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Bakgrund: På finansmarknaden råder hög konkurrens och bankerna i branschen 

säljer ofta likartade produkter och tjänster. Det krävs därför att bankerna 
särskiljer sig på något annat sätt än genom produkter och tjänster. 
Privatrådgivarna på bankerna är de personer som träffar kunderna och 
innehar därför en viktig roll i relationsskapandet med kunderna för att 
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Syfte:  Syftet med studien är att få ökad förståelse för hur privatrådgivarna 

arbetar för att uppnå maximal kundnöjdhet och kundlojalitet. Vi kommer 
även göra en jämförelse mellan kundernas och privatrådgivarnas 
uppfattning kring dialogen i rådgivningsmötet. Vi vill genom dessa två 
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kunder och privatrådgivare. Vi har även genomfört kvalitativa intervjuer 
med sex respondenter som arbetar som privatrådgivare på 
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lojala kunder. Diskrepans finns dock mellan vad kunderna och 
rådgivarna tycker om det rådande arbetssättet i aspekterna förberedelse, 
engagemang och generell nöjdhet. Studien visar även att 
Länsförsäkringar Kalmar har en stor andel lojala kunder genom 
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Background: The financial market is highly competitive and the banks in the industry 

often sell similar products and services. It is therefore required that banks 
differentiate themselves in any other way by the products and services. 
Private advisors at banks are the people who meet the customers and 
carries an important role in creating relationships with customers to 
increase customer satisfaction and customer loyalty. 

 
Purpose:  The purpose of the study is to gain understanding of how private advisors 

work to achieve maximum customer satisfaction and customer loyalty. 
We will also make a comparison between the customers' and private 
advisors' perception of the dialogue in the counseling session. We want 
to use these two subsidiary aims to contribute to the general knowledge 
about the factors that are important and what the banking industry in 
general should focus on.  

 
Method:  In order to achieve the purpose of the study, we have worked with an 

abductive method. We have collected quantitative data in the form of 
questionnaires from Länsförsäkringar Kalmar's customers and private 
advisers. We have also conducted qualitative interviews with six 
respondents who work as private advisors at Länsförsäkringar Kalmar. 
The collected material is explained using a theoretical framework to 
answer the study's purpose and research question. 

 
Conclusion: We have described how private advisors at Länsförsäkringar Kalmar 

work to achieve maximum customer satisfaction and customer loyalty. 
We have concluded that the advisers are doing a very good job. As a 
result they have satisfied and loyal customers. There is a discrepancy 
between what customers and advisers think in aspects of preparation, 
dedication, and overall satisfaction. The study also shows that 
Länsförsäkringar Kalmar has a large share of loyal customers through the 
measurement method Net Promoter Score. 

 
Keywords:  Länsförsäkringar Bank, the advisers working, customer satisfaction, 

customer loyalty 
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1  Inledning 

I det första inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till vårt forskningsproblem och 

varför rådgivningsmötet i bank är intressant att studera. Vidare förs en 

problemdiskussion som leder fram till studiens problemformulering samt syfte. 

 

1.1  Bakgrund 

Kundernas förtroende till finansbranschen är idag ojämnt fördelat, vilket bland annat tar 

sig uttryck i att personer har engagemang i flera olika banker. Rörligheten mellan 

bankerna har dock inte ökat så mycket som branschen först antagit. Istället för att byta 

bank plockar kunderna olika tjänster från olika banker för att fylla sina behov. För fem 

år sedan var andelen privatkunder som hade sitt bankengagemang utspritt på flera 

aktörer 30 procent och idag har andelen stigit till 50 procent. Johan Parmler, VD för 

Svenskt Kvalitetsindex, säger att en stor del av bankkunderna egentligen tycker om 

känslan att samla sin bankaffär och således få exempelvis 10 punkter i rabatt på bolånet 

(1 punkt motsvarar 0,01 procent). Att fånga in kunder som samlar sitt engagemang kan 

bli svårt om fler sprider ut det på flertalet aktörer. Parmler nämner också att svenska 

fullservicebanker, storbankerna, inte riktigt hittat strategin för att möta 

omvärldsförändringar i form av exempelvis digitaliseringen som sker. (Svenskt 

Kvalitetsindex, 2015) 

 

I en rapport från Konkurrensverket (2013) framkommer det att för svenska hushållens 

ekonomi är den finansiella tjänstesektorn av stor betydelse. Anledningen är att 

kostnaderna för dessa tjänster utgör en stor del av hushållens utgifter varje månad. 

Rapporten nämner att de avgörande finansiella tjänsterna för kunders privatekonomi är: 

inlåning, bolån och fonder. 

 

Det saknas heltäckande statistik över privatkonsumenters sparande, men Fondbolagens 

Förening har i en undersökning gjord 2014 sammanställt att 76 procent av de tillfrågade 

sparar i fonder. Av dessa har 54 procent efter rekommendation av rådgivare valt fond 

och 40 procent nämner att de fått fondrådgivning de två senaste åren. En annan 

undersökning som gjorts av TNS Sifo, Konsumentverket, Finansinspektionen och 

Pensionsmyndigheten för 2013 visar att 28 procent någon gång under sitt liv tagit 

kontakt med ett företag som erbjuder rådgivning eller förvaltning av sparande för köp 
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av finansiella produkter. 13 procent nämner även att de betalat för privatekonomisk 

rådgivning. Aktörer som bland annat erbjuder tjänster som finansiell rådgivning är 

banker och sparbanker (Finansinspektionen, 2015). 

 

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till vid kontakt med privatrådgivare på en bank är 

produkten bolån, vilket är en av tjänsterna bankerna erbjuder som är viktig för 

privatekonomin. Svenskt Kvalitetsindex (2015) undersökning visar att endast fem 

procent av de tillfrågade i studien anser att det egna lånet bidrar till ekonomisk oro, 

samt att de kunder som prutat på sitt bolån, närmare 60 procent, är inte mer nöjda. 

Undersökningen visar att branschen därför har mycket nöjdhet hos kunderna att vinna 

genom att öka transparensen. Lyckas bankerna visa att de går kundens ärenden och väg 

så kommer bankerna hamna i ett helt annat ljus än idag, ett uppskattat ljus (Svenskt 

Kvalitetsindex, 2015). 

 

Det sker en ständig förändring på såväl utbuds- som efterfrågesidan i den finansiella 

sektorn, vilket är ett resultat av den fortsatta utvecklingen av informations- och 

kommunikationsteknologi, internationalisering, branschglidningar och nya regelverk 

(Konsumentverket, 2013). Förändringen driver således den tekniska utvecklingen 

framåt eftersom bankkunder idag föredrar att i allt högre utsträckning utföra sina 

bankärenden via dator eller mobiltelefon. Därför har de traditionella bankkontoren fått 

mindre betydelse när det gäller traditionella banktjänster. Den nya tekniken har även 

banat väg för etablering av nya banker och på så vis har konkurrensen ökat (Svenska 

Bankföreningen, 2014). 

 

Falkman (2004) nämner att marknaden för sparande, som tidigare nämnts, kontinuerligt 

utvecklas och ökar skapas det allt fler produkter och tjänster för att möta 

konsumenternas efterfrågan. Förändringsprocessen inom de finansiella produkterna och 

tjänsterna påverkar ekonomin för hushållen och av denna anledning finns reglering 

inom området, exempelvis skattelagstiftning. Det uppstår även varierande grader av risk 

vid olika typer av placeringar och risken står i relation till investerarnas förmåga att 

förvärva information, samt utvärdera denna beträffande placeringen. För att 

privatpersoner ska sköta sin ekonomi på bästa sätt krävs informationsinsamling kring 

omvärlden, vilket kan vara väldigt tidskrävande. Den främsta anledningen till att 

privatpersoner tar hjälp av en finansiell rådgivare, exempelvis på en bank, är att de ofta 
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saknar intresse och förmåga att på egen hand bestämma vilka typer av placeringar som 

är fördelaktiga för deras aktuella ekonomiska situation. Privatpersoner är beroende av 

finansiella rådgivningstjänster från en, exempelvis bankrådgivare, som är insatt i både 

det ekonomiska systemet, men också i kundens ekonomiska situation för att ge adekvata 

råd (Falkman, 2004). 

 

På finansmarknaden där hög konkurrens råder, säljer bankerna ofta likartade produkter 

eller tjänster till sina kunder. Det gäller då att konkurrera med något annat för att sticka 

ut från mängden, exempelvis genom att utveckla och vårda relationen till sina kunder 

(Kahn, 1995). Det är mer kostsamt för företag att värva nya kunder än att försöka 

behålla de gamla (Keller & Kotler, 2012). Då högre konkurrens råder har det blivit 

vanligare att företagen börjat lägga allt större fokus på sina befintliga kunder. Det är 

viktigt att förstå vilka behov och förväntningar kunden har på produkter och tjänster. 

Vidare är det även viktigt att försöka vinna sina kunders förtroende gentemot 

konkurrenterna (Grönroos, 2015). En annan viktig aspekt är en lojal kund, vilket kan 

definieras som en återkommande kund med en positiv attityd till företaget i jämförelse 

med dess konkurrenter. Lojalitet är mätbar och kunderna som är lojala föredrar ett visst 

företag framför ett annat, kunderna som är lojala genomför även upprepade köp hos 

företaget i fråga (Kotler & Armstrong, 2015). 

 

Eftersom det är privatrådgivarna som träffar kunderna har de en viktig roll i 

relationsskapandet med kunden vilket kan öka både kundnöjdhet och kundlojalitet. 

Detta bekräftas och förklaras av Fredrik Lundgren, ansvarig för forskningsprojektet SIQ 

(Swedish Standard Institute, 2015). I artikeln från Swedish Standard Institute (2015) 

nämner han att de företag som ligger i topp tittar mycket på det interna arbetssättet för 

att ta reda på varför resultaten ser ut som de gör. Lundgren fortsätter med att förklara att 

de med lägre resultat generellt sett letar mer efter externa förklaringsmodeller som kan 

förklara varför läget ser ut som det gör, exempelvis omvärldsfaktorer. Fors (2016) som 

är rådgivare på Länsförsäkringar konkretiserar detta från bankens perspektiv “Vi säljer 

ju samma produkter som alla andra banker men det är bara jag som jobbar här, det är 

det som är skillnaden vilket jag tycker jag hör från kunderna”. 

 



  
 

4 

1.2  Problemdiskussion 

Enligt Tuvhag (2012) har bankkunderna successivt blivit allt nöjdare med sin bank 

sedan början av 1990-talet. En undersökning från Svenskt Kvalitetsindex 2012 visar att 

denna uppåtgående trend har brutits och att det främst är hos storbankerna 

kundnöjdheten rasat. Det finns en mängd olika anledningar till att bankerna visar sämre 

resultat i kundnöjdhetsundersökningar, exempelvis diskussioner om bankernas 

fondavgifter och bonusar till ledningen. Gemensamt är kundernas uppfattning om att 

service har blivit allt mer drivande. Undersökningen visar vidare att det även är mindre 

troligt att kunder skulle välja om sin bank om de stod inför ett nytt val idag. Ungefär var 

tredje storbankskund är dessutom beredd att helt byta bank. Dessa faktum gör att det 

blir allt viktigare för bankerna att bemöta kunderna på ett bra sätt vid ett 

rådgivningsmöte (Tuvhag, 2012). Även den senaste undersökningen från Svenskt 

Kvalitetsindex (2015) visar att en nedåtgående trend för privatkunder håller i sig och att 

bankbranschen har allt att vinna på att tänka ett steg längre åt kunden. I dagens samhälle 

utvecklas digitaliseringen ständigt och utvecklingen går fort. Utvecklingen resulterar i 

att nya krav från kunderna skapas och ställs på bankerna att utveckla sin tillgänglighet 

och sina kommunikationskanaler. Digitaliseringen öppnar således möjligheter för både 

kunder och banker, men samtidigt påverkas också relationen och avståndet mellan 

parterna (Länsförsäkringar, 2016). 

 

Finansinspektionen har i en studie från 2015, ”Hälften av konsumenterna saknar 

grundläggande finanskunskap” visat resultat som tyder på att många vuxna i Sverige 

har kunskapsbrister när det gäller räknefärdigheter och finansiell förmåga över lag. 

Rapporten visade även betydande skillnader beroende på ålder, utbildning och kön 

(Finansinspektionen, 2015). Kunder som förstår att de är i ett kunskapsunderläge kan av 

den anledningen söka hjälp av en finansiell rådgivare, exempelvis en privatrådgivare 

hos en bank, för att få råd om placeringsalternativ med mål att skapa tillväxt på 

investerat kapital. Anledningen att kunder söker råd av en privatrådgivare är att 

personen förutsätts ha en speciell kompetens inom området. Med stöd av kompetensen 

rådgivaren besitter förväntar sig kunden bli vägledd i hur kunden bör agera i olika 

placeringssituationer. Det finns olika skäl till att en kund söker hjälp av en rådgivare 

och det vanligast förekommande skälet är att konsumenten vill ha rådgivning kring 

placering av kapital och dess förväntade värdetillväxt (Falkman, 2004). 
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Enligt Lindgren (2015), VD Sörmlands Sparbank, har majoriteten av befolkningen idag 

ett fondsparande, antingen ett personligt eller via PPM, avtalspension eller statlig 

pension och valmöjligheterna är närmast oändliga. För den individuella kundens 

optimala pensionsnivå krävs det att kunden kan göra sin egen behovsanalys för att 

kunna analysera om behov finns för ytterligare sparande eller inte. Det är dessa typer av 

frågor kunder vill ha hjälp med. Lindgren menar att standardiserade råd eller 

massinformation till viss del kan vara till hjälp men att det inte hjälper på individnivå. 

Det krävs därför rådgivning anpassad till respektive individ för att kunna hjälpa kunder 

på rätt sätt eftersom det ofta är komplicerat att ta beslut på en personlig nivå när det 

gäller vad som är bäst för en enskild individ i en given situation. 

 

Inom sparande nämner Svenskt Kvalitetsindex att kunderna kan delas in i tre olika 

grupper: de som gör allt själv, de som låter banken arbeta för dem och de som inte gör 

något alls. De första två grupperna är mycket nöjda med banksektorn medan den 

sistnämnda är missnöjd. Den första gruppen håller sig uppdaterad, omallokerar ofta och 

köper exempelvis aktier på egen hand. Den andra kategorin har varit på 

rådgivningsmöten på banken och de anser i stor utsträckning att känslan av att banken 

arbetar för kunden är viktigare än avkastningen i sig (Svenskt Kvalitetsindex, 2015). 

När det gäller den tredje gruppen finns en studie om ”Räknefärdighet och finansiell 

förmåga” som Finansinspektionen publicerade 2011. I studien beskrivs det att i många 

länder har individens finansiella beslutsfattande mer inverkan genom exempelvis ökat 

inflytande i hur pensionssparande ska investeras. Det ökande inflytandet i kombination 

med bankernas skapande av finansiella produkter till småsparare, som är mer 

komplicerade väcker frågor om hur väl rustade svenska hushåll är för att fatta rationella 

beslut. I artikeln ”Ledare: Ta ditt ekonomiska öde i dina egna händer” bekräftar 

pseudonymen Bo Haldell att bankerna utvecklar svårförståeliga produkter. Syftet med 

utvecklingen är att medvetet tjäna pengar på okunskap och Haldell råder därför 

kunderna att ta sitt ekonomiska öde i egna händer. Det finns således en annorlunda syn 

från gruppen som inte vänder sig till banken för rådgivning. De menar helt enkelt att de 

inte behöver rådgivning eftersom de anser att de gör det lika bra, eller bättre själva. 

Bankens utmaning ligger därför att skapa kundnöjdhet för de kunder som inte tar eget 

initiativ eller inte blivit kontaktade av sin bank, eftersom de kunder oftast har lägst 

förtroende för branschen (Svenskt Kvalitetsindex, 2015). 
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Enligt Svenskt Kvalitetsindex (2015) beskrivs det att god service de senaste åren har 

blivit ett allt större fokusområde för att påverka kundernas nöjdhet och lojalitet. Vidare 

nämner undersökningen att bankerna kommer vinna på att tänka ett steg längre åt 

kunderna och inte enbart agera “ordermottagare”. Som tidigare nämnts så har en 

långsiktigt nedåtgående trend konstaterats avseende hur nöjda bankkunderna är. Studien 

visar tydligt hur kundernas förtroende till sin bank minskat. Under 2015 hade 15,9 

procent mycket lågt förtroende, 54,5 procent var neutrala till sin inställning och endast 

27,7 procent hade mycket högt förtroende till sin bank (Svenskt kvalitetsindex, 2015). 

Det som gör studien intressant är att Länsförsäkringar är den bank som ökat mest i 

kundnöjdhet mellan år 2014 och 2015. En ökning från ett redan högt indextal i SKI:s 

undersökning som 2014 var 74,4 och 2015 blev 77,6. Länsförsäkringar går således mot 

bankbranschens nedåtgående trend och har istället ökat sin kundnöjdhet under dessa år. 

 

1.3  Problemformulering 

Svenskt Kvalitetsindex har i bankstudien för 2015 kunnat visa att förtroendet och 

kundnöjdheten för finansinstitut som banker är generellt lågt. Den generella trenden är 

nedåtgående, men Länsförsäkringar har mellan åren 2014 och 2015 gått emot denna 

trend. Länsförsäkringars trendbrott och faktorerna till trendbrottet jämfört med 

konkurrenterna är därför särskilt intressanta att studera. Vi har tillgång till bankens egen 

uppföljning efter rådgivningsmöte med privatkunder, som kommer ge ett större djup i 

analysen. Vi vill därför besvara följande frågeställningar: 

 

•   Hur arbetar Länsförsäkringar Bank för att skapa goda kundrelationer i det 

personliga rådgivningsmötet? 

•   Hur förhåller sig kundernas uppfattning kring dialogen i det personliga mötet 

jämfört med rådgivarnas? 

1.4  Syfte 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur goda kundrelationer skapas 

genom det personliga rådgivningsmötet på Länsförsäkringar Bank. Vi kommer också att 

göra en jämförelse mellan privatrådgivarnas och kundernas uppfattning kring dialogen i 

rådgivningsmötet. På detta sätt vill vi bidra till kunskapen om vilka faktorer som är 

viktiga och vad bankbranschen generellt bör fokusera på för att skapa en god hållbar 

relation till sina kunder. 
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2  Metod 

I det följande metodkapitlet presenterar vi hur studien har genomförts. Vi redogör för 

de metodiska val vi gjort samt tydliggör varför metodvalet har bidragit till att vi uppnått 

uppsatsens syfte. Vidare förs också en diskussion om för- och nackdelar med våra 

metodval. 

 

2.1  Förförståelse 

Gummesson (2000) beskriver begreppet förförståelse som människors insikter i ett 

specifikt forskningsproblem eller social miljö, som finns innan forskningen i ämnet 

startar. Således ses begreppet som en input. Författaren beskriver output som förståelsen 

som uppstått under arbetets gång samt efter avslutad studie. Detta betyder att det finns 

en viss förförståelse innan arbetet med en studie börjar. Gummesson (2000) menar att 

förförståelsen innefattar kunskaper, insikter och tidigare erfarenheter som forskaren har 

innan forskningsprocessen börjar (Gummesson, 2000). Outputen ser annorlunda ut 

jämfört med inputen eftersom förståelsen i ämnet som studerats har fördjupats.  

 

Vi som författare av denna studie har båda arbetat på Länsförsäkringar Kalmar under 

stora delar av vår studietid. Vi arbetar på olika avdelningar, bank- och försäkring samt 

skadeavdelningen och har således insikt i stora delar av organisationen. Vi har löpande 

genomgått internutbildningar, haft coachsamtal och dagligen haft kontakt med 

företagets kunder. Vi har således blivit involverade i arbetet med frågor relaterat till 

både kundnöjdhet och kundlojalitet, men den viktigaste erfarenheten som vi fått kring 

ämnet är framför allt genom det dagliga arbetet. Vi har själva kommit i kontakt med den 

kundnöjdhetsundersökning som Länsförsäkringar Kalmar Län gjort, men med inriktning 

på skadehantering och försäkringsrådgivning. Det vi däremot inte har fått uppleva är hur 

ett rådgivningsmöte på banken går till och hur kunderna upplever ett sådant möte med 

en rådgivare. Idén om att undersöka detta grundar sig i vår avsaknad av förståelse för 

hur Länsförsäkringars kunder upplever rådgivningsmötet, eftersom produkterna och 

tjänsterna ofta är mer komplexa än våra arbetsuppgifter. 

 

En ytterligare anledning till intresset för studien är att i egenskap av att vara anställda på 

Länsförsäkringar har vi access till en kundnöjdhetsundersökning som gjorts på 

privatrådgivarna. På så sätt kan vi jämföra det empiriska material vi sammanställer med 
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det material banken redan själva arbetar med. Det finns fördelar med att ha förförståelse 

i form av access, förkunskap och intresse men också nackdelar som förutfattade 

meningar, tolkning av resultat och lojalitet till företaget. Det är därför av största vikt att 

vi är tydliga med vad vi haft för förförståelse, tillvägagångssättet för studien och hur vi 

kommit fram till vår slutsats. Ett exempel under studien som visat på vår tydlighet är att 

vi under våra intervjuer ställt frågor och låtit respondenterna besvara dem med egna ord. 

Trots att vi många gånger förstått vad de menar eller vart de vill komma med ett svar 

har vi inte hjälpt dem att svara genom att sätta ord i munnen på dem. 

