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Förord 
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Centrum för tjänsteforskning, på Karlstad universitet och vi vill tacka dem djupt för 

deras bidrag. Tack alla! 
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Sammanfattning 

I en bank möts oftast kunder av kölappsapparat och får därefter sätta sig i 

väntan på sin tur att bli betjänad av en bankrådgivare. Ett alternativ till detta är 

att använda en kundvärd för att ytterligare påverka kundens känslor och 

tillfredsställelse. Söderlund och Rosengrens (2008) studie visade att en 

anställds leende kan påverka en kunds nivå av tillfredsställelse efter besöket 

men också känslorna av glädje och upprymdhet (Mehrabian & Russel, 1978). 

Studiens syfte är att beskriva hur en kundvärds emotionella (leende kundvärd) 

respektive professionella (icke-leende kundvärd) bemötande påverkar kunders 

nivå av kundtillfredsställelse på en bank. Swedbank i Karlstad har idag en 

kundvärd och dennes påverkan skall beskrivas med användning av en 

kvantitativ enkätstudie. 

Kundernas nivå av tillfredställelse visade sig påverkas positivt av ett 

emotionellt bemötande. Studien visade också ytterligare resultat att 

upprymdhet och glädje påverkades och att de även påverkade 

kundtillfredsställelsen. En gemensam faktor sinsemellan de tre faktorerna 

visade även en skillnad mellan kundernas kön såtillvida att männen upplevde 

en mindervärdig nivå av kundtillfredsställelse, glädje och upprymdhet i 

jämförelse med kvinnorna; enligt oss benämnt som en dominanseffekt 

beroende av att en manlig kundvärd använts samt ett dominant agerande 

(professionellt bemötande). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

In a bank customer most often encounter a queue number device and are then 

allowed to sit while waiting for their turn in order to be served by a bank 

advisor. An alternative to this is to use a customer host to further influence 

customer emotions and satisfaction. A study of Söderlund and Rosengren 

(2008) found that an employee's smile can affect a customer's level of 

satisfaction after the visit but also the feelings of pleasure and arousal 

(Mehrabian & Russell, 1978). The study aims to describe how a customer 

host´s emotional (smiling customer host) and professional (non-smiling 

customer host) approach affects the customer's level of customer satisfaction 

in a bank. Swedbank in Karlstad currently has a customer host and his 

influence will be described using a quantitative questionnaire survey. 

 

Customers' level of satisfaction showed positively affected by an emotional 

response. The study also showed further results to affect of arousal and 

pleasure and that they also affect customer satisfaction. A common factor 

among these three factors also showed a difference between customers' gender 

in thus men experienced an inferior level of customer satisfaction, pleasure 

and arousal in comparison with the women; according to us referred to a 

dominant effect depending on a male customer host used. 
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 Inledning  1.

Du kommer in i en bank som är fylld av kunder i väntan på deras tur hos en 

rådgivare. En situation du känner igen dig i är att du drar en kölapp och 

därefter sätter dig ned för att vänta på obestämd tid. Begränsad information 

om när du ungefär får möjlighet att handlägga och avsluta ditt ärende ges 

genom en digital nummerskylt.  

Swedbank är den största banken i Sverige till antalet kunder och arbetar hårt 

med att utveckla långa och nära relationer med både privat- och 

företagskunder. De tjänster som Swedbank erbjudit under åren har ökat från 

att göra insättningar eller uttagningar till att vara behjälplig med tjänster såsom 

internettjänster, telefonbank, Mobilt BankID etcetera. Tjänsternas syften är 

framförallt att knyta kunder och för att hålla sig konkurrenskraftiga gentemot 

övriga banker i landet. Till exempel att ha bolån, försäkringar eller 

säkerhetsdosa i banken, som knyter kunder till sin bank, gör en övergång till 

en annan bank mindre sannolik beroende på kostnader eller för att undvika 

besvär. Dessutom försvåras en övergång oftast mer av att kunden har 

emotionella kopplingar som skapats genom direkt interaktion. Detta får den 

att känna sig emotionellt bunden och förpliktigad att stanna på banken (Lewis 

& Soureli, 2006). Lojala kunder är en viktig del för banker idag och det är 

dyrare att skaffa nya kunder än att få befintliga att konsumera mer (Grönroos, 

1995). En viktig förutsättning för att skapa lojalitet är att det uppstått någon 

nivå av kundtillfredsställelse för kunden (Lewis & Soureli, 2006). 

Kundtillfredsställelse har flera sidor såsom tillfredsställelse med kärntjänst, de 

anställda och den generella uppfattningen av banken. De anställda kan på olika 

sätt påverka kundtillfredsställelsen såsom att exempelvis ge individuell 

uppmärksamhet i tjänstemötet (Lewis & Soureli, 2006). Den individuella 

uppmärksamheten kan vara de anställdas uppträdande i ett tjänstemöte som 

sedan påverkar kundtillfredsställelsen på ett positivt sätt (Söderlund & 

Rosengren, 2008).      

Swedbank i Karlstad har i dagens läge istället bytt strategi från kölappssystem 

till att erbjuda en kundvärd för att guida kunder genom deras bankbesök. En 

gästvänlig person som tar dennes namn och vägleder direkt till en rådgivare 

eller ber dem sätta sig ned för att vänta tills en banktjänsteman är tillgänglig. 

Det första som sker är alltså ett personligt bemötande som ger kunden 

väsentlig information och gör den bekväm i väntan på sin tur. I samband med 
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det första bemötandet kan kundvärden förhoppningsvis tillfredsställa kunden i 

jämförelse med ett välkomnande från en kölappsapparat. 

 

1.1. Bakgrund  

Kunders främsta mål i ett bankbesök är generellt att tillfredsställa ett behov. 

Innan besöket har redan en förväntning skapats om hur resan genom banken 

ska gå till och om dessa förväntningar överträffas blir kunden tillfredsställd 

men om förväntningen inte uppfylls blir denne istället motsatsen (Wirtz & 

Lee, 2003). Oavsett om det är en smidig eller krånglig process med rådgivaren 

är det förmodligen inte bara det slutgiltiga resultatet som påverkar om kunder 

kommer känna sig tillfredsställda eller inte med besöket. Ytterligare faktorer 

som påverkar kundens tillfredsställelse enligt tidigare forskning är bankens 

miljö, komplementer som skapar mervärde (t.ex. gratis kaffe) och interaktion 

med den anställde (Richardson et al., 1996) såsom rådgivare eller kundvärd. 

Påverkande faktorer av kundtillfredsställelse lade Mehrabian och Russel (1978) 

respektive Bitner (1992) en grund för i deras tidigare forskning om hur en 

kunds sinnesstämning påverkas av faktorer i dess omgivning. De tre 

grundpelarna i deras teori om sinnestämningar är nivån av glädje, nivå av 

upprymdhet och nivå av dominans respektive interna responser. Interna 

responser består t.ex av glädje, upprymdhet och dominans. De faktorerna 

påverkas alltså av omgivningen kring kunden som sedan resulterar i någon 

nivå av kundtillfredsställelse. Den väsentliga skillnaden är dock att Bitner 

(1992) lägger vikt på att interaktionen är en av de faktorerna som påverkar hur 

tillfredställd kunden kommer att känna sig. Klaus och Maklan (2013) hävdar 

att resan under tjänsteprocessen är viktigare än slutresultatet för att skapa en 

tillfredställd kund. 

Söderlund och Rosengren (2008) har i tidigare forskning på en resebyrå 

kommit fram till att oberoende av kundens kön (man, kvinna) har ett leende 

från den anställdes sida smittat av sig och skapat en positiv känsla vilket lett till 

en ökad kundtillfredsställelse. Lewis och Sourelis (2006) studie, utförd i en 

bank, där kundtillfredsställelse var en av de variablerna som ökade när 

tjänstekvaliteten var hög. Hypotetiskt innebär detta att leendet tillsammans 

med kundvärdens prestation (tjänstekvalitet) har kapaciteten att påverka 

kundtillfredsställelse, särskilt om det är som Klaus och Maklan (2013) anser; 
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resan under tjänsteprocessen är viktigare än slutresultatet för att skapa en 

tillfredsställd kund.  

