ansåg vi att denna grupp var relevant att undersöka, vi avgränsade oss till enbart 
frontpersonal inom telefoni för en bank och en arbetsplats på grund av vår tidsram för 
studien. För vår undersökning har vi skickat informationsbrev till de fyra största 
bankerna i Sverige. Informationsbrev finns i bilaga 2. I mejlet bifogade vi ett 
informationsbrev där studiens syfte beskrevs tillsammans med etiska överväganden. Av 
de fyra största bankerna i Sverige har vi fått respons endast från en. Därefter har en 
avdelningschef inom telefonkundtjänst ställt upp och hjälpt oss med undersökningen i 
form av schema och tillgång till respondenterna, samt rum på banken. Så vi använde oss 
av en målinriktad urvalsprocess, vilket innebär att våra respondenter valdes ut 
strategiskt istället för slumpmässigt genom att vi kontaktade avdelningschefen för 
telefonkundtjänsten inom banken (Kvale & Brinkmann, 2009, s.392). Skälet till en sådan 
urvalsprocess är att respondenterna blev relevanta till studiens syfte. Denna 
urvalsprocess passade studien vi har valt att inrikta oss på då urvalet är begränsad till de 
fyra stora bankernas frontpersonal inom telefonkundtjänsten.	
Sedan använde vi oss av ett bekvämlighetsurval som innebär att våra intervjuobjekt var 
personer som fanns tillgängliga för forskningen. Genom att vi först kontaktade 
enhetschefen via email, som sedan valde frontpersonal inom kundtjänsten som var villiga 
att ställa upp på intervjuer. Ett problem med en sådan urvalsstrategi är att det är omöjligt 
att generalisera resultatet eftersom vi inte själva kan påverka hur stickprovet har valts ut, 
blir det svårt att veta om den är representativ för hela målgruppen (Bryman & Bell, 2011, 
ss.204-205). I vårt fall är syftet att se frontpersonalens subjektiva syn och urvalet är 
begränsat. Vi har inte möjlighet att utföra urvalet på något annat sätt då banken vill att 
intervjutillfällena är anpassade till när personalen kan ställa upp på intervjuer. Enligt 
tidigare forskning är det acceptabelt att använda bekvämlighetsurval när ämnesområden 
är inom ekonomi och management (Bryman & Bell, 2011, ss.204-205). Inom dessa 
ämnesområden är det väldigt vanligt att använda bekvämlighetsurval och har en mer 
framträdande roll än stickprov som baserar sig på sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 
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2011, ss.204-205). I den här studien valde vi att inte lägga någon större tyngd på ålder 
eller kön. Anledningen till att vi valde bort dessa två variabler var på grund av att de inte 
ingick i vårt syfte med studien. Vi fokuserade istället på variabler såsom arbetserfarenhet, 
inre motivation och kundbemötanden. 

3.4. Respondenter	
Som vi tidigare nämnt, är vår undersökningsgrupp frontpersonal inom banken som 
jobbar med kundservice inom telefoni. Avdelningschefen har valt åtta personer för vår 
undersökning eftersom vi själva inte haft tillgång till personalen på kundtjänsten. Det 
visade sig att alla respondenter ställt upp frivilligt, de var inte utvalda av chefen. Utan 
avdelningschefen har informerat all personal på avdelningen med ett informationsbrev 
om vår undersökning och frågat personalen om vem som vill delta. På grund av att de 
åtta personerna har ställt upp frivilligt, uppfyller vi bekvämlighetsurval men 
respondenterna har valts ut självselektivt. 
För att försäkra respondenternas anonymitet har vi ändrat namnen på alla deltagare, 
vilket innebär att istället för att skriva ut respondenternas riktiga namn vi valt att namnge 
de med en bokstav R – respondent och en siffra – numrering.  
 
Tabell 3. Deltagarna 

Deltagande Intervjudatum Intervjulängd Typ av intervju Avdelning  

R1 18-11-29 27 min Ansikte mot ansikte Telefonkundtjänst 
R2 18-11-29 31 min Ansikte mot ansikte Telefonkundtjänst 
R3 18-11-29 29 min Ansikte mot ansikte Telefonkundtjänst 
R4 18-11-29 33 min Ansikte mot ansikte Telefonkundtjänst 
R5 18-11-29 32 min Ansikte mot ansikte Telefonkundtjänst 
R6 18-11-30 28 min Ansikte mot ansikte Telefonkundtjänst 
R7 18-11-30 30 min Ansikte mot ansikte Telefonkundtjänst 
R8 18-11-30 27 min Ansikte mot ansikte Telefonkundtjänst 

 
Vidare kan noteras att alla respondenter har jobbat inom bankens telefonkundtjänst i 
mindre än två år. Detta beror på att denna avdelning är en relativt ny enhet inom banken.	

3.5. Intervjuguidens utformning  	
Intervjuguiden valde vi att utforma utifrån semistrukturerade intervjuer. Vi gjorde en 
lista med de frågeområden vi ville beröra, och sedan gjorde vi en intervjuguide som 
utgick ifrån dessa områden. I semistrukturerade intervjuer ges det stor frihet med 
frågorna inom intervjuguiden och frågorna behöver inte vara i samma ordning som i 
guiden under intervjutillfället (Bryman & Bell, 2011, s.415; Bryman & Bell, 2011, s.206; 
Patel & Davidson, 2011, ss.82-85). Vanligtvis utgår frågorna från en bestämd ordning 
vilket vi valde att använda oss av (Lantz, 2013, s.47). Även finns det möjlighet att ställa 
frågor som inte ingår i intervjuguiden för att få svar på något som kommer upp under 
intervjun och är relevant till studiens syfte. Det såg vi som en fördel med denna form 
eftersom vi kunde få djupare svar på vissa frågor som vi ställde till frontpersonalen inom 
banken (Bryman & Bell, 2011, s.415; Bryman & Bell, 2011, s.206; Patel & Davidson, 
2011, ss. 82-85). En annan anledning till varför vi valde semistrukturerade intervjuer var 
att vi kunde utforma specifika frågeområden som bygger på teorikapitlet. Nackdelen 
jämfört med öppen intervjuform är att vi inte får lika breda och djup svar, då öppen 
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intervju går ut på att forskaren fördjupar sig i områden som respondenten själv vill belysa 
och finner meningsfulla (Lantz, 2013, s.47). Vi använde inte denna form då risken finns 
att respondenten fastnar inom ett område. Även att diskussionen lätt kan gå utanför det 
vi är intresserade av att ta reda på med vår studie. Därför ansåg vi att det fanns fördelar 
med att kunna styra samtalet metodiskt genom varje frågeområde. Att dessutom ha 
möjligheten att ställa följdfrågor för att få djupare svar ifrån respondenterna. En viktig 
aspekt varför vi valde kvalitativ metod är att det råder en låg grad av strukturering. Det 
ger respondenterna utrymme att svara med sina egna ord (Patel & Davidson, 2011, s.81-
83), vilket passar oss bra då vi vill fokusera på frontpersonalens subjektiva åsikter. 
Däremot föredrog vi att ställa frågorna i en bestämd ordning vilket gör att vår 
intervjuguide har en hög grad av standardisering.	
Våra frågor i intervjuguiden baseras på den teoretiska referensramen som presenterades 
i teoriavsnittet. Intervjuguiden inleds med allmänna frågor, fortsätter sedan med 
undersökande frågor och avslutar med att förtydliga synpunkter. De blå textade frågorna 
illustrerar våra följdfrågor. 
 

       Tabell 4. Intervjuguiden 

Intervjufrågor Förklaring 
Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du varit yrkesverksam? 
 
2. Vilken utbildning har du? 
 
3. Hur ser dina arbetsuppgifter ut? Arbetsdag? 
 
4. Finns det någon särskild anledning till varför du valde 
det här yrket? 

Inledande frågor går ut på att 
säkerställa respondenternas 
bakgrund och kommer att 
kategoriseras till olika grupper enligt 
deras yrkeserfarenhet. 
Detta genererar insyn på hur 
erfarenheten avspeglas i 
undersökningsfrågorna. 

Gemensamma värderingar/principer inom banken 
1. Hur var din bild av yrket innan du började arbeta med 
det? 

2. Hur är din bild av yrket idag? 

3. Identifierar du dig med ditt yrke? 

4. Vilka gemensamma värderingar/principer finns det 
inom organisationen? 

5. Hur påverkar dessa värderingar/principer ditt arbete? 

6. Vilka egenskaper förväntar sig organisationen att du 
har vid kundhantering inom telefoni? Vilka egenskaper 
tycker du är viktigast?  

Dessa frågor är inriktade på att 
undersöka relevans av värdegrunder 
och principer till banken som företag 
och institutioner. Viktigaste i 
sammanhanget är om dessa 
värdegrunder används och/eller har 
influens i praktiken (arbetsvardag). 

Inre motivationsfaktorer för individen 
1. Är din arbetsplats betydelsefull för dig? Varför/varför 
inte? 

2. Vilka möjligheter till träning/utbildning finns det 
inom banken? Vilken typ av utbildningar? 

Ta fram information om "egen" bild 
på arbetsplatsen av varje respondent. 
För att komma fram till det, används 
"självvärdering" som subjektiva syn 
på sin egen roll, samt samspel mellan 
en individ och en grupp på 
arbetsplatsen. D.v.s. vilken roll 
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3. Hur hjälper träning/utbildning dig att utföra dina 
arbetsuppgifter? - På vilket sätt? 

4. Hur upplever du dina arbetsuppgifter? Är de 
varierande? 

5. Har du eget besluts- och handlingsutrymme när du 
utför dina arbetsuppgifter? Kan du utveckla specifikt 
hur? 
 

spelar gruppsamarbete och är det 
aktuellt. Vilken roll har chefen för 
avdelningen och dess relation med 
andra. Svaren ska utforma en bild 
över inre motivationer för individen 
på en arbetsplats. 

Grupptillhörighet 
1. Utför du dina arbetsuppgifter på egen hand eller 
samarbetar ni i team? Hur viktigt är samarbete med 
andra? 

2. Hur hanterar du svåra arbetsuppgifter? 

3. Vad driver dig mest att utföra dina arbetsuppgifter? 
Driven inom dig?  

4. På vilket sätt får du stöd från dina kollegor? 

5. Anser du att du får vägledning och återkoppling från 
din chef? Hur yttrar det sig? 

Vilken roll spelar gruppsamarbete 
och är det aktuellt för 
frontpersonalen. Hur chefen på 
avdelningen påverkar personalens 
arbetssituation. 
 

Kundbemötande 
1. Vad anser du att kunden förväntar sig av dig?  

2. Vilka förutsättningar behöver du för att skapa ett 
lyckat kundbemötande? 

3. Hur hanterar du ett kundbemötande när kunden är 
otrevlig? 

4. Finns det stödfunktioner inom banken för sådana 
situationer? Om dem finns hur ser dessa ut? 

5. Anser du att kundbemötande via telefon skiljer sig åt 
jämfört emot ansikte till ansikte? 

6. Vilken form anser du skapar bäst förutsättningar till 
ett lyckat kundbemötande? 

 

Kunskapsgrad hos respondenter i 
fråga om "kundbemötande", som är 
en av de centrala synpunkterna inom 
telefonkundtjänsten. Hur har 
förändringen ifrån ansikte till ansikte 
påverkar arbetet och hur de hanterar 
negativa kunders respons. 

Avslutande frågor 
1. Något du nu i efterhand vill förtydliga eller tillägga? 
 
2 Finns det möjlighet att kontaktar dig för 
kompletteringar ifall vi saknar något? 
 
4. Något du vill fråga oss om studien? 

För att skapa utrymme för 
respondenter att förtydliga sina svar 
eller tillägga kommentar angående 
forskningsfrågor och/eller själva 
studien. 
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3.6 Genomförandet av intervjuerna	
Vi började med att utföra en provintervju där vi testade våra intervjufrågor. Utifrån 
provintervjun fick vi skriva om några frågor då de uppfattades som något otydliga. 
Sammanlagt genomförde vi åtta intervjuer med frontpersonal inom bank som jobbar med 
kundtjänst som inte är ansikte mot ansikte, varje intervju varade runt 30 minuter. Vi valde 
att utgå ifrån direkta en-till-en-intervjuer. Detta intervjusätt innebär att forskaren 
intervjuar en person i taget (David & Sutton, 2016, s.123). Att intervjua en person i taget 
ansåg vi passa oss bäst då vi vill ta reda på respondentens personliga upplevelse. Något 
vi inte tror hade varit lika lätt att få fram genom gruppintervjuer. Detta tar även David & 
Sutton (2016, s.123) upp att det finns en risk att vissa respondenter svarar annorlunda på 
känsliga frågorna i grupp, än vad de gör i direkta en-till-en-intervjuer. Fördelen med 
gruppintervjuer är däremot att det kan bli diskussioner mellan respondenterna, men om 
inte alla är delaktiga i diskussionen kommer vissa respondenternas åsikter inte med i 
studien. Vi dokumenterade respondenternas svar på våra frågor genom att spela in 
materialet under intervjuerna. Detta genomfördes på två inspelningsenheter för 
försäkring, för att vårt material inte skulle försvinna om en av enheterna skulle gå sönder. 
Vi ansåg att det var det bästa sätt att gå tillväga så att ingen viktig information om 
respondenterna skulle försvinna (Kvale & Brinkmann, 2014, ss.218-220).	
Att ha allt material inspelat gjorde att vi kunde försäkra oss om att vi uppfattade 
respondenterna korrekt och att vi inte lagt till några egna tolkningar till deras svar. En 
fördel med att spela in materialet är att forskaren som håller intervjun kan enbart fokusera 
på att ställa frågor och lyssna på respondentens svar. Medan den andra forskaren kan 
fokusera på vad respondenten berättar och ställa följdfrågor, detta tillvägagångssätt 
använde vi vid intervjutillfällena (Kvale & Brinkmann, 2014, ss.218-220). Vi 
reflekterade under intervjuernas gång att det råder en ojämn asymmetrisk maktrelation 
mellan respondenten och vi som håller intervjun (Kvale & Brinkman, 2014, s.113). 
Intervjuaren har tolkningsmonopol på respondentens uttalanden och bestämmer 
samtalsämnet, det är även den part som ställer frågor samt avgör vilka frågor som ska 
inkludera följdfrågor.	
Ett problem vid ojämna maktrelationer kan vara att respondenten medvetet uttrycker vad 
den tror forskaren vill höra och håller inne sina åsikter om vissa frågor. När vi 
genomförde våra intervjuer hade vi tagit hänsyn till detta och försökte att reducera 
ojämlikheten i maktförhållandena genom att genomföra intervjuerna på respondenternas 
arbetsplats. För att respondenten ska få känslan av trygghet vid intervjutillfället. För att 
ingen annan skulle kunna höra vad respondenten svarade på våra frågor utfördes 
intervjuerna i ett enskilt kontorsrum (Kvale & Brinkman, 2014, s.51 ff). Vi upplevde att 
respondenterna inte gav önskade svar utan reflekterade och gav sina personliga åsikter 
på våra frågor. Vi gav efter varje område tid för respondenterna att reflektera om det var 
något mer de ville lägga till inom området och avslutade med att låta respondenterna 
reflektera över sina svar (David & Suttons, 2016, s.114) Vi frågade även våra 
respondenter om vi kunde få komma i kontakt med dem om vi behövde komplettera 
något.	