 

Vidare är det viktigt för dig som läsare av denna studie att förstå skillnaden mellan 

studien som Länsförsäkringar gjort och den studie vi genomfört. Vi har fått ta del av 

unik sekundärdata från Länsförsäkringar, som består av kundernas betygssättning av 

rådgivarnas prestation i olika delar av deras arbetssätt. Vi har dock inte haft möjligheten 

att ta del av någon information om kunderna som svarat på grund av sekretesskäl. Vi 

har heller inte kunnat påverka innehållet i undersökningen. Undersökningen som 

Länsförsäkringar gjort kan därför ses ett komplement till vår studie som analyserat 

rådgivarnas syn på dels delarna som kunderna fått besvara, men även ytterligare 

moment som varit viktiga. Vår analys kommer därför skapa en djupare förståelse än 

enbart svaren från kundernas enkäter. Den kommer även bidra till diskussionen om 

eventuell utveckling i rådgivarnas arbetssätt då det kan finnas en diskrepans mellan 

svaren från rådgivarna och svaren från kunderna. 

 

2.2  Undersökningsmetod 

I detta delkapitel redogörs för vilken typ av studie, vilken forskningsstrategi samt vilken 

forskningsansats vi valt att använda oss av för att besvara våra forskningsfrågor och 

uppnå studiens syfte. 

 

2.2.1  Fallstudie 

Bryman & Bell (2013) beskriver att om ett enda fall studeras både på ett detaljerat och 

ingående sätt så ses fallstudien som den grundläggande formen att studera fallet. Stake 

(1995) anser att fallstudieforskning används vid forskning av mer komplicerade 

problem och problem av mer specifik natur. Fallstudien som metodik kan delvis sägas 

överlappa med aktionsforskning om studien rör ett konkret fall men behöver inte betyda 
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att forskaren skapar en förändring (Wallén, 1996). Bell (2016) delar uppfattning med 

Bryman & Bell (2013) att en fallstudie är lämplig att använda sig av när forskare arbetar 

på egen hand och när möjligheten att gå på djupet och undersöka en avgränsad aspekt 

av ett problem eller fenomen, framförallt när studien begränsas av en viss tidsram. Vid 

användning av en fallstudie används enligt Olsson & Sörensen (2011) flera olika 

datainsamlingsmetoder, som beror på det aktuella forskningsperspektivet. 

 

För att inte enbart förlita sig på en enda metod eller ett angreppssätt kan en fallstudie 

vara ett medel att kombinera flera metoder. Det finns en benägenhet att förknippa en 

fallstudie med en kvalitativ forskning, vilket inte helt stämmer. Det förespråkas att de 

som väljer en fallstudiedesign använder sig av kvalitativa metoder, som exempelvis 

ostrukturerade intervjuer och deltagande observationer men det går att kombinera med 

beskrivande statistik från en kvantitativ undersökning. Detta anses vara fördelaktigt när 

forskaren vill göra en intensiv och detaljerad granskning av fallet som studeras. 

Kombinationen av de två olika metoderna kan kombineras för att komma fram till 

kunskaper som inte annars varit möjliga med enbart en kvalitativ metod. Triangulering 

är när en forskare kombinerar olika resultat från två metoder som vardera associeras 

med skilda forskningsstrategier, detta för att kontrollera resultatet som fås i de olika 

metoderna och strategierna. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Anledningen till att vi valt att använda oss av en fallstudie är för att bankbranschen och 

dess rådgivningsmöte är av en komplex natur och att ämnet är väldigt aktuellt med 

avseende på omvärldsförändringarna. Eftersom vi som forskare har en bakgrund som 

anställda på Länsförsäkringar får vi ta del av den kvantitativa kundundersökning som 

banken själva gör vilket resulterar i att fallstudien kan ses likt ett uppdrag från 

företagets sida. Vi har inom ramen för fallstudien använt oss av den kvantitativa data 

Länsförsäkringar försett oss med. Vidare har vi kombinerat detta med en kvalitativ 

metod där vi fördjupat oss i arbetssättet vid rådgivningsmöte och hur dessa påverkar 

lojalitet och nöjdhet hos bankens kunder. Vi har således skapat oss en bättre helhetsbild 

samt en djupare förståelse för att uppfylla syftet med studien. 

 

2.2.2  Val av forskningsstrategi 

Enligt Bryman & Bell (2013) finns det två generella inriktningar som forskningen kan 

anta inom företagsekonomi, nämligen kvantitativ och kvalitativ metod. Vanligtvis så 
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antar man att en fallstudie i huvudsak bygger på en kvalitativ metod. I vårt fall har vi, 

som tidigare nämnt, även fått access till bra kvantitativt material som både kan 

användas för att ifrågasätta det materialet vi fått in kvalitativt men även stärka det. Vi 

har därför använt oss av båda metoderna genom en strategi som kallas hybridmetod. 

Valet av denna metod kommer vi gå in djupare på under nästa avsnitt. Vad som ligger 

till grund för vilken metod vi valt är studiens syfte och frågeställning i kombination med 

vilken roll teorin spelar in, kunskapssynen vi besitter och vilka ontologiska 

ståndpunkter som ingår (Bryman & Bell, 2013). 

 

Den kvantitativa forskningsmetoden framställs ofta som mer inriktad på tillämpning av 

siffermässiga mätmetoder (Bryman & Bell, 2013). Kvantitativ metod kan kortfattat 

förklaras vara ett samlingsbegrepp inom forskningen där den som forskar systematiskt 

ackumulerar empirisk och kvalificerbar data, sammanfattar denna data och analyserar 

resultatet utifrån hypoteser (Nationalencyklopedin, 2016). Tillämpning av den 

kvalitativa forskningsmetoden är att föredra när forskaren vill komma åt sammanhang 

som inte uppenbarar sig direkt utan blir synligt först när man går på djupet (Eliasson, 

2013). Bryman & Bell (2013) menar vidare att kvalitativ metod lägger betoningen vid 

insamling av data och analys av denna med ord och inte siffror, som i den kvantitativa 

metoden. Forskaren försöker få antingen en helhetssyn eller mer fördjupad förståelse i 

forskningen vid tillämpning av kvalitativ metod (Nationalencyklopedin, 2016). 

 

2.2.2.1  Hybridmetod 

Ämnet vi studerat har blivit belyst från både bankrådgivarnas och kundernas perspektiv. 

Bankrådgivarna har studerats genom både kvalitativ- och kvantitativ metod och 

kunderna med enbart en kvantitativ metod. Detta leder oss således till att vi använt båda 

metoderna för att förbättra både validiteten, men också reliabiliteten. Forskare som 

Kidder & Fine (1987) instämmer med Guba (1987) att det är fullt möjligt att göra denna 

form av triangulering i studien som utförs (Merriam, 1994). Vi kan därför kalla metoden 

för hybridmetod, en förening av de båda forskningsmetoderna. Vi ansåg att denna 

metod var bäst lämpad för att besvara studiens syfte och frågeställning då vi med enbart 

numerisk data skulle fått en avsaknad av djup. Således har kvalitativ data kompletterat 

den numeriska då vi kunnat samla information i komplexa frågor som den numeriska 

inte haft möjlighet att fånga upp. 
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2.2.3  Val av forskningsansats 

Studier görs vanligtvis genom ett val av forskningsansats. Enligt Bryman och Bell 

(2013) finns huvudsakligen två olika förhållningssätt för att förstå och förklara sina 

iakttagelser; induktion och deduktion. De fortsätter genom att beskriva deduktionen som 

en ansats där forskaren utgår från existerande teorier, som sedan prövas gentemot den 

empiriska undersökningen för att till sist bekräfta eller förbättra teorierna. En induktiv 

ansats är motsatsen och bygger på att forskaren skapar en egen teori istället för att testa 

befintliga teorier. Empirin undersöks grundligt med öppna sinnen för att sedan hitta 

lämpliga teorier eller skapa nya. 

 

Olsson och Sörensen (2011) menar att det finns ytterligare en ansats, den abduktiva, 

vilken är ett samspel mellan induktiv och deduktiv ansats. Det betonas av författarna att 

denna metod inte ska ses som en blandning av de båda metoderna utan att forskarna ska 

ha möjlighet att variera växelvis mellan dem. Abduktionens grund ligger i dialogen 

mellan det teoretiska perspektivet och resultatet av informanternas förståelse av det 

aktuella läget. 

 

2.2.3.1  Abduktiv metod 

Med syfte och forskningsfrågor som underlag har vi valt att använda oss av en abduktiv 

ansats. Studien började med att vi studerade litteratur och artiklar kring ämnet för att 

utifrån insamlad information komma fram till vår problemdiskussion. I detta skede 

kunde studien uppfattas vara av en deduktiv ansats. Huvudändamålet med studien var 

dock inte att samla in empiri för att sedan prova en teoris giltighet utan att få djupare 

kunskap och se samband inom det valda ämnet. Genom att studera hur Länsförsäkringar 

Kalmar arbetar kring lojalitet och kundnöjdhet ville vi få en ökad förståelse kring hur 

verkligheten förhåller sig till teorin. Vi ville med stöd av detta alltså kunna växla mellan 

deduktiv och induktiv ansats. 

 

2.3  Datainsamling 

I detta delkapitel redogörs vilken typ av data som insamlats då vi använt oss av både 

primär- och sekundärdata. Vidare beskriver vi hur intervjuer och enkäter genomförts. 

Mer information kring hur insamlad data analyseras återfinns längre fram i kapitel 5 
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Analys. En operationalisering beskriver varför vi valt att ställa valda frågor enligt bilaga 

3 med hänsyn till vår undersöknings- och analysmodell.  

 

2.3.1  Primär- och sekundärdata 

Vid insamling av information klassificeras data enligt två olika typer, primär- och 

sekundärdata (Dahmström, 2011). Primärdata betyder att forskaren samlar in 

upplysningarna för första gången direkt från den primära källan. En fördel med att 

använda denna typ av data är att den kan skräddarsys och anpassas utifrån 

problemställningen i forskningen. Forskaren får fram den genom att använda metoder 

som intervju, observation eller enkäter (Jacobsen, 2002). Nackdelen med insamling av 

primärdata är att det kan vara tidskrävande och kostsamt, ofta saknas både ekonomiska 

resurser och tid vilket gör att forskare även kan använda sig av sekundärdata. 

Sekundärdata kan benämnas som andrahandskälla och innebära att data som tidigare 

samlats in återanvänds i nya studier. Många samhällsforskare, organisationer och 

marknadsundersökare samlar in stora mängder data som allmänheten kan ta del av och 

använda som sekundärdata i analyser av olika slag (Bryman & Bell, 2013).  

 

Fördelarna för oss som studenter var framförallt att tid och pengar kunnat sparas, men 

också att sekundärdata som kommer till användning för en sekundärdataanalys kan vara 

av hög kvalité (Bryman & Bell, 2013). Det är ofta idealiskt att använda båda typer av 

data då de kan komplettera varandra. Primär- och sekundärdata kan ge varandra stöd 

och styrka de resultat forskaren kommer fram till. De kan även användas genom att 

ställa olika upplysningar mot varandra och på så sätt uppnå kontrasteffekter (Jacobsen, 

2002). Sekundärdata ska dock användas med viss försiktighet eftersom den kan vara 

inaktuell samt att den har samlats in i ett annat syfte (Dahmström, 2011). 

 

Vi har i början av denna studie använt sekundärdata för att först bilda oss en uppfattning 

och djupare förståelse kring ämnet. Vi har, i egenskap av att själva vara anställda av 

Länsförsäkringar Kalmar Län, fått ta del sekundärdata i form av en intern 

kundnöjdhetsundersökning som genomförts efter att kunden haft ett personligt 

rådgivningsmöte på banken. Vi har försökt använda våra sekundära källor med en viss 

försiktighet och har i vår analys tagit hänsyn till risken att de kan vara inaktuella. Vår 

strävan var att studien skulle hålla en så hög trovärdighet som möjligt. Vår primärdata 
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har insamlats genom kvalitativa intervjuer med bankens rådgivare samt kvantitativ data 

genom insamlade enkätsvar från rådgivarna. Mer information kring den data som 

insamlats finns att läsa i nästkommande två avsnitt. 

 

2.3.2  Intervjuer 

Det finns många termer som beskriver olika typer av kvalitativa intervjuer, de två 

viktigaste formerna är emellertid ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer 

(Bryman & Bell, 2013). 

 

I en ostrukturerad intervju använder sig forskaren endast av lösa minnesanteckningar 

som hjälp under intervjun. Tillvägagångssättet tenderar att likna ett vanligt samtal då 

respondenten får svara och associera fritt samtidigt som intervjuaren endast reagerar på 

de punkter som verkar vara värda en uppföljningsfråga. En semistrukturerad intervju är 

flexibel och innebär istället att forskaren använder sig av en intervjuguide som 

innehåller specifika teman som ska beröras. Intervjupersonen har däremot under 

intervjuns gång stor frihet att utforma svaren på sitt sätt. Frågorna i intervjuguiden 

behöver inte komma i samma ordning. Frågor som inte finns med får också ställas så 

länge de anknyts till något som sagts av respondenten, så kallade följdfrågor. En viktig 

fördel vid personliga intervjuer är att intervjupersonen kan se respondentens 

kroppsspråk och ansiktsuttryck (Bryman & Bell, 2013). 

 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi utgått 

från en intervjuguide som vi själva skapat (bilaga 3) utifrån vår frågeställning och vår 

undersöknings- och analysmodell (figur 2). Anledningen till att vi valde att använda 

semistrukturerade intervjuer var att vi ville få möjlighet att ställa följdfrågor för att få 

med eventuella synvinklar som vi inte tänkt på vid skapandet av intervjuguiden. Vi ville 

även komma åt den flexibilitet det innebär att kunna växla mellan en intervjuguide och 

mer öppna frågor, men samtidigt hålla en god struktur på intervjun för att inte sväva 

iväg. Vi valde att spela in samtliga intervjuer med två inspelningsapparaturer för att 

hålla felmarginalen nere samt för att kunna säkerställa att vi tolkat respondenternas svar 

korrekt. I samband med att intervjuerna startades underrättades respondenten så att 

denne var medveten om att en inspelning gjordes. Efter genomförd intervju har 

transkribering skett. Bryman & Bell (2013) beskriver denna process som en mycket 
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tidsödande sådan. Vi har dock gjort bedömningen den varit ett viktigt steg för att få 

kunna strukturera och analysera vårt insamlade material. Efter kontakt med Lisa 

Mattsson, marknadsområdeschef på Länsförsäkringar Kalmar Län, frågade vi samtliga 

privatrådgivare på kontoret i Kalmar om de var intresserade att ställa upp på en intervju. 

Av sju rådgivare så ställde sex stycken upp, personen som inte ställde upp hade inte 

möjlighet på grund av att schemat var fullt samt avsaknad av intresse. En av dessa 

respondenter var Lisa Mattsson själv. Detta faktum gör att vi använt oss av ett 

bekvämlighetsurval till våra semistrukturerade intervjuer, vilket enligt Bryman & Bell 

(2013) kan beskrivas som att de personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga 

används. Vi anser dock att dessa rådgivare representerat bolaget i sin helhet eftersom 

alla genomgått samma utbildningar inom företaget. Rådgivarna har fått utbildning i 

både hur de ska bemöta kunderna, men också utbildning för att utföra deras arbete på ett 

professionellt sätt. 

 

2.3.2.1  Operationalisering 

En operationalisering av frågeställningen är ett förtydligande av hur valda teoretiska 

begrepp ska studeras och mätas i praktiken (Bryman & Bell, 2013). Det är av stor vikt 

att operationaliseringen blir så korrekt som möjligt eftersom det är den som binder 

samman frågeställningen med undersökningen. Görs detta arbete inte korrekt kanske 

man som forskare inte får in den information som behövs för att kunna besvara 

frågeställningen (Larsen, 2009). För att kunna besvara frågeställningen har vi i vår 

intervjuguide (bilaga 3) utgått från undersöknings- och analysmodellen (figur 2) och 

skapat intervjufrågor till respondenterna utifrån de teoretiska begrepp modellen 

innehåller. 

 

2.3.3  Enkäter 

Enkät som metod kan användas för att samla in kvantitativ data och den innebär i 

korthet att data samlas in genom ett ordnat frågeformulär. Forskarens deltagande är ofta 

begränsat eller helt uteslutet (Bryman & Bell, 2013). En fördel med enkäter är att den 

tillfrågade själv kan välja när och om han eller hon ska fylla i formuläret. En nackdel är 

att risken för missförstånd ökar om frågorna som formuleras är svåra att förstå för den 

stora massan. Sammanfattningsvis lämpar sig denna metod när man vill mäta på 

bredden, däremot saknar ett frågeformulär för det mesta de möjligheter som de 
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kvalitativa metoderna har när det gäller att gå på djupet med en frågeställning (Eliasson, 

2013). 

I den kvantitativa delen av vår studie har vi studerat två grupper av individer med hjälp 

av enkätundersökningar. Den ena gruppen var privatrådgivarna på banken och den 

andra gruppen var kunderna till dessa rådgivare. 

 

Enkäterna från kunderna har vi, som tidigare nämnts, fått ta del av genom vår 

anställning hos Länsförsäkringar. Varje kund har efter ett genomfört 

bankrådgivningsmöte fått en enkätundersökning skickad till sig via mail. Kunden har 

sedan valfritt fått välja om denne vill delta i undersökningen eller ej. Enkäten i sig 

bestod av sex korta attitydfrågor (bilaga 1) kring hur kunderna uppfattat dialogen med 

banken i rådgivningsmötet. Frågorna var av sluten art och på varje fråga skulle kunden 

gradera sitt svar på en skala. På grund av sekretesskäl har inte all information kring 

denna enkät kunnat återges i vår studie, vi har trots detta valt att använda datan då dess 

syfte sammanfaller väl med vår studies syfte. Enkäten har skickats ut av 

Länsförsäkringar Kalmar till kunderna under perioden 6 april 2016 till 10 maj 2016. 

Antal utskickade enkäter var 211 stycken och antal svar var 110 stycken, 

svarsfrekvensen var således 52 procent. Förhoppningen med studien var att få in 100 

enkätsvar. Anledningen till varför vi ansåg att 100 enkätsvar var rimligt var för att 

undersökningen startade först den 6 april 2016 och vi inhämtade enkätsvaren den 10 

maj. Vi ansåg att vi under studiens tidsram inte kommer kunna inhämta fler enkätsvar 

än cirka 100 stycken, samt att mindre än 100 svar skulle resultera i ett för lågt antal svar 

för att komma fram till trovärdiga slutsatser. 

 

En liknande enkät har även besvarats av privatrådgivarna i samband med våra 

semistrukturerade intervjuer (bilaga 2). Frågorna på denna enkät speglade frågorna på 

den som skickades ut till kunderna. Det främsta syftet med detta tillvägagångssätt var 

att försöka se hur kundernas uppfattning kring dialogen i rådgivningsmötet förhåller sig 

till rådgivarnas. Vid intervjun med Mattsson bad vi henne besvara enkäten ur två 

perspektiv. Det ena perspektivet som rådgivare och det andra som 

marknadsområdeschef för rådgivarna. Vi är medvetna om att det är omöjligt att vara 

helt objektiv samt att detta innefattar en viss risk. Eftersom svaren skiljde sig på tre av 
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sex punkter valde vi att använda oss av de båda enkäterna för att få en mer nyanserad 

bild, samt få ett högre antal enkätsvar som underlag från rådgivarna. 

 

2.4  Studiens trovärdighet 

Lincoln & Guba (1985) menar att det är nödvändigt att specificera metoder och termer 

gällande kvaliteten i en kvalitativ studie. Enligt författarna ses trovärdigheten som ett 

alternativ till reliabilitet och validitet, som annars är kvalitetsmått i kvantitativa studier. 

Författarna förespråkar två typer av begrepp som bedömer kvalitén, trovärdighet och 

äkthet. Trovärdighet kan sedan delas in i fyra delkriterier med en motsvarighet i 

kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2013): 

 

•   Tillförlitlighet, motsvarighet till intern validitet och beskriver hur sannolika eller 

troliga resultaten i studien är. 

•   Överförbarhet, ses som en parallell till extern validitet och förklaras som att 

resultaten kan tillämpas i flera kontexter. 

•   Pålitlighet, en liknelse med reliabilitet och kan sägas betyda att liknande svar vid 

en undersökning som görs vid annat tillfälle fås. 

•   Konfirmering eller bekräftelse, det vill säga om forskaren har hållit borta egna 

värderingar så att de på något sätt inte påverkar undersökningen och således har 

forskaren en hög grad av objektivitet. 

 

Tillförlitligheten 

När det gäller tillförlitligheten i vår studie har vi både tagit del av insamlad 

sekundärdata från kundernas upplevelser från rådgivningsmötet samt att rådgivarna fått 

ge sin syn genom en enkät, men även i ord. Kunderna har mottagit enkäten direkt efter 

avslutat rådgivningsmöte vilket resulterat i att det varit aktuellt och svaren som gavs 

från kunden har kunnat ses som direkt koppling till upplevd känsla i mötet. Rådgivarna 

har även fått möjlighet att besvara samma typ av enkät, innehållande frågor som berör 

samma ämne som kunderna besvarat fast utifrån rådgivarnas perspektiv. Detta tror vi 

lett till en professionell syn av hur arbetssättet sett ut utifrån bankens perspektiv, vilket 

vi anser ökat tillförlitligheten eftersom rådgivarna själva har påverkat utfallet av 

kundens upplevelser. 
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Överförbarhet 

Eftersom undersökningen delvis bestått av en kvalitativ studie som snarare gått på 

djupet än på bredden så tenderar vår studie att vara väldigt unik inom området vi 

forskat. Det är således av stor vikt att vår forskning även går att överföra och testas, på 

ett liknande sätt, exempelvis på en annan bank. Det krävs därför att vi i vår studie ger en 

bra och tät beskrivning för att en annan forskare ska kunna tillämpa samma metod i en 

annan miljö. Svårigheten med överförbarheten skulle kunna vara i det unika material 

som Länsförsäkringar överlämnat till oss, det krävs att en studie i en annan miljö skulle 

kunna få liknande sekundärdata för att uppnå liknande resultat. 