 

1.2.  Problemdiskussion  

Bankkunder besöker ofta ett bankkontor för att finna svar på sina funderingar 

och problem där kunden möter en banktjänsteman vars uppgift då är att 

tillfredsställa behovet samt göra denne tillfredsställd. Utöver att tillfredsställa 

behovet kan banktjänstemannen addera tillfredsställelse genom att hålla hög 

kvalitet på interaktion (Choi & Kim, 2013) samt utföra tjänsten med hög 

kvalitet (Lewis & Sourelis, 2006).  

Kundtillfredsställelse kan vara en viktig faktor i bankbranschen men frågan är 

vad som skapar en tillfredsställd kund. Är det interaktionskvaliteten (Choi & 

Kim, 2013) eller är det den generella tjänstekvaliteten som levereras (Lewis & 

Soureli, 2006)? I tidigare forskning och andra kontexter (resebyrå) har det visat 

sig att en anställds uppträdande i tjänstemötet påverkar kundtillfredsställelsen 

(se t.ex. Söderlund & Rosengren, 2008). Bryman (2004) antyder att den 

anställde vid tjänstemötet bör interagera med kunden via ett leende på 

läpparna eftersom detta beteende antas påverka kunden på ett positivt sätt. 

Den studien ledde till en skillnad i kundtillfredsställelse beroende på hur den 

anställde bemötte kunden grundat på studier att det i själva verket är känslor, 

det leendet framkallar, som är en avgörande faktor i beslutsprocessen (Lucey 

& Dowling, 2005). Med beslutsprocess, ur ett kundtillfredsställelseperspektiv, 

tolkas att vid ett beslut om att vilja konsumera vara eller tjänst bestämts via en 

positivt uppfattad kundtillfredsställelse. Söderlund och Rosengren (2008) 

poängterar däremot att ett leendes bidrag till kundtillfredsställelse endast är en 

del av interaktionen för att förstå tjänstemötet. Faktumet att Söderlund och 

Rosengrens (2008) studie gjordes på en resebyrå väckte därför intresset att 

undersöka interaktionens påverkan, mer specificerat ett leende, på kunder i en 

bankkontext. 

Med hjälp av bemötande från en kundvärd med ett leende på läpparna jämfört 

med ett mer sammanbitet och profesionellt ansiktsuttryck skall 

sammanfattningvis en slutsats dras om bankkunder påverkas positivt, negativt 

eller inget alls ur ett kundtillfredsställelseperspektiv (se t.ex Söderlund och 

Rosengren, 2008) samt ett känslomässigt perspektiv (upprymhet, glädje) (se 

t.ex Bitner, 1992) grundat på den interna responsen.  



11 

I tidigare forskning av Otterbring et al. (2014)  framkom det att en manlig 

kundvärd kan skapa en dominanseffekt gentemot män och därför ett ökat 

köpbeteende. Denna studie väcker därför vårt intresse för kundvärden vilket 

leder till att kundvärdens roll och påverkan är det centrala studieobjektet i vår 

studie. Tydligare förklarat väljer vi att studera påverkan av en kundvärds 

bemötande; ett välkomnande där kundvärden bemöter kunden med ett leende 

på läpparna i ett initialt skede av bankbesöket. Ett sådant positivt laddat 

bemötande antas leda till en hög kundtillfredsställelse men har kundvärden 

egentligen en så stor påverkan på dagens bankkunder? 

 

1.3.  Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur en kundvärds professionella respektive 

emotionella bemötande påverkar kundens nivå av kundtillfredsställelse under 

ett bankbesök. 

 

1.4. Disposition 

För att läsare lättare skall få en uppfattning av varje avsnitt i denna uppsats 

förklaras kortfattat vad de innefattar. 

Inledning 

I början av inledning diskuteras kundtillfredställelse med ett brett spektra som 

sedan smalnar av till det mer specifika syftet i slutet av problemdiskussions- 

och syftesavsnittet. 

Teori 

Den viktigaste teorin som används är författade av Lewis och Soureli (2006), 

Mehrabian och Russel (1978) samt Söderlund och Rosengren (2008). De 

innefattar PAD-modellen, frontpersonalens bemötande respektive 

kundtillfredställelse i en bankkontext. Samtlig teori är fokuserade på 

kundtillfredsställelse vilket vi sammanfattar i en egen skapad modell som en 

avslutning.  

Metod 
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I detta avsnitt diskuteras de metoder som används för att kunna uppfylla 

studiens syfte. En detaljerad beskrivning av genomförandet kommer att 

presenteras. Därefter kommer en beskrivning på vilka variabler som är i fokus 

och dess deltagare. Avsnittet avslutas sedan med en presentation om 

dataanalys, validitet och reliabilitet.  

Resultat/Empiri 

Utifrån de statistiska värden och måtten givna av enkätundersökningen tolkas 

de i resultatavsnittet utifrån kundtillfredställelse samt glädje och upprymdhet. 

Resultaten stöds med diagram för att läsare lättare skall få en tydlig bild av 

resultatet.  

Analys 

Läsaren får i analysavsnittet en bild av hur resultateffekter och samband tolkas 

utifrån teoretiskt stöd från tidigare forskning samt egna antaganden.  Avsnittet 

avslutas med en analysmodell kring sambandet mellan kundtillfredsställelse, 

glädje och upprymdhet samt mellan kunderna. 

Slutsats  

Utifrån studiens syfte och analysen dras slutsatser för faktorerna 

kundtillfredställelse, glädje och upprymdhet samt samband sinsemellan. Här 

ges läsaren en sammanställning av våra egna uppfattningar för att lättare få en 

bild av helheten. Därefter ges förslag till framtida forskning i ett eget avsnitt. 
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 Teori  2.

 

2.1. Kundtillfredställelse inom banksektorn 

Lewis och Sourelis (2006) hävdar att de viktigaste variablerna för att uppnå 

lojalitet är till exempel (1) kundtillfredsställelse och (2) uppfattad 

tjänstekvalitet. (1) Kundtillfredsställelse har flera sidor såsom tillfredsställelse 

med kärntjänst, uppfattning av anställda och den generella uppfattningen av 

banken. Den anser också påverkas mycket av kundens köp och uppfattandet 

av den specifika tjänsten under konsumeringen (Andreassen & Lindestad, 

1998). Oavsett perspektiv påverkas lojaliteten av att det uppstått någon nivå av 

kundtillfredsställelse för kunden (Oliver, 1997; Drake et al, 1998; Nguyen and 

LeBlanc, 1998; Moutinho and Brownlie, 1989; Moutinho and Smith, 2000). 

Parasurman et al. (1988), bland många andra, definierade (2) tjänstekvalitet 

som funktionen för förmågan att prestera den utlovade tjänsten pålitligt och 

precist; viljan att och snabbt hjälpa kunder för att inge förtroende; förse 

kunden, tjänstelandskapet och utseende av anställda, den individuella 

uppmärksamhet som krävs. I relation till lojalitet har även det visat sig att 

hastigheten i leveransen och effektiviteten av tjänsteleveransen, en frekvent 

kontakt och lättillgänglighet (Drake et al., 1998; Moutinho & Smith, 2000) har 

stor inverkan i uppbyggnad av lojalitet inom banksektorn (Bloemer et al., 

1998; Nguyen and LeBlanc, 1998; Moutinho and Smith, 2000).  

Övriga variabler anser Lewis och Soureli (2006) påverka lojalitet men i denna 

uppsats är variablerna kundtillfredsställelse och uppfattad tjänstekvalitet som 

ovan skrivet mer relevanta. Kundtillfredsställelse har enligt Lewis och Soureli 

(2006) ett starkt samband med lojalitet; om kundtillfredsställelse är hög leder 

det till en stärkt kundlojalitet. Detta betyder alltså att sambandet mellan den 

uppfattade tjänstekvaliteten leder till en påverkan på lojalitet som en indirekt 

effekt exempelvis att en god uppfattad tjänstekvalitet logiskt leder till en ökad 

kundtillfredsställelse och därför stärkt lojalitet. 

 

2.1. Hur glädje, upprymdhet och dominans påverkas i en butik 

Mehrabian och Russel (1978) kom fram till att sinnestämningar som uppstår 

hos en person när denne kommer in i en butik påverkar dennes agerande 

under tiden i butiken. De tre grundpelarna i deras teori om sinnestämningar är 
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nivån av glädje (pleasure), nivå av upprymdhet (degree of arousal) och nivå av 

dominans/undergivenhet, även kallad PAD (se figur 1). Faktorerna påverkas 

av miljön kring människan som skapar ett beteende av antingen närmande 

eller undvikande. Donovan och Rossiter (1982) har genom sina studier byggt 

vidare på Mehrabian och Russels (1978) forskning om hur kunders närmande-

och undvikandebeteende kan beskrivas. 

