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Sammanfattning  
Banksektorn har genomgått stora förändringar den senaste tiden i den mening att stora 

delar av bankens tjänsteutbud har digitaliserats. Det har spekulerats kring huruvida detta 

har lett till mer eller mindre nöjda kunder med tanke på att kundmötena har minskat. 

Servicekvalitet har bevisats leda till nöjda kunder vilket i sin tur leder till lojalitet. 

Förmögna kunder har visat sig kräva mer av sin bankman och kan därför antas kräva 

mer i form av en personlig relation för att uppleva att servicen är av hög kvalitet. 

Därmed ställs det krav på bankrådgivare som hanterar detta kundsegment att kunna 

skapa goda kundrelationer. 

 

Denna studie undersöker hur rådgivare hanterar sina kunder inom private banking. 

Syftet med studien är att förstå hur rådgivare inom private banking arbetar för att skapa 

och upprätthålla goda kundrelationer och därmed skapa hög servicekvalitet. Studien 

avser att skapa en kartläggning över hur rådgivare hanterar sina kunder samt studera 

sambandet mellan servicekvalitet och emotionell intelligens. För att kunna besvara 

syftet har vi gjort en kvalitativ studie där vi genomfört semi-strukturerade intervjuer 

med sju personer från fyra svenska storbanker. Den empiriska undersökningen har 

grundat sig i teorier om servicekvalitet och emotionell intelligens.  

 

Studiens frågeställning är följande: Hur arbetar svenska storbanker med sina 

kundrelationer inom private banking? Studien visar att rådgivarna är medvetna om 

kundernas värde för banken vilket medför att de strävar att leverera hög kvalitet i både 

relation och service. Rådgivarna har förståelse för att förmögna kunder kräver mer i 

form av både professionalitet och personlig relation. Resultatet uppvisar att det är fyra 

dimensioner som respondenterna framförallt fokuserar på; privilegiera, förtroende, 

förståelse och hantera motgångar och genom att vara emotionellt intelligent i samtliga 

dimensioner så uppnås hög relationskvalitet.  
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1. Inledning 

I detta kapitel presenterar vi studiens ämne, syfte och problemformulering. Vi 

diskuterar bakgrunden till det studerade ämnet samt den nuvarande situationen med 

hjälp av tidigare forskning. 

 
1.1 Problembakgrund 
I Sverige är alla människor i behov av en bank oavsett förmögenhet och kunskap. 

Antalet aktörer på marknaden ökar ständigt i takt med att antalet förmögna individer 

ökar. Enligt Svensk Kvalitetsindex (2016) har kundnöjdheten minskat de senaste åren 

hos de flesta bankerna vilket de anser kan bero på att mötet med en fysisk person har 

minskat. Tidigare kunde banker skapa och bevara kundrelationer på kontoret vilket gav 

dem utrymme att påverka resultatet mer än idag. SKI menar att det är kundlöftet som 

inte infrias vilket resulterar i missnöjda kunder (Svensk kvalitetsindex, 2016). 

Banksektorn har genomgått stora förändringar i och med digitaliseringen och den 

möjligheten som finns att utföra ärenden via självbetjäningstjänster, vilket har inneburit 

en förändring i relationen mellan bank och kund (Chakravarthi, 2014). Digitaliseringen 

har medfört en minskning i antalet personliga möten, det ger bankerna utrymme att 

fokusera på större mer vinstgivande uppdrag. Samtidigt så har fler och fler aktörer i 

form av appar och andra digitala tjänster tagit sig in på den svenska bankmarknaden 

vilket ökar konkurrensen för storbankerna (Torun, 2017). Bankens mest förmögna 

kunder, även kallat private banking kunder, genererar hög lönsamhet och är därav också 

en värdefull tillgång. Andelen förmögna individer växer ständigt världen över vilket 

bidrar till hög potentiell vinning för företag som erbjuder denna tjänst (Hens & 

Bachmann, 2011, s. 4). Därmed sätts de på prov gällande kundrelationer och måste hela 

tiden sträva efter att ta hand om sina kunder för att hålla dem lojala.  

 

Tjänster är upplevda processer som bygger på interaktioner mellan tjänsteman och 

kund. Dessa processer har en avgörande inverkan på tjänstens upplevda kvalitet och 

service. I stora drag antas det finnas två kvalitetsdimensioner, vad kunden får och hur 

kunden får det (Grönroos, 2015, s. 93-94). En bank är ett tjänsteföretag och de klassiska 

banktjänsterna som erbjuds på de svenska storbankerna är relativt lika och besvarar 

dimensionen vad kunden får. Inom private banking har det bevisats kräva hög fokus på 

servicekvaliteten samt att kundens förväntningar på servicekvaliteten ökar ständigt 

(Hens & Bachmann, 2011, s. 6-9). Vidare så menar Hens & Bachmann (2011, s. 6-9) att 

ett misslyckande i servicekvaliteten kommer att leda till illojala kunder. Detta faktum 

väcker intresse och utrymme att studera hur kunden får ta del av private banking 

tjänsten, det vill säga processens funktionella kvalitet, eller med andra ord servicemötet.  

 

Kundlojalitet är ett begrepp med många olika definitioner men som, oavsett definition, 

har blivit en viktig grundpelare på vägen till framgång. Samhället blir mer och mer 

digitaliserat vilket har resulterat i ett skifte i kundrelationer. Söderlund (2001, s. 9) 

menar att fokus har flyttats från den allmänna kunden till den lojala kunden. För att 

uppnå hög kundlojalitet måste det identifieras vad kundlojalitet är och vilka faktorer 

som gör att kunden vill fortsätta att ha en relation med ett företag. Tidigare studier visar 

på att kundnöjdhet har förmåga att skapa långsiktig lojalitet och det är framförallt 

tjänstemännens beteende i ett kundmöte som påverkar hur nöjd kunden är (Söderlund, 

2001, s. 115). Ndubisi (2007) studie har visat att faktorer som förtroende, engagemang, 

kommunikation och konflikthantering har en direkt påverkan på kundlojalitet.  
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Han menar att kundlojalitet kan skapas, förstärkas och behållas genom högt förtroende, 

engagemang för service, kommunikation med kunder på ett proaktivt sätt samt 

förmågan att hantera konflikter effektivt (Ndubisi, 2007, s. 98-101). 

 

De mest förmögna kunderna har visat sig värdera servicekvalitet och kundnöjdhet högre 

än de kunderna med lägre ekonomiskt kapital (Seiler et al., 2013, s. 252). En slutsats 

kan vara att dessa kunder även kräver lite mer av sin rådgivare samt kan vara svårare att 

tillfredsställa och därmed hålla lojala. Seiler et al. (2013, s. 252) menar att detta 

indikerar på att private banking kunder är beredda att betala för servicen så länge de får 

“value for money”. Fortsättningsvis så innebär det att banker bör i huvudsak fokusera på 

att öka servicekvaliteten och kundvärdet istället för att försöka konkurrera med priser 

(Seiler et al., 2013, s. 252). Servicekvalitet har delats in i fem olika attribut som enligt 

Parsuraman (1988) ska utgöra kriterier som är grunden till hög kvalitet i 

tjänsteprocessen. Han menar att hög kvalitet i materiella ting, god tillförlitlighet, hög 

tjänstvillighet, försäkran att tjänsten kommer att utföras korrekt samt empati från 

tjänstemannens sida är de faktorerna som leder till god servicekvalitet. Detta kan i sin 

tur mätas med hans mätinstrument SERVQUAL. 

 

Inom private banking tjänster så finns det tre olika faktorer som anses vara grundpelare 

för att kunna leverera god kvalitet; förstå, förutse och övervaka kundens behov och 

beteende (Hens & Bachmann, 2011, s. 6-9). Alla kunder är olika, har olika behov och 

olika beteenden vilket gör att de kan kräva olika behandling och därmed segmentering. 

Hens & Bachman (2011, s. 6-9) menar att den vanligaste indelningen är baserat på 

kundens förmögenhet vilket inte tar hänsyn till kundens behov och beteende, därmed 

bör andra aspekter implementeras för att förstå kunden. De föreslår bland annat en 

psykografisk segmentering som delar in kunderna baserat på deras personlighet, livsstil 

och värderingar. 

 

Servicenivå och kundnöjdhet är direkt relaterade till varandra inom private banking, 

vilket i sin tur kan vara avgörande för lojaliteten hos kunderna (Seiler et al., 2013, s. 

235). Inom detta segment så är kundrelationerna ofta långa, bankerna har som mål att 

skapa livslånga relationer med kunden dock så är långa kundrelationer inte ett kvitto på 

att kunden är nöjd och lojal (Seiler et al., 2013, s. 251-252). Bloemer & Ruyter (2010) 

har studerat hur emotionella faktorer kan påverka kundnöjdheten beroende på hur 

delaktig kunden är i rådgivningen och den strategiska processen. De menar att när 

kunden är aktivt delaktig så är nöjdheten och lojaliteten starkt påverkad av hur kunden 

upplever processen. Desto positivare kunden upplever tjänsten, desto starkare relation 

mellan nöjdhet och lojalitet (Bloemer & Ruyter, 2010, s. 324). Private banking är en 

tjänst där kunden ofta är väldigt involverad under processen och har en nära relation 

med sin rådgivare. Det kan innebära att hens positiva eller negativa känslor i hög grad 

kan påverka upplevelsen. Negativa känslor kan uppstå i en eventuell konflikt. Detta är 

något som Faed et al. (2014, s. 34) har uppmärksammat, de menar att klagomål ska ses 

som en möjlighet till att förbättras. Om ett klagomål eller konflikt hanteras på ett 

effektivt sätt som tillfredsställer kunden så kommer hen att förbli lojal. Vidare så 

belyser Xiangnan et al. (2010) en kedjereaktion mellan klagomål som direkt påverkar 

nöjdheten negativt men har en positiv effekt på “service recovery” som i sin tur har en 

positiv effekt på kundlojalitet. Med andra ord kan det konstateras att missnöjdhet som 

hanteras på ett sätt som tillfredsställer kunden kan leda till kundlojalitet.  
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För att få lojala kunder så har det visat sig att den aspekt som har högst påverkan på 

lojaliteten är kundkännedom. Detta förutsätter att banken har god förståelse för kundens 

beteende och har uppdaterad information om kunden (Bhat & Darzi, 2016, s. 404). 

Detta korrelerar med vad Lindgreen & Antioco (2005) säger om att en bank skapar hög 

nivå av customer relationship management genom ett så kallat identitetskort på varje 

specifik kund där all information är lagrad. Banken kan genom detta lyckas uppfylla och 

känna kundens specifika behov (Lindgreen & Antioci, 2005, s. 148).  

 

Det har nu fastställts att det är nivån på servicekvaliteten som påverkar hur lojala kunder 

är vilket i sin tur betonar vikten av att tjänstemannen kan leverera hög service, det vill 

säga hur bra dem utför sitt arbete. Goleman (1998, s. 11) menar att framgång i arbetet 

kan mätas genom emotionell intelligens. Emotionell intelligens är “the ability to 

monitor one’s own and others’ feelings and emotions, to discriminate among them and 

to use this information to guide one’s thinking and actions” (Mayer & Salovay, 1990, s. 