 

Pålitlighet 

Pålitlighet som delkriterium i trovärdigheten betyder att man kan slå fast en fullständig 

men också tillgänglig redogörelse av alla delar i undersökningsprocessen. För att vi som 

forskare ska kunna bedöma pålitligheten får vi se oss som granskare till undersökningen 

likt vår examinator. Processer som kan granskas under studiens gång kan vara 

problemformulering, vilka intervjupersoner vi valt, hur datan vi fått in från den 

kvantitativa undersökningen ser ut och hur all data har analyseras. Till viss del har vi 

fått hjälp med granskningen genom att andra grupper som skrivit kandidatuppsats fått 

granska och ge positiv och negativ kritik till studien under processens gång. Ett annat 

sätt är att kollegor eller vänner också granskar undersökningen men detta har inte skett 

eftersom det är en relativt tidskrävande uppgift. 

 

Konfirmering eller bekräftelse 

Vi har i vår studie inte kunnat uppnå fullständig objektivitet eftersom det är omöjligt 

men vi har i största möjliga mån burit med oss insikten att i alla tänkbara lägen under 

uppsatsens gång agera med så hög tydlighet som möjligt. Vi vill visa läsaren att det i 

något fall inte ska vara uppenbart att vår bakgrund och våra personliga värderingar 

påverkat de slutsatser vi kommit fram till. Ett exempel för att visa att vår bakgrund och 

personliga värderingar inte påverkat studien är att frågorna som ställts under 

intervjuerna varit ställda på ett sätt som skulle kunnat appliceras på andra banker, inte 

bara Länsförsäkringar Kalmar. 
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Äkthet 

Utöver de fyra trovärdighetskriterierna som diskuterats finns även några kriterier för 

äkthet som Guba och Lincoln (1985) menar väcker uppmärksamhet kring generella 

frågor som rör undersökningen och dess konsekvenser i allmänhet. Kriterierna är 

rättvisande bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet 

samt taktisk autenticitet. Kortfattat kan dessa beskrivas som att de personer som ingår i 

studien visar en rättvis bild av det vi studerar. 

 

Trovärdighetskriterierna har kunnat bidra till en ökad förståelse för hur 

Länsförsäkringar arbetar med rådgivningsmötet för att skapa lojalitet och nöjdhet samt 

för att få en bättre bild av hur deras kunder upplever det personliga mötet. Vi har med 

hjälp av kriterierna samtidigt skapat en bild av hur betydelsefullt rådgivningsmötet är 

för kundernas uppfattning om banken i stort. Således har personerna som ingått i 

studien hjälpt privatrådgivarna, banken och oss i vår studie att öka förståelsen kring hur 

banken och dess rådgivare arbetar för att skapa lojalitet och nöjdhet hos kunderna. 

Vidare har kriterierna gjort det möjligt för de inblandade i studien att förändra sin 

situation samt vidta åtgärder om så krävs. 

 

2.5  Metod- och källkritik 

Tidigare erfarenheter, åsikter och kunskaper kan i många fall påverka en studies 

resultat. Därför är det viktigt att författarna aktar sig för att vinkla den information som 

erhållits, både omedvetet och medvetet (Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta styrks 

även av Andersen (1994) som menar att bristen på objektivitet, vilken är den främsta 

kritiken som brukar riktas mot en kvalitativ studie, beror på att insamlingen av analys 

och data i hög grad är påverkat av individerna som utför processen. 

För att kunna göra en så korrekt bedömning som möjligt om den fakta som presenteras 

måste forskaren förhålla sig kritisk till den data som används. Vad gäller dokument 

måste forskaren ta reda på när, var och varför de uppstått. Hänsyn måste även tas till det 

material som väljs ut till en studie. Det går inte att bara välja vissa fakta som stödjer 

forskarens egna idéer då detta tenderar att skapa en skevhet och risk finns att en falsk 

bild skapas. För att visa en så rättvisande bild som möjligt bör fakta som motsäger sig 

resultatet även presenteras och diskuteras (Patel & Davidson, 2011). 
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För att undvika att våra erfarenheter i form av vår bakgrund som anställda på 

Länsförsäkringar, våra åsikter och kunskaper ska påverka studiens resultat har vi tydligt 

redogjort för vår empiriska datainsamling. För att på ett transparent sätt redogöra för vår 

empiriska data har vi transkriberat inspelade intervjuer med privatrådgivarna samt 

redovisat resultatet av enkäterna till både kund och rådgivare. Vårt transkriberade 

material har hjälpt oss att minska risken att viktig information förbisetts som vi själva 

från början inte letat efter. En annan fördel med transkriberingen var att den gav oss en 

övergripande bild över samband och icke samband av det som kom fram under 

intervjuerna. Genom att vi utförligt redovisat vår insamlade data kommer läsaren också 

på ett lättare sätt kunna förstå hur vi tolkat studiens data samt hur vi valt att analysera 

den. Det ger även läsaren möjlighet att fritt kunna tolka och slå fast om vi på ett 

trovärdigt sätt samlat in och analyserat datan. Vi har givetvis använt oss av vår 

bakgrundskunskap i studien genom att idén startade från kunskap förvärvad genom att 

vi arbetat på företaget. Utöver detta har vi dragit fördel av vår access till unik 

information samt goda relationer med intervjupersonerna vilket skapat en slags 

trygghet. Objektiviteten har därför varit av största vikt för oss genom hela studien, men 

samtidigt behöver läsaren vara medveten om att vår bakgrundskunskap och access 

också innebär mer positivitet än negativitet för studien.  
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3  Teori 

I det tredje kapitlet presenteras de teorier som ligger till grund för analys och slutsats 

av studien. Inledningsvis i kapitlet presenteras en modell som beskriver en inledande 

bild av referensramen. Respektive teori presenteras vidare i kapitlet för att avslutas med 

en egenutvecklad och sammanfattande modell över referensramen. 

 

3.1  Swedish Customer Satisfaction Barometer-modellen 

För att ge en inledande sammanfattande bild av referensramen så har vi i teorikapitlet 

utgått från en modell vid namn SCSB, Swedish Customer Satisfaction Barometer 

(Johnson, Gustafsson, Wallin Andreasson, Lervik & Cha, 2001). Originalmodellen 

SCSB introducerades av Fornell (1992) och den kan beskrivas innehålla två primära 

former av tillfredsställelse: kundens upplevda värde av en produkt eller tjänst samt 

kunders förväntningar på den upplevda prestationen. Den förstnämnda formen kan 

enligt författaren förklaras som att det upplevda värdet eller den upplevda kvalitetsnivån 

som kunden fått i förhållande till vad kunden betalt för produkten eller tjänsten. Den 

sistnämnda formen av tillfredsställelse är hur väl kundens förväntningar stämmer 

överens med hur produkten eller tjänsten fungerar. 

 

Modellen beskriver även tillfredsställelsen hos kunden, kundnöjdhet, genom att kunden 

antingen stannar kvar som kund genom att fortsätta köpa av företaget eller slutar att 

köpa och således lämnar som kund. Är kunden missnöjd kan kunden lämna klagomål i 

försök att nå upprättelse av ett eventuellt missnöje. Konsekvenserna som beskrivs i 

modellen sammanfattas av kundlojalitet, antingen att den ökar eller att den minskar. 

(Johnson et al. 2001) 

 

Vi anser att SCSB-modellen nedan, Figur 1, berör stora delar av vad vi vill undersöka i 

vår studie, men har under studiens gång kommit till insikt att vi behöver utveckla 

modellen för att beröra andra områden samt gå på djupet av dessa. Vi kommer därför att 

presentera en egenutvecklad modell, Figur 2, som grundar sig i Fornells originalmodell 

och presenteras längst ner i detta avsnitt. Vi kommer även närmre förklara de olika 

beståndsdelarna i modellen för att visa de viktigaste förhållanden för att skapa 

kundlojalitet och kundnöjdhet. 
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Figur 1 Swedish Customer Satisfaction Barometer-modellen (Johnson et al. 2001, s. 221) 

 
3.2  Kundens förväntningar på privatrådgivaren  

Kunderna är kärnfokus för alla organisationer och således av största betydelse för de 

som marknadsför företagen. Det är viktigt att företag som levererar olika tjänster vet 

vad kunden förväntar sig så att dessa förväntningar kan mötas, men helst överträffas för 

att maximera kundnöjdheten. Parasuraman, Zeithaml & Berry (1991) menar att 

organisationens förmåga att förstå kundernas förväntningar är en förutsättning för att 

leverera överlägsen service eftersom konsumenternas uppfattning om kvalitén på 

tjänsterna som erbjuds påverkar deras beteende. En aspekt som är viktig att ta med när 

kundens förväntningar diskuteras är att om ett företag lämnar optimal service men att 

kunden inte uppfattar omfattningen på denna service så är det gjort förgäves (Dutta & 

Dutta, 2009). 

 

Johnson, Nader & Fornell (1996) säger att företag måste förstå vikten av olika typer av 

kundtillfredsställelse och förklarar att det finns olika modeller som föreslår flera möjliga 

scenarion. En modell som förklarar skillnaden mellan vad rådgivaren presterar och vad 

kunden förväntar sig är förväntningsmodellen. När man, som företag, ska applicera 

förväntningsmodellen för att mäta kundnöjdhet blir resultatet mer mätbart om kunden 

har välformade förväntningar på tjänsten som ska utföras. Författaren förklarar att det 

kan handla om komplexiteten i produkten eller tjänsten. Förstår inte kunden vad tjänsten 
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innebär så är det svårare att bilda sig en uppfattning om vilka förväntningar som ställs 

mot rådgivaren. Är produkten enklare att förstå är förväntningarna lättare att förutse 

både från kundens men också från rådgivarens perspektiv. (Johnson et al. 1996) 

Förväntningsmodellen förklarar Söderlund (1997) är nivån på kundens tillfredsställelse 

och den beror på två variabler, förväntning före köp samt om förväntningarna infriades. 

Om förväntningarna före köpet överträffas av utfallet efter köpet uppstår hög 

kundtillfredsställelse. Författaren nämner också att låg kundtillfredsställelse istället 

uppstår om utfallet är lägre än förväntat. Förväntningsmodellen om 

kundtillfredsställelse har blivit framträdande i många företag som intresserar sig för 

kundnöjdheten (Söderlund, 1997). 

 

3.3  Kundens upplevda värde från banken 

Nedan presenteras tre viktiga beståndsdelar som bygger upp det värde som kunden 

upplever från bankens sida. Den första, förtroende, är något som krävs för att en 

kundrelation ska kunna fortlöpa under en längre period. Den andra, engagemang, ses 

likt en investering för att inleda samt underhålla en relation över tiden. Den tredje, 

rådgivning, behandlar vilken typ av rådgivning som bedrivs samt kvaliteten på denna. 

 

3.3.1  Förtroende 

Nationalencyklopedin (2016) definierar förtroende som en övertygelse om att man litar 

på någon eller något, det brukar även betraktas som en viktig beståndsdel i 

framgångsrika relationer. Luhmann (2005) menar att de som visar förtroende tar ut 

framtiden i förskott och handlar som om de vore säkra på framtiden. Om någon part 

missköter sig eller agerar svekfullt kan ett förtroende snabbt förändras till misstro, vilket 

enligt författaren är motsatsen till förtroende. Den part som känner misstro behöver mer 

information om situationen och behöver även mer tid för bearbetning innan 

informationen eventuellt accepteras. En mer precis definition av begreppet förtroende 

ges av Garbarino & Johnson (1999): En vilja att förlita sig på en motpart i vilken man 

har förtroende. 

Kunder som finns inom den finansiella branschen står i många fall inför en hög risk vid 

köp av diverse finansiella tjänster (Harrison, 2003). Det är ofta svårt för kunden att 

bedöma kvaliteten på de produkter som erbjuds av bankerna och de måste i många fall 
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lita på att de blir erbjudna rätt typ av produkt eller tjänst (Ennew & Sekhon, 2007). Då 

bankerna har förvaltaransvar över vad de erbjuder sina kunder i finansiell väg är 

kundernas förtroende till banken ur denna synpunkt mycket viktig (Harrison, 2003). 

Grunden för effektiva kundrelationer är en väl fungerande kommunikation mellan olika 

parter och förtroende är i sin tur en viktig ingrediens för att skapa en lyckad 

kommunikation. Förtroende är något som byggs upp i relationen med tiden och detta 

skapar en förutsättning för att kunden ska bli mer lojal (Ndubisi, Wah & Ndubisi, 2007). 

3.3.2  Engagemang 

När det gäller rådgivningstjänster på bank så går utvecklingen mot att banken satsar på 

personliga rådgivare, vilket således resulterar i att när kunder ska göra affärer med 

banken träffar de utsedda kontaktpersoner. Det skapas därför en relation till rådgivaren 

samt till banken och ambitionen från bankens sida är att öka engagemanget och 

lojaliteten hos kunden. En förutsättning för att lojalitet ska uppstå är engagemang, vilket 

kan förklaras som en bestående önskan att fortlöpa en relation som båda parter anser är 

värdefull. (Strandberg, Wahlberg & Öhman, 2015) 

 

Många tjänster, ur kundperspektivet, är de människor som faktiskt utför tjänsten och 

inte företaget som erbjuder själva tjänsten (Hocutt, 1998). Gladstein (1984) & Kelley 

and Davis (1994) förklarar att högre kundnöjdhet ofta resulterar i att kunden blir mer 

lojal och denna lojalitet kommer från hur nöjd kunden är med sin tjänsteutförare. 

Författaren säger att tillfredsställelsen med tjänsteförmedlaren, med utgång från 

rådgivaren, ses som en förmedlande variabel av förtroende och sociala band där 

utfallsvariabeln är engagemang från rådgivaren. Engagemang kan därför ses som en 

investering i en relation. Utvecklingen och underhållet av relationen kräver enligt 

Johnson (1991) investering i form av tid, pengar och känslor eller andra oåterkalleliga 

resurser. Oåterkalleliga investeringar fungerar också för att få kunden att inte lämna en 

affärsrelation då de känner sig personligt engagerade, samt att personen de träffat 

investerat i relationen. Ett exempel på sådan affärsrelation är att en klient inte vill börja 

om med en revisor efter att ha använt samma skatterådgivare i många år (Johnson, 

1991). 

 

Engagemang kan ses som en indikator på att båda parter i en affärsrelation är 

intresserade av att stärka och fortlöpa relationen. Lojalitet kan därför skapas genom att 
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förverkliga ett värde som gynnar båda parter och det uppstår genom ett fortlöpande 

engagemang (Morgan & Hunt, 1994). 

 

3.3.3  Kvalitet i rådgivningen 

Finansinspektionen (2015) beskriver att det främsta sättet en rådgivare träffar sina 

kunder på är genom ett rådgivningsmöte på bankernas fysiska kontor. Här träffar 

kunden en privatrådgivare för att diskutera exempelvis sparande, lån eller bostadsköp. 

Eftersom finansiella produkter är komplexa och svårbedömda behövs kunskap och 

information hos konsumenterna för att kunderna ska känna trygghet i sina beslut. 

Rådgivaren är en person som träffar dessa kunder dagligen och därför har rådgivaren 

och banken sedan interna och externa regelverk kring hur ett rådgivningsmöte ska gå till 

(Finansinspektionen, 2015). Det externa regelverket är Lagen (2003:862) om finansiell 

rådgivning till konsumenter och finns till för att säkerhetsställa att kompetenskraven på 

rådgivaren infrias. 

 

För rådgivaren på banken finns en potentiell intressekonflikt mellan att agera rådgivare 

eller försäljare av bankens produkter. Banken där rådgivaren är anställd bör ha utformat 

tydliga riktlinjer för hur rådgivning respektive försäljning ska gå till. En seriös 

rådgivning bör vidare bygga på att rådgivaren identifierar kundens underliggande behov 

av ett långsiktigt sparande för framtida finansiella mål. Samtidigt bör även hänsyn tas 

till kundens intresse av risk i sitt sparande (Gavelin & Sjöberg, 2007). 

 

Lagen om finansiell rådgivning innehåller krav angående hur en rådgivare ska arbeta 

mot kund. De viktigaste inslagen i denna lag är krav gällande dokumentation och 

kartläggning av kundens förkunskaper, totala ekonomiska situation och riskbenägenhet. 

Dessa krav ställer då ökade krav på rådgivarens kunskaper om finansiell psykologi, 

finansiella produkter och pensionstillgångar samt generell bedömning av finansiella 

risker (Gavelin & Sjöberg, 2007). 

 

De senaste årens tillväxt inom den digitala bankvärlden har resulterat i en stadig ökning 

av antalet kunder som interagerar med banken genom andra mer avlägsna kanaler. I 

detta klimat där allt mer konkurrens nu råder, har banker som valt att behålla sina 

omfattande kontorsnätverk börjat omforma sin personals roll. Rollen har blivit mer 

inriktad på en relationsdriven säljkultur. En avgörande faktor i en sådan strategi skulle 
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vara en mer tydlig förståelse för hur kunderna ser denna personals roll och för vilka 

produkter kunderna tycker det är viktigt att träffa en person för i ett fysiskt möte 

(Durkin, 2007). 

 

En utmaning som bankerna står inför idag är att bestämma balansen mellan de olika 

kanaler som kunder kan kontakta banken, digitala kanaler eller att träffa rådgivaren 

mellan fyra ögon. Vilken typ av kommunikationskanal som kan användas kan grunda 

sig i vilken typ av produkt som ska köpas eller vilken tjänst som ska utföras. En viktig 

aspekt i denna strategiska utmaning är därför att förstå vilken roll personalen har i en 

miljö som blir allt mer av en teknisk och avlägsen värld. Det är därför av stor vikt att en 

bank har förståelse för hur, när och varför kunder vill ha kontakt med en rådgivare, en 

riktig människa, innan de ska göra exempelvis ett köp. Vissa kunder vill göra inköp av 

mer komplexa produkter på internet medan andra vill träffa en människa sådana köp. 

(Durkin, 2007) 

 

3.4  Kundklagomål 

Klagomål kan ur ett helhetsperspektiv delas in i direkta klagomål och indirekta 

klagomål. De direkta klagomålen framförs till den på ett företag som är ansvarig och 

möjlighet att åtgärda vad klagomålet handlar om. De indirekta klagomålen framförs 

istället till en part som varken är ansvarig eller har möjlighet att åtgärda klagomålet 

(Boxer, 1993). En mer aktuell definition vad gäller klagomål inom finansbranschen och 

som fortsättningsvis kommer användas är följande: 

 

”Med klagomål avses i dessa allmänna råd att en kund till ett institut i 

ett enskilt ärende framför konkret missnöje med hanteringen av en 

finansiell tjänst eller produkt. Allmänna synpunkter och generella 

missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål 

liksom ej heller missnöje som måste anses ha ringa betydelse för 

kunden.” 

(Finansinspektionen, 2002, s. 1) 

 

Tidigare genomförda studier visar att ett företags kundlojalitet kan bli starkare genom 

att uppmuntra sina kunder att klaga. För att göra detta ska de arbeta aktivt med att 

påverka kundens inställning till att klaga. För att lyckas stärka sin kundlojalitet på detta 
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vis är det av stor vikt att företaget bygger en fungerande kanal för denna typ av 

feedback. Författarna menar att kundens uppfattning kring hur lätt det är att göra sig 

hörd och hur väl organisationen svarar på klagomålen har en direkt effekt på 

kundlojaliteten (Divett, Crittenden & Henderson, 2003). 

 

3.5  Kundnöjdhet 

En attityd hos kunden som är erfarenhetsbaserad och subjektiv kallas kundnöjdhet. Det 

finns två huvudtyper av attityder: kognitiv och affektiv. När en kund har en kognitiv 

attityd till ett objekt innebär det att kunden förhåller sig i termer av två ytterligheter, bra 

eller dåligt. En affektiv attityd från kunden innebär att ytterligheterna består av negativa 

respektive positiva känslor. Attityden kunden upplever uppstår således av kundens 

erfarenhet som kund. Saknas upplevelsen som kund hos ett företag kan kunden 

definitionsmässigt inte heller vara varken missnöjd eller nöjd med företaget. 

(Söderlund, 2000) 

 

Söderlund (1997) beskriver att kundtillfredsställelse är ett tillstånd i kundens huvud. 

Kundtillfredsställelse är således något kunden upplever och kan beskrivas som en 

känsla, känslomässig reaktion eller bedömning. Det finns en skillnad mellan 

kundtillfredsställelse och exempelvis image. Ur en kunds synvinkel kan ett företag ha 

en bra image trots att kunden saknar upplevelse av att vara kund. Image går hand i hand 

med kundupplevelse eftersom image är en objektiv synvinkel som både kan vara riktig 

eller felaktig. Det är inte desto mindre en upplevelse som kunden har innan en 

affärsrelation uppstått. Den objektiva attityden hos kunden är verklig för kunden trots 

att den kanske inte speglar den ”verkliga” verkligheten. (Söderlund, 1997) 

 

Söderlund (1997) beskriver att i en affärsrelation med banken är köp, av exempelvis 

fonder, ett steg i en process över tid och det sista steget i denna process är vad som 

händer efter affärsförbindelsen, kundens möjlighet att utvärdera sitt köp. Kundens 

nöjdhet har därför även i bankbranschen kommit att bli en dominerande variabel för 

beskrivning av utfallet av kundens upplevda nöjdhet. Levitt (1960) anser att 

kundtillfredsställelse är det slutgiltiga målet ett företag har eftersom för de flesta 

branscherna, kommer missnöjda kunder så småningom lämna företaget de är kund i. 