Måttet dominans har efter diskussion och genom tidigare studier visat att den 

inte har haft lika stor betydelse. Redan i Russell och Pratts (1980) forskning 

kring PAD-modellen diskuterades det om en ändring att utesluta dominans. 

Den utvecklades sedan genom Donovan och Rossiter (1982) som var inne på 

samma spår till skillnaden att känslan av dominans ansågs en svagare 

påverkande faktor. Nedan presenteras ovan nämnda sinnesstämningar och de 

förhållningssätt följt av en gestaltning av Mehrabian och Russels PAD-modell. 

 

 

Figur 1: PAD-modellen; Mehrabian och Russels stimulans/respons- modell som visar vilka 

utfall glädje, upprymdhet och dominans kan leda till (Richardson et al. 1996) 

Glädje - Intervallet mellan pleasure och displeasure beskriver hur tillfredsställd 

en kund är med situationen. I den högsta nivån befinner sig personen i extas 

och lycka kontra det motsatta sinnestillståndet; extrem smärta och olycka 

(Mehrabian & Russel, 1978). 

Upprymdhet - Intervallet grundar sig på hur nivån av upphetsning, stimulans 

och hur aktiv personen i fråga är. Högsta nivån är hög anspänning och ställs 

mot ett sömnigt sinnestillstånd (Donovan & Rossiter, 1982).  
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Dominans - Personens känsla av att ha kontroll och behärskning över 

situationen som äger rum med tillägg att känslan av en nivå för ett fritt 

agerande i lokalen (Donovan & Rossiter, 1982).  

I en studie av Otterbring et al. (2014) framkom det att män som kundvärdar 

kan skapa en dominanseffekt gentemot män och därför ett ökat köpbeteende. 

Närmandebeteende - Beskriver kundens vilja att stanna i butiken, upptäcka, 

att röra sig mot produkter, tala med andra, prestera bra och att återvända till 

butiken (Donovan & Rossiter, 1982). Mehrabian och Russels (1978) tillägger 

även att tillfredsställelse och viljan att spendera pengar i butiken definieras som 

delar av närmandebeteende. 

Undvikandebeteende - Beskriver kundens vilja att lämna butik och inte 

återvända tillbaka samt viljan att inte tala eller upptäcka saker (Donovan & 

Rossiter, 1982).   

Baker et al (1992 & 1994) har i sin forskning gjort experiment genom att 

kunder fått se en videoinspelning av en och samma butik, men dock med olika 

inredningar, exempel miljö, design och de anställdas uppförande. Baker et al. 

(1992) kunde genom sin forskning visa att glädje och upprymdhet ökade 

kundernas vilja att spendera i butiken. Genom att använda sig av PAD-

modellen (se figur 1) kunde de se sambanden och visa att orsaken till att 

kunderna tillbringade tid i butiken grundade sig i rätt miljö och rätt emotionell 

status i butiken. 

 Detta innebar att Baker et al (1994) kunde konstatera efter utförd forskning 

att butiksdesignen inte hade något samband med den av kunderna upplevda 

kvaliteten. Detta studerades mer noggrant när Baker et al (1994) analyserade 

en presentbutik, genom att ena gången ha en lyxig inredning medan andra 

gången ha en budgetinredning för att därefter visa hur kundupplevelsen 

varierade mellan de olika inredningarna. Till exempel när den lyxiga 

inredningen var hög ändras omgivande faktorer (musik, ljus och temperatur), 

de anställdas beteende och designen i butiken. Resultatet i analysen visade att 

design, trots att många butiker investerar i det (Baker et al. 1992) var det den 

faktor som hade lägst inverkan på upplevd kvalitet. Däremot hade den sociala 

faktorn en stark inverkan på den upplevda kvaliteten. När en anställd i den 

lyxiga butiken hälsade kunderna välkomna upplevedes kvaliteten som högre 

(Baker et al. 1994). Om den sociala faktorn ha rätt struktur vid besöket ökas 

kundernas känsla av upprymdhet och glädje (Baker et al. 1994). 
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Fördjupande har Mehrabian och Russel (1978) kommit fram till att glädje är 

den största drivkraften för en persons nivå av närmandebeteende 

(kundtillfredsställelse) oberoende av upprymdhet och dominans. Det sker 

däremot ett samband mellan glädje och upprymdhet. Sambandet påvisar att 

närmandebeteendet (kundtillfredsställelse) ökar i takt med upprymdhet givet 

att personen upplever glädje i situationen. Vice versa sker när upprymdheten 

ökar givet att personen upplever mindervärdig tillfredsställelse vilket resulterar 

i ett undvikandebeteende. 

Bitner (1992) tillägger att även anställda och kunder är en del av omgivningen. 

De påverkas av varandra och miljön som sedan resulterar i interna responser; 

kognitiva responser (uppfattningsförmågan av kvaliteten och tilltro) 

emotionella responser (känslor, sinnesstämning och attityd) och fysiologiska 

responser (smärta och komfort). Dessa interna responser leder till uppenbara 

beteendemässiga responser som påverkar individernas beteende.  Enligt Bitner 

(1992)  kan till exempel växter eller blommor som placeras i en lokal addera 

värde till tjänstemiljön. I denna studie anser författarna att en kundvärd är ett 

exempel på ett adderat värde. Bitner (1992) beskriver också att konsumentens 

tolkning av tjänstemiljön inbillar kunderna att den förväntade tjänstekvaliteten 

speglades med deras syn på tjänstemiljön, andra attribut om tjänsten och de 

människor som arbetade i organisationen. 

 

2.2. Frontpersonalen med ett leende i ett tjänstemöte  

I tidigare forskningar har det visat sig att den anställdes uppträdande i 

tjänstemötet påverkar kundtillfredsställelse. Bryman (2004) antyder att den 

anställde bör vid tjänstemötet välkomna kunden med ett leende på läpparna 

eftersom detta beteende antas påverka kunden på ett positivt sätt. Det ledde 

till en skillnad i kundtillfredsställelse beroende på hur den anställde bemötte 

kunden grundat på studier att det i själva verket är känslor som är en 

avgörande faktor i beslutsprocessen (Lucey & Dowling, 2005). 

När en anställd integrerar med en kund i ett möte sker omedvetet en 

transaktion av ledtrådar i form av ansiktsuttryck, kroppsspråk och röstläge 

som på något sätt förser information om avsändarens emotionella tillstånd. 

Dessa ledtrådar kallas emotional display behaviour; känslor avslöjas av 

beteendet personer har (Sutton & Rafaili, 1988). Genom dessa ledtrådar antar 

Söderlund och Rosengren (2008) att kunden använder ledtrådarna för att 
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bedöma en anställds emotionella tillstånd. Ledtrådarna sätter en grund för hur 

den sociala interaktionen sker detta eftersom människan har en tendens att 

motiveras till att förstå varandras känslor (Ickes, 1993). Russel 

(2003)  beskriver att mottagaren kan göra värderingar i förhållande till många 

olika specifika känslor till exempel att avsändaren är irriterad, arg eller glad. 

Detta innebär att ett ansiktsuttryck blir den grundläggande utgångspunkten för 

kundens uppfattning av en anställds emotionella tillstånd. 

Bedömningen som tas från en mottagare beror mycket på avsändarens 

ansiktsuttryck (Harker & Keltner, 2001; Neumann & Strack, 2000). Ett leende 

är ett viktigt ansiktsuttryck, det är ofta den enklaste och vanligaste förståelsen 

av en icke-verbal signal för en interaktion (Rosengren & Söderlund, 2008). 

Många studier har påvisat att mottagaren använder sig av det icke-verbala 

uttrycket för att bedöma avsändaren (Harkel & Keltner, 2001; Lau, 1982; Reis 

et al. 1990). Ett leende har i tidigare studier av människors föreställningar 

påvisat skapa en upplevelse av positiva känslor (Shaver et al. 1987). 

I sociala situationer är känslor smittsamma, två individer som interagerar med 

varandra kan enkelt bli fångade av varandras känslor under interaktionen 

(Hatfield et al., 1992; Hess et al., 1998; Hsee et al., 1990; Neumann and Strack, 

2000; Pugh, 2001). Barger och Grandey (2006) fann att en avsändares leende 

var förknippat med mottagarens leende och att mottagarens leende var 

förknippat med dennes positiva emotionella tillstånd. 