189). Hög intern förmåga, social kompetens, anpassningsförmåga, stresshantering och 

ett generellt gott humör är grunden till hög emotionell intelligens (Bar-on, 2006). 

Goleman (1998, s. 149) säger att social kompetens är bland det viktigaste för att lyckas 

både internt och extern i ett företag. I ett tjänsteföretag måste rådgivaren kunna förstå 

vad kunden önskar. Förmågan att avläsa emotionella ledtrådar är speciellt viktigt i 

situationer där människor har en tendens att dölja sina verkliga känslor vilket kan vara 

påträffande inom private banking. Genom hög emotionell intelligens finns begåvningen 

att läsa av olika kommunikationsvägar hos en människa; exempelvis röstläge eller 

ansiktsuttryck (Goleman, 1998, s. 150-152). 

 

Sammanfattningsvis så visar tidigare forskning att servicekvalitet är avgörande i 

tjänsteprocessen. Vidare så antas det vara kundrelationer och interagerandet mellan 

kund och tjänsteman som avgör den upplevda servicekvaliteten. Detta innebär att det 

finns ett stort behov att uppnå goda relationer och lojala kunder för att skapa 

konkurrensfördelar. Förmögna kunder har visat sig kräva mer av sin privata bankman 

och visar därmed på intresset att studera just denna relation. God servicekvalitet innebär 

i många fall även en god relationskvalitet vilket sätter höga krav på tjänstemannens 

personliga kompetenser. Forskning visar att kunden värdesätter hög emotionell 

intelligens framför högt IQ. Detta indikerar att det personliga mötet kan vara mer 

avgörande i tjänsteprocessen än tjänstemannens akademiska meriter. Forskning saknas 

inom private banking på den svenska bankmarknaden samt kopplingen mellan 

servicekvalitet och emotionell intelligens.  

 
1.2 Syfte och problemformulering 
Utifrån de diskuterade teorierna och den forskning som nämnts så vill vi besvara 

följande frågeställning: 

 

Hur arbetar svenska storbanker med sina kundrelationer inom private banking? 

 

Syftet med studien är att förstå hur rådgivare inom private banking arbetar för att skapa 

och upprätthålla goda kundrelationer och därmed skapa hög servicekvalitet. Studien 

avser att skapa en kartläggning över hur rådgivare hanterar sina kunder samt studera 

sambandet mellan servicekvalitet och emotionell intelligens.  
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1.3 Introduktion till de fyra aktörerna 
Som nämnt ovan kommer det ständigt fler konkurrerande aktörer på marknaden, men 

det finns fyra storbanker i Sverige som har en statlig garanti i eventuell kris vilket ger 

dem ett särskilt värde på marknaden (Avanza, 2015). De har därmed konkurrensfördelar 

i form av stora marknadsandelar och säkerhet. De fyra storbankerna erbjuder alla 

tjänster inom private banking och nedan följer en kort beskrivning av samtligas koncept. 

 
1.3.1 Swedbank 
Swedbank har jobbat med private banking sedan 1820 och erbjuder tjänsten till 

privatpersoner, företag, stiftelser, entreprenörer samt skog- och lantbrukare (Swedbank, 

2017a). Som private banking kund hos Swedbank erbjuds en personlig rådgivare med 

specialkompetens inom investeringsrådgivning och personlig ekonomi.  

 

Förutom den personliga rådgivaren erbjuds även, vid behov, rådgivning av jurister, 

försäkringsrådgivare, fastighetsmäklare, skattespecialister och eventuella andra 

specialkompetenser. Du som kund är en del av ett unikt nätverk där kundens behov och 

förväntningar står i fokus. Rådgivaren tar fram en strategi anpassad efter kundens 

riskprofil och mål, och utifrån denna strategi bestämmer kunden själv hur involverad 

hen vill vara (Swedbank, 2017b). 

 

1.3.2 Handelsbanken 
Handelsbanken erbjuder private banking till de kunder som har en större förmögenhet 

att placera och vill ha en personlig strategi för förvaltningen av kapitalet. Private 

banking erbjuds till privatpersoner, företag, stiftelser samt skog- och lantbrukare. Varje 

kund får en personlig rådgivare som alltid finns till hands och jobbar både långsiktigt 

och kortsiktigt för att nå kundens mål. Utöver den personliga rådgivaren finns ett team 

av specialister tillgängligt för kunden. Handelsbanken har förmögenhetsrådgivare 

fördelat över hela landet och har som mål att alltid finnas tillgänglig nära kunden 

(Handelsbanken, 2017). 

 

1.3.3 Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 
Skandinaviska Enskilda Banken, i folkmun kallat SEB, erbjuder private banking till 

kunder med en komplex förmögenhetsstruktur och ett placeringsbart kapital på mer än 

fem miljoner kronor. På SEB får varje private banking kund ett team med en egen 

private banker och tillgång till alla bankens specialister. De har som mål att alltid finnas 

tillgänglig och tillsammans med kunden planera för framtidens mål (Skandinaviska 

Enskilda Banken, 2014). 

 

1.3.4 Nordea 
Nordea private banking vänder sig till kunder med en placerbar förmögenhet på minst 

fem miljoner kronor som önskar och har behov av en engagerad rådgivare som skapar 

mervärde. Inom private banking skapas en personlig finansiell plan som utgår från 

kunden behov och önskemål. Utöver den personliga rådgivaren erbjuder Nordea 

experthjälp inom många områden som bland annat kapitalförvaltning och juridik. Som 

private banking kund ökar möjligheten att skapa ett bredare nätverk genom inbjudningar 

till evenemang och föredrag, allt för att skapa mer investeringsmöjligheter (Nordea, 

2017). 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
I detta kapitel kommer våra vetenskapliga utgångspunkter presenteras. Inledningsvis 

presenterar vi varför vi valt detta ämne samt vilken förförståelse vi innehar. Vidare 

diskuteras vetenskapssyn, verklighetssyn, forskningsansats och studiens perspektiv. Sist 

berättar vi vilka teorier studien kommer grunda sig i samt källkritik av sekundära 

källor. 

 
2.1 Val av ämne 
Bankbranschen i Sverige är intressant då alla medborgare är i behov av att välja en bank 

och utbudet växer ständigt. Många banker i Sverige erbjuder tjänsten private banking 

vilket gör att konkurrensen är hög. Vi tycker att de fyra största bankerna är de mest 

intressanta för att de har lång erfarenhet inom ämnet samt är de banker som har högst 

omsättning och troligtvis ett stort antal private banking kunder. Vi trodde därför att 

dessa fyra banker kunder bidra med intressanta svar och ville fokusera på dessa om 

möjligheten fanns. Intresset för banksektorn och finansiell rådgivning väcktes under 

kursen Financial markets, institutions and planning C. Begreppet behavioural finance 

uppkom under kursen vilket syftar till att människor tenderar att agera irrationellt och 

utifrån sina känslor. Det kan antas stärka behovet av en finansiell rådgivare som kan 

agera rationellt åt kunden och därigenom skapa bästa förutsättningarna utifrån 

marknaden.  

 

Vi ville att studien skulle ha utgångspunkter i managementteorier då detta är av högt 

intresse hos oss. Vi har båda erfarenhet inom serviceyrket och uppskattar mötet med 

kunder vilket bidrog till valet av ämne. I och med den förändring som har skett och som 

ständigt pågår med digitaliseringen av banktjänster ville vi undersöka närmare om och i 

sådana fall hur relationen med kunden har förändrats. Varför vi valde att fokusera på de 

förmögna kunderna är på grund av att vi själva är så kallade privatkunder och har därför 

en uppfattning hur det har förändrats för oss men vi kan anta att de förmögna kunderna 

har andra krav på banken och tjänstemannen vilket gör det intressant att studera. 

 

Sammanfattningsvis så var det intresse av service, kundmöten och lojalitet i 

kombination med nyfikenhet kring den svenska banksektorn under utveckling som 

styrde valet av ämne. Vi valde att fokusera på private banking kundrelationer på grund 

av det glesa forskningsutbudet inom detta område på den svenska marknaden.  

 
2.2 Förförståelse 
Vi som skriver denna uppsats är två studenter på Handelshögskolan vid Umeå 

Universitet och läser nu Civilekonomprogrammets sjätte termin. Vi besitter därav en del 

teoretisk kunskap gällande teorier om management och banksektorn. Vidare så finns det 

även praktisk förkunskap som kan påverka studien. Förförståelse kan påverka studien 

både positivt och negativt då våra egna värderingar och åsikter kan styra studien åt olika 

riktningar. Kvalitativa studier kritiseras ibland då syftet är att förstå ett fenomen och 

förförståelse därmed blir en viktig faktor i studien.  

 
2.2.1 Teoretisk förkunskap 
Vi har läst kurser inom organisation och ledarskap vilket bidragit med grundläggande 

kunskap om teorier som kan användas i studien. Under studietiden har vi även läst 

kurser inom finansiering som har bidragit till en grundläggande förståelse för hur 

banksektorn ser ut och arbetar vilket har styrt val av bransch i denna studie.  
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Vi anser dock att denna teoretiska förförståelse har underlättat litteratursökningen då vi 

har kännedom om centrala begrepp inom teorierna och har inte uteslutit någonting som 

är relevant för studien.  

 
2.2.2 Praktisk förkunskap 
Vi har båda givetvis egen erfarenhet som kund hos en eller flera banker vilket kan 

påverka studien. Positiva kundupplevelser kan leda till att vi får en positiv förutfattad 

mening om specifika banker eller att banker generellt sköter kundrelationer korrekt. 

Negativa kundupplevelser kan få motsatt effekt och ge empirin en negativt vriden 

vinkel. Vi förbehåller oss till detta genom att sträva efter att vara så neutral som möjligt 

när det gäller våra uppfattningar om hur banker tar hand om sina kunder. En av 

författarna har jobbat deltid inom banksektorn under en kortare period vilket kan 

medföra förutfattade meningar. Dessa kan vara negativa om författaren har noterat hur 

relationerna är och kan därför påverka analysen av just denna bank. Dock anser vi att 

detta inte påverkar studien eftersom att det varit under en kortare period samt att inga 

arbetsuppgifter har varit relaterade till private banking eller kunderna inom detta 

område.  

 
2.3 Vetenskapssyn 
Studien syftar till att skapa en förståelse för hur svenska storbanker jobbar för att uppnå 

hög servicekvalitet vilket i sin tur leder till kundlojalitet. Detta innebär att studien 

kommer att utgå från en hermeneutisk kunskapssyn. Motsatsen hade varit en 

positivistisk kunskapssyn som hade angripit problemet på ett objektivt sätt för att istället 

förklara (Bryman, 1997, s. 24-25).  För att kunna förstå människor och förklara 

beteenden, vilket är vad vår studie syftar till, krävs det en tolkande syn på kunskap 

enligt Thurén (2007, s. 94-95). Vi kommer att, med hjälp av vår förförståelse och 

research, att försöka subjektivt tolka och analysera våra respondenters uppfattningar.  