3.7. Litteraturgenomgång 	
När vi skulle samla in den teoretiska grunden för studien gick vi tillväga på följande sätt. 
Till att börja med har vi gått in på Umeås universitets webb biblioteket och använde deras 
sökfunktion för att söka relevanta tidigare studier och artiklar. Fokus lades på tidigare 
forskningsartiklar och kurslitteratur vilka ansågs som informativa källor då dessa 
innehåller sammanfattningar inom varje område. Detta skulle utforma grunden för 
studien, då varje forsknings uppsats ska baseras på tidigare vetenskapliga forskning och 
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styrka eller dementera de (Bryman & Bell, 2005, s.121). Den nya undersökningens 
teoriramen ska växa utifrån tidigare studier och undersökningar, dock kan de kombineras 
på olika sätt beroende på sammanhanget. 
Vi använde oss framförallt av Umeås universitets sökprogram och valde sökorden 
”servicemarketing”, ”customer service”, "phone service", "motivations" och ”core 
service”. Även sökorden ”företags värderingar” och ”inre motivation” användes. Dessa 
sökningar har genererat en hel del av artiklar, böcker, avhandlingar, där vissa var mer 
relevanta än andra till denna studies syfte.  Vid genomgången av litteraturen har vi bort 
sorterat de mindre relevanta böcker och artiklar, såsom "phone service i Kina" då 
kulturella skillnader påverkade studiens relevans till svenska förhållanden inom 
telefonikundtjänsten. 
I kurslitteraturen (böcker) letade vi fram teori och namn på författaren/forskare och 
försökte ta reda på originalartiklar och avhandlingar. Detta är inte alltid möjligt 
tillexempel med Herzberg och Parasuraman hittade vi inte originalkällan utan använde 
oss av sekundära källor som vi ansåg vara pålitliga. Dessa sekundära källor anses vara 
pålitliga då böckerna där teorierna används har skrivits av erfarna forskare som inte har 
gjort egna tolkningar av teorierna utan skrivit ut de i originalform. Dessutom samma 
tolkning påträffades i flera olika vetenskapliga källor, till exempel Parasuraman et.al. 
SERVQUAL 1985, 1988, alla sekundära källor beskriver i denna studie likartat. 
Vi använde oss av McClellands teori - Human Motivation Theory, 1987. Denna teori 
används som bakgrund till gruppbeteende/gruppsamarbete kapitlet. Originalkällan finns 
i källhänvisningen, dock har vi använd oss av sammanfattningen av denna teori via 
sekundära källor såsom Adriano 2017, s.550 och Mind Tools, u.å. Detta valdes på grund 
av att texten ska vara koncist, då McClellands teori omfattar många olika aspekter som 
anses vara mindre relevanta till denna studie. 

3.8. Etiska aspekter	
Enligt Bryman & Bell (2005, s.137) omfattar forskningsetiska aspekter fyra 
huvudsakliga principer: frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för 
deltagare som deltar i en studie. Frivillighet betyder att deltagandet i studien är frivilligt 
och kan avbrytas när som helst. Integritet utgår ifrån att respondenten behåller sina 
egenskaper, genom att forskarna behåller svaren oförändrade i studien (Bryman & Bell, 
2005, s.137). Kraven på konfidentialitet betyder att alla uttalande har gjorts i förtroende 
till forskarna och att de ska användas endast i forskningens syfte. Alla deltagare har rätt 
att behålla sin anonymitet om inte annat framkommer i studiens syfte. I alla fall måste 
samtyckeskravet utges först mellan de som genomför studien och respondenterna 
(Bryman & Bell, 2005, s.137).	
Genom att informera individen som deltar i studien via informationsbrev och 
telefonsamtal, som i vårt fall avdelningschefen på banken som kontaktar deltagarna, 
uppfylls informationskravet. I sin tur har avdelningschefen informerat alla potentiella 
deltagare på av banken med ett liknande informationsbrev. Därefter har vi informerat 
alla frivilliga deltagare om studiens syfte, konfidentialitet och anonymitet.  
Genom att deltagandet i studien är frivilligt, vilket bekräftades av avdelningschefen, - så 
uppfylls samtyckeskravet för denna studie. Detta styrks med att chefen informerat 
avdelningspersonal och medarbetarna har frivilligt ställt upp för studien. Även 
konfidentialitets- och anonymitetskravet uppfylls genom att all insamlad data kommer 
behandlas med sekretess och enbart användas i denna studie. Vilket i sin tur uppfyller 
nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2005, s.137). Alla deltagare var informerat om att deras 
svar lagras konfidentiellt och ingen kommer att få del av detta utan dem som utför studie, 
det vill säga oss två.  
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3.9. Studiens tillförlitlighet	
I en kvalitativ studie är validiteten att upptäcka, beröra och tolka individers uppfattningar 
och förstå dess innebörd (Patel & Davidson, 2011, s.105 f). Detta är viktigt och ska 
genomsyra samtliga delar av forskningsprocessen inte enbart datainsamling. När det 
gäller datainsamling och validitet handlar det om att tolka och visa varje respondentens 
situation (Patel & Davidson, 2011, s.105 f). Detta har vi tagit hänsyn till och varit noga 
med att varje person tolkas på rätt sätt. Därför textade vi allt som sades i varje intervju 
och sedan skickades det i ett dokument till varje respondent. Där de kunde läsa hur de 
svarat på varje fråga i intervjun och kommentera om något skulle ändras, så vi fick med 
deras subjektiva svar på varje fråga. Alla respondenter har bekräftat textad intervju och 
endast en person har kommenterat sitt eget svar i en fråga. Det är viktigt för 
trovärdigheten av studien att vi visar respondenternas subjektiva verklighet. Resultatet 
ska kunna studeras av respondenterna så de kan bekräfta att vi visar den rätta bilden om 
deras situation (Bryman, 2011, s.354). Vi har även frågat samma frågor i en bestämd 
ordning till alla respondenterna så att vi inte påverkar respondenterna med vår 
frågeställning, utan behandlats alla på samma viss. Med detta i beaktning blir vår 
tolkning om deras arbetssituation inom banken för att lyckas med kundbemötande via 
telefoni pålitlig. Just pålitlighet är ett delkriterium som gör studien tillförlitlig att 
säkerställa och skapa fullständiga redogörelser (Bryman, 2011, s.355). Vi har vid 
analysen av vårt resultat tagit hänsyn till att inte respondenternas svar ska användas ur 
sitt sammanhang (Patel & Davidson, 2011, s.107 f). Detta säkerställs genom att visa i 
analysen varje respondents egna subjektiva bild om vad de upplever om varje 
frågeställning. När respondenterna hade samma åsikter i en fråga slog vi ihop dem till en 
grupp, men fokus var alltid på att vissa varje respondents egna upplevelser. För att visa 
detta användes relevanta citeringar i resultatet som visar deras personliga uppfattning om 
frågan.  
Ett annat kriterium för studiens tillförlitlighet är att kunna, som forskare, styrka och 
konfirmera studiens resultat. Vi som forskare är inte objektiva men strävar efter att 
undvika applicera egna värderingar och vara neutrala med personliga åsikter, så vi inte 
påverkar forskningsresultatet (Bryman 2011, s355). Det har vi tagit hänsyn till då vi inte 
har haft några förutfattade åsikter om studien innan eller vilket resultat vi skulle få fram. 
Vi har objektivt tagit del av resultat från intervjuerna och analyserat de utifrån tidigare 
teorier. Även har vår objektivism stärkts av att respondenterna har fått ta del av 
intervjuutskrifterna och godkänt dessa innan vi började med analysen. Genom det kan vi 
säkerställa att vi inte har påverkat underlaget med egna tolkningar. 

3.10. Tillvägagångssätt av strukturen för resultat och analys 
För att bearbeta den insamlade datan gick vi tillväga på följande sätt. Efter utförandet av 
alla intervjuerna har vi sammanfattat alla svar i en Excel tabell, där svaren för varje 
individ fanns var för sig på en egen rad och i vänstra kolumnen fanns intervjufrågorna. 
Detta skulle underlätta hanteringen av materialet och ge en tydlig överblick över 
respondenternas svar. Vi utgick ifrån denna Excel tabell och skrev utifrån den en 
sammanfattning för varje respondents svar på våra frågeområden i resultat delen. Detta 
för att visa respondenternas personliga bild och vi använde oss av citat från 
respondenterna som vi ansåg var relevanta för att visa deras personliga inställning till 
varje frågeområde. Resultat delen beskrivs sedan i analysdelen i samma ordning som 
teorikapitlet. Detta för att underlätta för läsaren att se kopplingen mellan teori och analys. 
Första delen av analysen var värderingar och principers påverkan på individen, sedan 
grupp och individens egna perspektiv. Alla dessa sammanfördes sedan till ett område i 
analysen som tog upp subjektivt tog upp individens inre motivationer till sina 
arbetsuppgifter. Sista delen av analysen handlade om vad som frontpersonalen 
värdesätter och/eller upplever saknas i arbetet för att lyckas med sina kundbemötanden 
och vad de själva subjektivt upplever är lyckade kundbemötanden. 
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4. Resultat 
Resultat presenteras genom korta faktaberättelser som baseras på varje respondents 
svar under intervjutillfällena. Dessa berättelsen syftar till att ge en tydlig bild på varje 
respondents åsikter. Alla respondenter är anonyma och har egentligen andra namn i 
verkligheten. Vi använder citat i kursivstil som visar respondenternas personliga 
subjektiva åsikter om varje frågeområde. 
I tabellen nedanför finns information om respondenternas erfarenhet inom banken 
(”Erfarenhet inom banken”) och tidigare erfarenheter inom kundtjänst (”Tidigare 
erfarenhet inom kundtjänst”), deras ursprungliga utbildning (”Utbildning”) anledning 
till valet av yrke (”Anledning för att söka kundtjänstanställning”) och om de identifierar 
sig med sitt yrke (”Identifiering med banken”). Denna information sammanfattas i 
tabellen för att den ger en tydlig överblick över respondenternas bakgrund, och svaren 
för dessa frågor (motsvarande frågor) var ensidiga och kortfattade. Därför blir det lättare 
att presentera dem i tabellform. 
 
Tabell 5. Resultat fakta 

 
Deltagande 

 
Identifiering 
med banken 

Tidigare 
erfarenhet 

inom 
kundtjänst 

Anledning för att söka 
kundtjänstanställning 

 
Erfarenhet 

bank 

 
Utbildning 

R1 Ja Ja Tycker kul att prova på 1,5 Gymnasial 
R2 Nej Nej Tycker intressant 1,5 Gymnasial 
R3 Nej Ja Kändes som rolig grej 0,5 Yrkes 

utbildning 
R4 Till viss del Ja Tycker om att hjälpa 7 Universitet 
R5 Snarare nej Nej Tycker spännande 1,2 Gymnasial 
R6 I viss mån Ja Intresserad av ekonomi 1,5 Universitet 
R7 Nej Nej Tycker om människor 1,5 Gymnasial 
R8 Nej Nej Behövde jobb 0,5 Gymnasial 

4.1. Respondent 1 (R1)	
R1 började på bank kundtjänsten för att hen tyckte att det skulle vara ”kul att skriva och 
chatta med kunder”. Hen har jobbat inom servicen tidigare och ”tycker att det är kul”. 
Hens uppfattning om yrket har knappast förändrats: ”det väl är ungefär såsom jag har 
tänkt mig”. Hur hens bild om sitt yrke hade förändrats sen hon började jobba inom det 
”man lär sig väldigt mycket”. R1 vet en hel del om värderingar och principer banken har 
och uttalar sig om ”first time solution, att man ska hjälpa kunden direkt, next stage 
avoiden”. Hen upplever att hen använder värderingar och principer i sitt vardagliga 
arbete. Hen tycker att banken förväntade sig att personalen ska vara ”serviceinriktad, 
trevlig och vill hjälpa kunden och inte bara skicka de vidare”.	
Själv upplever R1 att du bör framförallt ”ha ett trevligt och bra bemötande”. Hen trivs 
på sin arbetsplats mycket bra och är där ”mesta delen” av hens tid. Trivseln beror på bra 
kollegor och själva arbetsuppgifterna, som är varierande. R1 vet att det finns möjligheter 
till vidareutbildning inom banken, dock har hen inte själv deltagit mer än i en 
introduktionsutbildning. Hen anser att det är positivt att möjligheten till utbildning finns. 
Hens huvudsakliga arbetsuppgifter görs på egen hand, men om hen behöver hjälp så 
ställer kollegor och chefer upp och hjälper dig. Samtidigt upplever hen att hen har 
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utrymme för eget beslutsfattande i sitt arbete. R1 hanterar svåra uppgifter genom att ta 
hjälp av andra ”bra att kunna prata med andra, till exempel. Kan prata med chefen och 
det kan man alltid göra. Och sedan har vi ett team som sitter i en chatt och bara hjälper 
oss – agenter – det är också jättebra. För att då kan man alltid fråga dem om det är 
något svårt eller något man inte har kunskap om.” Utöver det säger R1 att kollegor ställer 
upp för varandra när det kommer till svåra situationer/uppgifter. Hjälpen finns i en 
gemensam chatt: ”Där ställer vi alla frågor och det är inte någon som skrattar åt någon 
annan, istället hjälper vi varandra där också.”	
Det som driver R1 med sitt jobb är kundens tacksamhet, hen upplever då att hen har gjort 
ett bra jobb. Samtidigt vet hen vad kunderna förväntar sig av hens; framför allt att ha 
kunskaper inom sitt område och bemöta kunderna trevligt. Även när kunden är otrevlig 
försöker R1 att förstå vad som har hänt och är ”det vi (banken) som har gjort fel, då 
beklagar jag det. Lite så. Är det bara en otrevlig kund, då kan man ju säga att ”nu får 
du inte hålla den här tonen, då måste jag avsluta samtalet” eller sådant. Det beror lite 
på vad det gäller, vad som har hänt.” R1 har aldrig träffat kunder ansikte mot ansikte 
och därför uttalar hen inte sig om skillnaden mellan telefon bemötanden och ansikte mot 
ansikte.	

4.2. Respondent 2 (R2)	
R2 kom till banken efter ett antal år på en mataffär, där hen personligen träffade kunder 
varje dag. R2 tyckte att det lät intressant att byta bana helt: ”Och så tyckte jag att det lät 
intressant att använda skriftliga kanaler”. Innan R2 började på banken hade hen ingen 
tydlig bild av yrket men hen sa: ”Kanske tänkte att det var lite stelare stämning på 
arbetsplatsen, men annars hade nog jag ingen riktigt någon uppfattning innan jag 
började här.” Hens syn sen hen började arbetet på banken har utvecklats positivt, då 
arbetet på banken inte alls var tråkigt. R2 har en klar uppfattning om bankens värderingar 
och principer: ”Det är ganska många. Banken har ganska många etiska riktlinjer, såsom 
alla följer. Ser till att inte ha något intressekonflikter. Ser till att alla mår bra på 
arbetsplatsen. Det finns ju arbetsmiljöombud på alla enheter, fackliga representanter i 
alla enheter. Så det finns mycket.” Men ”det är inget jag tänker på i vardag så. Nu har 
vi inte haft så mycket problemen så.” Hen tycker att personalen inte ska vara för 
personliga då de representerar banken: ”Vi håller ju väl alltid en formellt ton, så det får 
inte blir för personligt, för att man ju ändå en bank”. R2 tror att banken väljer personalen 
till digitala kanaler enligt någon mall: ”...de (banken) gör ju tester under 
rekryteringsprocessen”. Själv tycker R2 att personalen framförallt ska vara villiga att 
hjälpa kunderna.	
”Det är viktigt att brinna för att hjälpa kunden och inte bara känna att göra sitt jobb och 
sen gå hem.” - säger hen angående personliga egenskaper, sedan adderar hen - ”Att man 
är driven och hjälpsam är viktiga egenskaper känner jag.” Sedan tycker R2 att det är 
viktigt att det är en bra stämning på jobbet. Att ha hjälpsamma kollegor och själv vara 
glad och positiv på sin arbetsplats. Hen själv trivs jättebra på jobbet och har fått många 
nya kompisar där.	
R2 vet att man kan vidareutbilda sig inom banken ”De (banken) har ju mycket 
utbildningar. Dels när man börjar här. Sedan är det väldigt lätt att söka sig vidare om 
man vill blir rådgivare på kundcenter eller en rådgivare på ett on-line kontor så får man 
ju både rådgivare utbildning för sparande och för att hantera bolån.” Hen känner till de 
möjligheter som banken erbjuder i form av olika utbildningar och kurser och tycker det 
är bra. Huvudsakligen utförs arbetsuppgifter på egen hand, dock finns det kollegor runt 
omkring som alltid ät beredda att ställa upp och hjälpa till, speciellt om ärendet är svårt. 
Samarbete är en av de viktigaste delarna av jobbet hen får bra respons samt feedback 
från både kollegor och chefer. Samtidigt, upplever hen eget beslutsfattande över hur hen 
hanterar sina arbetsuppgifter men: ”Vi har ju rutiner för vissa ärenden, om hur det ska 
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genomföras. Man för ju under konversation gång med kunden oftast hitta vad som är 
lämpligaste sättet att lösa deras ärende, så man kan hantera ärenden på olika sätt för 
att lösa deras ärende.”. R2 menar att kunder förväntar sig framför allt bra service, 
kompetens och ett trevligt bemötande. För att lyckas med det måste man ha ”dels en bra 
arbetsmiljö, om det är stökigt runt omkring, så det kan vara svårt att koncentrera dig på 
kunden. Dels att man har fått den kompetens och utbildning som krävs för att kunna 
svara på kundärenden som kommer in. Sedan att man inte har haft kanske med sig 
något... att det skulle vara något privat...” Om kunden är otrevlig så försöker R2 resonera 
med den ”Att man håller sig lugn och försöker ställa frågor för att försöka ta reda på 
vad som kärnproblemet egentligen är”. Hen får hjälp och stöd från kollegor och chefer 
vid sådana situationer. Däremot vet hen inte om det finns en specifik avdelning för arga 
kunder, men att det finns psykologisk hjälp om det behövs. R2 tycker att kundbemötande 
via telefon och ansikte mot ansikte skiljer sig åt, men kan inte peka på att något är bättre 
för kundbemötande än den andra. R2 menar istället att båda har fördelar och nackdelar 
vilket behövs inom olika situationer vid kundbemötanden inom banken.	