Motley (1999, s.44) förde ett liknande resonemang när han sa ”I de flesta branscher 

kommer missnöjda kunder vända sig till konkurrenter som lovar mer. Detta händer 



  
 

27 

också inom bankbranschen; det tar bara lite längre tid.” En annan författare som Lin & 

Huang (2011) citerar är Cambell (1999, s.40) som nämnde ett liknande resonemang om 

kundnöjdheten i bankbranschen, ”Eftersom konkurrensen inom bank- och finansiella 

tjänster fortsätter att öka så krävs det att företagen uppnår högsta möjliga 

kundtillfredsställelse då det kommer vara avgörande för fortsatt framgång.” 

 

3.6  Kundlojalitet 

För det flesta företag är det viktigt att jobba med kundlojalitet och att utveckla 

långsiktiga relationer till sina kunder (Barroso & Picon 2012). Begreppet kundlojalitet 

är dock ett svårdefinierat och omdiskuterat begrepp och det finns många olika 

definitioner av vad det faktiskt är. Enligt Bowen & Chen (2001) är det när en kund har 

positiv attityd till företaget, förbinder sig att köpa produkten/tjänsten samt 

rekommenderar företaget till andra. Barroso & Picon (2012) menar att en kund är trogen 

ett företags produkter eller tjänster genom att denne gör återköp trots att liknande 

produkter eller tjänster tillhandahålls av konkurrenter till företaget. Söderlund (2001) 

menar dock att lojalitet inte nödvändigtvis behöver innebära att det existerar en 

kundrelation. Det kan finnas flera anledningar till lojalitet, varav en förklaring bland 

många kan vara att kunden tycker om företagets medarbetare eller produkter. 

Söderlund (2000) beskriver att tidigare forskning har visat att forskare ser på lojalitet ur 

främst två olika perspektiv, dels som ett beteende, men även som ett mentalt tillstånd 

hos kunden. Författaren menar att det även finns forskare som ser begreppet lojalitet 

som en kombination av beteenden och attityder. När det ses som ett beteende handlar 

det om att kunden köper samma varumärken eller handlar i samma affärer. Ur detta 

perspektiv spelar även dimensionen tid roll, alltså hur länge det lojala beteendet har 

pågått. En person som varit kund längre än en annan anses ofta vara mer lojal, detta 

behöver dock inte betyda att den som varit kund en kortare period är mindre lojal. Det 

beror i de flesta fall på vilken typ av produkt eller tjänst det handlar om, därav är det 

ofta svårt att avgöra vilken kund som är mest lojal (Söderlund, 2000). 

De forskare som anser att lojalitet mer ska ses som ett mentalt tillstånd hos kunden 

menar att två tillstånd finns, sann och falsk lojalitet. Skillnaden mellan dessa är att 

kunder med sann lojalitet köper ett visst varumärke eftersom de har starka preferenser 

kring det medan de med falsk lojalitet köper ett varumärke utan att egentligen veta 
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varför. Här menar vissa forskare att de med sann lojalitet är mindre benägna att lockas 

över till andra varumärken (Söderlund, 2000). Ett sätt att mäta kundlojalitet är genom en 

metod kallad Net Promoter Score, metoden presenteras i nästkommande avsnitt.  

 
3.6.1  Net Promoter Score 

Grisaffe (2007) nämner att det var Frederick Reichheld som under 2003 kom med ett 

nytt koncept för att mäta kundlojalitet, Net Promoter Score (NPS). NPS handlar om att 

mäta om kundens nöjdhet resulterar i att den kan tänka sig rekommendera företaget i 

fråga till en vän eller kollega. Reichheld, som skapade måttet menar att NPS är det enda 

svaret i en enkätundersökning, vid mätning av kundnöjdhet och kundlojalitet, som har 

tillräcklig grund för att mäta lojaliteten hos kunden och företagets lönsamhet som är 

kopplat till detta. Frågan som företaget ställer till kunder i mätningen är: “Hur sannolikt 

är det att du skulle rekommendera oss till en vän eller kollega?”. Svarsalternativen på 

undersökningen är på en skala mellan 0-10, där 0 står för “Helt osannolikt” och 10 

“Högst sannolikt”. Skalan 0-10 delas in i tre olika segment: besvikna, passiva och 

ambassadörer. De som ger svaren 0-6 är besvikna och de kan när som helst välja att 

lämna företaget. De passiva ger svaren 7-8 och de är nöjda kunder som ännu inte blivit 

helt övertygade av företaget. De kunder som ger svaren 9-10 är ambassadörer och anses 

vara mycket nöjda och lojala kunder. Själva måttet NPS är ett resultat av andelen 

ambassadörer minus andelen besvikna respondenter. NPS-värdet som fås kan enligt 

Kundkoll Sverige (2016) läsas in i tre kategorier där -100 till 0 klassas som dåligt, 0 till 

50 klassas som bra och 50 till 100 klassas som extremt bra. Enligt Reichheld (2003) har 

detta mått på NPS en större relation till företagets finansiella resultat än något annat 

mått han testat (Grisaffe, 2007). En annan viktig faktor som gör att NPS passar in så bra 

i dagens samhälle är att den digitala revolutionen äger rum nu. Utvecklingen leder till 

att konsumenterna kan prata med andra konsumenter om olika företag via media, 

bloggar och viral marknadsföring (Kirby & Madsen, 2005).  

 

Grisaffe (2007) skriver att de flesta forskare håller med om att positiv word of mouth är 

fördelaktigt och att negativ word of mouth istället är skadligt för företaget. Det kan 

förklaras som att kunderna sprider företagets budskap i en positiv bemärkelse vilket är 

bra medan motsatsen skadar företaget. Reichheld har dock påstått att NPS som enda 

word of mouth-skala räcker för att mäta och hantera kundlojaliteten men det finns andra 

som inte håller med om detta. Det finns motståndare till Net Promoter Score konceptet 
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trots den imponerande dynamiken, det har dykt upp en del punkter av kritik i form av ett 

höjt finger om försiktighet. En punkt av kritik har varit att påståendet om att NPS 

kanske inte speglar den ultimata kundmätningen. I en studie Grisaffe (2007) gjort anser 

han att NPS ska användas men inte som enda medel, NPS ska istället fungera likt en 

instrumentpanel som avslöjar viktig information och varnar om något är fel. NPS 

kommer därför fungera med hjälp av andra verktyg för att öka kundnöjdhet och 

kundlojalitet, men inte enbart på egen hand förklara en hel organisations kundnöjdhet 

och kundlojalitet (Grisaffe, 2007). 

 

3.7  Sammanfattande modell 

Områdena som modellen omfattar är kundens förväntningar, kundens upplevda värde 

med tre underrubriker som i den här studien studeras som förtroende, engagemang och 

rådgivning, samt kundklagomål. Alla dessa faktorer mynnar ut i någon form av 

påverkan på kundlojalitet och kundnöjdhet enligt modellen nedan. Eftersom vi både 

studerar kundnöjdhet och kundlojalitet har vi valt att ha dem på samma nivå i modellen 

En ytterligare anledning till att de är vertikalt sammankopplade i modellen är att det 

finns en samverkan mellan begreppen. Ett exempelvis på koalitionen är när en kund är 

nöjd så tenderar kunden att vara mer lojal (Fornell, 1992). 

 

Att förstå en kunds förväntningar, leva upp till förväntningarna och helst överträffa dem 

är en förutsättning för att skapa kundnöjdhet. Bankbranschen och dess produkter och 

tjänster är i många avseenden betydligt mer komplicerade än andra branschers 

produkter och tjänster. Det är därför av stor vikt att rådgivaren presterar i linje med 

kundens förväntningar inte bara avseende rådgivningens kvalitet utan även avseende 

hur rådgivningssamtalet genomförs för att skapa lojalitet och nöjdhet hos kunden. 

 

Kundens upplevda värde från banken har vi delat upp i tre underkategorier som består 

av förtroende, engagemang och rådgivning. Eftersom bankbranschen som tidigare 

nämnt innehåller många komplicerade produkter så är det viktigt att kunderna litar på 

banken. Anledningen till att det är viktigt att kunna lita på banken för att banken har ett 

förvaltaransvar och kunders köp genom banken innehåller en viss nivå av risk. För att 

en affärsrelation ska fortlöpa mellan kund och privatrådgivare krävs lojalitet från båda 

parter och då är engagemang en förutsättning för att uppnå kundlojalitet. 

Privatrådgivaren är den sakkunnige person som träffar bankens kunder för att ge 
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rådgivning. Rådgivaren arbetar i den operativa kärnan i banken för att på bästa sätt 

erbjuda rätt tjänster och produkter för att uppfylla kundens behov. Rådgivningsmötet är 

därför viktigt när vi tittar på hur lojal och nöjd kunden blir eftersom det i detta möte 

sker ett utbyte av information som ligger till grund för eventuella affärsförbindelser. Det 

är även viktigt att rådgivningen är av hög kvalitet. En annan aspekt att ta hänsyn till är 

kundklagomål, som för kundens uppfattning är av stor vikt eftersom fungerande kanaler 

att göra sig hörd och hur väl banken svarar på klagomålen kan påverka kundens lojalitet 

och kundnöjdhet. Kundnöjdhet ses som en attityd hos kunden och är erfarenhetsbaserad 

och innefattar de olika delarna i modellen medan kundlojalitet kan ses som en kund som 

gör återkommande köp trots att liknande produkter erbjuds av andra organisationer. 

Kundlojaliteten påverkas också av alla delar av modellen.   

 

I modell 1 nedan har vi gjort en illustration av referensramen och vilka faktorer som 

påverkar kundnöjdhet och kundlojalitet. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

           
Figur 2 Undersöknings- och analysmodell av kundrelationen 
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4  Empiri 

I detta kapitel presenteras det insamlade empiriska materialet från de 

semistrukturerade intervjuerna samt enkätsvaren från kunder respektive rådgivare. I 

början av kapitlet presenteras ett inledande stycke om rådgivningsmötet på 

Länsförsäkringar. Vidare har vi valt att presentera innehållet i kapitlet efter strukturen 

på vår undersöknings- och analysmodell för att läsaren på ett tydligt sätt ska kunna 

följa materialet.  

   

4.1  Rådgivningsmöte på Länsförsäkringar och externa regelverk 

Bankernas interna processbeskrivning av ett rådgivningsmöte är till stor del lika 

eftersom det externa regelverket är lika för att alla rådgivare i branschen. Enligt 

Finansinspektionen (2004) finns ett externt regelverk som omfattar alla som ger 

individuella råd till konsumenter om finansiella instrument och livförsäkringar. Vidare 

beskrivs att reglerna gäller vid placering i exempelvis fonder eller aktier samt 

livförsäkringar med sparmoment. Förutsättningen är, som tidigare nämnts, att det ska 

vara individuell rådgivning som är styrd efter kundens individuella behov och 

förutsättningar. Regelverket gäller inte vid rådgivning som innefattas av generella 

rekommendationer eller analyser samt när rådgivningen ges till en större krets, 

exempelvis massmedia. Reglerna som Finansinspektionen (2004) presenterar är: 

 

•   kompetenskrav har införts för finansiella rådgivare 

•   rådgivningen ska dokumenteras 

•   rådgivare ska iaktta god rådgivningssed och konsumenternas intressen ska tas 

till vara 

•   rådgivaren är skyldig att avråda konsumenten från att göra placeringar som inte 

är lämpliga för konsumenten om konsumenten själv föreslår en viss placering 

•   konsumenten kan få skadestånd vid vårdslös rådgivning 

 

I ett rådgivningsmöte hos Länsförsäkringar går rådgivaren tillsammans med kunden 

igenom hela eller delar av kundens ekonomiska trygghet inom fyra olika områden: 

betala, spara, låna och försäkra En genomgång av områdena görs för att komma fram 

till vilka valmöjligheter kunder har utifrån sin ekonomiska situation. Information från 

kunden under rådgivningsmötet i kombination med uppgifter rådgivaren hämtar in är av 
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stor vikt för att hitta den bästa lösningen. Det är därför viktigt att kunden, precis som 

rådgivaren, är väl förberedda inför mötet. Gäller mötet rådgivning om 

investeringsmöjligheter är banken enligt tidigare nämnd lag skyldiga att göra en 

omfattande utredning innan några råd lämnas om sparande och finansiella instrument. 

Rådgivaren ska samtidigt skapa en tydlig bild av risknivån samt förstå målet med 

investeringarna. Det är även viktigt att rådgivaren tar reda på vilken kunskap kunden 

besitter för att kunna ge rätt service. (Länsförsäkringar, 2016) 

 

För att uppnå både interna- och externa krav samt kvalitet i ett rådgivningsmöte krävs 

således att rådgivaren har stor kunskap om kundens ekonomiska situation samt stor 

sakkunskap. Sakkunskapen kommer från utbildningar som är anpassad efter 

rådgivningens inriktning, omfattning och svårighetsgrad. Kunskaperna som 

rådgivningen omfattar är exempelvis rådgivaransvar, etik och relevanta lagar samt 

författningar om sparande och placeringar i finansiella instrument och risker. 

Rådgivarna på banken har därför genomgått ett godkänt kunskapstest som är gjort av en 

oberoende aktör, så kallad Swedsec-licens. Alla rådgivare gör sedan löpande 

internutbildningar. (Länsförsäkringar, 2016) 

 

4.2  Rådgivarnas bakgrund och övergripande arbetssätt 

Av våra sex respondenter är två män och fyra kvinnor. Alla respondenter arbetar som 

rådgivare och deras chef är en av respondenterna vid namn Mattsson. Mattsson arbetar 

delvis som rådgivare då hon huvudsakligen gjorde detta innan hon tillträdde som chef. 

Hon har arbetat på Länsförsäkringar i sex år. Atterback har arbetat på Länsförsäkringar i 

tio år men som rådgivare de senast nio åren. Jämtin har arbetat på Länsförsäkringar i nio 

år men har tidigare sex års erfarenhet från SEB. Talevska har arbetat på 

Länsförsäkringar i fem år och har tolv års tidigare erfarenhet från Swedbank. Ekström 

har arbetat i sju år på Länsförsäkringar men är fastanställd sedan fem år tillbaka och 

arbetar som rådgivare på deltid, övrig tid arbetar hon med spontanbesök på kontoret. 

Fors har arbetat i åtta år på Länsförsäkringar och har en blandad bakgrund inom andra 

branscher. Vad gäller utbildning så har samtliga rådgivare utom Jämtin och Ekström en 

högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi. Dessa två rådgivare har en 

gymnasieutbildning i grunden, men har istället fått utbildning internt inom banken. 

Samtliga som vi intervjuat innehar även de licenser som krävs för att kunna utöva yrket 

som rådgivare. 
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Som rådgivare på banken varierar antalet kundmöten från dag till dag. En del dagar 

hinner de träffa fem kunder per dag medan de ibland endast har två inbokade möten. 

Hur många kundmöten som hinns med beror främst på vad det är för innehåll. En ny 

kund kräver i regel mer tid än en befintlig. Relativt stora skillnader syntes även mellan 

rådgivarna där vissa överlag genomförde fler kundmöten än andra. 

 

Ett rådgivningsmöte med en ny kund tar vanligtvis längre tid. Atterback nämner att om 

det är en ny kund som kommer in så gäller det att presentera både sig själv och företaget 

samt ta reda på kundens syfte på ett generellt plan för att till sist hitta en 

individanpassad lösning. Samtliga rådgivare är överens om att i ett rådgivningsmöte är 

det viktigt att lägga sig på kundens nivå, ha en bra relation till kunden samt förstå vilka 

behov som finns genom att lyssna och ställa rätt frågor. För att till sist komma fram till 

den bästa lösningen för kunden. Fors nämner som exempel att det är viktigt att inte bara 

erbjuda standardlösningar till kunderna, det kan vara en sorts standardlösning för 

rådgivarna, men kunden ska alltid känna att rådgivaren har ansträngt sig i varje specifikt 

fall. 

 

4.3  Kundens förväntningar på privatrådgivarna 

Rådgivarna har olika syn på arbetssättet när det kommer till att inför ett 

rådgivningsmöte förbereda kunden på bästa sätt. Mattsson, Atterback och Ekström 

beskriver att förbereda kunden på ett smidigt och effektivt sätt så ringer de kunden och 

gör en avstämning innan mötet. Anledningen till att de gör denna avstämning är för att 

skapa förutsättningar för att kunden ska förbereda sig, de stämmer av vad de vill ha ut 

av mötet och berättar hur kunden själv kan förbereda sig. Mattsson nämner att det finns 

olika sätt för kunden att förbereda sig, gäller det lån kan de fylla i en låneansökan innan 

mötet och på så vis har de redan funderat på inkomst och tagit med sig arbetsgivarintyg. 

Om det istället gäller placering av pengar kan kunden enligt Mattsson ta med underlag 

vart pengarna finns. Fors berättar vidare att kunden kan fundera igenom vilken sikt 

sparandet ska löpa på och vilken risk de är villiga att ta. Det kommer fram att Talevska, 

Jämtin och Fors arbetar olikt de andra respondenterna när det kommer till att förbereda 

kunden inför mötet. Talevska lyfter fram att många av hennes kunder blir inbokade av 

andra på företaget och då väljer Talevska att utnyttja mötestiden till att prata med 

kunden. Vidare så nämner Talevska att hon kanske inte arbetar lika effektivt som de 

andra genom att arbeta på detta sätt, men hon anser att det kan uppstå ett dubbelarbete 
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genom att kontakta kunden innan om samma sak som ska diskuteras under mötet. 

Jämtin säger att det finns ett arbetssätt inom Länsförsäkringar där tanken är att alla 

rådgivare ska följa rutinen. Jämtin väljer att inte alltid göra detta eftersom det finns 

enormt många olika typer av möten. Han skickar istället ut en bokningsbekräftelse till 

kunden för att inga fel ska uppstå, som exempelvis att skicka fel sorts agenda. Jämtin 

nämner att Länsförsäkringar har ett arbetssätt för hur en rådgivare ska förbereda sin 

kund inför ett möte, men som framkommit finns en viss diskrepans mellan rådgivarnas 

arbetssätt. Fors vill istället att kunden på egen hand funderar inför mötet. 

 

När det gäller hur rådgivarna förbereder sig själva inför ett möte med kund är samtliga 

respondenter tydliga med att var och en använder sig av bankens interna system och 

hittar information om kunden. Rådgivarna undersöker om det är en ny eller befintlig 

kund, vad de har för försäkringar, eventuellt gamla kreditärenden och vad kunderna kan 

tänkas sakna i sitt engagemang. Här arbetar alla på ett likartat sätt, men Jämtin tar upp 

andra mjuka värden för att öka relationsskapandet med kund, som exempelvis ta reda på 

vilket hus kunden är intresserad av. Då nämner Jämtin att det kan vara bra att känna till 

i vilket område i Kalmar det ligger. Mattsson för ett liknande resonemang gällande att 

bygga relation, där hon gör små noteringar i det interna systemet, som att de varit på 

semester eller att kunden alltid har socker och mjölk i kaffet. Små saker som gör att 

kunden känner att rådgivaren är förberedd inför mötet. 

 

Alla respondenter utom Ekström tar upp att under själva upptäckarfasen och 

behovsanalysen handlar det om att landa på kundens nivå både kunskapsmässigt och 

förståelsemässigt. Detta gör de genom att lyssna på kunden, men också vilken typ av 

språk som rådgivarna använder sig av så att kunderna förstår. Mattsson framhäver att 

det alltid är rådgivarnas ansvar att anpassa nivån efter kunden, men också att det alltid 

är okej att fråga kunden om rådgivaren pratar på ett förståeligt sätt eller hur pass insatt 

kunden är i en viss fråga. Jämtin tar upp en annan vinkel av skillnaden i kunskap. Vissa 

kunder är extremt pålästa om ett specifikt ämne och då får rådgivaren på bästa vis 

anpassa sig efter det, vilket i många fall kan upplevas som svårt. 

 

I enkätundersökningen som skickades till kunderna så har de på fråga ett svarat med ett 

genomsnittligt resultat på 4,28 av 5. Kundernas spridning i svaren på enkäten återfinns i 

bilaga 5. Enkätundersökningen som rådgivarna fått besvara speglade kundernas enkät 
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gällande förberedelse. Det genomsnittliga resultatet blev här 3,29 av 5. De frågor som 

ställts till kunder och rådgivare återfinns i bilaga 1 och 2 medan resultaten finns 

illustrerade i bilaga 4. 

 

4.4  Kundens upplevda värde från banken 

I detta delkapitel beskrivs förtroende, engagemang och kvaliteten i rådgivningen ur 

både kundernas, men också rådgivarnas perspektiv. Enkätsvaren från kunderna och 

rådgivarna lyfts fram. Material som framkommit under intervjuerna med rådgivarna 

återges också. 