 
2.4 Verklighetssyn  
Verkligheten kan ses på en rad olika sätt vilket kan påverka studiens resultat. Denna 

studie kommer att utgå från en konstruktiv verklighetssyn där verkligheten ses som en 

social konstruktion som ständigt förändras av sociala aktörer enligt Hartman och 

Bryman (2004, s. 40-41; 2011, s. 37). Målet med studien är att kartlägga hur svenska 

storbanker arbetar med sina kundrelationer och därmed skapa hög servicekvalitet. 

Servicekvalitet kan uppfattas olika beroende på vem som får ta del av tjänsten och kan 

även levereras olika beroende på vem som utför tjänsten, det vill säga det är en social 

konstruktion som är högst beroende av de påverkande aktörerna. En objektiv 

verklighetssyn hade grundat sig i att de sociala företeelserna är helt oberoende av andra 

sociala aktörer vilket inte är aktuellt i vår studie. 

 
2.5 Forskningsansats  
Det finns i huvudsak två olika angreppssätt som studien kan utgå ifrån, deduktiv eller 

induktiv. Det deduktiva angreppssättet syftar till att studera teorier och ta ut det 

viktigaste och mest aktuella från varje teori för att sedan testa detta mot studiens 

frågeställning (Collis & Hussey, 2014, s. 7). Enkelt sett så kan det beskrivas som att 

studien utgår från tidigare teorier för att mynna ut i egna observationer (Bryman, 2011, 

s. 28). Med hjälp av insamlade teorier skapade vi en intervjumall som strävar efter att 

applicera existerande teorier på vårt specifika fall om servicekvalitet inom private 

banking vilket stämmer överens med det deduktiva angreppssättet.  



7 

 

Intervjufrågorna baserades på teorierna vi funnit om servicekvalitet i allmänhet för att 

kunna bekräfta om de är relevanta inom private banking i den svenska banksektorn. 

Hade studien utgått från det induktiva angreppssättet betyder det att forskaren utgår från 

dess observationer för att sedan kunna utveckla teorier utifrån studiens resultat (Collis & 

Hussey, 2014, s. 7).  

 
2.6 Perspektiv  
Studiens syfte är att besvara hur svenska storbanker hanterar sina private banking 

kunder. Detta gör det naturligt för oss att välja ett företagsperspektiv för denna studie då 

respondenter från banken kan bidra med en synvinkel som vi inte kunnat få från ett 

kundperspektiv. Vi har intervjuat respondenter med olika lång erfarenhet inom private 

banking samt olika kön och ålder vilket ger oss ett brett perspektiv och tar hänsyn till 

eventuella differenser i nämnda faktorer.  

 

Det kunde ha varit av intresse att utgå från ett kundperspektiv för att få kundens 

synvinkel på hur banken bemöter sina förmögna kunder. Detta hade dock inneburit 

svårigheter att nå respondenter på ett etiskt sätt då private banking ska vara just det - 

privat.  

 
2.7 Val av teori 
Teorier har valts utifrån studiens syfte och för att besvara frågeställningen. Dessa har 

även använts för att skapa en relevant intervjumall som grunden för den empiriska 

undersökningen. Till att börja med kommer vi presentera studier och teorier om 

servicekvalitet, faktorer som påverkar den samt hur det i sin tur kan påverka 

kundrelationer. Vidare kommer vi att gå igenom studier inom emotionell intelligens och 

hur den kompetensen kan appliceras i tjänsteprocessen för att öka servicekvaliteten.  

 
2.8 Litteratursökning och källkritik  
Studiens teoretiska utgångspunkter är baserad på vetenskapliga artiklar samt relevant 

litteratur. Inledningsvis så läste vi vetenskapliga artiklar relaterade till vårt ämne för att 

kartlägga vad som har studerats tidigare och vad som ännu inte berörts av tidigare 

forskning. Litteraturen som vi har använt är en blandning av kurslitteratur inom 

management samt litteratur om servicekvalitet, kundrelationer och emotionell 

intelligens. Utifrån insamling av teorier så har vi fått en grundläggande kunskap om 

området och kunnat välja ut de två ovan nämnda inriktningarna som kommer att utgöra 

grunden för denna studie.  

 

Litteratursökningen är främst gjord genom Umeå Universitets databas eller Google 

Scholar och de sökord som har genererat mest relevant resultat återfinns nedan. 

Sökorden har kombinerats för att avgränsa antalet träffar. Vi har även lagt till “bank” 

eller “private banking” i respektive sökning för att avgränsa ämnet och försöka 

identifiera gapet som ledde oss till vårt syfte. Vidare har vi även gått vidare från en 

artikel genom dess referenslista och på så sätt funnit ännu mer relevanta studier. 

 

• Customer loyalty  

• Service quality 

• Relationship quality  

• Customer relationship 

• Emotional intelligence  

• Customer satisfaction  
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Samtliga vetenskapliga artiklar är fackgranskade och vi har framförallt förhållit oss till 

artiklar som är publicerade senare än år 2000. Studien refererar till ett fåtal äldre artiklar 

som då är hanterade lite restriktivt då de kan vara inaktuella, men samtliga är baserade 

på kända teorier som har citerats i nyare publiceringar och därmed anses de tillförlitliga. 

Merparten av källorna som används i studien är publicerade i andra länder vilket kan 

påverka resultatet eftersom att det kan finnas andra lagar, åsikter och kulturer som 

påverkar källan. Vi har haft detta i åtanke men anser att de är av betydelse för vår studie 

samt att det är välkända teorier och kommer därför inte att påverka resultatet negativt. 

Litteraturen är främst kurslitteratur inom management och antas då vara tillförlitlig. De 

webbsidor som används är välkända sidor, som är endast för introduktionen och kan inte 

påverka utfallet av uppsatsen. 
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3. Teori 
I studiens tredje kapitel så presenterar vi den teoretiska referensramen. Inledningsvis 

redogör vi för olika syn på servicekvalitet för att sedan beskriva emotionell intelligens 

och hur det kan användas i kundrelationer. Avslutningsvis sammanfattar vi kapitlet i 

form av en modell som lägger grunden för den empiriska undersökningen. 

 
3.1 Servicekvalitet 
Servicenivån inom private banking har visat sig vara direkt relaterad till kundnöjdhet 

som i sin tur är relaterat till kundlojalitet. (Seiler et al., 2013, s. 235) Dock så innebär 

långa kundrelationer inte automatiskt att kunden är nöjd och lojal utan banken bör 

regelbundet undersöka kundnöjdheten och lojaliteten via enkäter för att minimera risken 

för bankbyte (Seiler et al., 2013, s. 251-252). Hög kundnöjdhet och kundlojalitet är 

avgörande inom private banking då detta kan bidra till ökat kundförvärv via word-of-

mouth. Detta kan bidra till att banken själv slipper den långdragna och kostsamma 

processen att värva nya kunder (Seiler, et al., 2013, s. 253). 

 
3.1.1 Grönroos modell över servicekvalitet 
Tjänster är subjektiva upplevelser och kan därmed uppfattas olika beroende på vem det 

är som tar emot tjänsten. Upplevd kvalitet kan variera från kund till kund vilket gör 

tjänster till en komplicerad process som innefattar många kritiska interagerande 

ögonblick mellan kund och tjänsteleverantör. Vidare så menar Grönroos (1984, s. 38-

40) att servicekvalitet kan delas upp i vad och hur när det kommer till tjänsteprocessen. 

Vad syftar till den tekniska delen av tjänsten, det vill säga kvaliteten på utbudet av 

tjänster som banken erbjuder. Detta kan antas vara någorlunda lika för samtliga av 

Sveriges storbanker då de erbjuder liknande tjänster. Hur tjänsten levereras är däremot 

mer kritiskt för banken då bankrådgivaren inte kan gömma sig bakom företagets 

varumärke utan är här självständigt ansvarig för hur kunden upplever kvaliteten på 

tjänsten (Grönroos, 2015, s. 93-94). I många fall så kan den funktionella kvaliteten vara 

betydligt viktigare än den tekniska kvaliteten och därmed bör det läggas stor vikt på 

interaktionen mellan kund och tjänsteleverantör. Hög funktionell kvalitet kan 

kompensera för tillfälliga brister i den tekniska kvaliteten (Grönroos, 1984, s. 42-43). 

Figur 1 visar Grönroos modell av servicekvalitet som är uppdelad i funktionell och 

teknisk kvalitet. Teknisk kvalitet beskriver vad banken erbjuder och funktionell kvalitet 

syftar till hur tjänsten utförs, det vill säga processen bakom tjänsten. Fortsättningsvis så 

har Grönroos (2015, s. 103-104) identifierat att professionalitet och färdigheter utgör 

dimensioner av den tekniska kvaliteten. För att kunden ska uppleva den tekniska 

kvaliteten som god så krävs det att tjänsteleverantören bevisar att hen besitter den 

kompetens som krävs för att utföra tjänsten på ett professionellt sätt. Den funktionella 

kvaliteten uppnås genom ett antal processrelaterade faktorer; attityd och beteenden, 

tillgänglighet och flexibilitet, pålitlighet och trovärdighet, service recovery samt 

servicelandskapet.  
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Figur 1. Grönroos Service Quality model (Grönroos, 1984) 

 

Som modellen visar så är den upplevda servicekvaliteten beroende av kundens 

förväntningar om tjänsten samt hur den levereras. Upplevd servicekvalitet kan därmed 

mätas genom differensen mellan kundens förväntningar och den faktiska levererade 

tjänsten (Grönroos 1984; Parsuraman et al. 1988). Banken och rådgivaren måste därmed 

försöka att parera kundens förväntningar på tjänsten. Det kan rekommenderas att helt 

enkelt lova mindre än vad som egentligen är genomförbart vilket leder till att det finns 

utrymme att överraska samtidigt som risken att bryta löften minimeras. Att överraska 

kunden leder generellt till högre lojalitet än att bara hålla det som lovats (Grönroos, 

2015, s. 97). Risk och avkastning är ett högst aktuellt diskussionsämne inom private 

banking och det kan konstateras att det är viktigt för rådgivaren att till exempel aldrig 

lova att börsen aldrig kommer att gå ner. Detta skulle skapa en förväntning hos kunden 

som med stor sannolikhet inte kommer att uppfyllas.  

 
3.1.2 Relationskvalitet 
Hur tjänster upplevs kan även beskrivas som hur kunden upplever relationen med 

tjänstemannen. Det kan även nämnas som relationskvalitet vilket beskrivs som 

“Dynamiken hos långsiktigt kvalitetsskapande inom ramen för pågående 

kundrelationer” (Grönroos, 2015, s. 104). Lee (2016, s. 181) har funnit ett samband 

mellan relationskvalitet och nöjdhet vilket vidare kan antas leda till kundlojalitet. Detta 

indikerar att det bör läggas större vikt på kundrelationer med syfte att behålla sina 

kunder, någonting som kan göras genom en kundorienterad strategi med fokus på att 

uppmärksamma kunden på ett empatiskt sätt och leverera hög kompetens (Grönroos, 

2015, s. 104-106). Att utveckla hög relationskvalitet är extra viktigt inom private 

banking tjänster eftersom att det är tjänster där kund och tjänsteman är integrerade 

genom i stort sett hela processen (Horn & Rudolf, 2012, s. 173-174). Därmed kan 

lojaliteten antas vara helt beroende av relationen mellan tjänsteman och kund.  