När ett visst objekt, människa eller en fysisk produkt, ger upphov till en viss 

känsla kommer detta att påverka bedömningen av objektet på ett sätt som 

sammanfaller med känslan (Forgas, 1995; Forgas and George, 2001; Pham, 

2004). Söderlund och Rosengren (2008) antar att påverkan av känslan hjälper 

till att ge en positiv förbindelse mellan kundens positiva emotion och 

inställningen till den som ger ut tjänsten. Sambandet mellan kundens positiva 

emotion och inställning förväntas också påverka till ett positivt samband 

mellan positiva emotioner och kundtillfredsställelse. 

Ett leende som en fysisk egenskap hos en person, verkar fungera på ett sätt 

som liknar en “vad som är vackert är bra”-stereotyp; ett leende och ett bra 

utseende medför till en positiv uppfattning av den som förmedlar budskapet. 

Dock hävdar Reis et al (1990) att leendet är oberoende av den fysiska 

attraktionen. Tidigare studier har visat att flera specifika kännetecken för 

tjänstearbetare, till exempel vänlighet (Grandey et al, 2005) och misslyckanden 

av tjänsteleveransens genomförande (Bitner et al 1990; Bitner et al, 1994) är 
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associerade med kundtillfredsställelsen. Leendet och hälsningen som 

genomförs i experimentets av denna studie ses som vänligt. 

 

2.3. Sammanfattning av teori 

För att förtydliga vilka teorier vi anser vara de mest relevanta och kopplingen 

mellan dem gestaltar vi det i en modell som visar vad kundtillfredsställelse 

påverkas av, se figur 2. Den teoretiska bakgrund för modellen är en 

kombination av de teorier som nämns nedan med utgångspunkt från en 

kundvärds perspektiv och påverkan i en bank. 

Söderlund och Rosengrens (2008) teori om att ett leende bör ske vid 

välkomnandet av en kund är första fasen i modellen. Det är ett emotionellt 

bemötande (leende) som påverkar modellens andra fas; kundens nivå av glädje 

och upprymdhet (se Mehrabian & Russel, 1978). Tillsammans påverkar de den 

tredje fasen; kundens nivå av kundtillfredsställelse som i detta fallet är en 

slutprodukt. Dock tas hänsyn till det faktumet att kundtillfredsställelse ökar i 

takt med upprymdhet givet att personen upplever glädje i situationen 

(Mehrabian & Russel, 1978). Det faktumet tolkar vi som att glädje är den 

faktorn som, utan upprymdhetens direkta påverkan gentemot 

kundtillfredsställelse, påverkar kundtillfredsställelsen och att upprymdhet 

enbart påverkar nivån av glädje, därav ingen koppling från upprymdhet till 

kundtillfredsställelse. Kundtillfredsställelsen definieras enligt oss som ett slags 

närmandebeteende; en av de vedertagna faktorerna i närmandebeteendet (se 

t.ex Mehrabian & Russel (1978) samt Bitner (1992)).   

Sammanfattningsvis är det ett emotionellt bemötande av en kundvärd som 

påverkar glädje. Glädje påverkas därefter av upprymdhet som sedan skapar en 

nivå av kundtillfredsställelse. 

Grundat på Söderlund och Rosengren (2008) kan också en direkt koppling 

mellan bemötandet (leende) och kundtillfredsställelse uppstå. 
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Figur 2: Modell av hur en kundvärds bemötande kan påverka kunders nivå av 

tillfredställelse under ett bankbesök. 
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 Metod och material 3.

 

3.1. Val av metod 

Syftet med studien är att beskriva hur en kundvärds professionella respektive 

emotionella bemötande påverkar kundens nivå av kundtillfredsställelse under 

ett bankbesök. Syfte och problemställning styr val av metod för denna 

empiriska studie (Bryman, 1997). För studien har vi valt att använda en 

kvantitativ ansats som forskningsmetod. Vi samlar in den kvantitativa datan 

från flertalet människor, representativa för en större population (Bryman, 

1997). Detta gör att en kvantitativ ansats blir fördelaktig då studien utifrån 

syftet och teorier vill undersöka om ett bemötande från en kundvärd påverkar 

kundens besök på en bank.  

 

3.2. Deltagare 

Andelen kvinnor i föreliggande studie var 52 procent och andelen män var 48 

procent. Det totala antalet deltagare uppgick till 210 av vilka 97 ingick i 

betingelsen professionellt och 113 ingick i betingelsen emotionellt. När en 

empirisk undersökning görs anser Field och Hole (2003) att varje grupp bör 

överskrida 40 deltagare för att kunna dra slutsatser om sannolikheten för en 

viss händelse. Sannolikheten handlar om att beräkna och uttrycka kunskap om 

huruvida en händelse kommer att inträffa. Till exempel om studien skulle fått 

in mindre än 40 deltagare skulle sannolikheten av vår slutsats inte vara 

tillräckligt pålitlig. Det innebär att studien minst bör få in 40 deltagare, vilket 

med god marginal uppnåtts. Genom en insamling av totalt 210 deltagare tolkar 

vi resultatet som mer sanningsenligt än om det inte skulle samlats in tillräckligt 

med deltagare. 

 

3.3.  Undersökningen 

 

3.3.1. Design 

Ett ANOVA-test genomförs i studien vilket har till syfte att beräkna om det 

finns en signifikant skillnad mellan grupperna (Olsson & Sörensen, 2007). 
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Studien använde en 2 (deltagarens kön: Man, Kvinna) x 2 (kundvärdens 

bemötande: Emotionell, Professionellt).  

 

3.3.2. Genomförandet 

Undersökningens genomförande sker på Swedbankkontoret i Karlstad. I 

Lokalen står kundvärden Reving Chalabi, synligt belägen några steg ifrån 

ingången för att ta emot kunderna. För att inte upplysa kunderna om att detta 

är en undersökning använder sig kundvärden av en namnbricka med 

Swedbank-logotype samt kläder anpassade till bankmiljö. Detta för att 

författarna inte vill riskera att undersökningen ska påverka kunderna när de 

befinner sig i lokalen. Längst bak i lokalen befinner sig Robert Wennersten 

vars uppgift är att vara behjälplig vid eventuella frågor kring enkätinnehållet 

samt samla in enkäter. Hans position är längst bak i lokalen i syfte att inte 

påverka kunderna. Författaren som samlar in enkäter är neutralt klädd vilket 

innebär att han inte visar någon anknytning till att han jobbar på Swedbank 

eller att han kommer från Karlstads universitet, detta för att kunderna ska 

förbli opåverkade när de väntar på sin tur i väntrummet och vid rådgivare. 

Meningen med ovanstående förberedelser är att det inte ska påverka den 

dagliga verksamheten och att kunderna inte påverkas av externa eller 

avvikande faktorer. Olsson och Sörensen (2007) anser att undersökningar bör 

göras utan förvarning och obemärkt, vilket anses ha uppnåtts i detta fall. 

Vid ett morgonmöte blir hela personalen kort informerad om undersökningen 

och uppmanas att inte bli påverkad av undersökningen utan att arbeta precis 

som vanligt. Författarna förklarar också hur viktigt det är att få in så många 

svar som möjligt och att ärendets form inte spelar någon roll eftersom det 

räcker med att kunden kommer i kontakt med kundvärden och personalen. 

Kunden blir som förklarat inte upplyst om att det sker en undersökning förrän 

i slutet av tjänstemötet då denna uppmanas av rådgivaren att fylla i en enkät 

genom att hänvisa kund till Robert Wennersten.  

Kundvärden står några steg ifrån ingången med en Ipad i handen. Ipaden 

fungerar som ett kollegieblock i syfte att ge kundvärden möjlighet att anteckna 

kundernas namn som en form av kösystem. Ipaden har inget med 

undersökningen att göra utan detta koncept har Swedbank jobbat med i två år 

och författarna valde därför att låta Ipaden vara kvar för att kunderna inte 

skulle uppleva någon skillnad. Kundvärdens uppgift är att hälsa kunderna 
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välkomna, be om deras namn i väntan på sin tur och därefter be dem slå sig 

ned i väntrummet. När en rådgivare blir tillgänglig ropar kundvärden upp 

namnet på näste kund och hänvisar den vidare till rådgivarens arbetsstation.  