 

4.4.1  Förtroende 

Frågan om på vilket sätt respondenterna arbetar för att bygga både förtroende och 

relation med sina kunder tolkar och besvarar rådgivarna lite olika. Talevska och 

Ekström tar upp att uppmuntra ärlighet som en viktig faktor, både från deras sida och 

från kundens. Anledningen till att de anser det vara så viktigt med ärlighet är att för att 

de ska kunna hjälpa kunden på bästa sätt. Det handlar enligt Talevska om att förstå vad 

kunden verkligen behöver genom att hamna på samma nivå som kunden och Ekström 

menar att ärligheten inger respekt hos kunden. Ekström berättar om det är något hon 

inte kan är det bättre att säga det, men att hon ska ta reda på informationen. Handlar det 

om något nytt fenomen som många är intresserade av så är det klokt att läsa på om det 

innan. Mattson menar att det är en framgångsfaktor att vara sig själv och personlig för 

att bygga förtroende och en relation med kunden. Vågar man visa vem man är samtidigt 

som man är personlig vågar kunden också vara det, men det hänger på rådgivaren att 

vara det först. Fors är inne på ett liknande spår och tar upp att det ofta kommer fram 

känslig information under mötet då kunden kan berätta saker som ingen annan känner 

till, inte ens kundens familj eller vänner. Fors fortsätter och säger att kunden måste 

känna att det är okej att “blotta” sig genom att berätta känslig information. Det är då 

viktigt med förtroende så att kunden känner att det som sagts under mötet stannar 

mellan rådgivaren och kunden. Hur Fors gör detta kan hon inte riktigt sätta fingret på. 

Atterback tar upp en annan aspekt som handlar om att inte lura kunden att tro de får mer 

än vad de får när de kommer till rådgivningsmötet. Vidare menar han att det är bättre att 

arbeta långsiktigt och när det gäller eventuell rabatt kunden fått så gäller den under 

samma förutsättningar hela tiden. Ändras förutsättningarna för kunden eller banken så 



  
 

36 

förändras rabatten. Han menar att det är bättre att arbeta utifrån kundens ekonomiska 

situation, vilket han tror inger ett slags förtroende. Vidare tar Atterback upp kompetens 

som en viktig faktor och säger att alla som arbetar på Kalmarkontoret varit där en längre 

tid och det tror han påverkar förtroendet för det lokala kontoret i Kalmar. 

 

När det kommer till frågan vad rådgivarna anser att deras roll som rådgivare har för 

påverkan för att kunden ska stanna kvar som kund i banken så tror alla respondenter att 

de utgör en stor roll i detta. Enligt Mattsson utgör rådgivaren 85 procent av anledningen 

till att kunderna stannar och resterande 15 procent är priset med en betoning på att det är 

befintliga kunder. När det gäller presumtiva kunder menar Mattson att hon istället skulle 

sagt att varumärket, det lokala och andra faktorer spelar in. Talevska och Ekström 

nämner att det är rådgivarens uppgift att knyta ihop säcken, vilket betyder att kunderna 

fort får en känsla om det känns bra eller ej, vilket resulterar i att kunderna antingen 

stannar som kund eller inte. Jämtin instämmer med övriga respondenter men menar att 

den stora massan kunder vill ha en personlig kontakt på banken. Det finns alltid några få 

individer som jagar kronor och ören och därför mer fokuserar på priset. Atterback har 

upplevt att många befintliga kunder rekommenderar honom till vänner och bekanta 

vilket resulterar att presumtiva kunder ofta blir kunder och detta tror Atterback beror på 

den kompetens han besitter. Fors säger att produkterna är likvärdiga mot bankens 

konkurrenter, men att rådgivarna skiljer sig i rådgivningsmötet med kund genom att 

kunderna känner sig uppmärksammade och sedda. Vidare menar hon att rådgivarna på 

Länsförsäkringar tillåter att ett möte tar lite längre tid om det krävs ytterligare förklaring 

för kund. Rådgivarna anser att de inte arbetar utifrån standardlösningar i samma 

utsträckning som andra banker. 

 

Som svar på frågan om det finns några extra viktiga faktorer som respondenterna fick 

möjlighet att sätta fingret på var Mattsson och Jämtin nöjda med sina tidigare svar och 

hade inget att tillägga. Talevska tog upp varumärket som en viktig faktor, hon anser att 

det är skönt att slippa all negativ kritik som vissa storbanker fått den senaste tiden i 

media på grund av utlandsaffärer och insiderhandel. Atterback, Ekström och Fors 

berättar att man kommer långt på att vara ärlig, stolt och tro på det de presenterat som 

en lösning för kunden för att öka förtroendet hos kunderna. 
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I enkätundersökningen som skickades till kunderna så har de på fråga två svarat med ett 

genomsnittligt resultat på 4,69 av 5. Kundernas spridning i svaren på enkäten återfinns i 

bilaga 5. Enkätundersökningen som rådgivarna fått besvara speglade kundernas enkät 

gällande förtroende. Det genomsnittliga resultatet blev här 4,57 av 5. De frågor som 

ställts till kunder och rådgivare återfinns i bilaga 1 och 2 medan resultaten finns 

illustrerade i bilaga 4. 

 

4.4.2  Engagemang 

Samtliga respondenter anser att det är av stor vikt att vara engagerad i ett 

rådgivningsmöte. Fors tar upp att det är viktigt att visa respekt mot kunderna då de tagit 

sig tid och ibland till och med tagit ledigt från sitt arbete för att vara där. För att 

förväntningarna på mötet ska infrias krävs det ett stort engagemang från rådgivaren. 

Fors betonar att det är hennes jobb att visa engagemang och att det är A och O för ett 

lyckat rådgivningsmöte. Mattson nämner att engagemanget tydligt hänger samman med 

förberedelse för att kunden ska få en känsla av att rådgivaren brytt sig om kunden, 

känna att arbetet är proffsigt utfört och att kunden känner sig speciell. Atterback fyller i 

att som rådgivare måste man vara på topp i varje möte eftersom ett nytt möte betyder ny 

kund och han menar att det är viktigt att kunden känner att rådgivaren bryr sig och vill 

hjälpa till på bästa sätt. 

 

Det finns olika sätt att visa engagemang på och enligt alla respondenter utom Jämtin så 

tar de upp att de viktigaste faktorerna för att visa engagemang är att lyssna på kunden, 

sätta sig in i kundens situation och hitta gemensam nämnare i något. Mattson tog under 

intervjuns tidigare skede upp att små noteringar om kunden gjordes och de använder 

hon sig av för att hitta just den gemensamma nämnaren. Ett exempel på detta kan vara 

att det finns någon slags koppling mellan rådgivaren och kunden, det kan vara så enkelt 

som att kunden bor på samma gata som en bekant till rådgivaren gör. Vidare menar 

Mattsson att detta lägger grunden för att kunden ska känna av engagemang i 

rådgivningsmötet och att skapandet av en relation stärks. Jämtin tar upp en annan aspekt 

som han anser är viktigt och det är att när en ny kund sätter sig på kontoret är det viktigt 

att släppa tidigare kund och enbart fokusera på den nuvarande kunden. Ekström lyfter 

fram vikten av att engagera sig i att hitta behov och presentera dem för kunden trots att 

denna inte kände till behoven sedan tidigare. Ekström menar att det ofta visar att hon 

tänker på kundens bästa. 
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Att rådgivarna påverkas av kundens engagemang instämmer samtliga respondenter 

med, vilket också gäller åt båda håll. Är kunden väldigt engagerad blir rådgivaren mer 

engagerad, men om kunden är oengagerad tenderar rådgivarna att också ta ett steg 

tillbaka. Detta förklarar Mattson inte är ett problem eftersom vissa kunder är introverta 

och kanske inte vill småprata om något annat än det som rör bankengagemanget. 

Mattsson menar att det då är bättre att möta kunden på dennes nivå och bygga 

förtroende på det viset. Jämtin ser det på ett lite annorlunda vis. En kund som tagit 

initiativ själv är ofta väldigt engagerad medan risken med en kund som kommit in på 

bankens initiativ är att denna är oengagerad och undrar vad de egentligen gör på 

banken. I dessa lägen menar han att det är viktigt att vara superengagerad och ha något 

att komma med. Vidare berättar Jämtin att detta oftast händer när banken försöker få in 

nya kunder genom kundstocken som försäkringsdelen har. Då handlar det om att 

leverera med fokus på engagemang. Fors och Ekström tycker båda att engagemanget för 

kunden ökar om kunden också är engagerad men vid lågt engagemang från kund så gör 

de enbart det som krävs men kanske inte det lilla extra. De försöker trots detta vara 

professionella men försöker inte som Fors (2016) sa “plocka ner månen till kunden, det 

är ju vissa kunder man gör det för”. Atterback instämmer med Fors och Ekström när det 

handlar om att utföra en tjänst åt en kund som båda parter brinner för, då ökar givetvis 

engagemanget, men om det är en standardtjänst som ska utföras handlar det om att visa 

lika stort engagemang. Atterback instämmer också med Mattssons svar om att alla 

kunder inte vill att man ska visa ett superengagemang och menar på att erfarenheten 

hjälper till att veta vilken nivå han ska lägga sig på. 

 

I enkätundersökningen som skickades till kunderna så har de på fråga tre svarat med ett 

genomsnittligt resultat på 4,75 av 5. Kundernas spridning i svaren på enkäten återfinns i 

bilaga 5. Enkätundersökningen som rådgivarna fått besvara speglade kundernas enkät 

gällande engagemang. Det genomsnittliga resultatet blev här 4,29 av 5. De frågor som 

ställts till kunder och rådgivare återfinns i bilaga 1 och 2 medan resultaten finns 

illustrerade i bilaga 4. 

 

4.4.3  Kvalitet i rådgivningen 

Vi frågade respondenterna vad de ansåg var deras viktigaste verktyg för att ge råd av 

bra kvalité. Talevska, Mattsson, Jämtin och Atterback lyfter fram förmågan att förstå, 

läsa och kartlägga behov hos andra människor som sitt viktigaste verktyg i arbetet. 
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Vidare menar de att sakkunskap i bankärende och erfarenhet och bidrar till att ge råd av 

bra kvalité. Fors lyfter också fram erfarenhet som en viktig faktor, fler kundmöten leder 

till större självförtroende och större säkerhet i arbetet med att leverera bra råd till sina 

kunder. Ekström tar också upp kunskap och sig själv som ett viktigt verktyg men 

framhåller även att tekniska lösningar som en bra hemsida och möjligheten för kunden 

att hämta information är en viktig punkt att uppfylla. Vidare säger Ekström att om hon 

själv saknar kunskap i något kommer hon heller inte att kunna förmedla det till kund 

och menar att bra interna informationskanaler därför är viktiga för att ta reda på det hon 

inte kan. 

 

När respondenterna fick frågan om det ansåg att det var något som begränsade deras 

arbete som rådgivare framkom två aspekter: lagar och regler samt tiden som 

motverkande faktorer. Mattsson, Talevska, Jämtin och Fors tar upp att utvecklingen av 

mer regler och lagar för banken som en begränsande faktor. Talevska beskriver att den 

ökande regleringen av branschen leder till att om hon har ett möte som varar i en och en 

halv timme. Då får hon lägga upp emot ytterligare två timmar för att dokumentera allt 

som sagts och gjorts under mötets gång. Atterback håller med om ökningen av kraven 

som ställs på banken och menar att de finns till för att öka kvalitén på rådgivningen, 

men menar att tiden det tar att göra all dokumentation leder till tidsbrist. Vidare menar 

han att kraven från företaget att prestera i kvantitativa termer kolliderar med kvalitén. 

Eftersom rådgivarna ska träffa mycket kunder, sälja mycket och göra noggranna 

behovsanalyser, samtidigt som rådgivarna ska uppfylla alla kvalitétskrav som finns. 

Ekström, som är en av rådgivarna som inte har en högskole- eller universitetsutbildning 

i ekonomi, anser att avsaknaden av utbildning begränsar henne. Anledningen är att hon 

känner att hon har bra koll på det interna, men kanske inte det makroekonomiska 

perspektivet. 

 

När vi lät respondenterna spekulera i hur rådgivningsmötet kommer utvecklas i 

framtiden och hur den digitala utvecklingen kommer påverka dagens utformning av 

rådgivningsmötena fick vi lite olika svar. Den samlade bilden var dock i liknande 

riktning. Mattsson och Fors lyfter fram att kunderna troligen även i fortsättningen vill 

träffa en rådgivare fysiskt när det handlar om stora affärer som exempelvis ett 

bostadsköp. Ett annat scenario som de tror kan leda till att kunder vill prata med en 

rådgivare är om börsen svänger kraftigt då orolighet kan skapas hos kunderna. Mattson 
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och Fors delar uppfattningen med resterande respondenter att utvecklingen mot en mer 

digitaliserad värld är att vänta. Ekström och Talevska tror att digitaliseringen kommer 

påverka genom att mer standardiserade arbetsuppgifter kommer tas över av mallar och 

behöver således inte prata fysiskt med varandra utan kan göra det på distans. En annan 

aspekt som tas upp av Fors, Ekström och Jämtin är att rådgivningsmötet troligtvis kan 

fortsätta på samma sätt fast genom exempelvis Skype. Rådgivare och kund kan se 

varandra och prata med varandra likt ett fysiskt rådgivningsmöte fast mellan två digitala 

enheter. 

 

På frågan om hur rådgivarna tror att nöjdheten och lojaliteten kommer påverkas av 

digitaliseringen var svaren tämligen lika trots att frågan var spekulativ i sin natur. Alla 

respondenter tror att digitaliseringen kommer öka, men ingen tror att den helt kommer 

ta över utan mer användas som ett komplement. Mattson och Atterback ser det likt en 

tvåstegslösning där fokus på digitaliseringen måste ligga på att vara främst med digitala 

verktyg som appar, Swish och andra kommande bankfunktioner. Mattsson förtydligar 

detta genom att säga att det handlar om att vara lokala och nära fast på andra sätt än det 

fysiska mötet, exempelvis genom tekniska kanaler. Talevska, Jämtin och Fors menar att 

tillgängligheten och snabba svar genom exempelvis en chatt kan leda till kundnöjdhet 

och kundlojalitet. En annan möjlighet som lyfts fram av respondenterna är att om 

kunderna kan göra enklare ärenden själva kan nöjdhet skapas även utan fysiskt möte. 

Mattsson (2016) sa “Jag tror inte på ett motsatsförhållande alls”, vilket styrks av 

resterande respondenter men med olika uttryck. 

 

I enkätundersökningen som skickades till kunderna så har de på fråga fyra svarat med 

ett genomsnittligt resultat på 4,55 av 5. Kundernas spridning i svaren på enkäten 

återfinns i bilaga 5. Enkätundersökningen som rådgivarna fått besvara speglade 

kundernas enkät gällande tips och råd. Det genomsnittliga resultatet blev här 4,29 av 5. 

De frågor som ställts till kunder och rådgivare återfinns i bilaga 1 och 2 medan 

resultaten finns illustrerade i bilaga 4. 
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4.5  Kundklagomål 

“Det är en tolkningsfråga men det är ju så att ett kundklagomål ska 

vara ett individuellt klagomål. Något som har med kundens 

individuella engagemang att göra, alltså är kundklagomål om 

generella missnöjen mot bolaget som prissättning och räntor inte ett 

kundklagomål.” 

(Mattsson, 2016) 

 

Citatet är Länsförsäkringars definition av vad ett kundklagomål är. Vid frågan om 

respondenterna får ta del av klagomål under rådgivningsmöten så är svaren nästan 

uteslutande nej av alla respondenter. Respondenterna Mattsson, Talevska, Fors och 

Jämtin säger att de klagomålen som tas upp i ett rådgivningsmöte oftast är riktade mot 

banken i olika sakfrågor, som dyra räntor eller varför banken inte är öppen på helgen. 

Dessa klagomål klassas inte som ett kundklagomål enligt Mattsson. Ekström och 

Atterback tar upp att de mottagit kundklagomål via mail men inte under 

rådgivningsmötet eftersom de tror att kunderna inte vågar ta upp det i det fysiska mötet. 

Atterback återkopplar alltid till dessa kunder per telefon och ofta definieras det inte som 

ett klagomål för att problemet ofta löses direkt och att det bara har varit ett 

missförstånd. 

 

Mattsson berättar att hon sitter som kundklagomålsansvarig och berättar för oss hur 

kundklagomålsprocessen ser ut. En rådgivare registrerar ett framfört kundklagomål 

oavsett om det definieras som klagomål eller ej, sen hamnar det hos Mattsson. Därefter 

tar hon kontakt med kunden, berättar hur Länsförsäkringar ser på klagomålet och vilket 

beslut som tagits. Vidare hänvisar Mattsson till domstol och Allmänna 

Reklamationsnämnden om beslutet inte är i linje med kundens önskemål. När ett 

klagomål inkommit har ofta rådgivaren gjort allt i sin makt för att göra kunden nöjd, 

men Mattsson berättar att det ofta är regler och lagar som gör att ett beslut ser ut som 

det gör. Ett exempel är om en låneansökan nekas och det är för att kalkylen inte går 

ihop eller att en fond har gått ner i värde, vilket är något banken inte kan styra över. 

Mattsson fortsätter att berätta att det har hänt att klagomål inkommit för att en rådgivare 

inte återkopplat inom den tid rådgivaren skulle göra det och det löser ofta rådgivarna 

själva genom någon form av kompensation. Mattsson säger att hon uppmanar både 

kunderna och rådgivare att kunderna ska anmäla sina kundklagomål. Talevska, Jämtin 
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och Ekström vet inte hur rutinen ser ut för att registrera ett kundklagomål och har 

således inte gjort det. Atterback och Fors vet hur rutinen ser ut men har endast 

registrerat ett fåtal klagomål och ofta är de inte ens definierade som klagomål på grund 

av att rådgivaren oftast löser det direkt med kunden. 

 

När det gäller frågan om kundklagomål kan uppstå trots att kunden fått ett bra råd, men 

som avviker från kundens förväntningar så har Atterback, Ekström och Fors varit med 

om detta. Atterback beskriver ett exempel där en kund hade tilldelats honom som 

tidigare varit hos en annan rådgivare. Arbetssättet rådgivarna sinsemellan skiljde sig 

eftersom regelverket ändrats. Då menar Atterback att det skar sig med kunden, men att 

det ofta går att förklara för kunden så att denne förstår varför arbetssättet skiljer sig. 

Ekström tar upp ett exempel om okunskap där kunden sagt att de förstått risken med en 

fond, men när den sedan haft en dålig utveckling blev de irriterade och menade att 

rådgivaren inte förstått kundens okunskap i det läget. Fors tar upp ett liknande exempel 

med kunder som hör av sig om att fonder gått ner efter två år, vilket inte klassas som ett 

formellt klagomål då allting är gjort korrekt från bankens sida. 

 

4.6  Kundnöjdhet 

På frågan hur rådgivarna vet att de har en nöjd kund är svaren relativt likvärdiga. 

Mattsson, Jämtin och Ekström nämner att man märker direkt under mötet om kunden är 

nöjd, antingen att de säger det rakt ut eller mer likt en känsla. Även om det blir affär 

direkt eller ej så menar de att man nästan alltid vet om kunden kommer skriva på innan 

kunden gjort det. Resterande rådgivare svarar istället mer långsiktigt. Talevska säger att 

det märks genom att kunderna kommer tillbaka. Atterback säger att det bekräftas via 

mail från kunder eller genom att vänner eller kollegor till befintliga kunder kommer hit 

och vill bli kunder. Fors nämner även att det ofta bekräftas via mail, men hon tillägger 

att en nöjd kund även kan vara någon som man som rådgivare inte hör av. 

 

Vad gäller rådgivarnas definition av begreppet kundnöjdhet är de överens om att det 

handlar om att kunden ska få sina behov uppfyllda, ha en bra magkänsla efter mötet 

samt att kunden ska gå därifrån och veta vad de fått. Fors utvecklar detta resonemang 

och säger att hon vill att vissa kunder även ska känna en lättnadskänsla när det går 

därifrån. ”Nu är det över, nu har vi löst det, detta är så tråkigt och jobbigt” (Fors, 2016). 

Atterback nämner att många tror att priset är det som styr en nöjd kund vilket han anser 



  
 

43 

vara felaktigt. Han menar att det till största del istället handlar om att rådgivarna gör rätt 

saker för kunden, hittar rätt behov och håller det på sikt. Mattsson instämmer i detta 

långsiktiga tänk och menar att hon strävar efter att kunderna alltid ska ha en mer positiv 

syn på sin framtid efter ett möte. 

 

När vi bett rådgivarna om goda exempel på hur de själva arbetar för att uppnå 

kundnöjdhet menar Mattsson, Talevska, Jämtin, Ekström och Fors att det viktigaste är 

att vara personlig och engagerad i kundens situation. Det är även viktigt att under 

mötets gång vara konkret och stämma av och försöka fånga upp kunden om denne inte 

förstår. Atterback ser det lite annorlunda och menar att det viktigaste är att skapa ett 

förtroende och att både kunden och rådgivaren vet varför mötet äger rum. Han 

poängterar även vikten av att lyfta fram Länsförsäkringars koncept med bank, 

försäkring och mäklare för kunden. Hela grundtanken med rådgivningsmötet är att 

kunden ska gå därifrån med det den kom dit för, plus lite till. 