4.3. Respondent 3 (R3)	
R3 har kommit till banken efter ett antal år inom yrkeslivet, vilket var att arbeta 
kundtjänst inom ett telefonbolag. Hen tyckte att kundpost och chat kändes som en rolig 
grej. Hen hade ingen koll alls på hur det skulle vara att arbeta inom banken. ”Jag var lite 
förvånad på hur många kanske använder det gamla kuvertgirot, postar in sina räkningar 
vilket jag trodde knappast fanns kvar. Även det. Hur mycket olika ärenden kunder ringer 
in till banken om. Jag tänkte att man sällan ringer till banken, Men det är mycket olika 
ärenden som kunder ringer in om” Hen trivs men identifierar sig inte med banken. R3 
menar att den huvudsakliga värderingen banken har är att ”alltid tänka på kundens 
bästa”. Hen använder den principen i sitt arbete genom att tänka på kundens bästa och 
se till att kundens ärende alltid blir löst även om det tar tid. De egenskaper som förväntas 
av personalen är att ”alltid vilja hjälpa kunden, alltid ha ett glatt och positivt bemötande, 
när kunden ringer till oss.” Utöver det tycker R3 att man bör vara öppen och tala med 
kunden på kundens nivå, visa förståelse till kunden och vara lyhörd. 	
R3 har kännedom om att det finns mycket utbildningar inom banken. Många av hens 
kollegor har gått vidare, ”klättrar inom företaget”. Själv har hen endast varit på en 
introduktionsutbildning och tycker att utbildningar är jätteviktiga. Om sina arbetsdagar 
uttalar han sig: ”I början var det bara telefon. Det var inte särskild varierande, då blir 
det väldigt långtråkigt. Nu när jag skiftar lite så är det mycket mer varierande och 
dagarna går fortare och är inte like formella.” Största delen av arbetsuppgifterna utför 
hen på egen hand, men om hen har kört fast kan hen vända sig till sina kollegor med 
”krångliga ärenden”. ”Det är jätteviktigt med samarbetet”, – menar R3, ingen vill inte 
känna sig utanför.	
R3 upplever att hen har möjlighet till feedback från kollegor och chefer och kan vända 
sig till dem om det behövs. R3 tror att kunden ” förväntar sig att vi löser ärendet så fort 
som möjligt, helst samma dag. Vilket inte alltid är möjligt. Då får man försöka att 
förklara det på sådant sätt att kunden förstår.” Samtidigt påpekar R3 att tekniken måste 
fungera för att kunna hjälpa kunden. Därefter säger hen att med otrevliga eller arga 
kunder ”får ju gå efter sak fakta” och ”även förstå att den där kunden är upprörd över 
något som man själv skulle kunnat bli upprörd över om det hade drabbat mig.” Vidare 
menar hen att man får stöd från kollegor och chefen i sådana situationer. R3 säger att 
kundbemötande via telefon skiljer sig från kundbemötande ansikte mot ansikte, då 
kroppsspråket spelar roll, men hen är osäker på vilket som passar bäst för 
kundbemötanden.	
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4.4. Respondent 4 (R4)	
R4 började på banken för cirka sju år sen inom kontoret. Sen dess har hen både pluggat, 
jobbat och arbetar med digitala kanaler sedan maj i år. Hen kom hit för att hen ”alltid 
tyckt om att hjälpa människor, att lösa deras ärende och deras problematik.” R4 har 
alltid varit intresserad av ekonomi vilket gjort att hen har en magisterexamen inom 
ämnet. Så för hens kändes digitala kanaler naturligt ”att kunna kombinera två flugor i en 
smäll”. Redan innan hen började på avdelningen hade R4 ”hyfsad koll” på vad yrket 
innebar. Dock hen ”trodde väl kanske det var enkla frågor man chattar inom. Snabba, 
korta svar.” Men det visade sig att frågor inom chatten kunde vara mycket komplexa 
och tidskrävande. R4 identifierar sig med banken till ”en viss del”, ”Visst jag 
representerar banken för att jag jobbar här, men jag kanske inte är banken”.	
R4 säger att hen trivs med både bankens sätt att arbeta samt vilka värderingar och 
principer banken har. Hen tar in bankens värderingar naturligt som ”att alla har lika 
värde, det ska inte vara någon skillnad på människor många av värderingarna är 
uttalade och vissa underförstått”. R4 upplever att värderingar och principer inte är det 
första som man tänker på vid ett samtal utan man har det ”mer eller mindre i sitt 
bakhuvud”. Vilka egenskaper som förväntas vid kundbemötande via telefon säger hen 
att banken aldrig har uttalat sig att man måste ha vissa egenskaper, utan att du som 
frontpersonal ska kunna ”lyssna, förstå och försöka bemöta kundens ärende”.	
Själv tycker hen att en ”bra förmåga är att kunna lyssna”. Att ”försöka har förståelse, 
lite problemorientering, problemlösning” hjälper betydligt att lösa ärenden. R4 har god 
kännedom av bankens utbildningar och har själv gått igenom några av dessa. Hen menar 
att det ger mer kunskaper och öppnar möjligheter både i arbetslivet och privat. Sedan 
tycker hen att arbetsuppgifterna är varierande och kan styra själv över dem ”Här är det 
större variation skulle jag kunna säga, i och med att här ringer kunder från hela landet. 
Så vi har större variation på telefonbanken om man säger så än vi kanske får på ett 
bankkontor som är lokalt baserat, där kunderna kommer ifrån staden.” 	
De flesta arbetsuppgifter utförs på egen hand och det finns möjlighet för eget 
beslutsfattande i ärenden. Sedan om det är nödvändigt, till exempel i svåra fall, 
samarbetar man i team, dock blir den som tog samtalet först alltid ”point of contact”, det 
vill säga huvudansvarig för problemet. Hen upplever att kollegor och chefen ger hens 
stöd när det behövs i olika situationer. Det som driver hens att utföra sina arbetsuppgifter 
inom banken är ”att det är intressant att lösa kundens problematik och hur vi löser deras 
ärenden.” R4 säger att många kunder tycker att de kan allt: ”De ringer till mig, jag är 
banken för dem och jag kan allt, alla deras frågor måste jag kunna. Många kunder 
undrar varför du inte vet det, varför vet du inte allt om bolån osv. Jag tror nog att kunder 
förväntar kompetenta svar och väldigt mycket information.” För att svara på kundernas 
frågor måste hen ha tillgänglig information, samt kunskap och en bra stämning på jobbet, 
vilket R4 anser att det är på hens arbetsplats. Om kunden är otrevlig, försöker hen ta reda 
på vad som orsakade detta och försöka hitta en lösning. En del av de otrevliga kunderna 
”vill oftast nästan bara prata av sig... de vill bara tala om så här är fel...” Då gäller att 
lyssna och försöka fråga hur de vill lösa det. R4 nämner att inom banken finns det stöd 
för sådana situationer från kollegor och chefen. Det finns även psykologisk rådgivning 
”om det är så pass illa”. 	
Då R4 tidigare har erfarenheter med ansikte mot ansikte kundbemötande inom bank 
upplever hen att de skiljer sig för frontpersonalen. Inom telefonsamtal kan du pausa 
medan du letar information. Det är omöjligt när kunden står framför en, hen tycker att 
det kan kännas lite stressande ”att de ser dig arbeta istället för att du kanske kan pausa 
och leta informationen själv”. Men i helheten ”Det beror på hur kunden är. Är det en 
kund som gärna vill snabba svar ringer de, då de kan få svar dygnet runt. Men om det 
är en kund som känner att de vill ha en personlig kontakt då kommer de och besöker ett 
kontor. Så det blir lite grann utifrån kundens perspektiv också skulle ja säga. Vad som 
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är bäst för dem egentligen”. R4 menar att det är kundens behov i första hand som 
bestämmer vilken kanal de kontaktar banken igenom och för hens spelar det ingen roll 
vilket sätt de kontaktar banken ”de ska alltid få tillfredsställande bemötande oavsett 
vilken kanal de väljer. Så det ena ska inte vara den andra bättre.”	

4.5. Respondent 5 (R5)	
R5 började på banken i september förra året efter att jobbat ett antal år inom andra yrken. 
Hen har gymnasial ekonomiutbildning med inriktning juridik och tycker att ”det är ett 
spännande arbete. Man lär sig mycket och man har nytta av det själv.” Hen upplever att 
arbetet är mycket varierande och spännande. Innan R5 började på banken trodde hen att 
det skulle vara ” väldigt bankmanmässigt”. Men bilden har förändrats ”såklart att det 
är det men i kundservice är det en annan jargong än att man skulle gå in på ett kontor”. 
Hen har fått en väldigt positiv bild om banken ”vi vill alltid hjälpa kunderna i alla 
aspekter vi kan, vara första kontakten och alltid hjälpa dem direkt när de kommer, än att 
skicka runt dem”. R5 menar att ens arbete är så mycket mer än vad hen trodde ”Man 
märker man att det är så mycket mer än vad det är som privatperson när man bara tänker 
på det skulle säga att bilden har förändrats mer till det positiva”. Hen måste hantera 
både snabba, korta ärenden och långa ganska komplexa fall. Hen skulle inte identifiera 
sig med banken men hens ”personlighet förstärks genom mitt yrke”. 	
R5 tycker att organisationens värderingar är viktiga och tycker det är bra att de upprepas 
relativt ofta inom organisationen. Framför allt att ”alla ska samarbeta med varandra” 
och att ”alla har en grund respekt till varandra och förstår att alla inte har samma 
kompetens”. Även i teamet jobbar de väldigt mycket med att de hjälper varandra. Hen 
har nytta av dessa värderingar ”vi samarbetar ju väldigt bra hela banken på kontor och 
kundserviceexempel har vi Skype där all medarbetare finns i. Så skulle man ha en 
specifik fråga så kan man skriva direkt till den”. Även har hen nytta av värderingen mod 
”det måste man ha har du en kund som sitter och skriker på dig i telefonen måste du 
kunna stå på dig om du sagt någonting”. Egenskaper organisation värdesätter är att du 
är trevlig och självsäker ”säger man något måste man stå fast vid det”. R5 ta upp att 
banken jobbar väldigt mycket med att ”lägga sig på kundens nivå för att försöka förstå 
kunden”. Hen nämner en bok där människor beskrivs med olika färger som hjälper att 
identifiera kunden ”den gör det lättare att lägga sig på deras nivå till exempel om en 
person skulle vara väldigt blå är den väldigt uppradad att det ska vara prydligt”. 
Viktigaste egenskapen, tycker R5, är att man är lyhörd och kan lyssna på kunden.	
Hen trivs på jobbet med kollegor och chefer själva arbetsuppgifterna beskriver hen som 
”ett varierat arbetet där ingen dag ser ju ut som den andra”. Vidare menar R5 att banken 
är jättebra plats att utvecklas, då banken har många utbildningar i olika former och menar 
att ”bara att du börjar inom kundservice betyder det inte att du kommer vara där tills du 
slutar inom banken”. Om hen känner att hen behöver nya kunskaper, går det att 
genomföra kortare e-learnings kurser för att öka sina egna kunskaper, detta sker 
kontinuerligt vilket hen tycker är positivt. Huvudsakligen utförs arbetet på egen hand, 
men vid komplexa frågor kan hen vända sig till sina kollegor och det finns en specifik 
avdelning som stöd till frontpersonalen vid frågor om deras ärenden. Därefter talar hen 
om att alla har eget handlingsutrymme dock ”vi har ju ändå våra rutiner som ska följas 
så länge det är inom rutinen och vi inte bryter mot våra interna regler eller externa 
regler så får vi fatta besluten själva”. Det viktigaste med hens arbete är följande ”Det 
som driver mig är att jag inte tycker om att stå och stampa på samma ställe jag vill 
framåt. Och jag älskar att lära mig saker jag tycker det är jättekul speciellt det jag själv 
har nytta av i mitt privatliv”.  	
R5 tycker om utveckling och får stöd och konstruktiv kritik ifrån både kollegor och 
chefer. Hen säger att när kunder, ringer till banken ”förväntar de sig att jag ska kunna 
lösa ärendet i första hand på en gång”, utöver detta förväntar sig kunder att personalen 
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är trevliga. För att tillfredsställa kundernas behov behöver man information, kunskap och 
trivsel/bra stämning på jobbet. Hen säger att trivsel är en viktig förutsättning till att hen 
ska kunna skapa ett lyckat kundbemötande ”trivs man på sitt jobb och är glad och positiv 
när man kommer hit så blir ju arbetet roligare och då blir det ett bättre kundbemötande 
också”. Och” ju bättre vi bemöter kunden och hjälper den desto nöjdare blir de. Så 
skulle säga att allt hänger ihop som en kedja är som ett pussel i princip. Fattas det en 
pusselbit blir det inte lika bra”. När en arg kund ringer, först och främst försöker hen 
förstå vad som orsakat det: ”ibland kan de vara arga helt utan anledning och ibland har 
de befogenhet att vara det”. Vidare adderar hen att: ”jag försöker ju hantera det på bästa 
sätt och vara trevlig jag skulle ju aldrig skrika tillbaka till en kund. Men om den kunden 
inte lugnar ner sig skulle jag säga att om du inte lugnar ner dig kommer jag lägga på 
samtalet”. R5 talar om att efter någon sådan händelse kan man ventilera sig till kollegor 
men inte nämna namnet på kunden, tar en rast, tar upp det med chefen och även vända 
sig till professionell hjälp om det behövs. Därefter menar R5 att ”kunder kan vara mycket 
mer otrevligare på en telefon för att då ser man inte personen”. Hen påpekar dock att 
både former är bra och beror på kundernas behov framför allt. På telefonen är banken 
tillgänglig 24/7 och i personliga möten brukar man ta upp andra ärenden som behöver 
lösas personligen, hen ser att det finns både fördelar och nackdelar med båda formerna 
att skapa lyckade kundbemötanden.	