Kundvärden bemötte kunderna vid ingången med två helt olika bemötanden; 

Emotionellt och professionellt. När kundvärden spelar det emotionella 

beteendet blir kunden mottagen av en leende kundvärd med ett glatt tonfall. I 

det professionella bemötandet agerade kundvärden utan några emotionella 

ansiktsuttryck. Det professionella bemötandet skal dock inte vara alltför 

bestämt eller arrogant. Det viktiga i kundvärdens förfarande är att genomföra 

exakt samma fras samt heller inte konversera mer än nödvändigt med 

kunderna och därför vidarebefordra eventuella frågor till rådgivare för att 

undvika avvikelser i enskild kunds bemötande från kundvärden. 

Antingen möter kunder den emotionella eller den professionella kundvärden 

för att sedan svara på samma enkät. Studien genomförs under fyra dagar 

(tisdag- fredag) med rollerna jämnt fördelade mellan emotionellt eller 

professionellt sinnestillstånd samt varannan för- och eftermiddag. 

Fördelningen är alltså 2 förmiddagar och 2 eftermiddagar per varje roll i syfte 

att försöka få in tillräckligt med svar från kunder med likvärdiga kundflöden. 

Denna design av slumpmässig fördelning mellan tidsperioderna för- och 

eftermiddagar grundas på Friedman et al. (2010) som anser att invertera två 

grupper i en så kallad “ABBA-design” leder till en mer reliabel jämförbarhet 

mellan dem. Bokstavskombinationen ABBA är alltså en kronologisk ordning 

på bemötandena med grupperna benämnda som A respektive B. Målet var att 

samla in 100 enkäter från varje grupp för att överskrida Field och Hole (2003) 

rekommenderade antal 40 stycken. 

 

3.4. Variabler  

Enligt Olsson och Sörensen (2007) är variabler egenskaper som är 

föränderliga, t.ex. ålder, eller varierande t.ex. kön. För att författarna skall 

kunna bekräfta eller dra slutsatser om undersökningen är det viktigt att de 

variabler som ingår i undersökningen definieras. 

I denna studie undersöks 5 variabler, två oberoende och tre beroende 

variabler. Oberoende variablerna i denna studie är sättet kundvärden bemöter 

kunden (emotionellt, professionellt) samt kundernas kön (man, kvinna). Dessa 

har i huvudsak ställts mot kundtillfredsställelse men ytterligare faktorer såsom 
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glädje och upprymdhet tas också i beaktan eftersom de enligt författarna har 

ett samband med kundtillfredsställelse. 

I denna studie undersöks mer specifikt alltså kundtillfredställelse men även 

glädje och upprymdhet på banken. För att exempelvis kunna mäta 

kundtillfredställelse jämför författarna medelvärden av de två grupperna på 

fyra påståenden som kunden ska svara på. Hur känslomässiga kunderna 

upplever sig på banken bedöms genom att kunderna får besvara hur de känner 

sig under tiden de befinner sig på banken. Med hjälp av en niogradig skala från 

-4 (via 0) till 4 bedömer kunden vilken nivå han/hon kände sig under tiden på 

banken.  

 

3.5. Enkäten 

Datainsamlingen har skett genom en enkät (se bifoga), besvarade av kunderna 

på Swedbank. Enkäten har tagits fram tillsammans med forskare från CTF 

(Centrum för tjänsteforskning) på Karlstads Universitet. Enkäten innehåller 

10st frågeställningar där varje frågeställning innehåller ett antal påståenden 

som bedömer kundernas upplevelse av besöket på Swedbank. Författarna har 

valt att ge en kort beskrivning endast på de frågor som har används för att 

beskriva studiens syfte. Resterande frågor som inte tas med i avsnittet har 

ingen nytta för studiens syfte och därför valts av oss att inte presenteras.   

Wirtz och Lee (2003) mäter kundtillfredställelse med fyra motsatsord på ett 

semantisk differentiell skala och hävdar att detta förfarande är framgångsrikt 

när det gäller att mäta kundtillfredställelse (fråga nr. 2 i enkäten). Motsatsorden 

kretsar kring kundens individuella upplevelse av besöket; negativt respektive 

positivt (t.ex. upprörande kontra tillfreds). Kunderna skall bedöma sin 

upplevelse genom en nio-gradig skala.  

Fråga åtta innehåller som fråga två ett antal motsatsord med ett semantisk 

differentiell skala, se figur 3. Motsatsorden som används i enkäten har sin 

grund i PAD (Russel & Mehrabian, 1977). Dessa upplevelsefrågor används för 

att undersöka den känslomässiga upplevelsen. Här uppmanas kunden att svara 

på frågeställningar hur de kände sig under tiden de befann sig på banken 

(Russel & Mehrabian, 1977). Nedan gestaltas ett exempel på svarsalternativ i 

en semantisk differentiell skala ur vår enkät. 
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Figur 3: Exempel från enkäten på en semantisk differentiell skala.  

 

 

3.6. Databearbetning  

En tvåvägs ANOVA med deltagarens kön (man, kvinna) och kundvärdens 

bemötande (emotionellt, professionellt) som oberoende variabler användes för 

att studera hur kundvärdens bemötande påverkade deltagarnas 

kundtillfredsställelse, glädje och upprymdhet. Tvåvägs-analys, relevant i detta 

fall, besvarar frågan ifall det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan 

medelvärden i olika grupper (Olsson & Sörensen, 2007) 

Samtliga dataanalyser utfördes i SPSS (Statistical package for the social 

sciences). SPSS är ett program som analyserar kvantitativ data och ett digitalt 

mjukvaruprogram för att urskilja olika samband och beroenden (Field, 2009). 

Relevanta värden beräknas i syfte att upptäcka signifikanta skillnader mellan 

grupperna som sedan stärks med hjälp av outlieranalys och t-test. En 

observation som märkbart avviker från ett urval kallas för outliers. Vanligtvis 

är 5 procent den accepterade signifikansnivå, men Gustafsson (2008) nämner 

att en signifikansnivå som understiger 10 procent anses ändå räcka. I en 

outlieranalys tar man bort de värden som skiljer sig för att skapa en bild som 

bättre speglar verkligheten med en signifikansnivå på antingen 1 eller 5 

procent (Hodge & Austin, 2004). Deltagare med ett z-värde bortom ett på ± 3 

standardavvikelser på någon av beroendevariablerna behandlades därför som 

outliervärden i föreliggande uppsats och exkluderades från senare analyser 

(Hansen et al., 2013). 

Ett t-test kan användas i en jämförelse av medelvärden mellan två 

normalfördelade populationer för att bekräfta att skillnaden mellan värdena i 

de två grupperna inte har uppstått av slumpen (Field, 2009).  

Kundflödet på Swedbank är ungefär 150st kunder per dag. Totalt deltog 210 

kunder i studien vilket innebär att många kunder inte ville eller kunde delta i 

undersökningen. Dessa kallas enligt Olsson och Sörensen (2007)  för externt 

bortfall och kan skilja sig från övriga kunder så att resultaten kan bli lite 

snedvridna. Det är omöjligt och veta om resultatet hade blivit annorlunda om 

flera deltagare deltog i studien. Det viktiga är att alla kunder är välkomna att 
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delta i studien, detta innebär att oavsett ärendetyp blir alla kunder tillfrågade 

att delta i studien.  

Olsson och Sörensen (2007) talar även om internt bortfall vilket innebär att 

vissa frågor kan sakna svar. Även om vi hade ett väl strukturerat frågeformulär 

så var det några kunder som inte svarade på vissa frågor som enligt Creswell 

(2013) kan vara till problem för resultatet. När data importeras till SPSS ger 

den användaren en klar bild av vilka frågor som saknar svar och dessa kan 

komma att uteslutas från studien. Problemet med att utesluta bortfallet är inte 

alltid det bästa på grund av att de deltagarna kan vara av samma karaktär 

(Olsson & Sörensen, 2007), exempelvis enbart 25-åriga män. 

 

3.7. Validitet och Reliabilitet 

Validitet handlar om att undersökningen mäter det som faktiskt ska mätas och 

att det som mäts stämmer överrens eller speglar det begrepp som är intressant 

för studiens syfte (Olsson & Sörensen, 2007). 