 

På frågan om utvecklingsområden inom kundnöjdhet nämner Atterback bland annat att 

tiden inte alltid räcker till när man har så pass många kunder, man ska försöka hålla 

regelbunden kontakt med dessa men ibland hinns det tyvärr inte med. Ett annat område 

som Jämtin nämner är att kunder och rådgivare inte alltid klickar på det personliga 

planet. ”Det handlar inte om att någon är dålig, det ska ju klicka och funka och det är 

inte alltid det gör det. Då är det ju bättre att de går till någon annan hos oss eller kanske 

till och med en annan bank” (Jämtin, 2016). Vidare nämner han att alla på kontoret 

ungefär har lika många kunder som vill byta rådgivare och att han tror att rådgivarna på 

Länsförsäkringar har många olika personligheter vilket gör att utflödet av kunder är 

tämligen lågt. 

 

I enkätundersökningen som skickades till kunderna så har de på fråga fem svarat med 

ett genomsnittligt resultat på 4,64 av 5. Kundernas spridning i svaren på enkäten 

återfinns i bilaga 5. Enkätundersökningen som rådgivarna fått besvara speglade 

kundernas enkät gällande generell nöjdhet. Det genomsnittliga resultatet blev här 3,57 

av 5. De frågor som ställts till kunder och rådgivare återfinns i bilaga 1 och 2 medan 

resultaten finns illustrerade i bilaga 4. 
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4.7  Kundlojalitet 

På frågan om rådgivarnas definition av begreppet kundlojalitet är svaren något mer 

olika. Mattsson och Jämtin menar att det innebär att man som kund är nöjd och stolt 

samt tror på vad företaget representerar. Att sprida ett gott ord om företaget vidare till 

vänner och kollegor är något man gärna gör som kund. Talevska ger begreppet en mer 

övergripande betydelse och menar att en lojal kund är en kund som kommer tillbaks och 

har förtroende för sin rådgivare. Vidare menar Talevska att den övergripande betydelsen 

grundar sig i vilket engagemang hon visar under det enskilda rådgivningsmötet, annars 

har hon inget där att göra. Detta tror hon är en faktor som leder till lojalitet hos kunden. 

Ekström håller med, men lägger till att det är ett ömsesidigt förhållande och att 

rådgivaren även måste kunna lita på kunden. Atterback menar att lojalitet handlar 

mycket om att uppfylla det man sagt att man ska göra och att alla i företaget har gjort 

det gentemot kunden. Vidare menar han att om ett resultat för kunden är negativt är det 

alltid viktigt att förklara varför det är så, gör man detta på ett bra sätt kan man ändå ha 

en lojal kund. Fors ser istället kundlojalitet på ett mer personligt plan som att det 

handlar om hur väl hon har lyckats förmedla vad företaget står för samt att en lojal kund 

är någon som låter henne vara med i vad som än händer under livets olika skeden. 

 

Vad gäller rådgivarnas arbetssätt för att skapa kundlojalitet så är svaren även här av 

olika karaktär. Atterback och Ekström poängterar att tillgängligheten mot kund är viktig 

och kunderna alltid ska känna att de kan prata med rådgivarna. En av anledningarna till 

detta är att det idag är så pass enkelt att byta både bank och försäkringsbolag. Vidare är 

båda överens om att det är viktigt att redan från början, vid första rådgivningsmötet, 

göra det klart för kunden hur processerna fungerar inom företaget och vart de ska vända 

sig. Resterande respondenter är i stora drag samstämmiga om att det handlar mycket om 

engagemang, att ge personliga råd och att föra en rak och ärlig kommunikation 

gentemot kunden. Mattsson tillägger att rådgivaren har en stor roll i lojalitetsbyggandet, 

men att fler saker runtomkring kan påverka. Exempelvis yttre faktorer som beskrivs i ett 

citat nedan: 

”Titta på Nordea och Swedbank. Där är det ju saker som en rådgivare 

verkligen inte kan påverka och händer sådana saker så har man ingen 

lojalitet för företaget hur gullig och snäll rådgivaren än är på alla sätt 

och vis. Man drar liksom”  

(Mattsson, 2016) 
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När det gäller frågan om utvecklingsområden inom kundlojalitet var svaren mer 

knapphändiga. Atterback nämner att ledtiderna kan dras ner och att det till stor del 

handlar om att träna sina kunder i systemet och exempelvis förklara hur lång tid en 

process tar. Han menar att Länsförsäkringar som bank troligtvis har mycket kortare 

ledtider än storbankerna, men att utmaningen ligger i att få kunderna att förstå att det 

finns lagar och regler som styr mycket av deras arbetssätt. 

 

I den sista och avslutande enkätfrågan för både kunder och rådgivare har vi mätt NPS. 

För kunderna löd frågan “Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera oss till en 

vän eller kollega?” och 81 stycken kunder svarade mellan 9-10 på den tiogradiga 

skalan. Dessa tio blev då ambassadörer och är markerade med grön färg i figur 3 nedan. 

Det gulmarkerade fältet består av 22 kunder som svarade med 7 eller 8 på enkäten och 

de är enligt NPS-indikatorn passiva. Det rödmarkerade fältet består av 7 kunder som 

svarade mellan 0-6 på frågan och enligt indikatorn är de besvikna. NPS-resultatet har 

räknats ut genom att subtrahera andelen ambassadör med andelen besvikna. NPS-värdet 

blir i detta fall 67,3 för kunderna. Som en referenspunkt kan nämnas att de svenska 

storbankerna hade följande NPS-värden 2013 (bilaga 6): Handelsbanken 6, SEB -35, 

Nordea -46 och Swedbank -34 (MarketDirection, 2016)1. 

 

 
 

Figur 3 NPS Kunder 

                                                
1 Vi har blivit tilldelade NPS-nivåer på svenska bolag av ett företag som heter MarketDirection som gör 
NPS-analyser. Denna källa finns inte publicerad men är med i denna studie under bilaga 6. 
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“Vad tror du sannolikheten är att dina kunder skulle rekommendera Länsförsäkringar 

till en vän eller kollega?” är frågan som ställdes på enkäten till rådgivarna. Frågan är 

avsedd att spegla enkätfrågan som ställdes till kunderna. Vi fick in 7 svar av rådgivarna 

och fyra svar var inom intervallet 9-10 och tre stycken var mellan 7-8. Fyra av sju är 

således ambassadörer och för rådgivarna kan det översättas till att de tror att kunderna 

skulle rekommendera Länsförsäkringar till en vän eller kollega. Vidare är tre passiva. 

NPS resultatet för rådgivarna har räknats ut genom att subtrahera andelen ambassadörer 

med andelen av de besvikna (inga). NPS-värdet blir i detta fall 57,1 för rådgivarna. 

 

 
 

Figur 4 NPS Rådgivare 

Det har i intervjuerna framkommit att detta inte är något som rådgivarna mäts 

individuellt på utan kommer följas upp på respektive arbetsgrupp över tid. På grund av 

att mätningen startade den 6:e april 2016 har Länsförsäkringar inte börjat göra någon 

jämförelse av NPS-resultatet i dagsläget. I framtiden kommer detta användas av 

respektive avdelningschef för att följa utvecklingen om kunderna i mer eller mindre 

utsträckning kommer rekommendera Länsförsäkringar till en vän eller kollega. 
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5  Analys 

 I analyskapitlet förklarar vi rådgivarnas arbetssätt och hur uppfattningen om deras 

arbetssätt förhåller sig till vad kunderna tycker. En sammankoppling mellan det 

empiriska materialet görs med den teoretiska referensramen. Materialet i kapitlet 

kommer ligga till grund för möjligheten att dra slutsatser utifrån vår frågeställning 

samt syfte. 

 

5.1  Privatrådgivarnas arbetssätt  

I detta delkapitel är strukturen baserad på delarna som innefattas av vår undersöknings- 

och analysmodell. En analys görs mellan vad som framkommit i det insamlade 

empiriska materialet och vad den teoretiska referensramen lyfter fram. Analysen 

kommer hjälpa oss förstå hur privatrådgivarna arbetar samt om skillnad föreligger 

mellan kund och rådgivare. Förståelsen från analysen kommer ligga till grund för vår 

slutsats. 

 

5.1.1  Kundens förväntningar på privatrådgivaren 
 
Alla respondenter utom Ekström tar upp att det är viktigt att landa på kundens nivå både 

kunskapsmässigt och förståelsemässigt genom att lyssna och stämma av med kunden 

under rådgivningsmötets gång. Mattsson nämner att det alltid är rådgivarens ansvar att 

anpassa nivån efter kunden. Det framkommer även att det i vissa fall kan vara tvärtom, 

att kunden är mer påläst än rådgivaren vilket kan upplevas som svårt för rådgivaren i 

fråga. Rådgivarna har olika syn på, samt arbetar olikt när det gäller att förbereda kunder 

inför sina rådgivningsmöten. Rådgivarnas olika synsätt kan på olika sätt 

sammankopplas med Johnson, Nader & Fornell (1996), som menar att komplexiteten i 

produkten eller tjänsten kan påverka vilka förväntningar en kund har. Förstår inte 

kunden vad den köper är det svårare för denne att bilda sig en uppfattning kring 

förväntningarna. Bankbranschen är föränderlig och innebär, som framkommit i 

teoriavsnittet, i många fall försäljning av svårförståeliga produkter. Varje kund som 

rådgivarna träffar är i sig unika vad gäller exempelvis personlighet och förutsättningar 

för sparande och lånande, därav kan det förekomma svårigheter när det gäller att förstå 

en kunds förväntningar inför ett rådgivningsmöte.  
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Samtliga respondenter förbereder sig själva inför ett rådgivningsmöte genom att titta på 

kundbilden i de interna systemen. Syftet med detta är att se om det är en ny eller 

befintlig kund samt vad kunden kan tänkas sakna i sitt engagemang. Jämtin och 

Mattsson tar även upp att det även viktigt att göra lite extra för kunden, som till exempel 

att titta vilket område en kunds husköp ligger i eller göra små noteringar om kunden till 

nästa möte. Detta kan sammankopplas med Parasuraman, Zeithaml & Berry (1991) som 

menar att en organisations förmåga att förstå kundernas förväntningar är en 

förutsättning för att kunna leverera överlägsen service. Detta beror på att 

konsumenternas uppfattning om kvaliteten på tjänsten som erbjuds har en inverkan på 

deras beteende. Känner kunden att rådgivaren gör lite extra för dem bör det alltså ha en 

positiv inverkan på kundrelationen. Författarna menar vidare att en viktig aspekt är att 

kunden uppfattar omfattningen på servicen, annars är det gjort förgäves. 

 

5.1.2  Rådgivarnas arbetssätt för att höja kundens upplevda värde 

Förtroende 

Talevska och Ekström anser att ärlighet är en viktig faktor för att bygga både förtroende 

och en relation till sina kunder. Vidare nämner de att ärlighet hos båda parter finns för 

att på bästa sätt kunna hjälpa kunden eftersom det handlar om att förstå vad kunden 

verkligen behöver. Denna förtroendeskapande aspekt kan kopplas till Garbarino & 

Johnsons (1999) definition, vilken innebär viljan att förlita sig på en motpart som man 

har förtroende för. 

 

Atterback tar upp en annan aspekt som handlar om att inte lura kunden till att tro att de 

får mer än vad de faktiskt får i ett rådgivningsmöte. Vidare menar han att det är viktigt 

att arbeta långsiktigt. Det långsiktiga arbetet grundar sig i en förståelse mellan kund och 

rådgivare gällande att arbeta utifrån kundens situation, exempelvis att rabatter består om 

förutsättningarna för banken eller kund inte ändras. Atterbacks aspekt att skapa 

förtroende genom att tydliggöra en ömsesidig förståelse över tid för att inte skapa 

motsatsen, som är misstro. Misstro som motsats till förtroende går att koppla till 

Luhmann (2005) som menar att om en part missköter sig eller agerar svekfullt så 

förändras förtroendet snabbt till misstro. Det betyder att misstro bör undvikas för att 

behålla eller bygga förtroende hos kunden.  
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Fors ser att kunderna litar på rådgivaren på ett annat sätt, hon beskriver bankens 

produkter som likartade mot andra bankers, men att rådgivarna skiljer sig. Skillnaden 

med hur andra banker arbetar är att kunderna hos Länsförsäkringar Kalmar känner sig 

sedda och uppmärksammade, med detta påstående menar hon att om ytterligare tid för 

förklaring till kunden krävs så avsätter Länsförsäkringar denna tid. Detta instämmer 

med Harrissons (2003) uttalande om att kunder i den finansiella branschen är utsatta för 

en hög risk vid köp av finansiella tjänster. Vi finner ett samband i Fors uttalande om att 

ökad tidsåtgång i ett möte är bra för att förklara så att kunden förstår. En ökad förståelse 

hos kunden leder till att riskbilden minskar inför ett beslut. Länsförsäkringar är ett 

kundägt företag utan vinstkrav från externa aktieägare, därav ses tidsåtgången inte som 

något större problem. Ennew & Sekhon (2007) instämmer med vad Fors säger eftersom 

kunden måste lita på sin rådgivare då det är svårt för denne att bedöma kvaliteten på den 

produkt eller tjänst som rådgivaren ger råd om. Vidare menar forskarna att förtroendet 

således är viktigt ur en kvalitetsbedömningssynpunkt. 

 

Talevska och Ekström nämner att det är rådgivarens uppgift att knyta ihop säcken och 

på detta vis får de snabbt en känsla om mötet känns bra eller ej. Upplevelsen av mötet 

menar de resulterar i att kunden antingen stannar eller inte. Jämtin instämmer med vad 

respondenterna säger om känslan i rådgivningsmötet och dess kommunikation, men 

framhäver att kunden i många fall vill ha en personlig kontakt, privatrådgivare. 

Atterback har upplevt att många av hans befintliga kunder har kommunicerat ut en 

rekommendation till vänner och kollegor vilket har resulterat i att presumtiva kunder 

blivit kunder. Det som respondenterna ovan nämnt kan kopplas samman med vad 

Ndubisi et al (2007) säger om att grunden för ett effektivt rådgivningsmöte är en väl 

fungerande kommunikation mellan parterna. Vidare nämner forskaren att en viktig 

ingrediens för att skapa en lyckad kommunikation är förtroende. Det innebär således att 

förtroende och kommunikation är samverkande. 

 

Engagemang 

Samtliga respondenter tycker det är av största vikt att vara engagerad i kunden under ett 

rådgivningsmöte. Ett rådgivningsmöte sker idag genom att rådgivaren och kunden 

träffas fysiskt på ett kontor. Känner kunden av ett engagemang från rådgivaren stärks 

relationen med kunden menar Mattsson. Utvecklingen av rådgivningstjänster går mot att 

banken satsar på personliga rådgivare. Det respondenterna säger om utvecklingen och 



  
 

50 

det personliga rådgivningsmötet stämmer överens med Strandberg et als (2015) 

beskrivning att en relation mellan kund och rådgivare ligger till grund för ökat 

engagemang och lojalitet hos kunden. 

 

Det finns enligt respondenterna olika sätt att visa engagemang på. Fors anser att det är 

viktigt att visa respekt mot kunderna då de tagit sig till mötet genom att ta ledigt från sitt 

arbete. Jämtin tycker de viktigaste faktorerna för att visa engagemang är att lyssna på 

kunden, sätta sig in i kundens situation och under rådgivningsmötet hitta en gemensam 

nämnare. Mattson gjorde ofta små noteringar om sina kunder som exempelvis var 

kunden bor för att hitta en gemensam nämnare, hon menar att det ofta leder till att 

kunder känner av ett engagemang från rådgivaren. Att hitta behov och presentera dessa 

för kunderna lyfter Ekström fram som en viktig aspekt för att visa för kunden att hon 

tänker på kundens bästa. Enligt Strandberg et al (2015) kan engagemang förklaras som 

en bestående önskan om en fortlöpande relation som båda parter anser är värdefull. Det 

kan kopplas till vad respondenterna anser att engagemang är och hur de visar det för 

kund. Det innebär att rådgivarna förstår vad engagemang är och hur de visar det för 

kunderna på sitt egna sätt. En annan förklaring till att en koppling finns mellan vad 

respondenterna sagt om hur rådgivarna visar engagemang och vad kunden upplever för 

engagemang kan kopplas samman med vad Hocutt (1998) anser att kunden uppfattar 

som upplevd tjänst. Forskaren nämner att de människor som utför en tjänst ofta ses som 

själva tjänsten ur ett kundperspektiv, vilket kan förklaras innebära att tjänsteutföraren 

skapar lojalitet och högre kundnöjdhet genom sitt engagemang. 

 

Samtliga respondenter instämmer med att de påverkas av kundens eget engagemang. Är 

kunden engagerad ökar engagemanget hos rådgivaren. Är kunden istället oengagerad 

tenderar rådgivarna att ta ett steg tillbaka. Sättet respondenterna ser på engagemang kan 

kopplas till hur Johnson (1991) ser på engagemang, nämligen som en investering av tid, 

pengar och känslor eller andra oåterkalleliga resurser. Dessa oåterkalleliga investeringar 

gäller för båda parter vilket kan resultera i att kunden känner att den inte kan lämna 

affärsrelationen eftersom rådgivaren investerat i relationen. Kunderna känner sig 

således personligt engagerade. En annan syn på varför engagemang, oavsett nivå, kan 

ses som utveckling och underhåll av en relation styrks av Morgan & Hunt (1994), som 

menar att engagemang är en indikator på intresse av en fortsatt relation. Forskarna 
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menar vidare att lojalitet därför kan skapas genom att förverkliga ett värde som gynnar 

båda parter och som enbart uppstår genom fortlöpande engagemang från parterna. 

 

Rådgivning 

För att göra ett så bra arbete som möjligt i ett rådgivningsmöte krävs verktyg som 

respondenterna lyfter fram som extra viktiga. Talevska, Mattsson, Jämtin och Atterback 

säger att förmågan att läsa, förstå och kartlägga kundens behov är de viktigaste 

verktygen som rådgivarna använder sig av. De nämner även att sakkompetens i 

bankärende och erfarenhet genom arbetslivet bidrar till att ge hög kvalitet på 

rådgivningen. Sparande, lån och bostadsköp är ämnen som ofta diskuteras under ett 

rådgivningsmöte. Enligt Finansinspektionen (2015) är dessa produkter komplexa och 

svårbedömda vilket gör att det krävs särskild kompetens från rådgivarens sida för att 

kunna hjälpa kunden. Vad respondenterna säger om att förstå vilka behov hos kunden 

som behöver uppfyllas kan kopplas samman med vad Finansinspektionen (2015) säger 

om vilka krav som ställs på rådgivarna ur både ett externt, men även internt regelverk. 

Det innebär att rådgivaren är den som bär ansvaret för att uppfylla kundens behov 

genom den kompetens de innehar, krav ställs sedan både externt och internt för att 

upprätthålla en god kvalitet. Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning innehåller krav 

på rådgivaren att dokumentera, kartlägga kundens förkunskaper och riskbenägenhet 

samt se helheten i kundens finansiella situation. Det respondenterna framhäver om att 

kunskap är ett viktigt verktyg stämmer överens med det krav på kartläggning som 

Gavelin & Sjöberg (2007) nämner att rådgivaren ska ha kunskaper om. Exempel på 

kunskap som krävs enligt forskarna är kunskap om finansiell psykologi, bedömning av 

finansiella risker samt produktkunskap. 

 

Det finns som tidigare nämnts lagar och regler (riktlinjer) för hur rådgivarna ska agera 

för att upprätthålla en rådgivning av hög kvalitet. Respondenterna anser att det finns två 

aspekter som gör dem begränsade i sin rådgivning, ökande krav på lagar och regler samt 

tidsbrist som ett resultat av den första aspekten. Atterback menar att det sker en kollison 

mellan kvaliteten som regelverken finns till för och antalet rådgivningsmöten, 

noggrannheten i behovsanalyserna och hur mycket som säljs. Rådgivarnas framkomna 

åsikter om regelverket kan kopplas till Gavelin & Sjöbergs (2007) potentiella 

intressekonflikt mellan att agera rådgivare och försäljare. Rådgivaren måste därför finna 
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en balansgång mellan att uppnå alla externa regelverk men även uppnå de interna 

kraven. 

 

När rådgivarna gavs möjlighet att spekulera kring hur utvecklingen av 

rådgivningsmöten kommer ske i framtiden lyfte Mattsson och Fors fram att kunderna 

fortsättningsvis kommer vilja träffa en personlig rådgivare vid stora affärer eller 

händelser. En stor affär kan vara ett bostadsköp och en stor händelse kan vara en 

nedgång på börsen. Fors och Mattssons syn på framtiden kan delvis kopplas till den 

pågående utveckling av kontorsnätverken där rådgivarna enligt Durkin (2007) tenderar 

att blir mer inriktade på en relationsdriven säljkultur. Det innebär att kunderna kommer 

vilja fortsätta träffa rådgivare via fysiska möten när det handlar om stora affärer eller 

händelser. Synen från respondenterna överensstämmer således med Durkins (2007) syn 

på att typen av produkt är avgörande för om fysiska rådgivningsmöten kommer ske i 

framtiden eller ej. 

 

5.1.3  Rådgivarnas arbetssätt med kundklagomålsprocessen 

Länsförsäkringars definition av ett kundklagomål som Mattsson definierar i 4.5 

Kundklagomål kan kopplas till Finansinspektionens (2002) definition som ses under 3.4 

Kundklagomål. Definitionerna innebär att det finns klagomål som uppfyller definitionen 

och klagomål som inte gör det och enligt Boxer (1993) är det direkta och indirekta 

klagomål det rör sig om. Fyra av respondenterna exemplifierar indirekta klagomål på 

Länsförsäkringar som klagomål riktade mot banken och att det då ofta rör sig om 

sakfrågor, som exempelvis dyra räntor eller varför banken inte har öppet på helgdagar. 