4.6. Respondent 6 (R6)	
R6 kom till banken i juni förra året efter att har jobbat cirka ett år på ett annat 
telefonbolag. Hen har en universitetsutbildning. Anledningen till att R6 började på 
banken var att hen upplever att det är ”ganska intressant och vill fortsätta inom det”. 
Hens bild av yrket var ”att inom banker är det lite stelt”, men det förändrades och blev 
som en positiv överraskning att ”det väldigt öppet och högt i tak”. Hen identifierar sig 
med yrke i viss mån, för att hen trivs här och säger att ”Givetvis så kan jag stoltsera med 
att jag arbetar här”. R6 uppge att det finns gemensamma värderingar och principer, själv 
tycker hen det är viktigt att tänka på ”att såsom man själv vill bli bemött när jag ringer 
ett företag vill jag bemöta kunderna”. Vidare adderar hen att ”man får alltid ha det i 
baktanken att man representerar banken och att kunderna ska vara så nöjda som är 
möjligt”. 	
Viktigaste egenskapen är att ”vara så kunnig som är möjligt och kunna lösa ärendet 
oavsett vad det är” och tänka på ”first time solution”, vid ett komplext ärende får en ta 
reda på informationen själv och leverera det till kunden och inte koppla kunden vidare. 
Man bör själv utvecklas dagligen tycker R6. En stor hjälp till detta är de interna 
utbildningarna som finns inom banken. R6 gillar att utvecklas och får möjlighet till det. 
Hen gillar själv att ”hålla i saker, i möten och liknande vara med på lite allt möjligt och 
den möjligheten har jag fått” och ”jag växer som människa varje gång gör det, och jag 
har aldrig mött något motstånd eller så, utan bara positivt att man tycker att det är 
jätteroligt att jag vill mer saker”. Sedan adderar hen att ”jag är en sådan person som 
frågar lite extra och berättar vad och hur jag vill utvecklas”. R6 tycker att hans uppgifter 
är varierande ”blir aldrig att jag sitter med samma uppgifter hela tiden. Som jag nämnt 
tidigare kan man sitta med chatt, mail, telefon och video så där,”. Är ”aldrig är en tråkig 
stund så tycker det är roligt”. När det gäller hur hen utför sina arbetsuppgifter gör hen 
de själv men hen samarbetar hela tiden med sitt team ”Jag tycker samarbete är 
jätteviktigt det skulle vara svårt att sitta där själv, så det är viktigt att du har bra kontakt 
med dina kollegor och att man hjälps åt”.	
R6 uppfattar att hen själv har möjlighet att fatta egna beslut och att hen inte behöver gå 
via en kollega eller sin chef när hen fattar ett beslut i ett ärende. Hen kan ta hjälp av 
kollegor, om det är saker som hen inte har gjort sen tidigare och känner sig lite osäker 
på. Det som driver hens med sitt arbete är att ”det är roligt när kunderna är nöjda och 
det ger mig själv en bekräftelse att jag är duktig”. R6 menar också att feedbacken från 
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kollegor och chefen är viktigt för hens utveckling. Hen tycker att primärt kunden 
förväntar sig att personalen på banken är kunnig och trevlig. För att åstadkomma det 
måste kunna ”så mycket som är möjligt, desto mer man kan desto mer kan man styra en 
dialog” och adderar att ”trivs man inte på arbetet så kommer man inte göra ett bra arbete 
medan om man trivs och har bra arbetskamrater blir det naturligt bra och man får en 
positiv inställning”. Därefter lägger R6 till att ”även om det är svåra saker som man gör, 
får man feedback från chefen och känner stöd där så hjälper ju det också tycker jag”. 
Otrevliga kunder ”man bemöter dem bra och tar emot deras förfrågning och försöka få 
dem förstå så här funkar det”, genom att försöka förstå deras frustration och förmedla 
hur det fungerar på banken. Gick samtalet verkligen snett, kan man alltid vända sig till 
kollegor och chefen. Hen vet att det finns stöd för svåra situationer. Hen ser ingen 
specifik skillnad mellan bemötanden via telefon eller ansikte mot ansikte. Båda ger lika 
förutsättningar för ett lyckat kundbemötande.	

4.7. Respondent 7 (R7)	
R7 började på banken för ett och ett halvt år sedan hen hade varit arbetslös. Hen tycker 
att det är kul att jobba ”med människor och behövde ett jobb”. Innan R7 började på 
banken hade hen ingen riktig uppfattning hur det var att jobba inom bank. Efter att hen 
började på banken förändrades hens bild av yrke ganska snabbt till att ”det är ganska 
roligt jobb och jag har absolut ingenting emot att jobba här”, men hen identifierar sig 
inte med yrket: ”jag ser inte mig själv som den stereotypiska bankmänniskan”. När det 
gäller bankens värderingar säger R7: ”Vi värderar alla våra kollegor samma och vi låter 
heller inte våra kunder nedvärdera kollegor på något sätt. Så det tycker jag är ganska 
bra, sen strävar alla efter att ge kunden den bästa hjälpen.” och hen menar att det är 
viktigt att sträva efter att vara en bättre människa. R7 påverkas av dessa principer och 
värderingar ”man blir ju motiverad av att behandla andra på samma bra sätt som sina 
kollegor gör när man ser de behandlar kollegor och kunder rätt.” Därefter säger hen att 
banken förväntar sig att personalen ”ska vara trevlig mot kunder och hjälpa kunden, 
deras grunda förväntan är att göra kunden nöjd, och att ha en trevlig och positiv dialog 
med dem”. Viktigast tycker R7 är att personalen är medmänsklig. 	
R7 trivs på jobbet upplever att hens arbetsplats är ”ett ställe där jag känner tillhörighet”. 
Hen känner till att det finns utbildningar inom banken men ”om man själv vill 
vidareutvecklas kan det vara lite svårt att få tid undansatt till detta”. Det finns en hel del 
av videos och tester, men hen skulle lära sig bättre om det vore via föreläsning: ”Jag 
skulle nog säga att för min personliga del skulle jag nog lärt mig bättre om jag fick gå 
till en föreläsning utav en person”. R7 upplever att möjligheten till konstant egen träning 
behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Hens arbete är mycket varierande och 
hen utför sina arbetsuppgifter mycket på egen hand men vissa saker anordnar de 
tillsammans så de samarbetar ibland med kollegorna inom teamet. Om det är något svårt 
fall kan man alltid vända sig till kollegor, chefen och även interna supporten: ”försöker 
inte bara skicka bort det eller bli kvitt det så fort som möjligt. Utan försöker förstå det 
jag får lära mig ifrån kollegor eller support och komma till en lösning.” 	
R7 säger att det som driver hen mest med sitt arbete är ”Min interna arbetsmoral, att jag 
vill göra mitt bästa och vara bra på mitt jobb”. Kollegor och chefer är ett bra bollplank 
både få stöd, feedback och konstruktiv kritik ”all feedback som vi ger inom företaget 
måste vara både konstruktiv kritik och positiva saker. Och det tycker jag vi är väldigt 
bra på så det kommer alltid beröm tillsammans med det här skulle du kunnat ha gjort 
bättre”. 	
Hen upplever att kunden förväntar sig att deras ärenden blir lösta så fort som möjligt, 
dock finns det en del kunder som ”vill ha en längre dialog, de vill prata om livet, om 
vardagen”... Själv upplever R7 att hen ”behöver tillräckligt mycket kunskap om mitt 
arbete och mina arbetsuppgifter för att hjälpa de effektivt. Sen behöver jag även en bra 
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miljö där jag känner att jag kan trivas och genom det kan vara trevlig mot kunden. För 
om jag är olycklig så blir inte jag en jättetrevlig människa att ha att göra med.” När en 
kund är upprörd hanterar hen det att ”försöker inte se det personligt oftast är de otrevliga 
för de är upprörda över någonting”. Sen måste man förstå deras ärende och försöka lösa 
det, menar hen. Efteråt kan man alltid ta en rast eller en kopp kaffe, prata med chef och 
även få professionell hjälp om så behövs. 	
R7 menar att kunder ha större tendens att vara otrevlig via telefon än i ansikte mot ansikte 
möte: ”det är nog många kunder känner att det blir opersonligt när man träffar någon 
över telefon, märks även att ofta kan kunden vara lite mer otrevlig mot oss en någon de 
ser.” När det kommer till frågan om vilket sätt som lättast skapar lyckade 
kundbemötanden säger R7 att: ”Jag tror att det behövs båda, då de är väldigt olika kund 
till kund. Jag tillexempel är en sådan människa om jag slipper komma in på ett kontor 
och istället göra det med skrift eller göra det själv gör jag det så. Men vissa vill ha den 
personliga kontakten så jag tycker att det är väldigt viktigt att ha båda delarna”.	

4.8. Respondent 8 (R8)	
R8 kom till banken efter 6 år inom arbetslivet och hen har arbetat inom banken i drygt 
sex månader. Hen sökte dit för att hen var arbetslös och behövde ett jobb också att hen 
kände en person inom banken. Hens bild av yrket var att det skulle var ”lite strikt och 
tråkigt” med detta förändrades när hen började arbeta på banken” det är inte så stelt som 
man trodde”. R8 trivs på sitt arbete men han identifierar sig inte med sitt yrke. Hen vet 
att de finns värderingar och principer inom banken men inte specifikt vad de innebär. 
Hen själv tycker att ”jämställdhet är självklart för min del”. Men har inte reflekterat 
över värderingar och principer när hen utför sitt arbete. R8 talar om att de viktiga 
egenskaper som banken värdesätter är att du som anställd ” är tålmodig och kan lyssnar 
på kunden först och främst”. Själv tycker hen att utöver tålamod måste man vara 
pedagogisk, tydlig i sina förklaringar och även anpassa sig till hur kunden är. R8 tycker 
att arbetsplatsen ska vara både en inkomstkälla och en rolig plats där man trivs och har 
kul.	
Om utbildningen uttalar hen sig: ”Antingen får man det inom sitt team eller får man det 
inom hela huset. Eller kan du sitta och göra en digital utbildning själv.” Utbildningen 
upplyser oftast om nya regler och tjänster som hen måste lära sig. Detta tycker hen är 
viktigt, att vara konstant uppdaterad med ny information. Speciellt när hen utför största 
delen av sitt arbete på egen hand så måste hen ha rätt kunskap till att fatta beslut i ärenden. 
Men tycker samarbete är viktigt och får hjälp av sina kollegor. Hen upplever inte sina 
arbetsuppgifter som särskild varierande ”tittar man dagarna när det gäller helheten 
tycker jag att det är väldigt mycket samma”. Hen har eget besluts och handlingsutrymme 
hur hen genomför ett ärende. Men ”det finns ju vissa regler som man måste anpassa sig 
till vad man får säga och inte säga till kunden”. Med svåra uppgifter ”försöker jag sätta 
mig ner i lugn och ro, och analysera vad det är som jag ska göra. Försöker se det som 
en helhet och ta det steg för steg”. 	
Endast om han har kört fast vänder sig R8 till sina kollegor eller chef. Annars försöker 
hen lösa ärendet på egen hand. Hen upplever att det kan vara jobbigt att fråga om hjälp 
om samma sak flera gånger, ”Vissa frågor som personligen är för min egen skull som 
man borde kunna men inte kan, då kan man känna att det känns lite jobbigt att jag måste 
gå och fråga. Men tycker inte det känns jobbigt att gå och fråga om hjälp annars”. Hen 
menar att stöd och konstruktiv kritik finns från både chefen och kollegor, men att hen 
inte själv fått så mycket ännu då hen bara jobbat i relativt kort tid. 	
Hen upplever att kunden förväntar sig att de hjälper den med sitt ärende. Att 
bankpersonal ska kunna det de frågar om. R8 menar att hen behöver både kunskaper men 
också lugn och ro på jobbet för att kunna koncentrera sig på kundernas ärenden När 
kunden är otrevlig: ”Så tycker jag att det är viktigt att man alltid går in i samtalet på så 
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bra nivå som är möjligt helt enkelt. Och försöker hålla mig där så länge som är möjligt”. 
R8 tar det steg för steg och att försöka bibehålla ett lugn och ro inombords. Sedan ”Jag 
blir ju aldrig otrevlig men håller mig på en neutral nivå och vara professionell 
fortfarande det tycker jag är viktigt”. Hen tycker det är viktigt att inte låta sig falla ner 
till kundens frustration. Efter samtalet är avslutat, kan man ta en bensträckare, en kopp 
kaffe, samtala med chefen. Och om det är väldigt illa finns möjligheten ifrån 
professionell hjälp. Därefter talar R8 om att hen tror att ansikte mot ansikte skiljer sig 
från telefon bemötande genom att ”via telefon får du basera allt på vad du hör, men man 
kan göra en ganska bra analys på hur en kund låter mot än”. R8 tycker att ansikte mot 
ansikte skapar bättre eller mer personliga kundbemötande. 

5. Analys	
Analys av resultaten presenteras enligt den bilden som presenterades i teorikapitlet. 
Vissa teorier är intagna på fler ställen på grund av att de passar flera områden, för att 
förklara det resultat vi har fått fram. Vidare vid uppdelningen mellan organisation, 
gruppen, individen uppstår korsande moment. Helheten kan presenteras på olika sätt, 
men vi valde att hålla oss så att analysen delen har samma struktur som teoridelen. 
 

 
Figur 4. Analyspresentation (egen modell)	

5.1.      Värderingar och principer	
Ett sätt att skapa inre motivation för de anställda är att skapa, förtydliga och applicera 
företagets värdegrunder och principer. De ska ge praktisk hjälp till de anställda att kunna 
hantera sitt arbete inom kundbemötande (Norman och Grant 2014, s24). Värderingar och 
principer bör fungera som ett verktyg i det vardagliga arbetet (Norman och Grant 2014, 
s24) och ledarskap använder dessa verktyg för att få personalen motiverad genom att 
utveckla värdegrunder, konstruera team och finna rätta personer på rätt plats (Svensson 
Kling 1999 s160). Delade normer och värderingar inom organisationen ska ge mening 
med arbetet och tillgodose de anställda med regler om hur de ska bete sig (Wilson et al 
2016, s236). Lyckad service ska värdesättas både internt och externt och ses som det 
naturliga. Det första som definierar en organisation som har denna filosofi är att de 
anställdas undermedvetna alltid fokuserar på att leverera utmärkt service genom sitt 
engagemang (Wilson et al 2016, s236).	
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5.1.1. Bankens värderingar och principers inverkan på frontpersonalen	
Vissa respondenter angav att de känner till bankens värderingar och principer. R1 och 
R3 tyckte att fokus var på att alltid hjälpa kunden direkt ”first time solution” och alltid 
tänka på kundens bästa. Detta tyckte även R6 ”att så som man själv vill bli bemött när 
jag ringer ett företag vill jag bemöta kunderna”. Vidare adderar hen att ”man får alltid 
ha det i baktanken att man representerar banken och att kunderna ska vara så nöjda som 
är möjligt”. Detta visar på att respondenter som känner till bankens värderingar och 
principer medvetet fokusera på att göra kunden nöjd. R8 vet om att det finns värderingar 
och principer men hen vet inte exakt vad de innebär utan värdesätter själv jämställdhet 
vilket hen tycker råder inom banken. Här visar det att alla anställda inte har uppfattat vad 
banken har för värderingar och principer detta kan däremot bero på att R8 har jobbat en 
kort tid inom banken. Vilket innebär att hen inte tagit till sig ännu vilka värderingar och 
principer som finns inom banken. R2 uppfattar att banken värderar att de anställda följer 
de etiska riktlinjerna så att du inte får ha några intressekonflikter. Även att de anställda 
ska må bra under arbetstiden vilket även R5 påpekar ”att alla ska samarbeta med 
varandra och att alla har en grund respekt till varandra” R5 anser att hen har nytta av 
dessa värderingar ”vi samarbetar ju väldigt bra hela banken på kontor och kundservice 
exempel har vi Skype där all medarbetare finns. Så skulle man ha en specifik fråga så 
kan man skriva direkt till den”. Om anställda ska agera i enlighet med företagets 
värderingar måste ledningen säkerställa att alla i organisationen förstår och delar dem 
(Norman och Grant 2014, s24). I R5s fall visar det hur viktigt det kan vara med att ha 
värderingar och principer för att skapa inre motivation till sitt arbete. Hen känner att hen 
har nytta av organisationens principer vilket ger hen en operativ vägledning och hjälper 
hens att ta in bankens värderingar och agera i enlighet med dem (Norman och Grant 
2014, s24). R4 tyckte bankens värderingar var att ”att alla har lika värde, det ska inte 
vara någon skillnad på människor” även R7 ”vi värderar alla våra kollegor samma och 
vi låter heller inte våra kunder nedvärdera kollegor på något sätt. Så det tycker jag är 
ganska bra, sen strävar alla efter att ge kunden den bästa hjälpen”. R7 får inre 
motivation av bankens värderingar och principer ”man blir ju motiverad av att behandla 
andra på samma bra sätt som sina kollegor gör när man ser de behandlar kollegor och 
kunder rätt.” De uppfattar även att bankens värderingar och principer har fokus på ett 
lyckat kundbemötande genom att ge kunden den bästa hjälpen (Norman och Grant 2014, 
s25). Det läggs dessutom vikt på att kollegor ska behandlas bra, vilket R7 bekräftar och 
menar att personalen blir motiverade av detta, vilket visar att de flesta respondenter 
upplever bankens värderingar och principer positivt.  