 
3.1.3 SERVQUAL 
SERVQUAL är ett mätinstrument som antas mäta servicekvaliteten. Det utgår från ett 

antal attribut som anses vara de kriterier som kunden värdesätter i tjänsteprocessen. Det 

utgår från fem dimensioner som figur 2 visar; materiella ting, tillförlitlighet, 

tjänstvillighet, försäkran och empati (Parsuraman et al., 1988). Zeithaml och 

Parsuraman (2004, s. 2-4) har definierat dessa attribut med ett antal exempel. Materiella 

ting syftar till att kunden värderar hur det fysiskt påtagliga i tjänsten upplevs.  
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Det kan vara allt från verktyg som används till tjänstemannens klädsel. Kunden 

värdesätter också att tjänstemannen levererar det som lovats genom hela processen och 

följer instruktioner till punkt och pricka. Tjänsten ska genomföras på korrekt sätt och på 

rätt tid. Tjänstvillighet syftar till hur väl tjänstemannen utför tjänsten och hur villig hen 

är att bemöta kundens behov. Det kan röra faktorer som hur snabbt ett problem åtgärdas 

och att bankrådgivaren svarar på frågor oavsett vad det rör sig om. Vidare så värdesätter 

kunden att rådgivaren förmedlar förtroende genom att ha hög kompetens, respektera 

kunden och erbjuder säkra lösningar (Zeithaml & Parsuraman, 2004, 2-4). Detta kan 

anses särskilt viktigt inom private banking då det rör sig om stora summor pengar. Det 

sista attributet, empati, handlar om att förstå kunden och lära känna personen på 

individnivå, samt vara tillgänglig för kundens behov och föra en öppen kommunikation 

med kunden.  
 

 
Figur 2. Theory of the determinants of perceived quality (Parsuraman et al., 1988) 

 
3.1.4 Fyra influenser  
Nedan presenteras fyra faktorer, baserade på ovannämnda teorier, som anses relevanta 

för studien och som är grunden för den empiriska undersökningen.  

 
Fysisk omgivning 
Materiella ting eller servicelandskapet är faktorer som återkommer både i modellen om 

SERVQUAL (Parsuraman et al., 1988) samt Grönroos (2015) modell om 

servicekvalitet. Reimer och Kuehn (2005) har studerat servicelandskapets effekt på 

upplevd servicekvalitet inom bland annat bankbranschen utifrån SERVQUAL. Studien 

visar att påverkan är större än tidigare forskning visat. De menar således att 

tjänsteföretag bör lägga stor vikt vid hur den fysiska omgivningen ser ut för att leverera 

hög upplevd servicekvalitet. Materiella faktorer har visat sig påverka servicekvaliteten 

både direkt och indirekt via de fyra övriga dimensionerna i modellen. Med andra ord 

kan ett kontor som är utformad professionellt och modernt bidra till högre tillförlitlighet 

och försäkran vilket i sin tur leder till högre servicekvalitet. Därmed föreslår Reimer och 

Keuhn (2005) en modifierad modell av SERVQUAL som även påvisar de indirekta 

effekterna av servicelandskap.  
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Förmedla förtroende  
Parsuraman et al. (1988) nämner tillförlitlighet som en viktig aspekt för att uppnå hög 

servicekvalitet vilket uppnås genom att hålla det som lovats genomgående. Ndubisi 

(2007, s. 104) har bland annat identifierat tillförlitlighet som en av de viktigaste 

faktorerna för lojala bankkunder. Han menar att för att vinna kundens förtroende så 

krävs det att banken eller rådgivaren håller sina löften, erbjuder hög servicekvalitet och 

visar respekt för sin kund. Grönroos (2015, s. 103-104) anser också att tillit till 

tjänsteleverantören är högt värdesatt hos kunden. Det gäller att hålla sina löften oavsett 

vad som händer. Det kan därmed konstateras att en god kundrelation, vilket kan antas 

vara detsamma som hög relationskvalitet, är beroende av att det finns förtroende i 

relationen.  

 
Förstå och bemöta kundens behov 
Det har bevisats vara viktigt att kunden känner sig förstådd och hörd i alla situationer. 

Kunden vill känna att tjänsteleverantören finns tillgänglig på ett enkelt sätt och är villig 

att vara flexibel för kundens önskningar. (Grönroos, 2015, s. 103-104) Detta kan 

referera till exempelvis bankens öppettider och geografiska läge. Det kan därmed antas 

att till exempel ett nedlagt bankkontor eller en ovilja att bemöta kundens behov, oavsett 

komplexitet, kan resultera i ett bankbyte. Parsuraman et al (1988, s. 23) menar att detta 

handlar om att känna empati för kunden och att bry sig så pass mycket att servicen blir 

personlig samt att flexibilitet gällande till exempel öppettider därmed ska bli en 

självklarhet om kunden önskar det. Vidare är det viktigt att servicepersonalen förmedlar 

en känsla av att hen bryr sig samt är intresserad av att lösa kundens problem och gör 

detta på ett tillmötesgående sätt (Grönroos, 2015, s. 103-104).  

 
Service recovery  
Vid eventuell konflikt eller problem av annat slag är det viktigt att tjänsteleverantören 

agerar direkt för att lösa händelsen på ett sätt som tillfredsställer kunden (Grönroos, 

2015, s. 103-104). Det är oundvikligt för ett företag att inte utsättas för klagomål och 

konflikter. Faed et al. (2014, s. 34) menar att klagomål och konflikter ska se som en 

möjlighet till utveckling. Att hantera en konflikt på ett effektivt och tillmötesgående sätt 

kan göra kunden både mer nöjd och fortsatt lojal. Detta korrelerar med Xiangnan et al. 

(2010) som påvisar ett samband mellan servicekvalitet, service recovery och lojalitet. 

De menar att servicekvaliteten påverkar nöjdheten som i sin tur leder till lojalitet. 

Klagomål har en negativ effekt på nöjdheten men god service recovery kan vända 

situationen till företagets fördel och leda till lojalitet.  

 

För att uppnå god service recovery finns det ett antal riktlinjer som Grönroos (2015, s. 

135-136) presenterar. Det ska vara okomplicerat för kunden att lämna ett klagomål, hen 

ska kunna göra det utan byråkratiska och formella processer. Vidare så är det företagets 

ansvar att identifiera misslyckanden och därefter informera kunden om fel samt 

åtgärder. Kunden ska endast behöva lämna klagomål när företaget har misslyckats med 

detta. Kunden ska erbjudas kompensering omedelbart, både för det faktiska problemet 

och den känslomässiga reaktionen. Ett problem med klagomålshantering är att kunden 

har en tendens att istället för att faktiskt lämna ett klagomål byta leverantör vilket inte 

ger företaget någon chans att uppmärksamma problemet.  
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3.2 Emotionell intelligens  
Emotionell intelligens är en relativt ny teori som har fått en allt större betydelse inom 

företag och organisationer. Det har visat sig att personer med högt IQ eller bred 

utbildning inte är de som presterar bäst, istället värdesätter företag hur tjänstemannen 

uppträder både enskilt och mot andra (Goleman, 2001, s. 11). Emotionell intelligens 

bygger på relationen mellan känslor och intelligens (Schulze & Roberts, 2005, s. 33). 

Teorin har haft en stor utveckling inom näringslivet och är ett verktyg för att förstå hur 

medarbetare uppträder och presterar på sin arbetsplats (Boxer & Rekettye, 2010, s. 278). 

En anställds nivå av emotionell intelligens har visat sig vara viktigt speciellt i 

organisationer där relationer har en betydande roll. Boxer & Rekettye (2010) säger 

vidare att medarbetare med en hög grad av emotionell intelligens skapar effektiva 

relationer mellan företaget och dess kunder samt har en förmåga att överföra positiva 

känslor till kunden.   

 

Emotionell intelligens är en underliggande faktor inom social kompetens och definieras 

enligt Salovay & Mayer (1990, s. 189) som “the ability to monitor one’s own and 

others’ feelings and emotions, to discriminate among them and to use this information 

to guide one’s thinking and actions” (Salovay & Mayer, 1990, s. 189). De menar att en 

person som har utvecklat emotionell intelligens har förmågan att hantera sina egna 

känslor, förstå andra individers känslomässiga tillstånd samt har fallenhet att använda 

dessa känslor för att anpassa och motivera kunden.  

 

Schulze & Roberts (2005) säger att emotionell intelligens “includes abilities to identify 

emotions accurately in oneself and in other people, understand emotions and emotional 

language, manage emotions in oneself and in other people, and use emotions to 

facilitate cognitive activities and motivate adaptive behaviour”. Detta överensstämmer 

med definitionen av Salovay & Mayer (1990, s. 189) vilket bevisar att emotionell 

intelligens grundar sig i att förstå och hantera sina egna känslor samt andras, studien 

kommer att utgå från denna förklaring. 

 

Intelligens kan ha olika definitioner beroende på vilket tidsskede som studeras men 

övergripande är intelligens en kombination av när en individ uppträder målmedvetet, är 

rationell i sitt tänkande och har förmåga att effektivt hantera sin miljö (Salovay & 

Mayer, 1990, s. 186). Det finns olika typer av intelligens där social intelligens, även 

kallat social kompetens, har en stor betydelse i emotionell intelligens. Social kompetens 

är förmågan att förstå och hantera människor inkluderat både sig själv och personer i sin 

omgivning.  

 

Emotionell kompetens bygger på empati och social förmåga. Empati handlar om 

förmågan att avläsa andras känslor och social förmåga innebär att kunna hantera de 

avlästa känslorna på ett fördelaktigt sätt (Goleman, 2001, s. 34-35). Utan emotionell 

kompetens kan rådgivaren mista förmågan att övertala och inspirera andra vilket är en 

grundläggande faktor inom private banking. En empatisk individ kan se en situation 

utifrån kundens perspektiv och hjälpa hen att lyckas bättre, även fast kunden själv inte 

kan uttrycka sin önskan i ord (Goleman, 2001, s.147-149). Detta kan vara speciellt 

viktigt i situationer där personer har en tendens att dölja sina verkliga känslor, någonting 

som kan vara förekommande inom bankrådgivning och speciellt i situationer rörande 

privat kapital. Genom att vara lyhörd i tjänsteprocessen kan tjänstemannen avläsa 

situationen och kunden känslor genom annat är ord, vanligen röstläge, kroppsspråk eller 

ansiktsuttryck.  
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3.2.1 Emotionell intelligens i relationer 
Många studier visar att de organisationer som vill behålla samt attrahera nya kunder 

måste ta vara på deras anställda och se till att medarbetarna har kontroll över sina egna 

känslor för att kunna skapa ett ökat emotionellt värde i sina kundrelationer (Boxer, & 

Rekettye, 2010, s. 279). Inom serviceyrken bör medarbetare vara nära kopplade till sina 

känslor för att detta medför att hen blir skickligare på att identifiera kundens känslor 

vilket är grunden för kundlojalitet. Tjänstemännen kan påverka kundens intryck och 

känslomässiga upplevelse vid ett möte genom emotionell intelligens. När kunden 

upplever en hög servicekvalitet tenderar hen att skapa en långvarig relation med 

servicemannen vilket leder till ett långvarigt engagemang i organisationen, någon som 

kan leda till kundlojalitet (Boxer & Rekettye, 2010, s. 289).  