För att kunna forska kring ett begrepp måste ett sätt att mäta det eftersökta 

begreppet skapas (Bryman, 1997). Det är därför viktigt att enkäten för 

undersökningen mäter det som efterfrågas. Det innebär för denna studie att 

mäta ifall en kundvärds bemötande påverkar kundernas nivå av 

tillfredsställelse under ett bankbesök. Enligt Belson (1986) kan validitet stärkas 

genom att använda sig av frågor som har förekommit i tidigare studier. Med 

hjälp av CTF Karlstad har enkät-frågor skapats genom frågeställningar, 

tidigare använda i studier av representanter från CTF och välkända forskare 

inom service management såsom Wirtz och Lee (2003) samt Mehrabian och 

Russel (1978). 

När mätningar med samma mätinstrument överensstämmer kallas det 

reliabilitet, alltså att undersökningen får samma resultat varje gång vi mäter. 

Om undersökningen ger en hög grad av överensstämmelse tyder det på hög 

reliabilitet (Olsson & Sörensen, 2007).   

Genom olika orsaker och hot kan reliabiliteten för en undersökning försvagas 

eller till och med förstöras, det är därför viktigt att planera och identifiera de 

hot som kan försvaga reliabiliteten (Creswell, 2013). I vår studie anser vi att 

det finns tre hot som vi inte kunde styra över; kundflödet och kundvärden 

som hamnar i längre konversationer med kunderna samt övrig personals 
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bemötande utöver kundvärden. Risken finns att kundflödet varierar olika 

dagar vilket leder till att det vid vissa tillfällen kan bli ett stort kundflöde 

respektive litet. Det är svårt och förutse kundflödet när just experimentet 

utförs respektive hur kundflödet annars kan se ut på Swedbank. För att i 

största mån undvika detta hot används ett emotionellt bemötande förmiddag 

ena dagen och eftermiddag nästa dag, som tidigare förklarat i en ABBA-

design.  

För att reliabilitet skall uppnås för kundnöjdhet (α = 0,904), glädje (α = 0,93) 

och upprymdhet (α = 0,86) i enkäten beräknas Cronbach’s alfa. Cronbach’s 

alfa beräknas i SPSS och är det vanligaste reliabilitetsmåttet i dessa 

sammanhang. Ett värde som är lika med eller högre än alfavärdet 0,7 betyder 

att reliabiliteten för indexet är tillräckligt (Field, 2009) kundtillfredsställelse är 

indexerat på frågeställningarna mycket nöjd, behaglighet, njutning och tillfreds 

som ovanstående nämnt är vedertagna i tidigare studier av Wirtz och Lee 

(2003). Glädje är indexerat på frågeställningarna munter, glad, positiv och på 

gott humör samtidigt som upprymdhet är indexerat på frågeställningarna aktiv, 

vaken och nyfiken. 

  

3.8. Etisk övervägande  

Kunderna på Swedbank blir ombedda att delta i en kundundersökning men 

väljer själva om de vill delta i studien eller inte. Kort introduktion om studien 

ges ut till kunderna av enkätsamlaren om studiens syften och hur lång tid 

enkäten tar. Kunderna blir även informerade om att studien görs i samarbete 

med Karlstad Universitet samt att resultatet av studien kommer presenteras i 

en kandidatuppsats. Vi har valt att inte ta emot namn från de olika kunderna, 

det innebär att enkäterna inte kan kopplas till en specifik kund. Anledningen 

till anonymiteten är att ta hänsyn till varje individs önskan om att vara anonym 

samt för att inte bryta mot behandling av personuppgifter som är en del av 

banksekretessen (Olsson & Sörensen, 2007). 
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 Resultat/ Empiri 4.

 

4.1. Kundtillfredsställelse 

En tvåvägs-ANOVA med kundtillfredställelse som beroende variabel och 

deltagarnas kön (man, kvinna) samt kundvärdens bemötande (profesionellt, 

emotionellt) som oberoende variabel visade på en statistiskt signifikant 

huvudeffekt för kundvärdens bemötande (F(1,203) = 8,266, p = 0,004). 

Kunder som blev välkomnade av en emotionellt agerande kundvärd 

(Medelvärde (M) = 3,06; Standardavvikelse (SD) = 0,95) upplevde högre nivå 

av kundtillfredställelse än kunder som blev välkomnade av en profesionellt 

agerande kundvärd (M = 2,66: SD = 1,25).  

Analysen visade även en statistik signifikant huvudeffekt för kundernas kön 

(F(1,203) = 3,406, p = 0,066). Resultatet visade att könen var signifikanta, män 

(M = 2,76, SD = 1,27) och kvinnor (M = 2,98, SD = 0,95).  

Mellan kundvärdens bemötande och kundernas kön (F(1, 203) = 4.48, p = 

0,035) förligger det en statistiskt signifikant interaktionseffekt mellan 

kundernas kön; man (M = 2,76,  SD = 1,27) respektive kvinna (M = 2,98, SD 

= 9,95), samt kundvärdens bemötande; emotionell (M= 3,06, SD= 0,95) 

respektive professionellt (M= 2,66, SD=1,25). 

Det gjordes i en outlieranalys av datan som resulterade i att tre outliervärden 

togs bort. Intervallet mellan -3 och 3 var alltså de enda värden med i studien 

vilket omvandlade den tidigare marginellt signifikanta effekt av bemötandet till 

en statistiskt signifikant effekt. Detta var för både det professionella och det 

glada bemötandet men för att undersöka interaktionseffekten närmare 

genomfördes oberoende T-test mellan män och kvinnor i de två 

kundvärdsbetingelserna (t(95) = 2.41, p = 0,018). T-testet bekräftar att det 

finns en interaktionseffekt på en signifikansnivå av 0,018. Betingat att 

bemötandet är professionellt upplever männen alltså en signifikant skillnad av 

mindervärdig tillfredsställelse jämfört med kvinnor. 

Påverkan av kundtillfredsställelse vid det emotionella bemötandet ger alltså 

minimal skillnad mellan män (M = 3,08, SD = 1,02) och kvinnor (M = 3,04, 

SD = 0,87), se tabell 1, figur 4. Däremot ger effekten av en mer profesionell 

kundvärd en intressantare inverkan på män (M = 2,32, SD = 1.43) i jämförelse 

med kvinnor (M = 2.92, SD = 1,02). Enligt de medelvärdena visar det sig 
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alltså att mäns uppfattade nivå av kundtillfredsställelse minskar när de möts av 

en profesionell kundvärd i jämförelse med kvinnan. 

 
Figur 4: Resultat av jämförelse mellan uppfattad kundtillfredsställelse för kunder beroende 

av en kundvärds bemötande i en bankkontext.  

 

4.2. Glädje 

En tvåvägs-ANOVA med glädje som beroende variabel och deltagarnas kön 

(man, kvinna) samt kundvärdens bemötande (professionellt, emotionellt) som 

oberoende variabel visade på en statistiskt signifikant huvudeffekt för 

kundvärdens bemötande (F(1,203)=5.85, p=0,016). Kunder som blev 

välkomnad av en emotionellt agerande kundvärd (M=3,40: SD= 0,083) 

upplevde mer glädje än kunder som blev välkomnad av en professionellt 

agerande kundvärd (M=3,09: SD=1,24).  
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Analysen visade också på en signifikant huvudeffekt för kundernas kön 

(F(1,203)=6,23, p=0,013). Analysen visade alltså att könen hade en statistisk 

signifikant huvudeffekt mellan män (M=3,09, SD=1,26) och kvinnor 

(M=3,41, SD=0,77). Vi analyserade även en interaktionseffekt mellan 

kundvärds bemötande och kundernas kön (F(1,203)=0,391, p= 0,532) men 

dock visade resultatet ingen signifikant effekt 

 

4.3. Upprymdhet 

En tvåvägs-ANOVA med upprymdhet som beroende variabel och deltagarnas 

kön (man, kvinna) samt kundvärdens bemötande (professionellt, emotionellt) 

som oberoende variabel visade ingen signifikant huvudeffekt för kundvärdens 

bemötande (F(1,203) = 0,76, p = 0,39). Interaktionseffekten mellan 

bemötande och kundernas kön visade heller ingen signifikant effekt (F(1,203) 

= 0,145, p = 0,70).   

Resultatet visade däremot en statistiskt signifikant huvudeffekt mellan 

kundernas kön (F(1,203) = 5.26, p = 0,023). Männens generella nivå av 

upprymdhet (M = 2,83, SD = 1,31) var lägre än kvinnornas (M = 3,18, SD = 

0,94) oberoende typ av bemötande. 
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 ANALYS 5.