5.1.2. Värderingar och principer som verktyg	
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 upplever att de använder värderingar och principer i det 
vardagliga arbetet. Däremot tillägger R4 att man inte direkt tänker på dem, men ”man 
har det mer eller mindre i sitt bakhuvud”. De tycker att banken förväntar sig att 
personalen är serviceinriktad, trevlig och vill hjälpa kunden vilket de själva värdesätter 
allra högst som R2 säger är ”det är viktigt att brinna för att hjälpa kunden och inte bara 
känna att göra sitt jobb och sen gå hem.”. Detta styrks med Norman & Grant (2014, 
s.24) påstående om att när medarbetarna identifierar sina egna värden med företagets 
värderingar och tänker inte på värderingarna utan de finns inombords, vilket leder till att 
chefer kan överlåta beslutsbefogenhet till de anställda. Vilket i sin tur innebär större eget 
ansvar och frihet för frontpersonalen vilket skapar inre motivation för frontpersonalen. 
Norman & Grant (2014, s.24) menar dessutom att medarbetarna som har värderingar och 
principer som verktyg har större chans till utveckling, engagemang och lyckad service. 
De svaren vi har fått från respondenterna tyder på att banken har lyckats med etablerade 
värderingar och principer för att skapa förutsättningar till ett lyckat kundbemötande. 
Endast R8 som inte riktigt vet vilka värderingar och principer banken har, värdesätter 
sådana egenskaper som att vara tålmodig och kan lyssna på kunden först och främst. 
Själv tycker hen att utöver tålamod måste man vara pedagogisk, tydlig i sina förklaringar 



 

 42 

och även anpassa sig till hur kunden är. Trots att hen inte vet om vilka värderingar och 
principer banken har värdesätter hen undermedvetet att skapa lyckat kundbemötande.  
Att just kunden är i fokus visar även R3s svar om ”att man bör vara öppen och tala med 
kunden på kundens nivå, visa förståelse till kunden och vara lyhörd”. Detta nämner R5 
som en viktig aspekt och berättar om en bok där kunder beskrivs utifrån olika färger 
vilket hjälper hens att identifiera kunden ”den gör det lättare att lägga sig på deras nivå 
till exempel om en person skulle vara väldigt blå är den väldigt uppradad att det ska 
vara prydligt”. De anställda värdesätter principer och värderingar banken har vilket ger 
mening med arbetet och tillgodoser de anställda med regler om hur de ska bete sig med 
fokus på utmärkt service, vilket kommer naturligt för individen (Wilson et al 2016, s236). 
Frontpersonalen fokuserar undermedvetet på att leverera utmärkt service genom sitt 
engagemang till att skapa lyckade kundbemötanden (Wilson et al 2016, s236).	

5.1.2. Utbildningar inom banken	
Svensson Kling (1999, s.160) talar om att individen kan antingen välja att använda 
informationen för att utvecklas eller bli nöjd direkt med en tillfredsställande lösning 
(Svensson Kling, 1999, s.160). När det gäller vilket informationsflöde de anställda får så 
har alla respondenter varit med på bankens tränings och utbildningsmoment. Alla har 
deltagit på en introduktionsutbildning men bara några respondenter har deltagit på 
bankens vidareutbildningar. Utbildningarna inom banken anses framförallt vara 
yrkesinformativa, de inkluderar olika aspekter av kundhantering och regelverk. 
Träningen och utbildningen ges oftast ut i elektronisk form med själv inlärnings moment 
som kräver att de anställda visar eget engagemang till att lära sig nya saker. Utbildning 
kan bidra till utveckling av gemensamma värderingar och få individen att känna inre 
motivation genom personlig utveckling (Herzberg, 1959 hänvisad av Forslund, 2013, 
ss.180-181). 	
R5 menar att ”bara att du börjar inom kundservice betyder det inte att du kommer vara 
där tills att du slutar i banken.” R7 upplever att det finns möjligheter men att det inte är 
så lätt att få tid åsidosatt för utbildning ifrån huvudsysselsättningen. R1, R2, R3 talar om 
att det inte är så svårt att söka utbildning bara man själv strävar efter det. R4 har redan 
gått igenom ett antal olika utbildningar och fått olika licenser. R6 gillar att det är mycket 
eget engagemang när det gäller att lära sig nya saker då hen kan fokusera på det hen 
tycker är viktigt och personligen utvecklas. Som att hen själv har fått hålla i 
presentationer och lära ut till andra sina kunskaper. R8 har inte ännu hunnit söka 
vidareutbildningar. R5 tycker det är väldigt bra med uppdateringar de får inom av 
regelverk, kundhantering, och vilka principer banker jobbar efter. Detta stämmer överens 
med Svensson Kling (1999, s.160) teorimoment vilket beskriver hur egna värderingar 
från en enskild individ påverkar dennes strävan efter utveckling. Uppsplittring inom de 
svaren vi har fått kan bero på att vissa inte har fått tillräckligt med erfarenhet för att delta 
på vissa vidareutbildningar medan andra har deltagit mer inom de interna utbildningarna. 
Därför känner vissa att de har möjlighet till personlig utveckling och får på så sätt inre 
motivation enligt Herzberg motivationsfaktorer (1959 hänvisad av Forslund, 2013, 
ss.180-181) medan andra upplever att de inte har samma möjlighet när det gäller träning 
och utbildning. 	

5.2       Gruppsamarbete och grupptillhörighet	
Baseras på McClelland:s (1987, Mind Tools u.å.) och Ajzen (1991, s.180) teorier 
illustrerar Adriano (2017, s.549) gruppbeteende och individens beteende inom en grupp. 
Individens plats i gruppen, stödet, samt samarbetet med kollegor vid svåra ärenden och 
utmanande arbetsuppgifter spelar en stor roll i individens arbetsliv och påverkar 
individens tillfredställelse och välmående (Benkhoff, 1996, s.747-749). Uppfattning om 
sig själv och sin plats inom gruppen genererar trivsel (alternativ vantrivsel) på 
arbetsplatsen (Herzberg 1959 hänvisad av Forslund 2013, ss.180-181). Den egna platsen 
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inom gruppen växer ur individens egna personlighet (McClelland:s teori, Adriano, 2017, 
s.549) och identifierar personen inom gruppen.  

5.2.1. Gruppsamarbete/grupptillhörighet	
Alla respondenter har angivit att samarbetet är jätteviktigt: i inre chatt och samtal, med 
tips och råd. Men framförallt med hanteringen av svåra frågor. R1 säger att det finns en 
inre chatt där alla kan fråga alla om hjälp. Alla hjälps åt och ingen skrattar åt någon inom 
chatten om någon inte kan en enkel uppgift. R4 menar att om man skulle utföra alla 
uppgifter på egen hand, skulle det ta oerhört mycket tid, för att kundfrågor har ett väldigt 
brett spektrum och ingen kan allt: ”Skulle jag sitta helt själv och försöka göra allt, det 
skulle ta mycket längre tid att leta all information.” R6 talar om att utan kollegor ”det 
skulle vara svårt att sitta där själv, så det är viktigt att du har bra kontakt med dina 
kollegor och att man hjälps åt”. Det vill säga att respondenterna upplever tillhörighet till 
sitt team där alla är inkluderade och ingen är utanför. Enligt Adrianos (2017, s.550) 
teorimoment om grupptillhörighet har personer som har sin plats inom gruppen större 
chans att trivas och utföra sitt arbete bra, vilket i vårt fall är att skapa lyckade 
kundbemötanden. Gruppsamarbete inom banken är enligt alla respondenterna något som 
ger både personlig och yrkesmässig tillfredsställelse. Detta stämmer bra överens med 
Benkhoffs (1996, s.747-749) teori, som går ut på att om individen känner sig som en del 
av organisationen känner den ett större engagemang och inre motivation till sitt arbete.	
Respondenterna påpekar att alla hjälps åt men huvudansvaret ligger hos den som har tagit 
emot förfrågan först. R2, R3, R5 nämner att det är den som har tagit emot samtalet som 
är ansvarig för utförandet av ärendet, även om det i utförandet har deltagit fler än en 
person. De menar att varje medarbetare på kundtjänsten bär ansvaret för slutresultatet av 
varje ärende. Detta styrks och stämmer överens med både ansvarstagande (Adriano, 
2017, s. 549) och betydelsefullheten (Herzberg, 1959, hänvisad av Forslund, 2013, 
ss.180-181) för arbetsplatsen. Där båda faktorerna leder till ansvarstagande och 
engagemang till sina arbetsuppgifter. Personalen upplever att de är delaktiga, prioriterade 
på bankens avdelning för kundtjänst och involverade i arbetsprocessen. 	
Uteslutande har alla respondenter svarat att huvudsakligen utför de sina arbetsuppgifter 
i största del på egen hand men vid behov samarbetar de i team. Alla respondenter har 
markerat att samarbete är en viktig punkt i det dagliga arbetet. Utöver det har ett antal 
respondenter – R1, R2, R3, R4, R5, R6 – nämnt att de finns en specifik avdelning som 
fungerar som ett extra stöd för frontpersonalen. Dit kan de vända sig ifall de behöver 
information om något specifikt område. Ett sådant antagande kan illustreras med Wirtz 
& Kaufman (2016, s.27) ”The inverted organisational pyramid”, där frontpersonal får 
stöd från resten av organisationen. Vi kan inte bedöma och uttala oss om resten av banken 
inriktar sig för frontpersonalen – banken är en komplicerad institution, men vi kan tydligt 
se att på denna avdelningsnivå finns det kompetensstöd för frontpersonalen. Detta tyder 
på att ledningen har en djup förståelse till hur frontlinjen ska fungera och vilket stöd 
frontpersonal behöver för att lyckas med kundbemötande. R3 uttalade sig om att banken 
har gjort stora insatser på att förbättra kundbemötandet, vilket hade varit lågt i en tidigare 
undersökning. Så personalen upplever att banken har förstått att frontpersonal är viktigt 
och behöver allt stöd de kan få för att lyckas med sitt arbete. 
Det är upp till varje individ att bestämma vart den ska vända sig för att få hjälp. Givetvis 
beror det mycket på vad det är för ärende. De säger att det går att fråga en kollega om 
den inte sitter i ett telefonsamtal för tillfället. R4 menar att det väl aldrig så "nä, jag kan 
inte hjälpa dig". Snarare tvärtom, om den personen som man frågade om hjälp inte själv 
kan svara/hjälpa till, kan denne alltid hänvisa till vart man kan vända sig för att få 
information. I enlighet med Ajzens (1991, s.180) påstående om planerat beteende 
bekräftar respondenternas svar att förutsägbar beteende inom gruppen skapar en trygg 
miljö och en välfungerande kommunikation. Individer inom gruppen upplever inga 
hinder att vända sig till varandra och kan förutsäga hur kollega kommer att reagera. Detta 
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menar att förutsägbara beteende underlättar förståelse i olika situationer och ökar 
effektivitet i kommunikationen (Ajzen, 1991, s.180).  
R5 talade om att de kan fråga om samma sak flera gånger och personalen på 
stödavdelning kommer aldrig att säga något såsom ”det där har du redan frågat 
tidigare”. Stödavdelning är där just för att besvara personalens frågor. Detta är viktigt 
då frontpersonal aldrig vet vad samtalet kommer att handla om i förhand, ingen kan vara 
hundra procent förberedd om samtalets karaktär. Detta beteende kan förklaras med 
Adrianos ”observerande mekanismen”, där det singulära beteendet påverkas av inre 
förhållanden, subjektiva normer, subkulturen inom företaget, det vill säga något som är 
uppenbart men inte inskrivet i manualen (Adriano, 2017, s.550). Det tyder på att alla 
respondenter har tagit åt sig av bankens förhållanden och de ”observerande mekanismen” 
fungerar som en inre lag för de anställda. De står upp för varandra och därigenom formar 
en grupp som kan hantera utmaningar. Den positiva inställningen till medhjälp resulterar 
enligt Benkhoff (1996, ss.747-749) i att hela gruppen utvecklas.  

5.2.2. Kontakt med chefer/ledning	
Alla respondenter har angett att det alltid är fritt fram att fråga chefen om hur något ska 
göras, vad de ska svara till kunden eller hur de ska utföra olika arbetsuppgifter. Det visar 
inte att personalen är okunnig, utan som R4 och R5 säger att ingen av personalen kan 
veta allt, men alla har en stor vilja att utföra ärendet så gott det går. Svensson Kling 
(1999, s.162) menar att ledarens roll är att skapa förutsättningar för de anställda att 
utvecklas genom deras personliga egenskaper. Alla respondenterna uttalade sig att det är 
väldigt lätt att få kontakt med chefen, att få hjälp, tips och råd, konstruktiv kritik och 
även ”tröst” efter svåra fall (ärende) med otrevliga kunder. Denna ”feedback” anses vara 
en viktig länk i kommunikation mellan den anställda och ledningen enligt Rayn & Deci 
(2000 refererad av Ciccarelli & White 2015, s 400). Motivationen hos den anställda 
stärks med positiv feedback, genom varje lyckat ärende. Dessa aspekter skapar 
arbetstillfredsställelse som innebär: hur mycket individen tycker om sitt arbete 
(Hirschfeld, 2000, s.255). Utöver det, utgår Svenssons Klings teori (1999, s.162) om den 
komplexa konstruktionen av att hitta rätta personer till rätt plats. I detta fall kan vi tydligt 
se att personerna – respondenterna – upplever att de är på rätt plats med stöd för att kunna 
utvecklas både personligen och yrkesmässigt.	

5.3. Individ	
En individs beteende påverkas av flera olika faktorer – kultur, bakgrund, perceptioner, 
åsikter, realistiska och orealistiska ambitioner (Adriano, 2017, s.547). Ekonomiska och 
sociala behov, förväntningar, drömmar (Adriano, 2017, s.547). Den inre motivationen 
handlar om individens utövande har ett egenvärde. Det är utövandet som är målet (Ryan 
& Deci 2000 refererad av Ivarsson 2012, s 72). Utövandet utförs på grund av att det är 
givande eller tillfredsställande. Hirschfeld (2000, s.255) har även studerat vad 
arbetstillfredsställelse innebär och hur de påverkar hur mycket individen tycker om sitt 
arbete. När arbetsuppgifterna för med sig känslor som tillfredsställelse och välmående 
hos individen kommer den bli mer positiv att utföra sina arbetsuppgifter (Hirschfield, 
2000, ss.255-256).	

5.3.1. Yrkesbild	
Arbetsengagemang är enligt Hirschfeld de anställdas attityd gentemot sitt arbete. När 
arbetsuppgifterna för med sig känslor som tillfredsställelse och välmående hos de 
anställda skapas inre motivation för individen, vilket påverkar dem positivt att utföra sina 
arbetsuppgifter (Hirschfield, 2000, ss.255-256). Det som skapade engagemang att börja 
jobba inom banken med kundbemötande för R1, R2 och R3 var att jobba med kunder 
inom skriftliga kanaler. R4 sökte istället tjänsten inom banken för hens engagemang till 
att hjälpa människor att lösa deras ärenden och problematik. Hen har även ett stort 
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intresse till ekonomi och jobbat sen tidigare inom bankväsendet. R7 och R8 sökte inte 
arbetet för sitt engagemang till yrket utan för att få ett jobb och komma ifrån att vara 
arbetslös. R5 och R6 tyckte det verkade intressant och i R6 fall hade hen jobbat inom 
telefontjänst tidigare och ville fortsätta jobba inom kundservice. Detta visar att det finns 
väldigt stora skillnader till varför de har sökt sig till arbetet. Vissa för att de hade en 
positiv attityd till yrket och ett engagemang till kundbemötanden medan andra värdesatte 
tryggheten att inneha ett arbete. 	
De flesta hade en bild om banken som en “stel plats” där stämningen vara lite strikt och 
tråkig. Däremot upplevde alla som att de fick en förändrad bild när de väl började arbeta 
med kundbemötande inom banken. Ingen tyckte att deras tidigare bild stämde och alla 
fick en mer positiv bild om sitt arbete ifrån “ganska kul” till “väldigt roligt”. R6 sa att 
det var en positiv överraskning att det är väldigt “högt i tak” och öppen stämning. R1 och 
R5 upplevde att de lär sig väldigt mycket inom banken som de har nytta av. R5 påpekar 
att det alltid är betydande att ge kunden ett positivt första intryck, då kunden får sin 
uppfattning av banken genom hens kundbemötande. R3, R4, R5 är förvånade över hur 
stor variation det är på deras ärenden och att arbetsuppgifterna är mycket mer komplexa 
än vad de trodde innan de började arbeta inom yrket. Detta kan visa på att R3, R4, R5 
upplever inre motivation till sina arbetsuppgifter då de klarar uppgifter som de tidigare 
ansett skulle vara utmanande (Ryan & Deci 2000 refererad av Ciccarelli & White 2015, 
s 400). 	