 
3.2.2 Bar-On´s mixed model of emotionell intelligens  
Emotionell intelligens har som tidigare nämnts definierats på olika sätt. En modell som 

avser att förklara emotionell intelligens är Bar-On’s mixed model of emotionell 

intelligens (se figur 3). Den bygger på fem dimensioner och besvarar frågan “Why are 

some individuals more able to succeed in life than others?” (Schulze & Roberts, 2005, s. 

40-43). De fem dimensionerna är intern förmåga, social förmåga, stresshantering, 

anpassningsförmåga och generellt humör som antas mäta nivån av emotionell 

intelligens och hög nivå leder till effektiv prestation som kan tas med i serviceyrken.  
 

 
Figur 3. Modell baserad på Bar-On’s mixed model of emotionell intelligens (2006). 

Källa: Egen 

 
Intern förmåga 
Bar-On (2006, s.23) menar att intern förmåga syftar till att vara medveten om och förstå 

sig själv och sina känslor samt acceptera sig själv. Det handlar om att kunna uttrycka 

sina känslor, idéer och behov samt att inse sin egen potentialitet. Samt så har nivån av 

självständighet en avgörande roll för hur emotionellt intelligent en person är. (Bar-On, 

2006, s. 23)  

 
Social förmåga 
Hög emotionell intelligens är vidare influerat av hur hög social förmåga personen har. 

Det berör den empatiska förmågan, det vill säga att vara medveten och förstå andras 

känslor. Fortsättningsvis så berörs det sociala ansvaret med betoning på att kunna 

samarbeta i grupp samt att kunna skapa och hantera relationer. (Bar-On, 2006, s. 23)  
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Anpassningsförmåga  
Den tredje dimensionen berör problemlösning, både personliga och professionella 

problem som kan uppstå. Vidare så handlar det om att kunna anpassa sina känslor, 

tankar och beteende utifrån olika situationer samt att kunna validera sina tankar och 

känslor. (Bar-On, 2006, s. 23) 

 
Stresshantering 
God förmåga att hantera stress relaterar till förmågan att kunna hantera och kontrollera 

sina känslor i stressiga situationer vilket kan syfta till att till exempel stå emot impulser 

(Bar-On, 2006, s. 23) 

 
Generellt humör 
Den sista dimensionen som antas influera nivån av emotionell intelligens är det 

generella humöret som personen har. Bar-On (2006, s. 23) menar att bibehålla positiva 

känslor kring livet samt att vara allmänt nöjd med sig själv, med andra och sitt liv leder 

till högre emotionell intelligens.  

 
3.2.3 Demografiska faktorers påverkan på emotionell intelligens  
Bar-On (2006, s. 16) har noterat att äldre personer har märkbart högre emotionell 

intelligens än yngre personer. Mer specifikt så har personer närmare 50 år den absolut 

högsta nivån av emotionell intelligens. Gällande kön så har ingen specifik skillnad 

noterats mellan man och kvinna och nivån av emotionell intelligens i allmänhet, 

däremot så har skillnader mellan specifika faktorer identifierats (Bar-On, 2006, s. 16). 

Han påstår att kvinnor har visat sig ha högre social förmåga medans män har högre 

intern förmåga.  

 
3.3 Sammanfattande teorimodell 
Den teoretiska referensramen har sammanfattats i modellen som återfinns i figur 4.   

 
Figur 4. Sammanfattande teorimodell 
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Den upplevda servicekvaliteten sammanfattas i fyra faktorer som grundas i tidigare 

forskning av Grönroos (1984) samt Parsuraman et al. (1988). Faktorerna är 

processrelaterade och tjänstemannen antas vara självständigt ansvarig för att leverera 

hög servicekvalitet inom private banking då det rör sig om en tjänst där kund och 

tjänsteman är integrerade genom hela processen. Om rådgivaren har brister i sin 

tjänsteprocess så kan servicekvaliteten bli direkt negativt påverkad. Servicekvalitet är 

beroende av en tilltalande fysisk omgivning, högt förtroende i kundrelationen, 

tjänstemannens förmåga att förstå och bemöta kundens alla behov samt hur klagomål 

och konflikter hanteras. Genom att leverera god kvalitet i samtliga faktorer så antas 

goda kundrelationer skapas. Goda kundrelationer leder i sin tur till lojala och nöjda 

kunder. Den empiriska undersökningen kommer att undersöka hur rådgivarna ser på de 

fyra faktorerna och dess eventuella påverkan på den levererade servicekvaliteten. 

 

Emotionell intelligens sammanfattas i fem faktorer enligt Bar-on (2006). Vidare så bör 

tjänstemannen ta med sig sin emotionella intelligens i sitt arbete för att kunna leverera 

ett effektivt arbetssätt samt skapa ett emotionellt värde i sina kundrelationer. Emotionell 

intelligens antas vara grunden för att kunna förstå sina kunder och därmed skapa goda 

kundrelationer vilket i sin tur leder till lojalitet och långvariga relationer. Detta kommer 

att studeras i den empiriska undersökningen genom att försöka att kartlägga hur 

rådgivarna hanterar kundens och sina egna känslor för att skapa och behålla goda 

kundrelationer.  
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4. Praktisk Metod 
I detta kapitel kommer vi beskriva hur den empiriska undersökningen har genomförts, 

från val av respondenter till bearbetning av data. Vi diskuterar även etiska aspekter 

som vi tagit hänsyn till genom studien.   

 

För att besvara vår problemformulering har vi valt att använda en kvalitativ metod och 

samlat in data genom semi-strukturerade intervjuer som vi sedan analyserar och tolkar 

(Collis & Hussey, 2014, s. 6). Eftersom att syftet med vår studie är att förstå hur 

rådgivare inom private banking arbetar för att skapa och upprätthålla goda 

kundrelationer är en kvalitativ metod mest lämpad på grund av att den grundar sig i att 

skapa ökad förståelse. 

 
4.1 Val av respondenter 
Studien är baserad på de fyra storbankerna i Sverige; Swedbank, Handelsbanken, SEB 

och Nordea. Vi har därmed valt respondenter från respektive banker som befinner sig på 

olika orter. Vidare så var våra krav att respondenterna ska dagligen arbeta med private 

banking kunder eller ha övergripande ansvar för området. Vi valde medarbetare som 

jobbar med dessa kunder på kontor, eftersom att det var viktigt att respondenterna hade 

mycket kunskap inom vårt studieområde. Detta minskar risken för bristfällig 

information samt att vi har möjlighet att få en bredare bild av hur det dagliga arbetet 

med kunderna fungerar. För denna studie har tillvägagångssättet för att finna 

respondenterna varit bekvämlighetsurval.  

 

Bekvämlighetsurval är en typ av icke sannolikhetsurval som betyder att respondenterna 

är valda på grund av att dom enkelt finns tillgängliga (Hartman, 2004, s. 243). För att 

hitta lämpliga respondenter till vår studie mailade vi till medarbetare som ansvarar för 

private banking. Mailadresser fann vi på respektive banks hemsida. Utöver detta så 

använde vi även oss av personliga kontakter vilket resulterade i att vi fick tillgång till en 

respondent via en bekant. Vidare så menar Hartman (2004) att fördelarna med 

bekvämlighetsurval är förutom enkelheten även användbar vid begränsade resurser både 

ekonomisk och tidsmässigt. Eftersom att våra kriterier var att respondenterna ska aktivt 

arbeta med private banking kunder så ansåg vi att denna typ av urval var användbar för 

vår studie eftersom att vi kunde enkelt kontrollera att dessa kriterier var uppfyllda.  

 
4.2 Utformning av intervjuguide 
En intervjuguide är utformad så att frågorna skapar en möjlighet för forskaren att förstå 

hur respondenten upplever sin situation och frågorna ska vara utformade så att de 

hjälper forskaren att få svar på studiens frågeställning (Bryman, 2011, s. 419). Frågorna 

i intervjuguiden (se bilaga 1) är uppdelade i fyra delar; bakgrundsfrågor, kundrelationer, 

servicekvalitet och avslutningsvis. Uppdelningen grundar sig i de teorier som studien 

bygger på och är av öppen karaktär för att respondenten ska utveckla sina tankar och 

åsikter kring ämnet. Utöver de frågor som återfinns i intervjuguiden så ställde vi 

följdfrågor som är relevanta för studiens frågeställning. Följdfrågorna hjälpte oss att få 

ut så mycket information som möjligt vilket gav oss en ökad förståelse, någonting som 

vi får användning av i analysen. Vi valde att inte sätta “emotionell intelligens” som en 

del i intervjuguiden eftersom att respondenterna fick ta del av intervjuguiden innan 

intervjun och därmed kunde undersöka teorin för grundligt och utforma sina svar 

därefter. Istället valde vi att koppla ihop dessa frågor med delen “kundrelationer”.  
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4.3 Datainsamling 
Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer, vilket gav oss möjligheten 

att få en djupare förståelse för hur bankerna jobbar för att skapa en hög servicekvalitet 

inom private banking. Valet av metoden grundar sig i att vi ville ha chans att ställa 

följdfrågor, något som inte är möjligt vid exempelvis enkätundersökningar. I en 

semistrukturerad intervju har forskaren en intervjuguide (se bilaga 1) som hen utgår 

ifrån men respondenten har själv frihet att utforma sina svar utefter ett personligt 

perspektiv (Bryman, 2011, s. 415).  

 

Intervjuerna är fördelat på två personliga intervjuer, två videointervjuer och tre 

telefonintervjuer (se figur 5). Det finns fördelar och nackdelar med samtliga 

intervjumetoder. Collis & Hussey (2014) menar att fördelar med personliga intervjuer är 

att platsen kan bestämmas utifrån där respondenten känner sig bekväm. Vi har här valt 

att träffa respondenterna på deras kontor för att anpassa oss efter deras tidsschema och 

var de känner sig bekväma. Vidare säger de att personliga intervjuer har en tendens att 

bli mer utförliga (Collis & Hussey, 2014, s. 134). Nackdelen är att det kan vara 

tidskrävande och kostsamt. Detta är dock inte fallet i denna studie då de intervjuer som 

gjorts fysiskt är inom nära geografiskt område. Eftersom att några respondenter arbetade 

på annan ort så genomfördes fem intervjuer online genom videokonferens och telefon. 