De indirekta klagomålen framförs enligt Boxer (1993) till en part på banken som inte är 

ansvarig eller har möjlighet att åtgärda klagomålet och definieras således inte som ett 

kundklagomål enligt varken Mattsson eller Finansinspektionen (2002). Om ett direkt 

kundklagomål framförs till en rådgivare föreligger det, enligt Mattsson, ett 

kundklagomål om rådgivaren inte kan lösa det med kunden i första skedet. Skulle ett 

sådant klagomål uppstå kan detta kopplas till Boxters (1993) definition om att ett 

kundklagomål föreligger. I dagsläget registrerar respondenterna sällan klagomål vilket 

gör att det endast i enstaka fall föreligger kundklagomål på Länsförsäkringar. 

 

Mattsson nämner att hon uppmuntrar både kunderna och rådgivarna att kunderna ska 

anmäla sina kundklagomål. Divett et al. (2003) nämner att tidigare studier visar att 
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företags kundlojalitet kan stärkas om företagen uppmuntrar sina kunder att klaga. Det 

finns alltså en överensstämmelse i vad Mattson och Divett et al (2003) säger. Det som 

krävs för att kundlojaliteten vid kundklagomål ska stärkas är det finns en fungerande 

kanal för denna typ av feedback. Det framkommer av Mattsson, som är ansvarig för 

kundklagomålen, att en rutin finns som beskrivs under 4.5 Kundklagomål. Hälften av 

rådgivarna känner dock inte till hur rutinen ser ut för registrering av ett kundklagomål. 

Det finns således delvis en överensstämmelse med teorin eftersom hälften av rådgivarna 

inte är medvetna om hur ett kundklagomål registreras. 

 

5.1.4  Kundnöjdhet – Ett resultat av kundens upplevda värde 

Hur man märker att en kund är nöjd skiljer sig. Hälften av rådgivarna menar att man 

ofta märker om en kund är nöjd direkt i rådgivningsmötet, antingen att de sägs rakt ut 

eller mer likt en känsla som infinner sig. Detta kan till viss del kopplas samman med 

Söderlund (1997) som anser att kundnöjdhet är ett tillstånd i kundens huvud som kan 

beskrivas som en känsla, känslomässig reaktion eller bedömning. Likt kunden kan 

kundnöjdhet även beskrivas som en slags känsla för den andra parten, i detta fall för 

rådgivaren. Resterande hälft av rådgivarna väljer att se kundnöjdhet ur ett mer 

långsiktigt perspektiv genom att kunderna kommer tillbaks, att vänner eller kollegor till 

befintliga kunder vill bli kunder eller att man inte hör av kunden på ett tag. Detta stöds 

av Levitt (1960) som ser kundnöjdhet som något långsiktigt och som ett slutgiltigt mål 

för företaget eftersom missnöjda kunder tenderar att lämna företaget de är kund i. 

 

Samtliga rådgivare menar att det är viktigt att vara personlig och engagerad i varje 

kunds situation, samt att man alltid bör sträva efter att kunden ska förstå vad rådgivaren 

pratar om. En av rådgivarna lägger till att det är viktigt att skapa förtroende och trycka 

på Länsförsäkringars helhetskoncept med bank, försäkring och mäklare. Detta 

överensstämmer med Campbells (1999) resonemang angående den hårda konkurrens 

som råder på bank- och finanstjänster och det visar att rådgivarna verkar medvetna om 

situationen. Med denna vetskap försöker de sticka ut och hitta andra vägar att skapa 

kundnöjdhet på genom att vara personliga och erbjuda lösningar som andra 

konkurrenter kanske inte har. 
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5.1.5  Kundlojalitet – Ett resultat av kundens upplevda värde 

Definitionen av begreppet kundlojalitet skiljer sig rådgivarna emellan. Mattsson och 

Jämtin menar att det innebär att kunden är nöjd, stolt och tror på vad företaget 

representerar vilket visas genom att de gärna sprider ett gott ord om företaget vidare till 

vänner och bekanta. Denna lydelse kan sammankopplas med Bowen och Chens (2001) 

definition av begreppet. Talevska och Ekström menar istället att lojalitet innebär att 

kunden kommer tillbaks och har förtroende för sin rådgivare, vilket till stor del 

överensstämmer med definitionen som Baroso & Picon (2012) ger begreppet. Övriga 

två rådgivares definition skiljer sig, den ena ser det mer övergripande och menar att det 

handlar om att alla i företaget ska uppfylla det man sagt att man ska göra. Den andra 

menar i sin tur att det handlar om hur väl rådgivaren lyckats förmedla vad företaget står 

för samt att en lojal kund är en kund som låter rådgivaren vara med vad som än händer. 

Under kapitel 3.6 Kundlojalitet i vår teoretiska referensram tar vi upp att kundlojalitet 

både är ett svårdefinierat och omdiskuterat begrepp bland forskare. Spridningen 

rådgivarna emellan vad gäller definitionen av begreppet var med detta i åtanke inte helt 

oväntad. 

 

Svaren vad gäller hur respektive rådgivare arbetar för att skapa lojalitet skiljer sig 

också. Atterback och Ekström lyfter upp att tillgängligheten mot kund är viktig. 

Resterande rådgivare menar att personliga råd och en rak och ärlig kommunikation 

gentemot kunden är viktigt. Mattsson lyfter även upp att andra större omvärldsfaktorer 

kan spela in och att det då kanske inte spelar någon roll hur en rådgivare agerar utan 

kunden lämnar företaget ändå. Detta kan sammankopplas med vad Söderlund (2000) 

säger gällande sann och falsk kundlojalitet. Kunder med sann lojalitet som innehar 

starka preferenser skulle i sådana fall som Mattsson nämner eventuellt ge företaget en 

andra chans och stanna längre än en kund med falsk lojalitet, då dessa enligt författaren 

är mer benägna att lockas till andra varumärken. 

 

Trots att det skiljer sig åt angående både definitionen och deras arbetssätt visar de 

tydligt att rådgivarna på ett eller annat sätt är medvetna om, samt arbetar aktivt med att 

försöka skapa kundlojalitet. Detta kan kopplas samman med Barroso & Picon (2012) 

som säger att det är viktigt för företag att jobba med kundlojalitet och att utveckla 

långsiktiga relationer till sina kunder. 
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5.2  Skillnader i uppfattningen av rådgivningsmötet mellan kund och rådgivare 

I detta delkapitel är strukturen baserad på vår undersöknings- och analysmodell likt 

föregående kapitel i analysen. Vi kommer här även väga in Länsförsäkringars sätt att 

strukturera sin enkät då rubrikerna tenderar att ta anspråk på de rubriker som återfinns i 

bilaga 4. Skillnader i svaren mellan kunder och rådgivare analyseras med bakgrund av 

det som framkommit i intervjuerna. Fokus har enbart lagts på de skillnader som 

framkommit. Anledningen till att ett skifte i fokus görs är på grund av accessen vi fått 

till Länsförsäkringars empiriska material, men också de begränsningar materialet 

inneburit. 

 

5.2.1  Kundnöjdhet 

Förväntningar och förberedelse 
Det har i det insamlade empiriska materialet framkommit att respondenternas arbetssätt 

med att förbereda kunderna inför ett möte skiljer sig åt. Hälften av rådgivarna ringer 

upp kunden och för en dialog inför mötet och hälften för den förberedande dialogen 

under mötets gång. På området förberedelse blev genomsnittet för rådgivarna 3,29 av 5 

(bilaga 4), vilket visar att rådgivarnas uppfattning om i vilken omfattning de tycker att 

de förbereder kunden skiljer sig åt. På området förberedelse blev genomsnittet för 

kunderna 4,28 av 5 (bilaga 4). Det finns därför en tydlig skillnad i svaren mellan 

rådgivare och kund. Skillnaden i svaren kan kopplas samman med vad Johnson et al. 

(1996) tar upp om förståelsen om produkten och tjänsten som erbjuds från kundens sida. 

Vidare förklarar forskaren att om produkten är enklare att förstå är också 

förväntningarna lättare att förutse ur båda parters perspektiv. Skillnaderna i svaren kan 

därför tolkas och förklaras som att kunderna i större utsträckning förstår vilka produkter 

och tjänster som ska diskuteras under mötets gång än vad rådgivarna trott. 

 

En annan intressant aspekt gällande förberedelse och kundens förväntningar är om 

kundens förväntningar före ett köp kan påverkas av ett mer omfattande arbete med att 

förbereda kunderna inför mötet. Eftersom rådgivarnas svar i förhållande till kundernas 

är så lågt kan det tolkas som att de kan bli betydligt bättre på området, vilket hade 

kunnat resultera till att konvertera de kunder som inte satt högsta betyg till att faktiskt 

göra det. Om egenskaperna uppfylls i förväntningsmodellen som Söderlund (1997) 

beskriver i 3.2 Kundens förväntningar på privatrådgivaren kan kundnöjdhet skapas. 
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Om kunderna har klara förväntningar inför rådgivningsmötet samt förstår hur utfallet 

kan bli innebär detta att högre betyg kan fås. De högre betygen kan ge utslag på frågan 

om kunderna känner sig förberedda, men eventuellt även på den sista frågan om 

generell nöjdhet. 

 

Spridningen i kundernas svar återfinns i bilaga 5 och är som störst i frågan om 

förberedelse i kundenkäten. Spridningen i svaren kan förklaras genom att hälften av 

rådgivarna inte kontaktar kunden innan mötet. En förbättring av kundkontakten inför ett 

rådgivningsmöte skulle eventuellt kunna resultera i en mindre spridning och ett högre 

betyg enligt Söderlund (1997) om förväntningarna hos kunden tydliggjorts bättre 

generellt inför mötet.  

 

Engagemang 

Rådgivarnas och kundernas svar skiljer sig även åt i frågan om vilket engagemang 

kunden upplever från rådgivaren och till vilken nivå rådgivaren anser sig engagerad. På 

området engagemang blev genomsnittet för rådgivarna 4,29 av 5 (bilaga 4). Alla 

respondenter anser att det är av största vikt att vara engagerad eftersom det tenderar att 

stärka relationen med kunden. Detta kan kopplas samman med Johnson (1991) som ser 

engagemang som en investering i en relation i form av tid, pengar, känslor eller andra 

oåterkalleliga resurser. En eventuell förklaring till att betyget inte är närmre 5 och 

således närmre kundernas svar kan vara att respondenterna anser att de alltid kan vara 

mer engagerade. En indikator på det är uttalandet som Talevska gjorde när det gällde 

frågan hur hon gör för att uppnå kundlojalitet: “Risken är ju att engagemanget går upp 

och ner även för mig som rådgivare. Jag måste se till att göra mitt yttersta i varje möte 

annars har jag inget här att göra känner jag”. Vidare kan ytterligare en förklaring vara 

att engagemanget skiljer sig åt beroende på vilken relation rådgivaren har med kunden 

och vilken personlighet denne har. Mattson och Jämtin belyser båda att det är av stor 

betydelse att möta kunden med ett engagemang som ligger på kundens nivå, oavsett om 

det innebär att rådgivaren måste höja eller sänka sitt eget engagemang. Om denna 

anpassning av engagemang är framgångsrik kan vi se ett samband med Strandberg et al. 

(2015) som säger att lojaliteten hos kunden uppstår genom engagemang. 

 

På området engagemang blev genomsnittet för kunderna 4,75 av 5 (bilaga 4), vilket 

visar att kunderna anser att rådgivarna är mycket engagerade. Både rådgivarna och 
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kunderna har svarat relativt högt på frågan om engagemang. Det kan därför kopplas 

med Morgan & Hunts (1994) påstående om att engagemang kan ses som en indikator på 

att båda parter i affärsrelationen är intresserade av att stärka och fortlöpa relationen. 

Eftersom engagemang kan ses som en förutsättning för ökad lojalitet och således även 

kundnöjdhet enligt Davis (1994) så förklarar det höga betyget från kunderna eventuellt 

också varför den generella nöjdheten och lojaliteten hos kunderna är hög. Vidare kan 

tillfredsställelsen med tjänsteutförararen, rådgivaren, ses som en förmedlande variabel 

av sociala band och förtroende där utfallsvariabeln är engagemang som rådgivaren 

visar. Betyget som kunderna ger kan därför uppsattas som att kunderna känner att 

rådgivarna investerar i relationen mellan kund och rådgivare. 

 

Spridningen i kundernas svar återfinns i bilaga 5 och är mindre än på frågan om 

förberedelse vilket också bevisar det höga genomsnittsbetyget. Om den 

individanpassade engagemangsinvesteringen, som diskuterats tidigare, i större 

utsträckning appliceras i rådgivingsmötena samt att den fortlöper kan spridningen 

eventuellt minska och betyget höjas. Tolkningen av det är att alla rådgivare kanske inte 

är på topp varje dag och i varje möte, vilket också bekräftas av Atterback som säger att 

om man som rådgivare inte är någorlunda på topp i alla möten finns risken att kunden 

istället väljer ett annat företag. Detta kan återigen kopplas till vad Strandberg et al. 

(2015) säger om fortlöpandet av en relation. 

 

Generell nöjdhet 

I avsnitt 5.1.4 Kundnöjdhet - Ett resultat av kundens upplevda värde beskrevs det att 

tydlighet, vara personlig och engagerad sammantaget skapar kundnöjdhet ur ett 

rådgivarperspektiv. En annan infallsvinkel som framkom var medvetenhet om 

konkurrenssituationen som råder och hur Länsförsäkringar valt att tackla den genom ett 

helhetskoncept med bank, försäkring och fastighetsförmedling. Det som framkommit 

vid intervjuerna om konkurrensmedvetenheten överensstämmer med Cambells (1999) 

syn på konkurrensen. På området generell nöjdhet blev genomsnittet för rådgivarna 3,57 

av 5 (bilaga 4). Vid en jämförelse av vad som framkom under intervjun med rådgivarna 

och vad de svarade på enkäten om deras insats ser vi en tendens till diskrepans. En 

tolkning av enkätsvaren är att rådgivarna inte riktigt är nöjda med sin insats den senaste 

månaden. Det kan dock framföras, precis som i engagemang, att rådgivarna anser att 

utveckling alltid kan ske. En förklaring av detta ges av Atterback som säger att tiden är 
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en begränsande faktor till att skapa optimal kundnöjdhet. Han menar att tiden inte alltid 

räcker till för att hålla regelbunden kontakt med alla sina kunder. Jämtin lyfter fram en 

annan aspekt, att det inte alltid klickar i relationen mellan kund och rådgivare. Lin & 

Huang (2011) kopplar samman det Atterback och Jämtin säger genom att säga att det 

krävs att företagen når högsta möjliga kundtillfredsställelse för fortsatt framgång. 

 

På området generell nöjdhet blev genomsnittet för kunderna 4,64 av 5 (bilaga 4), detta 

kommer längre fram i kapitlet visa sig vara sammankopplat med hur pass lojala kunder 

är. Skillnaden mellan hur pass nöjda kunderna är och hur nöjda rådgivarna är med sin 

insats talar sitt tydliga språk. En tolkning av detta är att om rådgivarna blir mer nöjda 

med sin insats kommer troligtvis kunderna känna av detta och betyget kan då eventuellt 

öka även hos kunderna. Den attityd kunden upplever till banken, sin rådgivare och 

rådgivarens insats i mötet kan kopplas samman med vad Söderlund (2000) nämner om 

positiva eller negativa känslor. Denna attityd uppstår av kundens erfarenheter och det 

kan rådgivaren påverka i rådgivningsmötet. 

 

Spridningen i kundernas svar återfinns i bilaga 5 och ligger någonstans mittemellan 

tidigare analys av förberedelse och engagemang. 78 kunder har satt högsta betyg, 27 

stycken har gett en fyra och enbart fem stycken har satt betyget 1-3. Det visar tydligt att 

precis som i engagemang har de flesta kunder som inte satt högsta betyg istället valt att 

sätta en fyra. För att öka kundnöjdheten har rådgivarna möjlighet att konvertera de 

kunder som svarat en fyra till en femma. Sättet att göra det på kan som Atterback 

nämnde vara att avsätta lite mer tid åt varje kund. Ett annat sätt kan vara att ha högt i tak 

mellan kollegorna för att främja samarbete mellan kollegor om det är så att en rådgivare 

och kund inte klickar som Jämtin tog upp under intervjun. Rådgivarna kan då hjälpas åt 

att göra den kunden nöjd genom att ett byte mellan rådgivarna sker. Detta kan kopplas 

samman med Levitt (1960) som säger att det slutgiltiga målet för ett företag är att uppnå 

kundnöjdhet. För att undvika att en kund blir missnöjd kan därför samarbetet mellan 

kollegorna ligga till grund för att nå ökad kundnöjdhet.  

 

5.2.2  Kundlojalitet 

Enligt det empiriska material som insamlats och redogjorts för i 4.7 Kundlojalitet var 

NPS-värdet för rådgivarna på 57,14, vilket enligt Kundkoll (2016) klassas som extremt 

bra. Antalet enkäter som rådgivarna svarat på är dock lägre än det antal kunderna 
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besvarat. Av denna anledning blir det svårt att jämföra och tolka resultatet mellan 

rådgivarna och kunderna, men det fungerar ändå som en slags indikator. En annan 

aspekt som är viktig att ta hänsyn till är den att rådgivarna arbetar på Länsförsäkringar. 

Anledningen till att de arbetar på Länsförsäkringar och gjort det under lång tid visar på 

att de är nöjda med företaget, annars hade de slutat. Detta visar sig såklart även i 

enkätundersökningen genom att ingen av dem satt ett betyg under 7 av 10. Detta kan 

kopplas till det Söderlund (2000) säger om sann lojalitet trots att det ses ur ett 

perspektiv som anställd. 

 

NPS-värdet för kunderna var 67,3, vilket enligt Kundkoll (2016) klassas som extremt 

bra. Att 73,64 procent av kunderna klassas som ambassadörer enligt skalan kan tolkas 

som att företaget har en stor andel lojala kunder som gärna rekommenderar företaget 

vidare till vänner eller kollegor. För att få en tydligare bild över hur pass bra NPS-

värdet på 67,3 är har vi tagit del av siffror som visar NPS-värden för de fyra 

storbankerna i Sverige (MarketDirection, 2016). Som tydliggörs i 3.6.1 Net Promoter 

Score ligger storbankerna i spannet mellan -46 och 6 i NPS-värde. Frågan “Hur 

sannolikt är det att du skulle rekommendera oss till en vän eller kollega?” har ställts till 

alla banker i materialet från MarketDirection. Det gör det jämförbart mot vår studie, det 

vi däremot inte vet är i vilket sammanhang som frågan har ställts till storbankernas 

kunder. En annan skillnad som är värd att lyfta fram är att mätningen som gjorts på 

storbankerna skedde under 2013 och den vi gjort är från 2016. Vi vet således inte hur en 

ögonblicksbild ser ut idag på de andra bankerna. Skillnaderna är dock enorma vid en 

jämförelse med Länsförsäkringar Kalmars resultat och därav finner vi det viktigt att 

lyfta fram. 
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6  Slutsats 
 
I detta avslutade kapitel kommer våra slutsatser att presenteras och diskuteras. 

Inledningsvis besvaras våra frågeställningar. Sedan går vi vidare med 

rekommendationer, reflektioner, studiens bidrag samt förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1  Besvarande av frågeställning samt syfte 

Vår studie har syftat till att besvara två frågeställningar; Hur arbetar Länsförsäkringar 

Bank för att skapa goda kundrelationer i det personliga rådgivningsmötet och Hur 

förhåller sig kundernas uppfattning kring dialogen i det personliga mötet jämfört med 

rådgivarnas? 

 

6.1.1  Länsförsäkringars arbetssätt i det personliga rådgivningsmötet  

 
För att på bästa sätt beskriva hur rådgivarna på Länsförsäkringar Bank Kalmar arbetar i 

rådgivningsmötet för att skapa goda kundrelationer har sex rådgivare på kontoret i 

Kalmar intervjuats. Vi har tagit del av officiellt material om banken och 

rådgivningsprocessen men även fått ta del av internt material om bankens policies och 

arbetssätt. Nedan ges en kortfattad beskrivning av hur ett rådgivningsmöte går till 

utifrån det som framkommit från studien. 

 

När en kund är inbokad på ett fysiskt möte med en privatrådgivare förbereder samtliga 

respondenter sig själva inför mötet genom att undersöka uppgifterna i datorsystemet 

som beskriver kundens engagemang hos Länsförsäkringar. Syftet med att titta på 

kundbilden i det interna datorsystemet är att rådgivaren bildar sig en uppfattning om vad 

kunden eventuellt kan sakna i sitt engagemang. De kan även ta fram information om 

vilket hus kunden är intresserad av att köpa, göra noteringar och visa att rådgivaren gör 

det lilla extra för kunden. Varje kund har en unik personlighet och unika ekonomiska 

förutsättningar för lån och sparande. Det är av denna anledning en utmaning att förstå 

kundens förväntningar innan rådgivningsmötet för båda parter ska få ett optimalt utfall 

av mötet. Den ena hälften av respondenterna låter kunderna förbereda sig genom att 

kontakta dem innan rådgivningsmötet, den andra hälften gör istället detta under mötet. 

 



  
 

61 

Väl under mötet arbetar alla rådgivarna med att på olika sätt bygga förtroende hos 

kunden. Vissa framhåller att det är av största vikt att vara ärlig, vare sig kunden vill 

höra det eller ej. Syftet med att vara så ärlig som möjligt under mötet är att skapa en 

förståelse mellan parterna för att kunna hjälpa kunden på bästa möjliga sätt. En liknande 

aspekt är att tydliggöra en ömsesidig förståelse över tid genom att inte lura kunden. 