5.3.2. Frontpersonalens identitet till sitt arbete och sina arbetsuppgifter	
De anställdas beteende påverkas av hur viktigt arbetet är för den. Om individen känner 
sig som en del av organisationen och ser sitt arbete intressant leder det till 
tillfredsställelse. Det får individen att arbeta mer engagerat genom att den har inre 
motivation till sitt arbete (Benkhoff, 1996, ss.747-749). Att identifiera sig med banken 
visar att den anställde känner sig som en del av banken detta gjorde R1 och R6 som såg 
sig som en del av organisationen. Medan R4 sa till ”Visst jag representerar banken för 
att jag jobbar här, men jag kanske inte är banken”. Alla dessa tre hade tidigare erfarenhet 
att arbeta med kundtjänst så för dem hade detta blivit en del av deras identitet, men 
mindre för R4 då hon inte identifierar sig som banken. Detta är i kontrast till resten av 
de vi intervjuade som inte identifierade sig med sitt yrke. Det de andra hade gemensamt 
var att de separerade sitt privatliv och arbete. Även hade de mindre erfarenhet inom 
kundtjänst vilket kan ha påverkat deras uppfattningar. De känner ännu inte incitamentet 
till att identifiera sig till sitt yrke då de har varit kortare tid inom kundtjänst. Medan för 
R1 och R4 har det blivit en del av dem då de har jobbat längre tid inom kundtjänst och 
R4 som har mest erfarenhet känner att hon representerar banken. Varje individs beteende 
påverkas av en kombination av olika faktorer, bakgrund, utbildning, ambitioner, 
drömmar, karakteristiska drag, ekonomiska och sociala, (Adriano, 2017, s.550). Alla 
dessa faktorer spelar roll för hur individen uppfattar sitt arbete och om den känner 
engagemang till sina arbetsuppgifter (Benkhoff, 1996, ss.747-749). När det gäller vad 
som driver frontpersonalen inom banken finns det både inre och yttre motivationer. Det 
som driver R1 är kundens tacksamhet, hen upplever då att hen har gjort ett bra jobb. 
Detta tycker även R2, R3, R6 att hjälpa någon annan som blir glad över hur de har 
hanterat deras ärende. De har haft ett lyckat kundbemötande vilket gör dem glada och 
skapar engagemang och inre motivation till sina arbetsuppgifter att bemöta kundens 
ärende. R4 tyckte liknande men fokuserade istället på att det som driver hen är att lösa 
kundens ärende samt hur hen går tillväga i problemlösningen. Alla dessa respondenter 
drivs av inre motivation till sitt arbete med fokus på kundbemötandet. Inre motivationen 
handlar om att individens utövande har eget värde. Det är utövandet som är målet när det 
är givande eller tillfredsställande (Ryan & Deci, 2000, refererad av Ivarsson, 2012, s.72). 	
Även R5 och R7 drivs av inre motivation men av andra orsaker än lyckade 
kundbemötanden. R5 drivs av ”att lära mig saker jag tycker det är jättekul speciellt det 
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jag själv har nytta av i mitt privatliv” medan R7 drivs av ”Min interna arbetsmoral, att 
jag vill göra mitt bästa och vara bra på mitt jobb”. Båda två drivs inte av kunden utan 
får egenvärde genom sig själva. R5 genom att hon lär sig massor på sitt arbete som hen 
har nytta av i personlig utveckling och R7 av sin egen plikt och drivkraft alltså att hen 
utför sina arbetsuppgifter på bästa sätt från hens eget perspektiv. R8 däremot drivs av 
yttre motivation ”som jag sagt flera gånger att ha en inkomst, när det gäller detta 
arbete” (Adriano, 2017, s.550). Detta visar att det finns en stor variation vad som driver 
frontpersonal inom bank. Mönstret är liknande, de som har mer erfarenhet inom yrket 
drivs mer av ett lyckat kundbemötande, medan R8 som jobbat kortast tid drivs av att få 
en inkomst. Det kan bero på att hen har jobbat så kort tid så hen ännu inte känner sig som 
en del av organisationen, vilket kan förändras desto längre tid han arbetar inom banken.	

5.3.3. Uppfattning om sina arbetsuppgifter	
En stor faktor för frontpersonal att lyckas med kundbemötande är att ha ett intressant och 
varierande arbete (Benkhoff, 1996, ss.747-749). Varierande arbetsuppgifter framkallar 
intresse i form av att personalen hela tiden strävar efter att lära sig något nytt, fatta egna 
beslut, sätta upp och nå större och mindre mål. På vår fråga om varierande arbetsuppgifter 
svarade R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 att arbetsuppgifter är varierande eller mycket 
varierande. Endast R8 svarade att hans arbetsuppgifter inte är särskild varierande. Detta 
kan bero på att hen har jobbat mindre än ett halvt år på avdelningen och inte har tillgång 
till alla digitala kanaler. R3, som har svarat att hens arbetsuppgifter är varierande, har 
kommenterat det med att i början upplevde hen sina arbetsuppgifter inte särskild 
varierande, då var det mest telefon, vilket ”var långtråkigt”. Men efter ett tag fick hen 
andra uppgifter och dagarna började gå väldigt snabbt. Detta tyder på att när en enskild 
medarbetare når ett visst resultat och har mer erfarenhet får den arbeta med fler 
ansvarsområden inom avdelningen. Vilket leder till att arbetet blir mer intressant, 
betydelsefullt och utvecklande. 	
Den personliga utvecklingen är betydelsefull för individens inre motivation, när det finns 
utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen, påverkas individens tillfredsställelse mot sina 
arbetsuppgifter och därigenom ökas individens prestation (Herzberg, 1959, hänvisad av 
Forslund, 2013, ss.180-181). Vidare menar R4 att man alltid kan variera sina 
arbetsuppgifter med ett eget schema, ”där du kan bestämma om du jobbar dagtid, 
kvällstid eller på helger”. Alla avdelningar är inte öppna 24/7 så om det inträffar en 
utmanande fråga på kvällen behöver man anstränga sig extra för att kunna lösa kundens 
ärende. R4 hävdar att det är både roligt och intressant att klara av något som kräver lite 
extra utöver det vanliga. Alla respondenter upplever att de har eget beslut och 
handlingsutrymme hur de genomför ärenden så länge de håller sig inom de regler som 
finns inom banken. Detta tyder på att det inom banken finns utrymme för varje person 
att kunna utvecklas och känna tillfredsställelse till sina arbetsuppgifter. Även att inre 
motivationen förstärks då individen ges möjlighet att klara uppgifter som anses vara 
utmanande och att de har eget beslut och handlingsutrymme över sina arbetsuppgifter 
(Ryan & Deci 2000 refererad av Ciccarelli & White, 2015, s.400).	

5.3.4. Otrevliga kunder och support	
En av de största utmaningarna inom kundtjänsten är hantering av otrevliga kunder. Ett 
stort problem är att kunder globalt blir allt mer aggressiva (Lloyd, 2013, s. 463). 
Anonymiteten skapar incitament för kunder att bete sig illa eller vara otrevlig emot 
frontpersonalen (Lloyd, 2013, ss.463-464). Det andra problemet med otrevliga kunder är 
att individen i kundtjänsten är en människa som påverkas negativt av en ilsken kund. När 
detta uppstår kan det leda till en negativ cykel som påverkar frontpersonalen negativt att 
skapa lyckade kundbemötanden (Lloyd, 2013, ss.465-467). Alla respondenterna hade 
upplevt en otrevlig kund, och det första de gjorde vid ett sådant kundbemötande var att 
försöka förstå vad som har orsakat att kunden blivit upprörd och arg. R3 säger att ”man 
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får ju gå på sak fakta så gott det går” och menar att banken/personal måste förstå 
framförallt vad kunden anser är fel. R2 menar att hen resonerar med kunder för att lösa 
problemet. Är kunden bara otrevlig ”då kan man ju säga att ”nu får du inte hålla den 
här tonen, då måste jag avsluta samtalet” R1 och R5 bekräftar samma tanke och säger 
att hen aldrig skulle acceptera personliga angrepp. R5 säger ”jag kan ha förståelse att du 
är arg på banken och att vi har gjort något fel men ta inte ut det på mig som person” 
och menar att i sådana fall måste man vara bestämt och stå på sig. 	
R4 talade om att inte bara förståelse spelar roll, utan hur kunden vill lösa problemet. Hen 
menar att det kan vara bra att fråga kunden ”hur vill du att vi ska lösa det?” och menar 
att ganska ofta går det att lösa så som kunden vill ha det, trots att det finns regelverks 
begränsningar. R7 och R8 säger att man inte försöker ta det personlig. Vidare adderar R8 
”Jag blir ju aldrig otrevlig men hålla sig på en neutral nivå och vara professionell 
fortfarande det tycker jag är viktigt.” R6 menar att man kan vända på situationen bara 
om en bemöter kunden rätt och hittar rätt information, kan en arg kund bli ett lyckat 
kundbemötande. Detta visar att alla respondenter har en taktik hur de ska bemöta arga 
kunder och att alla har i åtanke att försöka vända på situationen till ett lyckat 
kundbemötande, eller hålla en neutral relation med kunden. Detta tyder på att varje 
medarbetare har utvecklat sitt eget sätt att hantera otrevliga kunder med hänsyn till de 
kunskaper de erhållit utifrån erfarenhet. Sådan praktisk taktik går i överensstämmelse 
med Lloyds (2013, s.476) teorimoment om kunskaper som verktyg i hantering av 
otrevliga kunder. 
Problemet med otrevliga eller arga kunder kan inte elimineras, dock kan påverkan på 
personalen minskas genom vissa åtgärder. Såsom rådgivning från kollegor, chefer och 
professionellt stöd. Stödfunktioner kan vara att inom en grupp ska de anställda kunna 
tala med varandra om sina upplevelser för att bättre hantera aggressiva kunder (Lloyd, 
2013, s.476). Bara att prata av sig om ett svårt fall kan det lätta på bördan för en enskild 
individ. Alla våra respondenter har svarat att de får hjälp av sina kollegor och kan prata 
om kunden (anonymt såklart). Kollegorna stödjer varandra, uppmuntrar och hjälper till 
att bearbeta otrevliga samtal. Detta stämmer överens med Lloyd (2011, s.476) där sådana 
träffar ger positiv feedback och kan balansera den negativa inverkan. Vidare har alla 
respondenter besvarat att chefen alltid är i närheten, och att de inte har något problem att 
ta upp det med chefen: prata av sig, få råd och tips, även kunna få ta en extra rast för att 
lugna ner sig. Om situationen är väldigt besvärligt och kunden uttryckt hot mot personen 
eller banken, kan personalen polisanmäla kunden, men sådana situationer händer väldigt 
sällan. Om den otrevliga kunden har negativ påverkan på individen finns det 
professionell hjälp enligt R1, R2, R4. Den utsatta personen kan få ett antal gratis 
sessioner hos psykolog och psykisk hälsa och välmående för personalen är högt 
prioriterat inom banken. Detta visar att respondenterna upplever att det finns 
stödfunktioner inom banken vilket ska motverka att de kommer in i en negativ cykel och 
påverka deras kundbemötande negativt. Även om de får otrevliga kunder så finns det 
förutsättningar för frontpersonalen att fortfarande känner engagemang och inre 
motivation till att skapa lyckade kundbemötanden.	

5.4. Inre motivation för ett lyckat kundbemötande	
Individens inre motivation för ett lyckat kundbemötande och engagemang till sitt arbete 
visar sig vara ett komplex samspel mellan subjektiva uppfattningar från individen om 
organisationen, teamet, och sig själv. För den första, gäller individens subjektiva 
uppfattningar om bankens värderingar, principer, inre policy, subkultur och bankens 
inställning till hur arbetet ska utföras. Organisationen med dess värderingar och principer 
samt subkultur genererar en miljö för skapandet av ”observerande mekanismen” inom 
teamet mellan medarbetarna. För den andra, kommer individs subjektiva uppfattningar 
om gruppen som individen arbetar inom, individens plats, roll, stöd och hjälp denne får 
från kollegor och chefer. Arbetsgruppen är den första och främsta förutsättningen för att 
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den anställde ska trivas, utvecklas och engagera sig i det dagliga arbetet. Viktigt för att 
lyckas är också den enskilda individens egna inre värderingar och förväntningar om sitt 
jobb. Dennes personliga egenskaper och inställningar, kulturella bakgrund, uppväxt, 
utbildning, drömmar och ambitioner spelar lika stor roll som organisationsuppbyggnad 
och teamets utformning. Sammanhang mellan olika personer och personligheter skapar 
ett team och relationer mellan olika team skapar den inre arbetsmiljön för organisationen. 	
Deltagarna har olika bakgrunder och kommit till banken av olika anledningar, men alla 
värdesätter kundens tacksamhet och uppskattning för det jobbet de gör. Vissa deltagare 
har angett att kundens behov och problem kommer i första hand och personalen gör allt 
för att lösa ärenden så fort och bra som är möjligt. Vidare nämner respondenterna att de 
är en del av en grupp och uppskattar det och trivs på sin arbetsplats. Även organisationen 
och deras chefer uppfattas väldigt positivt. Detta styrks och bekräftas med Benkhoffs 
teori (1996, ss.747-749) att ett intressant, varierande arbete, uppskattning för ens 
arbetsinsats, bra kollegor och lyhörda chefer leder till tillfredsställelse. Dessa aspekter 
framkallar individen att arbeta mer engagerat när den ska utföra sina arbetsuppgifter 
(Benkhoff, 1996, ss.747-749). Liknande bekräftelse finner vi i Adrianos ”observerande 
mekanismen” teori (Adriano, 2017, s.550) och i Ryan & Deci motivationsmekanismen 
(2000 refererad av Ciccarelli & White 2015, s 399). Även Hirschfeld (2000, s.255) att 
individen lyckas med jobbet om den tycker om sitt arbete och känner sig uppskattad. 
Herzbergs tvåfaktorsteori (Herzberg, 1959, hänvisad av Forslund, 2013, ss.180-181) 
talar dessutom om att trivsel är en viktig faktor för inre motivation. Inre motivationen 
varierar i grad mellan respondenterna men det alla har gemensamt är att de värdesätter 
inre motivationsfaktorer och anser att de är viktiga förutsättningar för att kunna utföra 
ett lyckat kundbemötande. 	