Fördelen med videokonferens är att intervjupersonen ser respondentens kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. Nackdelen med denna intervjumetod är att det krävs planering och 

respondenten måste ha tillgång till någon form av mjukvara som tillåter video (Collis & 

Hussey, 2014, s.135). Telefonintervju är en vanlig använd metod eftersom det möjliggör 

att undvika eventuella resekostnader och framförallt så är tidsramen mer flexibel (Collis 

& Hussey, 2014, s. 134) vilket underlättade för oss då några respondenter hade ett 

väldigt tidspressat schema. Nackdelen med intervju över telefon är att den har en 

tendens att bli mer kortfattad. Samtliga video och telefonintervjuer är genomförda i ett 

grupprum där vi kunnat stänga dörren och därmed erbjudit en tyst och lugn miljö för 

respondenten. Respondenterna har också genomfört intervjuerna bakom stängd dörr 

utan störningar från kollegor eller annat. 

 

Samtliga intervjuer har spelats in efter respondentens godkännande. Genom att spela in 

intervjuerna kunde vi koncentrera oss på frågorna och eventuella följdfrågor vilket 

säkerställer att vi får det materialet som krävs för studien. Inspelningen underlättade vid 

bearbetningen av materialet eftersom det möjliggör att kunna lyssna igenom intervjun 

ett flertal gånger samt att kunna sortera ut eventuella citat ordagrant.  
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Tabell 1. Intervjuschema med fiktiva namn 

  Intervju Datum & Tidsåtgång Genomförande 

Kalle 2017-04-19  1h 7min Personligt möte 

Olle 2017-04-20 45min Videointervju 

Stina 2017-04-24 1h 1min Telefonintervju 

Lotta 2017-04-24  36 min Telefonintervju 

Sara 2017-04-25 57min Personligt möte 

Maria 2017-04-25 1h 7min Telefonintervju 

Pär 2017-04-27 39 min Videointervju 

 

 
4.4 Databearbetning 
All insamlad data har bearbetats noggrant för att säkerställa att ingen viktig information 

har missats. Efter intervjuerna har vi lyssnat igenom filerna var för sig och fört 

anteckningar på det vi anser vara relevant material som kan besvara studiens 

frågeställning. Vi har valt att transkribera delar av intervjuerna, de som är av betydelse 

för uppsatsen. På grund av tidsaspekten har vi inte transkriberat hela intervjuerna. Vi 

presenterade den information vi ansåg vara viktigt för att sedan gå vidare med att 

analysera datainsamlingen. Därefter bearbetades samtliga intervjuer tillsammans för att 

undersöka om det fanns någon röd tråd och huruvida empirin överensstämmer med det 

centrala inom de valda teorierna. I enlighet med konfidentialitetskravet har 

respondenterna behandlats med ett påhittat namn. 

 
4.5 Access  
Accessen till respondenterna har generellt sätt varit god. I urvalsprocessen har de alla 

varit positiv till att medverka i studien men vi har fått nekad medverkan av en person på 

grund av tidsbrist. Vi har prioriterat de som har återkopplat snabbast samt de som 

kunnat träffa oss personligen. Vi har upplevt att samtliga intervjuer har genomförts utan 

någon motsättning från respondenterna i den mening att de är öppna och villiga att svara 

på samtliga frågor. Ingen har uppfattats dölja något utan har gett oss utförliga och 

tydliga svar. Ett fåtal respondenter har innan intervjun haft funderingar om huruvida 

deras svar kommer att ställas i en jämförande analys mellan bankerna vilket kan ha 

medfört att de är något restriktiva i sina svar på grund av oron att bli jämförd. Vi har 

dock försäkrat samtliga respondenter om att syftet inte är att jämföra bankerna samt 

garanterat anonymitet.   

 
4.6 Etiska aspekter 
Enligt Bryman (2011) så är de etiska principerna grundläggande vid svensk forskning, 

detta för att skydda de personer som är direkt inblandade i studien. För att följa de etiska 

aspekterna är det framförallt fyra stycken krav att uppfylla; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011, s. 131-

132). För att uppnå informationskravet skickades ett mail ut till respondenterna innan 

varje intervju innehållande information om frivilligt deltagande, studiens syfte samt en 

intervjuguide med de frågor som intervjun ska utgå ifrån.  
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Vid intervju med Pär fick vi reda på att mailet inte hade levererats och därmed inte 

blivit tilldelad all information. Pär hade vid tidigare telefonkontakt blivit informerad om 

syftet med studien men hade däremot inte haft möjlighet att förbereda sig för frågorna. 

Samtyckeskravet har vi följt genom att deltagarna i studien har själva valt sin 

medverkan samt hur de ska framstå. All information om respondenterna har hanterats 

konfidentiellt enligt konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter 

som samlats under studiens gång endast får användas till studiens syfte, någonting som 

vi också har tagit hänsyn till.  

 

Alla data som samlats in och bearbetas har endast använts för studiens ändamål och 

kommer inte att skada respondenterna eller de medverkande företagen. Materialet har 

bearbetats och nyttjats för att skapa en bättre förståelse för bankens kundrelation och 

servicekvalitet. Respondenternas riktiga namn är inte publicerade och företagen är 

anonyma i det mening att läsaren inte kan urskilja vilken bank respondenten kommer 

ifrån och vem som har uttryckt vad. De banker som medverkat i studien har vi valt att 

offentliggöra i samråd med samtliga respondenter.  
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5. Empiri 
Nedan presenteras resultatet från den empiriska undersökningen. Intervjuerna 

presenteras i kronologisk ordning som de genomförts och sammanfattar det relevanta 

som tagits upp under intervjutillfället. På grund av anonymitet är de namn som använts 

inte respondentens riktiga utan ett påhittat namn.  

 
5.1 Respondent Kalle 
Kalle har jobbat i banken i 26 år, inom private banking i 21 år samt haft ledarroll i 

ungefär 13 år. Han har därmed en lång erfarenhet inom både bank och private banking. 

 

För att bli kund inom private banking så menar han att det måste finnas ett behov av 

placeringsrådgivning och det behovet uppstår vid en viss affärsvolym. Normalt sett 

krävs det en volym på 3-5 miljoner kronor för att ha både viljan och behov av att betala 

för tjänsten. Kalle berättar för oss om MiFID II som är en ny lagstiftning som kommer 

att träda i kraft vid årsskiftet. Målet med lagen är att skydda konsumenten men kommer 

sätta högre krav på banken vilket innebär en utmaning för rådgivarna. Han berättar 

vidare om vikten av att verkligen motivera och förklara för kunden varför hen ska välja 

rådgivning och att det kommer bli ännu viktigare när den nya lagen kommer. Lagen 

innebär minskade fondavgifter och ökat rådgivningsarvode vilket gör det mer tydligt för 

kunden vad pengarna går till.  

 

Kalle träffar i snitt 2-4 kunder per dag men går ibland helt utan besök och ibland med 

fler. Han förbereder sig alltid för kundbesöken vilket tar ungefär 45 minuter, upprättar 

ibland en agenda för att bli lite disciplinerad och få en bild av hur mötet kommer att se 

ut. Kundmötena sker oftast på kontoret men det går att lösa på distans också. Banken 

arrangerar även diverse större trevligheter för sina private banking kunder så som 

frukostar, föredrag, julkonserter eller annat. På kundmöten är det viktigaste 

diskussionsämnet risknivån. Han säger att risk är svårt att prata om då det innebär olika 

för olika personer. Vissa förstår det bättre medan andra behöver få det förklarat mer 

utförligt.  

 

Kalle har ungefär 200 kunder uppdelade i 130-140 kluster. Ett kluster innebär till 

exempel en familj med herr och fru vilket är två kunder men ett kluster. Han menar att 

detta är ungefär den gränsen en rådgivare klarar av. Tillkommer det många fler kunder 

så kan kvaliteten brista. Han erbjuder sina kunder ett kundlöfte om minst en ekonomisk 

genomgång per år men oftast så blir det 3-4 gånger på år. Två av tre gånger är det 

rådgivaren som tar initiativet att ta kontakt med kunden. Han menar att banken försöker 

att jobba proaktivt eftersom att marknaden rör sig hela tiden. Vidare så beskriver han 

hur en fullvärdig private banking process borde se ut i en perfekt värld. Han menar att 

kunden ska komma in och tillsammans med ett team kunna bocka av alla sina behov, 

allt från juridiska frågor till försäkringsfrågor. I nuläget sker del kontakt ske via telefon 

då till exempel juristen kanske sitter på annan ort men syftet är att kunna möta samtliga 

av kundens behov.  

 

“Det är ju ganska noggrant att hitta en lämplig gräns när man kommer för nära kunden. 

Börjar man bli kompis eller privat vän så kan det bli lite farligt, man blir för tight med 

personen i fråga och kan inte vara tillräckligt tydlig i sina olika roller.” 
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Kalle menar att om den professionella relationen övergår till en vänskaplig relation så 

kan oenigheter om till exempel priser uppstå. Han har dragit en gräns vid att bli 

Facebookvänner men menar ändå att det är väsentligt att känna sin kund. Han känner 

sina kunder på olika nivåer och det beror främst på hur mycket kunden vill dela med sig 

av. Om det händer något i kundens liv, exempelvis en separation, så är det viktigt att 

läsa in och förstå hur kunden upplever det. Det finns regler om hur sådana situationer 

ska hanteras men Kalle menar att det kan vara bra att få ett peppande ord från sin 

bankman. En sådan situation kan leda till en mer nära relation. Gällande hur väl kunden 

bör känna sin rådgivare så berättar respondenten att om han får en ny kund så 

presenterar han sig själv ganska utförligt för att ge kunden en bild av sig själv. Han tror 

att det är bra att kunden får en bild av honom som person för att skapa ett förtroende i 

början av relationen. Han är noga med att beskriva att han varit i banken länge och vill 

gärna förmedla att han inte kommer att försvinna i första taget.  

 

Fortsättningsvis, gällande emotionella tillstånd så menar Kalle att kundens situation kan 

styra mötet avsevärt åt olika håll. Rådgivaren måste lyssna in och förhålla sig till hur 

kunden mår. Om kunden går igenom något känslomässigt så måste rådgivaren anpassa 

sig och ta beslut steg för steg utifrån hur mogen kunden är. Vidare så uttrycker Kalle 

snabbt att hans egna känslor måste hanteras till fullo och får inte påverka rådgivningen. 

Det är viktigt att alltid leverera det kunden förväntar sig.  

 

En god kundrelation grundar sig i ömsesidig respekt. Det är viktigt att kunden förstår att 

rådgivaren vill tjäna pengar och att det finns ett regelverk att följa. I de sämre 

kundrelationerna, som inte pågår så länge, finns det ofta en misstro om att rådgivaren 

bara agerar utifrån bankens vinning. Kundnöjdhet mäts genom att studera kundens vilja 

att rekommendera rådgivaren till någon annan. Han menar att rådgivare alltid måste 

lyssna in hur nöjd kunden är för att kunna förbättra servicen om det är något som inte är 

bra.  

 

Vidare så diskuterar Kalle långsiktig och kortsiktig nöjdhet. På kort sikt är det viktigare 

att private banking kunderna är mer nöjda än kunderna i den vanliga bankverksamheten. 