 

5.1. Kundvärdens påverkan på kundtillfredsställelse 

Det huvudsakliga syftet med studien är att beskriva om en kundvärd påverkar 

kundernas tillfredsställelse på en bank. Resultat som sträcker sig utanför syftets 

ramar kommer också analyserars såsom skillnaden mellan kundernas kön (man 

, kvinna) respektive en interaktionseffekt. För att förtydliga är alltså studiens 

huvudsyfte hur kundtillfredsställelsen påverkas av en kundvärd men att 

ytterligare resultat framkom såsom att en kundvärd påverkade 

kundtillfredsställelsen olika beroende på vilket kön kunden hade. 

 

Om ett leende kan påverka kunders nivå av tillfredsställelse grundar sig på 

Söderlund och Rosengrens (2008) avhandling vars slutsats att ett leende 

påverkar kundtillfredsställelse kan liknas med vår. Det intressanta är att en 

huvudeffekt observeras som visar att kundernas nivå av tillfredsställelse är 

beroende av bemötandet från kundvärden.  I nedanstående stycke presenteras, 

enligt oss, en viktig faktor vi anser ha en betydelsefull effekt på studiens 

resultat följt av mer djupgående analys. 

Med hänsyn till att Swedbanks specifika tjänsteprocess innebär det en längre 

interaktion mellan rådgivare/kund än mellan kundvärd/kund, har rådgivarens 

interaktion med kunden antagligen större påverkan. Tidigare forskning har 

fastställt att resan under just tjänsteprocessen är viktigare än slutresultatet för 

att skapa en tillfredsställd kund (Klaus & Maklan, 2013) och som Bitner (1992) 

påstår har kunder och anställda en ömsesidig påverkan av varandra som en del 

av tjänstelandskapet.  Den sociala faktorn har också en stark inverkan på den 

upplevda kvaliteten (Baker et al., 1994) och följaktligen inverkan på 

kundtillfredsställelse (Lewis & Sourelis, 2006). Sammanfattningsvis har 

rådgivaren alltså ett tidsmässigt övertag i att påverka kunden i jämförelse med 

kundvärden. Baker et al. (1994) tillägger däremot att när en anställd i butiken 

hälsade kunden välkommen upplevdes kvaliteten som högre och att även 

vänlighet sågs vara associerad med kundtillfredsställelsen (Grandey et al., 

2005); något vi tolkar leder till att både rådgivarens och kundvärdens 

prestation tillsammans påverkar kundens nivå av tillfredsställelse mer eller 

mindre. Analysen av ovanstående diskussion är att även om kundvärden inte 

har lika lång interaktion med kund jämfört med en rådgivare ser vi ändå en 
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effekt av kundvärdens bemötande så tillvida att det emotionella bemötande 

ledde till en ökad kundtillfredsställelse. Det emotionella bemötandets 

signifikanta effekt på kundernas nivå av tillfredsställelse stämmer alltså överens 

med Söderlund och Rosengrens (2008) studie att ett leende leder till ökad 

kundtillfredsställelse. Faktumet att deras studie utförs i en resebyrå anser vi 

stärka detta fenomens kontextuella utbredning eftersom vår studie utförs i en 

bank. 

Ytterligare framkommet resultat i studien är skillnaden mellan kundernas kön.  

Männen har uppenbarligen en mindervärdig nivå av kundtillfredsställelse i 

jämförelse med kvinnor. Detta fenomen finns enligt oss veterligen ingen 

forskning om men tycker att det är intressant att diskutera. Som tidigare nämnt 

är syftet med studien att analysera om kundvärden påverkar kundernas 

tillfredställelse, vilket i resultatet påvisades påverka positivt. Anledningen till 

att vi även vill analysera ett ytterligare resultat som framkom utöver studiens 

syfte är att kunderna som befinner sig på banken har olika kön (man , kvinna) 

och därför är viktigt att även diskutera hur dessa påverkades.  För att analysera 

fenomenet djupare tar vi upp detta i avsnittet för samband där även glädje och 

upprymdhet tas hänsyn till.  

Oss veterligen finns ingen forskning som kommit fram till fenomenet av en 

interaktionseffekt mellan könen och bemötandet; männens tidigare nämnda 

mindervärdiga nivå av tillfredsställelse jämfört med kvinnor beroende av ett 

professionellt bemötande. En parallell kan dras till Otterbring et al. (2014) som 

kom fram till att män som kundvärdar kan skapa en dominanseffekt gentemot 

män och därför ett ökat köpbeteende. Det ökade köpbeteendet antar vi kan 

jämföras med männens mindervärdiga nivå av tillfredsställelse (Mehrabian & 

Russel, 1978) på grund av att vår studie består av en faktor som av oss anses  

också kan ge en dominanseffekt; det professionella bemötandet. Männen 

känner sig alltså mer dominerade av den professionella kundvärden än av den 

emotionella men också i tillägg att det är en manlig kundvärd. 

Dominanseffekten från vår studie gav inget utslag men med Otterbring et al. 

(2014) som teoretiskt stöd anser vi att detta fenomen har stötts på tidigare och 

stärker vår teori att män påverkas av en dominant (manlig) eller dominant 

agerande (professionellt bemötande) kundvärd. 

Huvudsyftet med studien är att undersöka kundvärdens påverkan av 

kundtillfredställelsens och därför förtydligar vi med en kort sammanfattning 

för analysen av just kundtillfredsställelsen. Det emotionella bemötandet anses 

sammanfattningsvis alltså vara en framgångsfaktor med stöd från studieresultat 
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men även från Bakers et al. (1994) forskning som påvisar att om en kund 

välkomnades av en anställd med rätt social struktur, tolkat som ett emotionellt 

bemötande, upplevdes en högre kundtillfredsställelse. Som tidigare nämnt 

stödjer även Söderlund och Rosengrens (2008) forskning samma resultat men 

med ett leende, i vårt fall emotionellt bemötande, istället för ”rätt social 

struktur” (se t.ex. Baker et al., 1994).   

 

5.2. Kundvärdens påverkan på glädje 

Effekten av glädje anser vi som högst intressant eftersom kundvärdens 

kortvariga interaktion med kunden gav en statistiskt signifikant effekt. Den 

visade alltså att effekten av kundvärdens emotionella bemötande påverkade 

kundens känsla av glädje positivt jämfört med det professionella bemötandet. 

Shaver et al. (1987) bekräftar likvärdigt fenomenet utifrån sin studie om att ett 

leende skapat en upplevelse av positiva känslor, se även Söderlund och 

Rosengren (2008).  

Även med perspektivet på glädje vill vi belysa att interaktionstiden med 

kundvärden är kortvarig men ändå påverkat kunden tillräckligt enligt resultatet. 

Det här anser vi ger tyngd till sättet att se på hur kundvärden kan påverka som 

ensamstående faktor. Resultatet säger alltså klart och tydligt att kundvärdens 

bemötande har en signifikant effekt utan hjälp av omgivningen, rådgivarens 

prestation eller andra störande faktorer. Söderlund och Rosengrens (2008) 

studie stärker detta genom påståendet att leendet är ett viktigt ansiktsuttryck i 

den bemärkelsen att de skapar upplevelsen av positiva känslor. 

Ytterligare framkommet resultat visar också att känslan av glädje även påvisade 

en skillnad i att kvinnor generellt känner sig gladare jämfört med männen. Att 

göra en analys utifrån att kvinnornas genomsnittliga känsla av glädje är större 

än mannens anses inte är möjligt. Tidigare forskning angående skillnader 

mellan kön har oss veterligen inte iakttagits och därför tar vi inte ställning till 

detta som en ensamstående faktor och anser vi istället skall jämföras 

tillsammans med resultaten för kundtillfredsställelse och upprymdhet. Denna 

analys görs i avsnittet för samband. 
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5.3. Kundvärdens påverkan på upprymdhet 

Upprymdhetens effekt kan bara ses utifrån ett könsperspektiv. Hur ställning 

till det här fenomenet tas som ensamstående faktor anser vi heller inte är 

möjligt och måste därför jämföras med resultaten av kundtillfredsställelse och 

glädje i avsnittet för samband. 