5.5. Ett lyckat kundbemötande	
Ett lyckat kundbemötande är en service som har överträffat kundernas förväntningar 
inom tjänsteleverans, tjänsteinnehåll och tjänstemiljö (Grönroos, 1984, hänvisad av 
Wilson et al, 2016, s.78). För att skapa ett lyckat kundbemötande är det viktigt att 
personalen känner inre motivation till att bemöta kunden på ett värdefullt sätt (Benkhoff, 
1996, ss.747-749; Norman & Grant, 2014, ss.26-27). Som vi visat tidigare finns det 
många olika aspekter som spelar roll om en individ känner inre motivation. Vi utgår ifrån 
respondenternas egna uttalanden om deras subjektiva uppfattningar och förutsättningar 
för att skapa känslan att kunden blir positiv för den service de ger. Utöver inre motivation 
krävs andra förutsättningar för att bemöta kundens problematik som, kunskap, 
välmående personal och tillgång till information. 	
R4 säger ”Jag tror att många kunder anser att vi kan allt, allt liksom... De ringer till 
mig, jag är banken för dem och jag kan allt, alla deras frågor måste jag kunna... Jag tror 
nog att kunder förväntar kompetenta svar och väldigt mycket information.” Vidare 
lägger R4 till att vissa kunder kan vara förvånade att hen inte kan en fråga men att kunden 
oftast är villig att vänta tills den korrekta informationen kommer fram. Oftast blir kunder 
nöjda med ärendets lösning och informationen de får även om de fick vänta. R1, R2, R3, 
R6, R7, R8 uttalar sig om samma sak på olika sätt och det framkommer tydlig att först 
och främst förväntar sig kunden relevant information för deras ärende och att personalen 
är kunnig som tar emot samtalet. 	
Alla påpekar att ett ärende förväntas att lösas så fort som möjligt. R5 talar om ett ärende 
levereras snabbt med relevant information kan de få en arg kund att bli nöjd och glad. 
Hen säger att kunden har vänt sig till banken för att den har en problematik och deras 
(personalens) främsta uppgiften är att tillgodose kundernas behov i information. Detta 
stämmer i överens med Parusuraman et.al. (1988, hänvisad av Ham, 2003, s.16) studie 
om SERVQUAL när skillnaden (gapet) mellan förväntad service och utförd service 
minskar, då ökar kundens nöjdhet med den mottagna servicen. Våra respondenter 
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bekräftar att kunskaper om kundernas förväntningar skapar förutsättningar (incitamentet) 
för en bra service genom att de ständigt får ny information tillgänglig vilket underlättar 
deras kundbemötanden. När skillnaden mellan förväntat och mottagen service minskar 
blir det en höjning av servicekvalitet, det vill säga att nöjdhetsgraden påverkas om 
kvalitén på mottagen service är högre än förväntad (Parasuraman et al, 1985, hänvisad 
av Ham, 2003, s.16).  
Om personalen har kännedom om hur de snabbt söker och levererar relevant information 
till kunden, har de större chans att tillgodose kundens behov snabbt, lösa problemet och 
avsluta samtalet med en nöjd kund. Detta styrks med Camarata & Barker (1997, s.18) 
om frontpersonalens kundbemötanden. Det betyder att överträffa kundens förväntningar 
ger lojala kunder, långvariga kundrelationer, och förtroende mellan bank och kund 
(Camarata & Barker, 1997, s.18). Förhöjningar av förhållandet mellan banken som 
institution och kunder behövs både i intensitet och längd. Genom att utveckla, växa och 
upprätthålla långsiktiga, rättvisa, och sociala utbytesrelationer mellan bank och kund 
(Camarata & Barker, 1997, s.18). Eftersom att personalen aldrig vet vad nästa samtal 
kommer att handla om, måste de snabbt kunna orientera sig och vända sig till kompetenta 
källor, antingen genom kollegor eller specifika stödcenter som finns inom banken. För 
att frontpersonalen ska vara effektiva måste ett lämpligt tillvägagångssätt verkställas 
(Parasuraman et al, 1992, Currie 2000, s.35) och hantering av kunder ständigt utvecklas.  
R3 säger att lyckas med ett bemötande och utförandet av sitt arbete” krävs att saker och 
ting ska fungera som det ska”. Hen menar att tekniken bör fungera som den ska för 
personalen inom kundtjänst förlitar sig fullständigt på tekniken. ”Informationen ska vara 
tillgänglig”– menar R4, för utan den kan ingen lösa sitt ärende. R5 talar om att du måste 
snabbt kunna hitta information i det interna systemet och om det är nödvändigt att gå ut 
till externa sajten. Detta krävs för att uppnå utmärkt service vilket banken strävar efter. 
Utan väl fungerande teknik kan inte personalen på egen hand skapa förutsättningar att 
hjälpa kunden med sitt ärende. Ny teknologi har möjliggjort att kontakta banken utan att 
fysiskt besöka den, men samtidigt om tekniken inte fungerar orsakar det problem för 
frontpersonalen när de levererar service till kunden. Wirtz & Kaufman (2016, s.26) talar 
om att support för frontpersonalen måste vara välfungerande innan personalen träffar 
kunden. Detta bekräftar våra respondenter fullständigt och menar att utan tillgång till 
informationssystem kan de inte hjälpa kunden. När tekniska problem uppstår ökar gapet 
mellan förväntat service och mottagen service för kunden, då kunden inte får tillgång till 
nödvändig information den behöver för sitt ärende (Wirtz & Kaufman, 2016, s.26). Detta 
beskrivs i Parusuraman at. al. (1988, refererat Ham, 2003, s.16) SERVQUAL där 
problematiken beskrivs genom att kundens nöjdhetsgrad påverkas om kvalitén på 
mottagen service är högre än förväntad. Gapet mellan mottagen service och förväntad 
service är mycket mer komplex fenomen (Parasuraman et al, 1992, Currie 2000, s.35) 
men de tekniska aspekterna anses vara en av de objektiva förväntningarna för en kund 
(Grönroos, 1984, hänvisad av Wilson et al, 2016, s.77). I den nordiska modellen beskrivs 
det som en central punkt att kunden förväntar sig att tjänsten blir levererad i tid och med 
rätt information (Rust & Oliver, 1994, hänvisad av Wilson et al, 2016, s.78). Har inte 
personalen på banken tillgång till information, kan den inte leverera tjänsten som kunden 
förväntar sig. Våra respondenter har bekräftat att informationssystem måste fungera för 
att de ska kunna lyckas med sina kundbemötanden vilket de har förutsättningar att göra. 	
Alla respondenter har angett att den inre stämningen på avdelningen är väldigt viktig. 
Respondenter säger att det finns ett samband mellan att trivas på sin arbetsplats och att 
skapa lyckade kundbemötande och alla bekräftar att de trivs inom banken. R5 säger att 
man kan bli påverkat av otrevliga samtal, för att du är en människa, men man återhämtar 
sig relativt snabbt. R2 menar att för att skapa ett bra kundbemötande krävs det ”en bra 
arbetsmiljö, och att det inte för stökigt runtomkring, så att man kan vara koncentrerad 
på kunden.” Sara säger att ”vi har väldigt bra stämning här därför kanske man tänker 
inte på det som inte saknas”. R1, R3, R6, R7, R8 uttalar sig i samma riktning om 
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arbetsmiljö – trivs man på arbetsplatsen, tänker du inte på det. Istället fokuserar man på 
kundernas behov, samt på egen utveckling inom yrket. Herzberg (1959 hänvisad av 
Forslund, 2013, s.180-181) beskriver detta fenomen inom sin motivationsteori. Trivsel 
på arbetsplatsen anses vara en av de grundläggande faktorerna inom sociala och fysiska 
arbetsförhållandena för att en enskild individ ska ha förutsättningar till utveckling och 
engagemang till sitt arbete (Herzberg, 1959, hänvisad av Forslund, 2013, s.180-181) 
vilket bekräftas av respondenterna. Utöver det kan kundbemötande uppfattas som en 
egen upplevelse. R8 säger att han ”går in i samtalet så hög som möjligt och försöker 
förblir där så länge som möjligt”. R1, R2, R4, R5, R7 menar att man framförallt är trevlig 
med kunden, lyhörd och försöker förstår kundens problematik. R3 och R6 utgår ifrån att 
de bemöter kunder så som de själv skulle vilja bli bemötta av kundtjänst. 	
Alla respondenter har angett att man måste vara trevlig och bemöta även en upprörd kund 
på ett värdigt sätt och visa kompetens och förståelse till kundens frågor. Alla 
respondenter säger på ett eller ett annat sätt att varje kund i sig är en utmaning genom att 
man inte vet vem den kan vara och vilken fråga denne har (Wilson et al, 2016, s.77). 
Frontpersonal måste alltid vara förberedda som R6 säger: ”Att jag kan så mycket som är 
möjligt, desto mer man kan desto mer kan man styra en dialog även om det kan vara 
någon som är upprörd. Detta händer ibland och är jag tillräckligt påläst och kunnig 
inom området kan jag vända dem med dialog, och skapa en bättre förståelse vad som 
har skett och vad som kan göras åt det.”. Kundbemötande är en utmaning i den aspekten 
att man föreställer sig kunden, att man på något sätt behöver ha en föreställning om 
kunden och försöka utgå ifrån kundens nivå i kunskaper om banken, allmänna vetande 
och personliga egenskaper. Vidare gäller samma sak för när personalen ska leverera 
information och om det finns begränsningar i ärendet måste dessa förklaras på ett vettigt 
acceptabelt sätt. Även där måste personalen kunna lyckas att leverera information på ett 
trevligt sätt så att kunden förstår vad som kan göras och vad som inte kan göras inom 
ärendet och ändå förbli nöjd med svaret Grönroos (1984, hänvisad av Wilson et al, 2016, 
s.78).  

5.6. Sammanfattning av analysen 
Ovan nämnda analyserade förutsättningar visar att respondenterna utifrån sin subjektiva 
syn har inre motivationen till att lyckas få kunden nöjd genom organisationens 
värderingar/principer, team och sitt eget engagemang.  
Vad de värdesätter mest skiljer sig mellan respondenterna men alla strävar efter att 
kundbemötandet via telefon ska bli lyckad.  Kundbemötande i sig är en komplex process 
där interaktion som uppstår mellan frontpersonalen och kunden sker via telefon. 
Förändrade sätt att hantera ärenden i samband med omfattande digitalisering av 
kundhantering skapar en miljö där frontpersonalen inte vet vad nästa fråga kommer att 
handla om, och kunden vet inte hur dennes problematik kommer att lösas. Det vill säga 
att kundbemötande är en ständig process för att upptäcka och utveckla kommunikation 
mellan kunden och banken.  
Det finns dessutom ytterligare en aspekt, som respondenterna anser är viktig för att 
lyckas med sina kundbemötanden, vilket är att de tekniska funktionerna fungerar. Det 
vill säga att de tekniska synvinklarna spelar roll eftersom de måste få tillgång till rätt 
information snabbt, så att de kan besvara kundens ärenden korrekt.	
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6. Slutsats  
I det här kapitlet presenterar vi våra slutsatser som vi har kommit fram till och hur dessa 
besvarar vårt studiesyfte och studiefrågeställningar. Även vissa argumentationer och 
reflektioner presenteras i detta kapitel.  

6.1. Slutsatser 
Baserat på syftet med denna studie, som var att undersöka frontpersonalen inre 
motivation, vad de värdesätter och/eller känner saknas när de ska skapa ett lyckat 
kundbemötande via telefon, utfördes en kvalitativ undersökning. Huvudfrågan 
anammade individuella subjektiva bedömningar av åtta representanter från bankens 
frontpersonal och fokuserades på individens subjektiva uppfattningar av inre motivation 
utifrån organisationens värderingar/principer, gruppsamarbete och en enskild individs 
perspektiv. Vi kom fram till att kvaliteten på kundtjänst i form av lyckat kundbemötande 
på banken beror på flera faktorer och byggs upp till ett mångsidigt komplex fenomen. 
Studiens syfte besvarades stegvis med följande delar och presenterat från individens 
perspektiv.	
De respondenter vi valde att undersöka var åtta personer som arbetar inom bank med 
inriktning telefonkundtjänst. Det vi ser tydligt från studiens resultat är att våra 
respondenter har delvis enhetliga och delvis olika inre motivationer som lyfter 
kundbemötande. Det vill säga att det finns gemensamma drag bland de respondenter som 
vi fick intervjua. Detta kan förklaras att å ena sidan individer med en särskild 
personlighet söker sig till telefonkundtjänst inom banken, vilket dessutom delvis har 
bekräftats av våra respondenter. En respondent har angivit att banken vid anställning 
aktivt väljer medarbetarna genom testning. Å andra sidan, banken som institution och 
arbetsplatsen påverkar individens beteende och inre inställningar. Däremot kan vi inte 
uttala oss om hur stor den påverkan var (är), det har inte ingått i studiens syfte. Dock det 
vi kan konstatera är att det finns gemensamma drag bland frontpersonalen inom 
telefonkundtjänst inom banken – framförallt det som gäller i bemötande av kunder och 
hantering av kundernas problematik. Kunden och kundens frågor har alltid högst 
prioritering för våra respondenter.	
Därefter, har vi kommit fram är att anledningar till varför varje individ sökte sig till yrket 
skiljde sig åt väldigt mycket. Vissa ville jobba med kundtjänst genom sin inre motivation 
som passar till tidigare teorier men inte alla. Två av våra respondenter var mer fokuserade 
på att få ett arbete och med det känna trygghet att ha en inkomst. Så de drivs istället av 
yttre motivation vilket visar på att det finns variation till varför respondenterna söker sig 
till banken. Däremot när det gällde vilken bild de hade om organisationen visade det sig 
att alla fick en mer positiv bild om banken när de väl började arbeta inom den. Allas inre 
motivation till sitt arbete blev högre vilket visar att banken har givit dem förutsättningar 
att känna inre motivation till sitt arbete, utifrån de teorier vi har om individens inre 
motivation.	
Studiens frågeställning Vilka inre motivationer värdesätter och/eller saknar 
frontpersonalen utifrån värderingar/principer, grupp och individ? besvaras med 
följande.	
När det gällde principer och värderingar kunde vi se att alla kände till dem förutom en 
person vilket kan beror på att han inte hade jobbat så länge inom organisationen. Alla 
upplevde att banken och även de själva värdesatte att kunden blir nöjd. Detta visar att 
arbetsplatsen har lyckats med att påverka respondenternas inre motivation med sina 
värderingar och principer, att de anställda vill skapa lyckade kundbemötanden och aktiv 
strävar efter det. Även när det gällde utbildning och träning tyckte respondenterna att 
banken gav dem förutsättningar att utvecklas och lära sig nya saker vilket enligt teorierna 
ger individen inre motivation. Däremot såg vi att vissa inte kände att de fick samma 
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förutsättningar vilket vi tror beror på att de hade jobbat där en kortare tid, så de har inte 
deltagit i många utbildningar. 	
Alla våra respondenter har angett att kollegor och teamet spelar en stor roll i det dagliga 
arbetet. Kommunikationen inom gruppen och även mellan olika grupper och med chefer 
säges vara en av de viktigaste tillgångar på arbetsplatsen enligt våra respondenter. Alla 
tillfrågade personer (åtta respondenter) har angett att de upplever att kollegor och deras 
chefer finns där som ett stöd till dem när de ska utföra sitt arbete och bemöta kunder med 
deras problematik. Deras svar stämde överens med vår teoriram om gruppens påverkan 
på inre motivation - i deras fall positivt vilket ger de bättre förutsättningar till att lyckas 
med kundbemötanden, leverera värdefull service och att kunna hantera svåra fall såsom 
otrevliga kunder. 	
När det handlar om hur de upplevde sina arbetsuppgifter varierade svaren men alla 
upplevde att de hade eget besluts- och handlingsutrymme vilket enligt tidigare forskning 
ger individen större engagemang i det dagliga arbetet. Majoriteten av respondenterna 
upplevde sina arbetsuppgifter som varierande och utmanade, därigenom kände 
respondenterna inre motivation till sina arbetsuppgifter. De som inte kände det hade 
jobbat en kortare tid inom banken och ännu inte fått jobba med olika digitala kontakt 
medier och svårare arbetsuppgifter vilket vi antar påverkat deras svar. Detta är ett 
mönster vi kan se att de som har jobbat kortast tid inom kundtjänst känner minst inre 
motivation till sitt arbete. De identifierar sig ännu inte med banken och drivs mer av yttre 
motivationer. Medan de med mest erfarenhet inom kundtjänst upplever att de är en del 
av banken eller representerar den. Detta stämmer även överens med vad som driver de 
anställda, de flesta drivs av att göra kunden nöjd vilket gör att de själva mår bra av det. 
Även att de trivs på sin arbetsplats och är glada och positiva när de kommer till jobbet, 
har förståelse från kollegor och att alla behandlas bra, bidrar till en bättre arbetsmiljö. 
Trivsel leder till att personalen får inre motivation vilket vi ser har ett samband med att 
de kan genomföra ett lyckat kundbemötande. Ju bättre som personalen trivs på 
arbetsplatsen desto högre kvalité på servicen kan de leverera till kunder. Så det man 
skulle kunna säga är att allt hänger ihop som en kedja är som ett pussel i princip. Fattas 
det en pusselbit blir det inte lika bra.	
Studiens frågeställning Vad frontpersonalen anser är ett lyckat kundbemötande via 
telefon? besvaras med följande.	
Alla respondenter har besvarat att kunden och kundens problematik är den viktigaste 
punkten i deras dagliga arbete. Hela avdelningens fokus ligger på att hantera kunder så 
bra som möjligt och överträffa kundens förväntningar i kvalité av servicen. Detta 
tillvägagångssätt tycks vara möjligt genom att frontpersonalen samarbetar inom 
avdelningen, individen emellan och även med andra avdelningar och för att kunna 
leverera nödvändig information till kunden oavsett vart den har ringt, utan att koppla 
kunden vidare. Fokus ligger på att kunden blir nöjd oavsett vad den har för ärende.	
Det vill säga att framför allt värdesätts förståelse till kundens problematik, hänsyn till 
kundens bekymmer och medmänskligt handlingssätt. Därefter kommer vikten av tillgång 
till information för att besvara kundens frågor och särskilda kunskaper inom banken och 
olika bankärenden. Sist men inte minst nämner alla respondenter att hastighet i lösningen 
av ärendet spelar roll. Dock ska inte snabbhet påverka kvalité. Den återkommande 
uttryck från respondenterna är att kunder förväntar sig att banken löser deras problematik 
så snabb som möjligt och så bra som möjligt. Frontpersonalens förståelse om detta är 
nyckeln till att lyckas med sitt kundbemötande. Frontpersonal inom telefonkundtjänst är 
väl medvetna om kundens förväntningar och strävar ständigt efter förbättringar inom sitt 
arbete. Detta tyder på att personalen kontinuerligt ligger i utveckling för att kunna uppnå 
ett lyckat kundbemötande. 
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Studiens frågeställning Vilka förutsättningar behöver frontpersonalen för att skapa 
ett lyckat kundbemötande via telefon? besvaras med följande.	
Inom studien har vi kommit fram till att skapandet av lyckat kundbemötande har 
beroendeställning till flera olika faktorer, bland annat trivsam arbetsmiljö, spännande och 
varierande arbetsuppgifter, hjälpsamma trevliga kollegor, förståelsefulla chefer, 
fungerande teknisk utrustning, möjligheter till personlig utveckling, och så vidare. 
Utifrån studiens frågeställning - de tre områden, organisationens värderingar/principer, 
team och individ, spelar en betydande roll i utformningen av det dagliga arbetet inom 
telefonikundtjänsten. Givetvis finns det flera andra faktorer som påverkar 
frontpersonalen men dessa har uteslutits i denna studies forskningsområde. Utifrån 
studiens syfte, har vi kommit fram till att frontpersonalens subjektiva uppfattningar om 
organisationens värderingar och principer, samarbete med kollegor i ett team och 
individuella inställningar har en betydande påverkan på inre motivation för att skapa 
lyckade kundbemötanden. Därefter påpekar alla respondenterna att de subjektivt har 
tillräckligt bra förutsättningar inom telefonkundtjänstavdelningen för att kunna leverera 
ett lyckat kundbemötande till varje kund som kontaktar banken.  	
En viktig aspekt som respondenterna behöver för att lyckas med sitt kundbemötande, 
men som inte har med den inre motivationen att göra är de tekniska funktionerna. 
Tekniken anses vara en av de viktigaste punkterna för att snabbt få tillgång till rätt 
information för att lösa kundens ärenden. I och med att tekniken fungerar både som 
verktyg (söksystem) och miljö (telefon, hemsida) krävs det att den tekniska utrustningen 
fungerar på en hög nivå. Perception av utförda tjänster har beroendeställning av den 
tekniska underhållningen för levererat tjänst. Det vill säga att tekniken i sig är en viktig 
punkt som skapar förutsättningar eller försvårar ett lyckat kundbemötande. 	
Omfattande digitalisering har genererat nya möjligheter men skapar samtidigt nya 
utmaningar för organisationer som har sin verksamhet inriktad inom kundhantering. I 
situationer, när tekniken sviker uppstår onödiga svårigheter och tjänster levereras på ett 
otillfredsställande sätt. Således är digitalisering ett sätt att leverera tjänster till kunder 
snabbt och informationssäkert oavsett vart kunden befinner sig, däremot gäller detta 
endast i förutsättningar där tekniken fungerar utan avvikelser. 	