Rådgivarna lyfter även fram att produkterna som Länsförsäkringar erbjuder är lika mot 

sina konkurrenters produkter, vilket gör att rådgivarna själva anser att de kan 

differentiera sig genom sin roll som rådgivare. För att uppnå syftet att differentiera sig 

arbetar rådgivarna mot att kunderna ska känna sig sedda och uppmärksammade. Ge 

kunden den tid som krävs för att möta unika behov samt tid för ytterligare förklaring om 

så krävs. 

 

För att uppnå kundnöjdhet och kundlojalitet har det framkommit att samtliga 

respondenter anser att det är av högsta vikt att vara engagerad och visa engagemanget 

under mötets gång. Rådgivarna menar att om kunden känner av engagemang som 

rådgivaren visar så stärks relationen mellan kund och rådgivare. Rådgivarna beskriver 

olika sätt att visa engagemang, genom att visa respekt, lyssna på kunden, hitta behov 

och presentera behov. Andra arbetssätt som framkommit är att de sätter sig in i kundens 

situation och för noteringar inför kommande möte för att hitta gemensamma nämnare. 

Rådgivarna anses dock att deras eget engagemang påverkas av kundens engagemang. 

Är kunden mer engagerad i mötet tenderar alla respondenter att också bli det. Visar 

kunden lågt engagemang eller om rådgivaren inte är på topp en dag tenderar 

engagemanget minska hos rådgivaren. 

 

Vidare under mötet använder sig rådgivarna av olika verktyg som de framhäver som 

viktiga. Fyra av sex respondenter lyfter fram verktyg som deras förmåga att läsa, förstå 

och kartlägga kundens behov samt deras sakkompetens som är viktiga för att ge bra 

rådgivning. Det har under studiens gång även framkommit att rådgivarna anser sig vara 

begränsade genom alla de krav och riktlinjer som införts och som med tiden kommit att 

bli mer omfattande. De ökade kraven resulterar i en ökad tidsåtgång per kund. Detta 

skapar i sin tur en konflikt mellan kvaliteten på den rådgivning som bedrivs kontra hur 

många rådgivningsmöten med kunder som ska hinnas med. 
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Mattsson, som är chef över rådgivarna lyfter under intervjun fram att hon uppmuntrar 

både rådgivare och kunder att anmäla kundklagomål. Anledningen till att hon lyfter 

fram detta arbetssätt är att lojaliteten och nöjdheten från kunderna kan stärkas om 

framtagen kundklagomålsrutin används. Det är idag dock få rådgivare som använder sig 

av rutinen eftersom de inte känner till hur den fungerar. Det beror i många fall även på 

att en del kundklagomål egentligen inte bör klassas som kundklagomål. Anledningen till 

detta är att rådgivarna i de flesta fall löser felet eller missförståndet direkt med kunden, 

alternativt att det är ett felaktigt klagomål. 

 

Samtliga moment som beskrivs av rådgivarna ovan och som framkommit under studiens 

gång är bidragande effekter till i vilken grad kunden blir nöjd med rådgivningen. 

Rådgivarna tydliggör några saker som de anser vara viktiga i strävan efter att göra 

kunden så nöjd som möjligt. Att vara personlig och engagerad, skapa en ömsesidig 

förståelse, skapa förtroende och lyfta fram Länsförsäkringars helhetskoncept. Genom 

denna vetskap försöker rådgivarna skapa kundnöjdhet och ta marknadsandelar genom 

att kunder från andra banker flyttar sitt bankengagemang till Länsförsäkringar. 

Kundnöjdheten märker ena hälften av rådgivarna eftersom kunderna talar om det för 

dem, medan andra hälften ser kundnöjdheten ur ett mer långsiktigt perspektiv, att 

kunden stannar som kund. Det har under studiens gång framkommit att kundnöjdhet och 

kundlojalitet samvarierar eftersom de påverkas av liknande faktorer. Exempel på dessa 

faktorer och det som rådgivarna använder sig av i rådgivningsmötet är att vara 

tillgänglig, rak och ärlig samt att ge personliga råd till kunden. När en kund är lojal 

uppfattas det av fyra av rådgivarna som att kunden är nöjd, stolt och tror på 

Länsförsäkringar och sprider detta till vänner och bekanta. De andra två menar att det är 

enklare att beskriva en lojal kund, de kommer tillbaka. 

 

Sammanfattning 

Det viktigaste i Länsförsäkringars och dess rådgivares arbetssätt är att det finns tydliga 

arbetsbeskrivningar, arbetsrutiner och formella möte där det löpande arbetet diskuteras. 

Rådgivarna följer dessa regler i stor utsträckning, framförallt när det har med det 

externa regelverket att göra, vilket visar sig i kvaliteten i rådgivningen. 

Länsförsäkringar ger däremot rådgivarna mycket frihet under ansvar för att på egen 

hand lägga upp hur de förbereder sig, vilken engagemangsnivå de visar samt hur de 

bygger förtroende gentemot kund. Det visar sig tydligt i våra intervjuer att arbetssättet 
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är likartat på vissa punkter och skiljer sig i andra. En punkt där det skiljer sig tydligt är 

hur kundklagomålsprocessen hanteras av rådgivarna. I studien som SKI gjort och som 

presenteras i 1.2 Problemdiskussion  framkom att det finns tre olika kategorier av 

kunder. Dessa tre olika kundkategorier bör uppleva vad god service är i 

rådgivningsmötet på olika sätt och således ha olika uppfattning om hur nöjda och lojala 

de är. Länsförsäkringar har kunder i samtliga kategorier och bemöter därför kunderna på 

olika sätt genom att exempelvis sträva efter att hamna på samma engagemangs- och 

kunskapsnivå som kunden i varje specifikt rådgivningsmöte. 

 

6.1.2  Kunder och rådgivares uppfattning om dialogen i det personliga mötet 

I studien har vi tagit del av 110 enkätsvar från kunderna till Länsförsäkringar Bank 

Kalmar, där de fick besvara sex frågor som presenteras i bilaga 1. Vi har ställt liknande 

frågor till rådgivarna som speglats så att de istället besvarats ur deras perspektiv. 

Eftersom båda parter fått vara med och ge sin bild av samma frågeställning kan vi hitta 

likheter och skillnader i svaren från de båda respondentgrupperna. Det vi nämnt ovan 

har tidigare diskuterats i 2.3.3 Enkäter, men vi har valt att ta med det här för att 

underlätta för läsaren. 

 

Vi har i analysen belyst fyra av de sex frågorna, vilka är: förberedelse, engagemang, 

generell nöjdhet och kundlojalitet. De två som vi inte valt att göra en analys över 

skillnaderna på är förtroende och rådgivning. Anledningen till detta är att svaren i stort 

sett saknar skillnader. 

 

Det föreligger en skillnad mellan kundernas och rådgivarnas svar i frågan om 

förberedelse vilket vi kan dra en slutsats av är på grund av att hälften av rådgivarnas 

arbetssätt skiljer sig åt. Häften av rådgivarna förbereder sina kunder innan mötet genom 

att exempelvis ringa dem inför mötet och andra halvan gör istället detta arbete under 

själva rådgivningsmötet. Resultatet av att hälften av rådgivarna inte arbetar helt i linje 

med att förbereda kunderna enligt Länsförsäkringars framtagna rutin tydliggörs i grafen 

över rådgivarnas svar i bilaga 4. En slutsats kan därför dras att avvikelsen från vissa 

rådgivare att inte följa Länsförsäkringars rutin gällande att förbereda sina kunder leder 

till att kunder känner sig  oförberedda i större utsträckning. 
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Det finns även en skillnad mellan svaren från kunderna respektive rådgivarna om vilken 

nivå av engagemang rådgivarna visar under mötet. Skillnaden är inte lika stor som i 

frågan om förberedelse eftersom även rådgivarna anser att de visar en hög grad av 

engagemang i mötet med kund. Alla respondenter tycker att de är engagerade för det 

mesta och menar på att det är av största vikt att vara det under varje enskilt möte med 

kund. Slutsatsen vi kan dra att de inte satt full pott är för att rådgivarna anser att de alltid 

kan bli bättre och det av den anledningen skulle kännas fel att alla respondenter satte en 

femma. En annan slutsats är att engagemang kan vara svårare att mäta eftersom alla 

kunder kräver olika mycket engagemang och således är rådgivarna inte alltid lika 

engagerade. En slutsats till varför kundernas betyg är högre än rådgivarnas är att ur 

kundernas synvinkel är det enklare att betygssätta uppfattningen om hur engagerad 

rådgivaren var under just det mötet. Detta kan förklaras som att kunderna ser rådgivaren 

som själva tjänsten snarare än att rådgivaren ses som en person som utför en erbjuden 

tjänst från banken. Eftersom engagemang med enkla medel går att påverka från 

rådgivarens sida kan även diskrepansen mellan parternas svar minskas. Minskningen 

kan ske genom att bli mer engagerad eller visa engagemang i större utsträckning genom 

att allt fokus läggs på kunden i varje specifikt möte. 

 

En slutsats vi kan dra till varför det är stor skillnad i svaret mellan rådgivarna och 

kunderna vad gäller generell nöjdhet är att rådgivarna anser att de alltid kan prestera 

bättre. En förklaring till varför rådgivarna kan prestera bättre är bland annat avsaknaden 

av tid till att göra sitt yttersta i varje möte. En annan slutsats är att två personligheter 

inte alltid matchar. Eftersom det finns olika kundgrupper som beskrivs i 1.2 

Problemdiskussion kan en slutsats dras att rådgivaren inte alltid lyckas anpassa 

rådgivningen till just den individen och därför inte ger rådgivning på bästa sätt. 

Eftersom två av tre kundgrupper har svårt att ta beslut själv om sin privatekonomi är det 

rådgivarens uppgift att individanpassa en lösning till kunden. Lyckas inte den aktuella 

rådgivaren med anpassningen kan kunden byta rådgivare, vilket visar att 

Länsförsäkringar kan behålla kundnöjdhet genom ett byte av rådgivare vilket också 

visar sig i kundernas svar.  

 

Kundernas NPS-värde om 67,3 klassas som extremt bra och det är även rådgivarnas 

NPS-värde som låg på 57,14. Slutsatsen som kan dras från dessa värden är att 

Länsförsäkringar Kalmar har en stor andel lojala kunder. Det tydliggörs att 
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Länsförsäkringar Kalmar har nöjda och lojala kunder vid en jämförelse med de fyra 

storbankerna Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB som 2013 sammantaget 

visade NPS-värden i spannet -46 till 6. En annan slutsats är att rådgivarna i stort sett 

känner likadant som kunderna, vilket också visar att de är skickliga i sitt arbete samt 

sprider sin entusiasm och arbetsglädje vidare till kunderna. 

 

6.2  Rekommendationer 

Länsförsäkringar kan med hjälp av denna studie få en indikator på att organisationen når 

målet om att “allt vi gör, gör vi för våra kunder” som de skriver på sin hemsida. En 

uppföljning av kundernas enkätsvar över tid samt en fortsatt öppen dialog under möten 

med rådgivarna om arbetssättet är därför att föredra för att nå detta mål. Allt för att 

uppmärksamma eventuella avvikelser i både positiv och negativ riktning för att 

medvetet arbeta för att behålla nöjdheten och lojaliteten hos bankens kunder och om 

möjligt främja utveckling. En annan aspekt för att nå målet är att Länsförsäkringar bör 

uppmärksamma de tre kundgrupper som SKI:s undersökning lyfter fram. Rådgivarna 

arbetar på olika sätt med exempelvis förberedelse inför mötet men det behöver inte 

betyda att det är negativt utan kan vara något som krävs för en individanpassad lösning. 

En rekommendation till Länsförsäkringar är därför att diskutera olika kundgrupper och 

hur rådgivarna arbetar för att uppfylla dessa kunders olika behov. I dagsläget verkar det 

mest variera i arbetssättet mellan olika rådgivare, men rådgivarna borde kanske även 

variera sitt eget arbetssätt utifrån olika kundgrupper. Detta är något som kan diskuteras 

vidare inom Länsförsäkringar Kalmars organisation. 

 

Vi vill även rekommendera Länsförsäkringar att se över hur många av de anställda som 

är medvetna om hur kundklagomålsrutinen fungerar. Mer utbildning inom området 

skulle leda till att fler rådgivare känner till hur processen fungerar. Fler missnöjda 

kunder skulle då kunna vändas till att bli nöjda kunder genom att de får göra sig hörda 

och få chansen att räta ut eventuella frågetecken. 

 

6.3  Diskussion och reflektioner 

Vi har i vår slutsats försökt vara så tydliga som möjligt med att vi har erfarenhet av 

Länsförsäkringar som arbetsgivare. Vi har också visat alla enkätresultat vi tagit del av 

för att på ett tydligt sätt stärka trovärdigheten i studien så att den även kan vara 
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intressant ur ett generellt bankperspektiv. Genom att ta med all insamlad data från dag 

ett från Länsförsäkringars egen undersökning kan vi visa på att datan inte är fabricerad 

genom att välja en period med data av enbart bra resultat. Validiteten skulle kunna ökas 

genom att samla in data under längre tid för att få in fler svar men eftersom denna studie 

liknar ett projekt så finns ett slutdatum, vilket omöjliggjort fler enkätsvar. Vi har speglat 

Länsförsäkringars kundnöjdhetsundersökning med vår egen studie på rådgivarna. 

Avsikten har varit att på så vis få en djupare förståelse för rådgivarnas arbetssätt samt 

att jämföra kundernas svar i Länsförsäkringars undersökning och rådgivarnas svar i vår 

studie.  

 

För att kunna göra en djupare analys i denna studie hade mer kunskap krävts. Ett sådant 

exempel är att sekretess har hindrat oss från att ta del av vilka kunder som svarat på 

enkäterna. Om vi hade haft kunskap om ålder, kön, antal besök och storlek på kundens 

bankengagemang för kunderna som besvarat enkäten hade vi kunnat hitta tydligare 

samband och icke samband genom en korrelationsanalys. Det hade då funnits möjlighet 

att göra en djupare analys på exempelvis utbildnings- eller kunskapsnivå som kan ha en 

påverkan på vilken kundkategori kunderna befinner sig i och testa om det har någon 

påverkan på kundens nöjdhet.  

 

6.4  Studiens bidrag 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur Länsförsäkringar Kalmar arbetar för 

att skapa goda kundrelationer samt hur kunder och rådgivare uppfattar dialogen i ett 

rådgivningsmöte. Genom att ha studerat rådgivarnas arbetssätt genom intervjuer och en 

enkätundersökning har vi med hjälp av vår undersöknings- och analysmodell förklarat 

hur Länsförsäkringar Kalmar skapar goda kundrelationer i rådgivningsmötet. Vi har 

även jämfört svaren i Länsförsäkringars kundundersökning mot vår egen studie på 

rådgivarna för att på så vis kunna förklara om skillnader och likheter finns kring 

förhållningssättet i de olika frågorna. Vi har även kunnat visa på att kunderna är extremt 

lojala eftersom de har ett NPS-värde på 67,3. Trots att studien är gjord på ett lokalt 

bankkontor i Kalmar finns det möjlighet för bankbranschen att, på ett generellt plan, se 

några faktorer som är viktiga för en bank att fokusera på när det gäller att skapa goda 

kundrelationer i det personliga rådgivningsmötet. 
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6.5  Förslag till fortsatt forskning 

I vår studie har det framkommit att viktiga verktyg som privatrådgivarna använder sig 

av för att skapa nöjda och lojala kunder där ett är att varje rådgivare anser sig ha ett 

personligt arbetssätt. Ett annat sätt är att rådgivarna besitter förmågan av att förstå 

kunderna eftersom de är duktiga på att läsa av och kartlägga kundernas behov under 

mötet. Eftersom Länsförsäkringar är ett kundägt företag skulle det vara intressant att 

jämföra rådgivarnas arbetssätt på en bank som har stor andel besvikna kunder och 

således ett lågt NPS-värde jämfört med Länsförsäkringar Kalmar. Det skulle kunna vara 

på en av storbankerna som även har annan ägandestruktur, vilket eventuellt kan 

påverka.  

 

Denna studie har sträckt sig över en period på tio veckor, Länsförsäkringars 

enkätundersökning startade cirka två veckor in i studien. Vi har med tanke på detta haft 

begränsad möjlighet att samla in en tillräcklig mängd enkätsvar från kunderna kopplat 

till varje rådgivare. Om tid för att samla in en större mängd enkätsvar finns samt att 

banken tillåter att en jämförelse görs mellan rådgivarna kan intressanta faktorer och 

skillnader belysas. Studien hade då fått en mer djupgående analys eftersom enkätsvaren 

från kunderna kan kopplas till respektive rådgivare. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkätfrågor till kund 
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Bilaga 2. Enkätfrågor till rådgivare 
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Bilaga 3. Intervjuguide till rådgivare 

Bakgrundsfrågor: 

•   Vad heter du och vad arbetar du med? 

•   Hur länge har du arbetat på Länsförsäkringar? 

•   Hur ser din tidigare bakgrund ut? 

•   Hur ser en normal arbetsdag ut för dig? 

•   Hur många rådgivningsmöten har du i genomsnitt per dag?  

•   Hur brukar ett rådgivningsmöte gå till? 

 

Kundens förväntningar på privatrådgivare: 

•   På vilket/vilka sätt ger du kunden möjlighet att förbereda sig inför ett 

rådgivningsmöte? Exemplifiera 

•   Hur förbereder du dig inför ett rådgivningsmöte? (om kunden, papper osv) 

•   Är det något du skulle kunna utveckla för att skapa ökad förståelse gentemot 

kunden inför ett rådgivningsmöte och därigenom minska en eventuell 

kunskapsklyfta? 

•   Är det något du själv känner är extra viktigt att göra för att kunden ska känna sig 

förberedd inför mötet? 

 

Kundens upplevda värde från banken: 

Förtroende 

•   På vilket sätt arbetar du för att bygga förtroende/relationer till dina kunder i ett 

rådgivningsmöte? Exemplifiera 

•   Hur stor roll tror du att dina rådgivningsmöte har på att kunden förblir kund hos 

Länsförsäkringar bank?  

•   Finns det, enligt dig, några extra viktiga faktorer att ta hänsyn till för att skapa 

ett ökat förtroende gentemot kunden? 

 

Engagemang 

•   Hur viktigt är det att du som rådgivare är engagerad i kunden och i 

rådgivningsmötet?  

•   På vilket sätt anser du att du visar engagemang för kunden i rådgivningsmötet? 

Exemplifiera 
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•   Påverkas ditt engagemang av kundens engagemang och i så fall hur? 

 

Rådgivning: 

•   Vilka är dina viktigaste verktyg för att ge råd av bra kvalitet? 

•   Är det något du anser gör dig begränsad i ditt arbete som rådgivare? 

•   Hur tror du att rådgivningsmötena kommer utvecklas i framtiden? Varför då? 

•   Hur tror du den digitala utvecklingen kommer påverka dagens utformning 

av rådgivningsmöten? 

•   Hur tror du att nöjdhet och lojalitet hos bankens kunder kommer skapas inom de 

närmsta åren med hänsyn till digitaliseringen? 

 

Kundnöjdhet: 

•   Hur vet du att du har en nöjd kund? 

•   Vad är kundnöjdhet för dig i din roll som privatrådgivare? 

•   Hur arbetar du för att skapa kundnöjdhet i dina rådgivningsmöten? Exemplifiera 

•   Finns det något du skulle kunna utveckla för att öka kundnöjdheten ytterligare? 

 

Kundlojalitet: 

•   Vad är kundlojalitet för dig i din roll som privatrådgivare? 

•   Hur arbetar du för att uppnå lojalitet i kundrelationer? Exemplifiera 

•   Finns det något du skulle kunna utveckla för att öka lojaliteten hos kund? 

 

Kundklagomål: 

•   Får du ta del av kundklagomål under rådgivningsmöten? 

o   Om ja, är dessa riktade till dig som rådgivare eller till banken? 

o   Vad kan det vara för typ av kundklagomål? Exemplifiera 

o   Om nej, varför tror du att du inte får ta del av några kundklagomål? 

Exemplifiera 

•   Hur ser kundklagomålsprocessen ut hos Länsförsäkringar? 

•   Kan ett kundklagomål uppstå trots att kunden fått ett bra råd men som avviker 

från deras förväntningar?  
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Bilaga 4. Diagram över enkätsvar från kunder och rådgivare 
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Bilaga 5. Spridning av kundernas enkätsvar 

Totalt antal enkätsvar är 110 stycken 
 

Förberedelse Förtroende Engagemang Tips & råd Generell 
nöjdhet 

Betyg: Betyg: Betyg: Betyg: Betyg: 
1: 3 st 1: 1 st 1: 2 st 1: 1 st 1: 1 st 
2: 0 st 2: 0 st 2: 0 st 2: 1 st 2: 1 st 
3: 21 st 3: 2 st 3: 2 st 3: 8 st 3: 3 st 
4: 25 st 4: 26 st 4: 15 st 4: 27 st 4: 27 st 
5: 61 st 5: 81 st 5: 91 st 5: 73 st 5: 78 st 

Genomsnitt: 
4,28 

Genomsnitt: 
4,69 

Genomsnitt: 
4,75 

Genomsnitt: 
4,55 

Genomsnitt: 
4,64 
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Bilaga 6. Exempel på svenska NPS-nivåer 

 