Enligt Mehrabian och Russel (1978) sker ett samband mellan glädje och 

upprymdhet, nämligen att närmandebeetendet (kundtillfredsställelse som 

fokus) ökar i takt med upprymdhet dock med antagandet att individerna 

upplever glädje i situationen. Baker et al. (1994) påstår att om den sociala 

faktorns struktur är rätt ökas kundens känsla av upprymdhet men i vår studie 

ses bara en effekt mellan kundernas kön.  

Ytterligare framkommet resultat är även här männens mindervärdiga nivå av 

upprymdhet jämfört med kvinnorna oavsett bemötande. Det har oss 

veterligen inte framkommit i tidigare forskning och analyseras i avsnittet för 

samband.  

 

5.4. Samband – Kundvärdseffekt av kundtillfredsställelse, glädje och 
upprymdhet samt skillnaden mellan könen 

För att gestalta det resultat som framkommit med hänsyn till könsskillnaderna 

samt de tre faktorerna skapade vi ett diagram i syfte att visa sambandet mellan 

faktorerna glädje, upprymdhet och kundtillfredsställelse samt männens 

generellt mindervärdiga nivå av dessa. Denna analys sträcker sig utanför 

studiens huvudsyfte men är enligt oss ett intressant fynd och tas därför med. 

Den främsta anledningen till denna analysmodell är för att gestalta de 

signifikanta skillnader som framkommit mellan könen men också analysera ett 

samband mellan kundtillfredsställelse, glädje och upprymdhet; benämnt 

kundvärdseffekt. Kundvärdseffekten är den påverkan kundvärden har på 

kunderna i en bank sett utifrån de 3 faktorerna. 

De iakttagelser vi gjort gestaltas i figur 5. Värden som tas hänsyn till är varje 

köns (man, kvinna) medelvärden av bägge bemötandena där det tydligt visas 

att kvinnans nivå av kundtillfredsställelse, glädje och upprymdhet (mörkröda 

fältet) överstiger männens värden. Det eget utformade diagrammet tar hänsyn 

till de tre faktorernas skillnad mellan könen  grundat på att de generella 

medelvärdena för kvinnan är högre i genomsnitt. Det mörkröda fältet visar, 
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icke statistiskt proportionerligt, kvinnans högre nivå av kundtillfredsställelse, 

glädje och upprymdhet jämfört med männens (ljusröda fältet). De färgade 

fälten genomskärs av en linje som visar den genomsnittliga nivån av glädje för 

varje kön där skärningspunkterna 1 och 2 är männens respektive kvinnornas i 

denna studie. Linjen för glädje lutar successivt brantare ju högre nivå av 

upprymdhet det uppgår till beroende på att sambandet mellan upprymdhet 

och glädje grundas på att glädje ökar ifall personen blir mer upprymd under 

tiden (Mehrabian & Russel, 1978) samt att den kan ökas som en faktor för sig 

själv, därav den branta kurvan för glädje. Om glädje endast ökas som en faktor 

för sig själv och inte beroende av upprymdhet skulle linjen för glädje rimligtvis 

varit linjär. 

Sammanfattningsvis är de färgade fälten en effekt skapat av kundvärden 

utifrån linjen för glädje som benämns ”Kundvärdseffekt”. Dras ett horisontellt 

streck från punkten för glädje ger kundvärdseffekten en nivå av 

kundtillfredsställelse. Punkten för glädje är som tidigare nämnt en faktor som 

kan påverkas av för sig själv men kan exempelvis också påverkas positivt av att 

nivån av upprymdhet ökas (Mehrabian & Russel, 1978), därav den branta 

kurvan. Därför befinner sig upprymdhet på x-axeln och bestäms inte av glädje, 

den påverkar istället glädje.  

Utifrån perspektivet av skillnaden mellan könen har männen (ljusröda fältet) 

sammanfattningsvis förklarat en lägre nivå av kundvärdseffekt än kvinnor 

(mörkröda fältet + ljusröda fältet). I avsnitten för analys av 

kundtillfredsställelse påstår vi att det uppstått en dominanseffekt (Otterbring 

et al., 2014); männens mindervärdiga nivå av kundtillfredsställelse. Men i den 

situationen var det endast utifrån det professionella bemötandet. I figur 5 tas 

istället både det emotionella och professionella bemötandet hänsyn till men för 

att koppla dominanseffekt till figur 5 tas endast faktumet att det är en manlig 

kundvärd hänsyn till. Den manlig kundvärden påverkar de manliga kunderna i 

mindre skala såtillvida att kundtillfredsställelse, glädje och upprymdhet är 

mindervärdiga jämfört med kvinnorna; en mindervärdig kundvärdseffekt. 
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Figur 5: Modell av effekten från ett bemötande av en manlig kundvärd i en bank. 
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 Slutsats  6.

Syftet med studien har varit att beskriva en kundvärds påverkan i en bank 

utifrån dennes bemötande. Nedan dras slutsatser hur kundvärden påverkar 

kundernas nivå av kundtillfredsställelse.  

I teoriavsnittet sammanfattades de viktiga teorierna till en modell (se figur 6)  

som tydliggjorde hur vi tolkade dem tillsammans. Vi återkopplar modellen till 

våra studieresultat samt tidigare forskning för att stärka den ytterligare i 

slutsatsen. 

Efter analysen anser vi kunna dra slutsatsen att exempelvis ett emotionellt 

bemötande påverkade kundens känsla av glädje positivt. Vi antar då att det 

emotionella bemötandet från kundvärden är en glädjande emotion som smittar 

av sig till kunden så att även den blir glad (se t.ex. Barger & Grandey, 2006).  

En bank som har en kundvärd anser vi alltså skall bemöta kunden med ett 

emotionellt bemötande för att framkalla ökade känslor av glädje men även 

upprymdhet. Upprymdheten är som tidigare nämnt den faktor som höjer 

nivån av glädje (Mehrabian & Russel, 1978). De faktorerna anser vi därefter 

leda till en positiv effekt på kundtillfredsställelsen (se t.ex. Mehrabian & 

Russel, (1978) och figur 6).  

 

 
Figur 6: Modell av hur en kundvärds bemötande kan påverka kunders nivå av 

tillfredställelse under ett bankbesök. 
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Utifrån Söderlund och Rosengren (2008) samt våra studieresultat kan vi även 

hävda att ett emotionellt bemötande (ett leende) direkt kan påverka nivån av 

kundtillfredsställelse, se figur 6. I det fallet definieras glädje och upprymdhet 

inte som påverkande faktorer.  

Det ytterligare framkomna resultatet av att kvinnor generellt är mer 

tillfredsställda, upprymda och glada är ett påstående endast grundat på vår 

studie. Det tillhör inte huvudsyftet med studien men anses vara intressant att 

nämna med tanke på att de tre faktorerna har visat en statistiskt signifikant 

effekt mellan kundernas kön. Vår slutsats av detta fenomen är en parallell som 

dras utifrån Otterbrings et al. (2014) teori om dominanseffekt.  Vi antar därför 

att en viss dominanseffekt kan ha uppstått gentemot männen framförallt på 

grund av att en manlig kundvärd bemött kunderna. Det innebär att männen 

blir påverkade av bemötandet från en manlig kundvärd såtillvida att de 

upplever mindervärdiga nivåer av kundtillfredsställelse, glädje och upprymdhet 

i jämförelse med kvinnorna. 

Utifrån analysen kan vi också dra slutsatsen att det professionella bemötandet 

skapar en dominanseffekt (Otterbrings et al., 2014), dock enbart för 

kundtillfredsställelse. Detta tolkar vi som att männen ser det professionella 

bemötandet som ett dominant agerande och därför upplevs en mindervärdig 

nivå av kundtillfredsställelse.  

Fenomenet kring dominanseffekt diskuteras vidare i avsnittet för förslag till 

framtida forskning. 
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 Förslag till framtida forskning 7.

Kvinnorna visade generellt högre nivå av kundtillfredställse, glädje och 

upprymdhet. Eftersom studien utfördes på en bank anser vi att en studie bör 

utföras i en annan kontext för att se om samma resultat uppstår.  

Ytterligare ett förslag tar hänsyn till faktumet att vi har använt oss av en manlig 

kundvärd. Vi anser det påverka den manliga kundens nivå av 

kundtillfredställelsen men också glädje och upprymdhet. Eftersom en antagen 

dominanseffekt uppstått (se Otterbring et al. 2014), beroende av den manliga 

kundvärden bör en studie med en kvinnlig kundvärd också utföras. 
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