Detta för att private banking kunderna innebär en stor lönsamhet för kunden och deras 

nöjdhet är därmed betydelsefull. På lång sikt är det däremot minst lika viktigt att den 

lilla kunden är nöjd med servicen då även den kan bli en stor kund i framtiden. 

Fortsättningsvis så säger han att fokus ligger på att göra de nöjda kunderna ännu 

nöjdare. Det går inte att göra alla kunder nöjda. Däremot måste banken alltid försöka att 

fånga upp de missnöjda kunderna. Han menar att det är först när rådgivaren får 

kännedom om de missnöjda kunderna som det finns möjlighet att förbättras.  

 

Digitaliseringen har haft liten påverkan inom private banking då kunderna värdesätter 

det personliga mötet och vill betala för tjänsten. Kalle menar att det är ett bra 

komplement men ersätter inte det traditionella kundmötet. 

 

God kvalitet i servicen handlar om att informera om rätt saker på ett tydligt sätt och att 

inte förmedla en egen bild av marknaden. Det gäller att vara tydligt i alla situationer. 

 Kalle berättar att som private banking rådgivare finns det förväntningar att vara mer 

tillgänglig än 8-17 vilket han också gör i vissa fall.  
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“Servicegrad är tillgänglighet, hålla det man lovar och där är det ju väldigt lätt, i alla 

säljande situationer, att man kanske lovar lite mer än vad man klarar av att hålla. Det har 

man väl fått lära sig flera gånger av egen erfarenhet, att då blir ju kunden besviken.” 

 

Private banking innebär mer än att ha akademiska meriter, det handlar om att kunna 

lyssna in kunden och se hur rådgivaren kan förbättra situationen för kunden. Kalle 

beskriver sig själv som duktig på just detta, att lyssna in. Han menar att private banking 

innebär mer komplexa kundrelationer än resten av bankverksamheten. Detta ger därmed 

mer utrymme att skapa relationer men även större möjlighet att göra bort sig.  

 
5.2 Respondent Olle 
Olle har jobbat som private banking rådgivare i drygt två år men inom banksektorn 

sedan år 2009. Han har idag en kundstock på ca 150 personer vilket är uppdelat i kluster 

om 35-40 stycken. Detta medför att rådgivningen i vissa fall sker på klusternivå och inte 

på individnivå.  

 

För att blir rådgivare inom private banking krävs det att personen är utåtriktad. Han 

menar att det har förändrats från förr och de personliga kraven är högre. Den bank som 

Olle jobbar på fokuserar idag på entreprenörer men har också privata kunder. De 

formella kraven för att bli private banking kund är fem miljoner i kapital men det är en 

relativt luddig gräns som i vissa fall kan vara mindre. 

 

Olle har kvartalsvis uppföljning med sina kunder vilket han påpekar är en del av 

kundlöftet. Detta är en form av grundmall men vissa kunder har behov av att prata mer 

frekvent. Merparten av dessa kontakter sker på rådgivarens initiativ eftersom att han 

styr agendan och på grund av att han har färre kunder kan han ha bättre koll på dess 

individuella behov.  

 

Banken har en strategi som kallas 1+3 vilket betyder att rådgivaren träffar kunden på ett 

större strategimöte och tre uppföljningsmöten. Strategimötet är mer omfattande och 

utgår ofta utifrån en längre tidshorisont. Vid detta möte diskuteras framtidsplaner, 

pensionsplaner, husköp och andra eventuella långsiktiga mål. Uppföljningsmötet 

fokuserar på nutid och vad som händer på marknaden idag och vid detta möte så kan 

omstruktureringar i portföljen ske samt uppdatering av riskprofilen. Han beskriver att 

denna strategi är en del av kundlöftet tillsammans med behovsanalysen som är en 

väsentlig del inom private banking. Inom private banking så är behovsanalysen mer 

heltäckande och rådgivaren måste lyfta på blicken för att kunna skapa de bästa 

förutsättningarna för kunden. Han berättar att det är viktigt att ställa öppna frågor och se 

kundens personliga situation eftersom rådgivningen handlar om mer är bara det som 

sker på marknaden.  

 

Olle har träffat sina kunder ungefär ett tiotal gånger sedan han tillsattes tjänsten och 

menar att han känner sina kunder väl och känner till deras situation både som person 

och vad som händer runtom. Han säger att en bra kundrelation är när kundens behov 

sätts i centrum och tjänstemannen lyssnar på vad kunden vill. En grundläggande analys 

medför att rätt råd kan framläggas anpassat efter kundens önskemål. Han poängterar hur 

viktigt det är att jobba långsiktigt för att kunna bygga upp en djup relation med kunden.  
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Relationen med kunden har påverkats mycket av digitaliseringen och har resulterat i att 

färre personer är behov av en privat bankman samt att antalet kundmöten har minskat. 

Dock menar Olle att private banking kunder befinner sig i det högre segmentet gällande 

kapital och i tjänsten så ingår det att rådgivaren ska hålla kontakten med kunden vilket 

betyder att dessa kunder inte har påverkat på samma sätt som privata kunder.  

 

“Det är som utvecklingen i hela vårt samhälle, det är ju så det är. Det är ju två klick och 

du är klar. Så vi kan ju inte bedriva relationer på samma sätt utan vi måste vara mer 

tillgängliga när man väl behöver prata med någon. Men det kan vara lika väl på telefon 

som det är på ett bankkontor idag.” 

 

Det är viktigt att ha nöjda kunder och kundnöjdhet är någonting som Olle säger att de 

ständigt jobbar med. Han nämner att det fortfarande fattas en del för att ha riktigt nöjda 

kunder och säger att kunder efterfrågar transparens. Banken jobbar idag med olika 

kvalitetsmätningar som bland annat SKI men har också börjat med individuella 

mätningar där kunden får betygsätta rådgivningen direkt efter att mötet är klart.  

 

Olle säger att tillgänglighet är en högt påverkande faktor för kundnöjdhet och berättar 

att han är villig att ställa upp för kunden oavsett om det betyder att han måste tänja på 

öppettiderna. Han nämner dock att detta är till viss mån och skulle inte avsluta en 

utlandssemester på grund av ett kundmöte. Förtroende är A och O i relationer och han 

menar att det är därför han jobbar med långsiktighet. Förtroende är någonting som 

byggs upp över tid och utan kundens förtroende så blir inte banken lönsam. Han säger 

att relationen blir kortsiktig om rådgivaren jobbar kortsiktigt.  

 

“Det är inte bara ena sidan av vad jag har sett eller vad dom säger, utan en kombination 

av min kompetens och vad som händer i deras liv eller deras vardag. Det är väl det jag 

tror, när man träffar dom där två tillsammans, att dom går i linje, då är det väl en känsla 

av förtroende, att det här är bra för mig. Och långsiktigheten måste finnas där för annars 

så kommer det tillbaka och biter en om man gör saker på sidan av den agendan.” 

 

Vidare så berättar Olle att hans kunder inte känner honom speciellt väl och troligtvis 

alldeles för lite. Han menar att de känner honom som rådgivare vilket är det viktigaste 

eftersom att det är mest relevant och han tror inte att kunder behöver känna honom på 

djupet. Kunden behöver veta att hen blir kontaktad om det behövs men mer än det 

behöver kunden inte känna honom.  

 

Olle har inte reflekterat över kundens emotionella tillstånd men säger att privata 

händelser i en kunds liv kan påverka vilket gör att rådgivaren behöver ta en annan 

approach och vara mer ödmjuk. Han identifierar situationen utifrån vad kunden berättar 

och menar att dialogen hjälper till att uppfatta hur situationen är. Utöver detta så finns 

det ingenting specifikt han gör för att förstå den emotionella situationen.  

 

Tjänstemannens tillstånd kan påverka väldigt mycket. Han berättar att det finns 

situationer då han är alldeles för stressad in i ett kundmöte eller om det hänt saker 

hemma. Detta gör att han blockerar vissa kanaler eller instinkter som han annars hade 

identifierat i kundmötet. Han som rådgivare tränar mycket på detta men den grunden 

han står på det är det som styr hur bra kundmötet blir.  
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5.3 Respondent Stina 
Stina har jobbat som chef för private banking enheten på den nuvarande banken i 1 år 

samt arbetat som aktiemäklare och rådgivande förvaltare i många år i en annan bank. 

För att bli en private banking rådgivare så menar hon att det krävs en viss personlighet 

samt ett genuint intresse för finansiella marknader. Fortsättningsvis så krävs det en 

överlikviditet och en komplex ekonomi för att behovet ska finnas. Det formella kravet 

är att kunden ska ha över fem miljoner i placerbart kapital.  

 

Stina är chef för enheten och har därmed färre kunder än rådgivarna. Rådgivarna har 

runt 100 kunder vilket hon menar är nivån för att kunna leverera fortsatt förstklassig 

service. Hur mycket kontakt som Stina och kunden har beror helt på vad kunden vill och 

behöver. Hon menar att ett större fysiskt möte per år är absolut minimum, utöver det så 

sker mycket kontakt via telefon. Utöver de vanliga kundmötena så erbjuder banken 

nätverksträffar för sina kunder där de får träffas och ha lite roligt tillsammans.  

 

När det gäller att utöka kundkretsen så menar hon att rådgivaren måste nätverka genom 

att exempelvis ta luncher med andra bankers bästa kunder för att låta dem lära känna 

henne. Hon påpekar att banken måste sträva efter att ta hand om sina befintliga kunder 

eftersom att konkurrerande banker, precis som dem, bara väntar på att få ta över.  

 

“Våra bästa kunder blir ju uppvaktade av andra banker naturligtvis. Jag vill ju inte att 

mina bästa kunder ska falla för det, att om de får en gratis lunch så blir de kund hos 

någon annan1. Utan de ska ju känna att relationen med mig är viktig och jag tror att man 

byter egentligen bara när det blir något gnissel, eller grus i maskineriet, då är det 

jätteviktigt att vara den bästa tvåan.” 

 

För att lära känna sina kunder så handlar det om att ha ”stora öron och liten mun” enligt 

Stina. Hon lyssnar hänfört på sina kunders livshistoria och låter sig imponeras. Det 

utvecklas därmed ofta väldigt personliga relationer med kunden där frågor om helgen 

gärna får uppkomma. En bra kundrelation är baserad på att kunden känner förtroende 

och tillit till sin rådgivare vilket uppstår vid en mer personlig relation. Vidare så menar 

hon att det är viktigt att egoboosta kunden genom att klappa hen på ryggen, lyfta upp 

deras framgångar och ge dem utlopp för sitt ego. Utöver det så är det betydelsefullt att 

även komma ihåg de små grejerna, till exempel vad hunden heter, detta för att kunden 

ska få känna sig speciell. Genom att känna kunden på ett personligt plan och hela tiden 

vara uppmärksam så är det möjligt att identifiera kundens behov innan hen själv 

upptäckte det vilket hon menar är väldigt väsentligt i en god kundrelation.  