6.1. Reflektioner	
Den främsta intryck från respondenterna är att ett lyckat kundbemötande är det primära 
målet i dagliga arbetet av frontpersonalen inom telefonkundtjänsten. Detta har sin 
förklaring i och med att det är en avdelning som är inriktad på kundhantering. Varje 
respondent är väl medveten om att dennes främsta uppgift att göra kunden nöjd och lösa 
kundens problematik. Vidare kan konstateras att uppfattningarna om inre motivationen 
för att lyckas med kundbemötande kan varieras någorlunda men generellt har en enhetlig 
bild. Detta tyder på att banken som institution har inflytande på sina 
kundtjänstmedarbetare vilket stämmer i överens med tidigare forskningar inom 
organisation och ledarskap området. 
	
	
	
	
	



 

 54 

7. Diskussion 
I det här kapitlet diskuterar vi nackdelar och fördelar, samt styrkor och svagheter i 
studien. Vad som skulle kunna göras annorlunda och till vilken vidare forskning detta 
kan leda till. Därefter reflekterar vi över kunskapsbidrag och samhällsnytta av denne 
studie och kommer fram till rekommendationer till banken.  

7.1. Svagheter 
När vi tittat tillbaka på vår undersökning så kan vi se att en nackdel som vi inte visste 
om men som kommit fram under våra interjuver, vilket är att de som jobbar inom 
kundtjänst inte bara jobbar med telefoni utan dessutom jobbar med andra digitala kanaler, 
såsom chatt och kund post. Detta hade varit intressant att undersöka hur respondenterna 
upplever att arbeta inom skriftliga kanaler, då flera respondenter svarade att det var en 
av anledningarna till varför de hade sökt arbetet.  
Något vi nu i efterhand har reflekterat över är att våra två sista frågor i intervjuguiden 
inte riktigt blev besvarade då de flesta respondenterna inte hade jobbat med 
kundbemötanden ansikte mot ansikte. Detta har skett på grund av att denna avdelning på 
banken är relativt ny, finns i drygt två år, och personalen som vi intervjuade var relativt 
nyanställda, förutom en person. Vilket gjorde att frågorna inte blev besvarade såsom vi 
hade tänkt oss. Därigenom kunde vi inte undersöka vad personalen tyckte om att banken 
hade genomgått förändringar i hur de bemöter kunder. 
En annan aspekt i arbetet som vi valde att inte ta upp men som givetvis har betydelse 
med inre motivation är stressen och hur den påverkar frontpersonalen. Denna aspekt har 
valts bort med avsikt, på grund av att det krävs både andra förutsättningar till studien och 
andra relationer med undersökta organisationen. Arbetsstressen är i sig är ett komplext 
fenomen som innehåller en mängd olika variabler och kräver en annorlunda typ av 
undersökning samt ett annat syfte med studien. 

7.2. Styrka 
I vår undersökning har vi inriktat oss på att undersöka en liten grupp vilket gör att man 
kan se mönster inom gruppen samt deras personliga bilder om att lyckas med 
kundbemötanden. Detta möjliggör att någorlunda kunna generalisera (även att vi har valt 
att inte generalisera) resultatet från den enskilda telefonkundtjänstavdelningen till dennes 
bank hela telefonkundtjänsten. De frågor som var besvarade enhetligt, såsom kunders 
behov är i största prioritet, stöd för medarbetarna, ger incitamentet att dra slutsatser att 
detta gäller för all personal inom telefonkundtjänsten. I och med att vi inte har påträffat 
någon motsägelse till detta. 
Sedan genom att vi inte har hittat någon tidigare forskning om denna specifika grupp 
inom banken, har vår studie ett nytt intressant perspektiv vad frontpersonalen värdesätter 
för att lyckas med sitt kundbemötande via telefon. Vi anser att vi har lyckats hitta en 
nischgrupp som är relativt outforskad i tidigare studier. Detta kan bero på att omfattande 
digitalisering är en pågående process som ständig påverkar och förändrar arbetssätt inom 
bankkundtjänsten via telefoni. De teknologiska metoderna som tillkommer i samband 
med pågående digitalisering skapar nya förutsättningar för banken som institution och 
ställer nya krav för frontpersonalen.  
Därefter kan vi konstatera att vi således har använt oss av relevanta teorier som vi har 
haft nytta av när vi ska tolka respondenternas svar. Alla teoretiska momenter är välkända 
och omprövade i flertal olika studier. Detta gör att vår teoretiskt underlag för denna studie 
är välgrundat. Däremot, kan tyckas att resultatet efterliknar den tidigare forskning och 
teori inom ämnet som gjorts på andra grupper. Detta kan bero på att frontpersonalen i 
helhet har gemensamma drag. 
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Studiens syfte, anser vi, besvaras i mån av att vi hade undersökt och analyserat vad 
frontpersonalen inom den enskilde (specifika) banktelefonkundtjänst värdesätter i sitt 
dagliga arbete med kundhantering. Vi undersökte frontpersonalens inre motivation, vad 
de värdesätter och/eller känner saknas när de ska skapa ett lyckat kundbemötande via 
telefon. Vi har kommit fram att detta är ett komplex fenomen. Det krävs samspel mellan 
organisationen, gruppen och individen för att kundbemötande skulle kunna överträffa 
kundens förväntningar.  
Resultatets begränsningar är att studien utgår ifrån individens egen subjektiva syn, vilket 
gör att vi inte kan generalisera alla som jobbar med kundbemötande inom telefoni. Utan 
studien ger individernas olika perspektiv om vad de anser är viktigt för att lyckas med 
ett kundbemötande via telefon. 

7.3. Vidare forskningar 
Denna studie kan fungera som utgångspunkt för vidare forskning att undersöka 
frontpersonal som har längre erfarenhet och som har varit med i förändringsprocessen 
ifrån ansikte mot ansikte till dagens användning av digitala medier inom kundservice. 
Studien kan kompletteras med en kvantitativ underökning på samma avdelning för att se 
och eventuellt bekräfta våra slutsatser. 
Dessutom vore det intressant att jämföra skriftliga kanaler emot att tala med kunden och 
se hur dessa skiljer sig åt. Det skulle kunna forskas mer inom den frågeställningen, då vi 
inte sett någon tidigare studie som tar upp skillnaderna att tala med en kund jämfört med 
att skriva till den i en chatt. 

7.4. Kunskapsbidrag 
Vårt kunskapsbidrag med studien är att den kan användas av organisationer för att se vad 
personalen inom kundservice värdesätter och vad de upplever skapar engagemang till sitt 
arbete. Om organisationen genomför dessa förutsättningar kan frontpersonalen utföra 
lyckade kundbemötanden. Vilket leder till att kunden blir nöjd och lojal mot 
organisationen, vilket är positivt för organisation då de får trogna kunder. 

7.5. Samhällsnytta 
Den samhälleliga nyttan är att vår studie visar hur viktigt det är för frontpersonalen att 
känna inre motivation för att lyckas med sitt arbete. Banken är en viktig del av 
samhällslivet och frontpersonal påverkar relationer mellan banken som institution och 
bankens kunder, privatpersoner och företag. I sin tur skapar relationer mellan banken och 
kunder en trygg och tillförlitlig miljö i samhället. 
Genom omfattande digitaliseringen av olika tjänster inom bankväsendet har förändringar 
i kundhanteringen uppstått. Den personliga hantering av kunder har minskat kraftigt och 
istället har det kommit fram nya avdelningar där personalen hanterar ”osynliga” kunder 
via telefon. Vår studie visar hur viktigt det är för frontpersonalen att alla delar ska vara 
på plats: tekniken ska fungera, chefer ska vara lyhörda, kollegor ska vara medhjälpande 
och arbetsmiljön ska vara trivsam. Dessutom ska frontpersonal handledas av företagets 
värderingar och principer som värdesätter kunden med dess problematik högst. Allt detta 
ska finnas innan frontpersonalen kommer in i bilden.   
Nyttan med denna studie för samhället är att den visar hur viktigt det är för en individ 
som arbetar som frontperson, att den har alla dessa förutsättningar för att skapa ett lyckat 
kundbemötande. Kontakten mellan banken och kunden skapas av enskilda personer som 
sitter lång borta och representerar banken endast med sin röst. För att kunden ska uppfatta 
banken positivt måste personalen ha alla dessa förutsättningar i förväg innan 
kundbemötandet, att banken har fokus på sin frontpersonal. 
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7.6. Rekommendationer till banken 
Studiens resultat har påvisat att det finns många positiva förutsättningar inom banken för 
att frontpersonalen skulle kunna lyckas med sin uppgift – att bemöta kunder på ett värdigt 
sätt. Avdelningens inre miljö, stöd och support från kollegor, chefer och speciella 
stödavdelningar, även utbildningar skapar incitamentet att personalen kan engageras i 
sitt dagliga arbete. Det vi skulle kunna rekommendera är följande: 
1. Ta upp bankens värderingar och principer till en högre nivå, där alla medarbetarna är 

välmedvetna om dem och har de som ett praktiskt verktyg. 
2. Utöka utbildningar till den nivå där personalen ständigt utvecklas och får 

kontinuerligt uppdatering av information (lagar och regler). 
3. Införa gruppbearbetning av svåra fall: ge frontpersonal en möjlighet att prata av sig, 

ventilera egna tankar och upplevelse.  
Givetvis, ingen av ovanstående är obligatorisk och är endast rekommendationer utifrån 
det studieresultat som vi fick. I helheten verkar det att bankens 
telefonkundtjänstavdelning har en välorganiserat och trevlig miljö.
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Bilagor 
Bilaga 1. Intervjuguiden 

Intervjuguiden 
1. Hur länge har du varit yrkesverksam? 
2. Vilken utbildning har du? 
3. Hur ser dina arbetsuppgifter ut? Arbetsdag? 
4. Finns det någon särskild anledning till varför du valde det här yrket? 
5. Hur var din bild av yrket innan du började arbeta med det? 
6. Hur är din bild av yrket idag? 
7. Identifierar du dig med ditt yrke? 
8. Vilka gemensamma värderingar/principer finns det inom organisationen? 
9. Hur påverkar dessa värderingar/principer ditt arbete? 
10. Vilka egenskaper förväntar sig organisationen att du har vid kundhantering inom 

telefoni? Vilka egenskaper tycker du är viktigast? 
11. Är din arbetsplats betydelsefull för dig? Varför/varför inte? 
12. Vilka möjligheter till träning/utbildning finns det inom banken? Vilken typ av 

utbildningar? 
13. Hur hjälper träning/utbildning dig att utföra dina arbetsuppgifter? På vilket sätt? 
14. Hur upplever du dina arbetsuppgifter? Är de varierande? 
15. Utför du dina arbetsuppgifter på egen hand eller samarbetar ni i team? Hur viktigt 

är samarbete med andra? 
16. Har du eget besluts- och handlingsutrymme när du utför dina arbetsuppgifter? Kan 

du utveckla specifikt hur? 
17. Hur hanterar du svåra arbetsuppgifter? 
18. Vad driver dig mest att utföra dina arbetsuppgifter? Driven inom dig?  
19. På vilket sätt får du stöd från dina kollegor? 
20. Anser du att du får vägledning och återkoppling från din chef? Hur yttrar det sig? 
21. Vad anser du att kunden förväntar sig av dig?  
22. Vilka förutsättningar behöver du för att skapa ett lyckat kundbemötande? 
23. Hur hanterar du ett kundbemötande när kunden är otrevlig? 
24. Finns det stödfunktioner inom banken för sådana situationer? Om dem finns hur 

ser dessa ut? 
25. Anser du att kundbemötande via telefon skiljer sig åt jämfört emot ansikte till 

ansikte? 
26. Vilken form anser du skapar bäst förutsättningar till ett lyckat kundbemötande? 
27. Något du nu i efterhand vill förtydliga eller tillägga? 
28. 2 Finns det möjlighet att kontaktar dig för kompletteringar ifall vi saknar något? 
29. Något du vill fråga oss om studien? 
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Bilaga 2. Informationsbrev. 
Hej! 
 
Här kommer informationsbrevet angående vår studie. 

Vi är två studenter, Alexander Kihl Olsson och Julianna Strandberg, som läser 
Företagsekonomi på Umeå universitet och vi är nu inne på vår sista termin. Vi genomför 
just nu vår kandidatuppsats där studiens syfte är att undersöka hur icke monetära faktorer 
motiverar front personalen inom bank att göra det lila extra vid kundbemötande. 

För att kunna besvara vårt syfte vill vi genomföra intervjuer med frontpersonal inom 
bankväsendet. Vi är flexibla när det kommer till tid och plats, och har därmed möjlighet att 
ses under dagtid eller kvällstid om så önskas. Våra önskemål är att intervjun sker i ett enskilt 
rum och att vi får spela in intervjun så att vi sedan under transkriberingen kan säkerställa att 
vi uppfattat personalen korrekt. För att intervjun ska bli så bra som möjligt, önskar vi även 
att cirka 30-40 minuter avsätts för intervju tillfället. 

Vi följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer som säger att: 

Deltagandet är frivilligt, och det innebär att personalen när som helst under intervjun har 
rätt att avbryta deltagandet. 

Samtyckeskravet betyder att personalen har rätt att bestämma över medverkan och att vi 
behöver personalens uttryckliga samtycke för att genomföra intervjun. 

Konfidentialitetskravet innebär att vi värnar om deltagarnas anonymitet och kommer 
således inte skriva ut något namn eller verksamhets/avdelnings namn i studien.  

Nyttjandekravet betyder att vi endast kommer använda det material som framkommer under 
intervjuerna. Om personalen som deltagit under intervjun är intresserad av vårt 
studieresultat, kommer de få tillgång till detta när uppsatsen är klar. 

Deltagande av bankens telefonkundtjänstens/callcenters personal betyder mycket för oss, så 
om du har några frågor får du gärna kontakta oss! 

Med vänliga hälsningar  

Alexander Kihl Olsson och Julianna Strandberg 
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