 

Hennes strategi för att skapa goda kundrelationer handlar om att hela tiden vara nära 

kunden och att våga fråga. Våga fråga vad kunden vill ha och förstå att alla kunder är 

unika vilket kräver skräddarsydda strategier. Hon betonar vikten av att alltid erbjuda allt 

som banken har att erbjuda för att om rådgivaren glömmer något så är det stor risk att 

någon annan bank kommer ihåg att ta upp det. Vidare så måste rådgivaren kunna 

anpassa sig så att kunden känner sig bekväm i situationen. Att Stina känner sig bekväm 

är mindre viktigt utan det är kunden som är i fokus.  

                                                           
1 Stina nämnde en annan bank vid namn men på grund att vi vill uppfylla konfidentialitetskravet har 

citatet korrigerats. Detta påverkar inte studien eftersom att det var ett exempel utan grund. 
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“Det som vi jobbar mycket med är att möta människan där den befinner sig. Är det en 

väldigt analytisk person så kan du inte bara bubbla på som en gul sol och vara extrovert 

och börja krama den här personen. Det är jättekonstigt, man måste som veta hur vi ska 

förhålla oss och anpassa oss för att kunden ska känna sig bekväm.” 

 

Stina säger att kundnöjdhet dels kan mätas genom att hålla koll på sin kundkrets. Om 

kunderna är kvar så antas de vara nöjda. För att kunden ska bli nöjd gäller det att 

kunden upplever att vi ger dem mer än vad vi lovar. Hon tror att det blir viktigare att 

säkerställa nöjdhet med den yngre generationen då de tenderar att “rösta med fötterna”. 

Digitaliseringen har gjort det svårt för banken att hålla kunderna lojala till just deras 

bank då det knappast spelar någon roll vad det står för namn på appen egentligen. 

Däremot anser hon att banken inte behöver vara först med att komma på allting så länge 

de fortfarande kan gynna innovation och leverera det kunden vill ha och behöver.  

 

Hög servicekvalitet är att utgå från vad kunden vill ha samt att vara relevanta, läsa på 

om kunden och visa genuint intresse. Alla rådgivare är olika och bör vara en spegelbild 

av bankens kunder menar Stina. Med det sagt menar hon att rådgivarna bör besitta olika 

personligheter för att kunna matcha kundernas unika egenskaper. Detta är även ett sätt 

att undvika eller lösa eventuella konflikter och missnöjdhet då genom att ha mångfald så 

är det möjligt att göra ett byte om det inte klickar. Vidare så menar Stina att det absolut 

viktigaste i en konflikt är att helt enkelt be om ursäkt och fråga vad banken kan göra för 

att kompensera problemet.  

 

“Då gäller det att hålla kvar kjoltyget och fortfarande vara den här trygga, 

förtroendeingivande, pålitliga banken för krisar det då ska man vara väldigt glad och 

nöjd att man har den tryggheten i en bank som har en stark finansiell ställning och klarar 

ganska friska vindar.” 

 

Förtroende är enligt Stina A och O i den här branschen. Hon säger att det inte är 

bankbranschen, utan förtroendebranschen som hon jobbar i. Genom att hålla sig till 

lagar och regler, uppdatera licenser samt vara kompetent inom finansiella marknader 

och kunna förutspå saker så skapas förtroende. Det är givet att marknaden kan gå både 

upp och ner och hon anser att det är lika viktigt att vara med kunden i medgångar som 

motgångar. Det är absolut inte aktuellt att undvika att svara i telefonen när börsen har 

gått dåligt. I regel så är kundkontakten mer frekvent i motgångar.  

 

I motgångar är det viktigt att rådgivaren visar att hen har koll på läget, kan förklara vad 

som hänt samt har förslag på lösningar. Samtidigt så ska hen i framgångar göra 

motsatsen, det vill säga gärna stråla och skryta upp sig själv berättar Stina. Emotionella 

tillstånd smittar av sig och kan därmed påverka den upplevda processen. Stina anser att 

kundens emotionella tillstånd måste identifieras genom att lyssna på kunden. Hon 

brukar ibland när saker och ting är riktigt jobbiga helt enkelt föreslå en så enkel sak som 

att ta en lunch istället för att få en paus från det jobbiga.  

 

En bra private banking rådgivare ska vara omtänksam och nyfiken enligt Stina. 

Rådgivaren ska vara personrelaterad, anpassa sig och låta kunden glänsa. 

Avslutningsvis så säger hon att hon är driven och kommer på saker som kunden kan 

behöva utan att själv veta om det vilket gör henne till en bra private banking rådgivare.  
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5.4 Respondent Lotta 
Lotta har jobbat inom bank i 30 år varav dessa är sju år med chefsposition och ett år 

som private banker. För närvarande är hon chef för private banking. För att tillsättas 

tjänsten som private banker är, förutom Swedsec licens som är ett formellt krav, de 

personliga egenskaperna som värdesätts. Drivkraft, god relationsbyggare, 

kommunikativ och intresse för spara och placeringsfrågor är de Lotta nämner som 

viktiga egenskaper. Det är förmodligen inte det första jobbet inom banken som 

bankmannen får utan hon berättar att tidigare erfarenheter är någonting de flesta private 

banker rådgivare besitter när de anställs. Kunden bör ha minst fem miljoner i placerbart 

kapital för att få tillgång till tjänsten, en gräns som är ungefärligen och kan variera 

något.  

 

Lotta själv har en relativt liten kundstock i förhållande till andra kollegor vilket beror på 

att hon inte hinner med eftersom att hon också har en chefsposition. Hon väljer att 

berätta utifrån hennes kollegor som jobbar på heltid som private banker och säger att de 

har mellan 80-150 kluster. Kundstocken är uppdelad på ungefärligen hälften privata 

kunder och resterande hälften är företagskunder/entreprenörer.  

 

Till varje kund utlovas möten minst fyra gånger per år uppdelat på ett strategiskt möte 

och tre inte lika omfattande möten. De mindre mötena kan även ske via telefon medans 

det strategiska mötet sker fysiskt. Utöver detta så anordnar banken event som blir en 

form av möte med kunden men inte lika formellt. Generellt sett så sker kundmöten i 

genomsnitt sex gånger per år. Lotta säger att rådgivarnas mål är att vara proaktiva och 

anpassa sig efter sin kund vilket gör att möten kan ske på bådas initiativ. Ett kundmöte 

kan ske både på kontor men också hos kunden beroende på vad hen föredrar och kan 

hinna med.  

 

Lotta anser att det är viktigt att känna sin kund utöver den finansiella situationen. 

Eftersom att alla banker erbjuder liknande tjänster så blir den personliga kontakten 

betydelsefull. Hon poängterar att kunden måste känna att rådgivaren förstår deras behov 

och att kunden känner förtroende för sin rådgivare är avgörande. En god kundrelation 

skapas genom förtroende vilket är någonting som byggs upp med tid. Det skapas när 

kunden känner att rådgivaren lyssnar, är tillgänglig, är proaktiv, håller vad det som 

lovats samt ger bra service. Hon menar att råd måste ges utifrån kundens 

förutsättningar. Hon berättar att även det materiella kan påverka den upplevda servicen 

och nämner sådant som neutrala mötesrum och inga onödiga papper på borden. Utöver 

detta är mappar och broschyrer en påverkande faktor samt att rådgivaren är presentabelt 

klädd.  

 

För att mäta kundnöjdhet använder de sig av nöjdkundhetsindex en gång per år, 

automatiska telefonenkäter, och utöver det även kundklagomål. Hon berättar att 

kundklagomål är någonting de använder sig av för att kunna förbättra kundens 

upplevelse. Konflikter och missnöjdhet uppstår och det måste hanteras bra. Lotta påstår 

att det viktigaste vid en sådan situation är att lyssna och förstå kundens situation och 

vara medveten att kunden har alltid rätt till sin upplevelse. Vidare säger hon att de har 

väldigt nöjda kunder inom private banking eftersom att de har en nära relation till sina 

kunder. Digitaliseringen är någonting som har varit positivt även för kunderna inom 

private banking eftersom att de inte blir lika beroende av rådgivaren vilket speciellt kan 

märkas på helgen.  
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Att erbjuda hög tillgänglighet är enligt Lotta viktigt och därför har öppettider inte 

samma betydelse som för en vanlig rådgivare. Hon berättar att kundmöten kan ske både 

före och efter öppettiderna men poängterar att hon aldrig överskrider lagar och regler. 

För att skapa hög tillgänglighet så har hon luft i kalendern för att snabbt kunna ta emot 

en kund vid akuta behov. Hon hävdar att bra service är hög tillgänglighet och enkelhet.  

 

Lotta säger att genom att helt enkelt lyssna på kunden kan hon stämma av hens 

emotionella situation. Det är en balansgång huruvida kundmötet kan genomföras som 

tänkt eller om det kan vara aktuellt att träffas vid ett senare tillfälle för att kunden inte 

befinner sig i det emotionella tillståndet som krävs för att ta rätt beslut.  

 

“Det är ju att lyssna av och känna in, det får vi ju göra hela tiden och vi är ju olika som 

människor, en del är vill fundera och en del vill ta väldigt stora risker. Vi försöker 

anpassa oss men ändå ge råd utifrån dom rådgivningsstöd vi har så vi försöker vara så 

affärsmässiga och professionella som möjligt. Men lyssna på kund i sådana situationer 

om någon har drabbats av någonting.” 

 

Lotta berättar att det är en avvägning hur väl hon och kunden bör känna varandra. Det 

ska gärna vara personligt men det behöver inte vara privat, någonting som kan vara 

svårt i en stad där många människor känner varandra. Lotta menar att kunden inte 

behöver känna till hennes privata intressen men att det samtidigt ofta blir så ändå på 

grund av den långa relationen som många gånger finns inom private banking.  

 

Avslutningsvis så säger Lotta att hon är en bra private banking rådgivare för att hon 

inger förtroende, är kompetent och ger relevanta förslag som passar kunden. Hon hävdar 

att förtroende är det viktigaste i en relation samt att hon är rak och enkel.  

 
5.5 Respondent Sara 
Sara har jobbat inom bank sedan 1992 och inom private banking sedan 2008. För att bli 

private banking rådgivare genomgås en intern utbildning och därefter fortlöpande 

vidareutbildningar allt eftersom uppdateringar sker. Lång erfarenhet av kundbemötande 

är en meriterande faktor och det är ofta seniora rådgivare som övergår till private 

banking. Sara menar att kunderna inom private banking är ofta mer krävande och då är 

det en fördel med erfarenhet från många olika kundmöten och att rådgivaren besitter 

kunskap inom många områden.  

 

Banken har inget uttalat kapitalkrav för att bli private banking kund utan kontorens 

största och viktigaste kunder är så kallade private banking kunder. Det krävs att kunden 

har en komplex och krävande ekonomi och har behov av någon som håller ihop alla 

delar.  

 

Sara har ca 150-200 kunder som är uppdelade i kluster. Hur mycket tid varje kund eller 

klan kräver är väldigt varierande men hon berättar att kunderna ska ha en kanal att ringa 

oavsett vad det är och det hennes jobb att se till att det blir löst. Varje kund har ett möte 

minst en gång årligen för att gå igenom hela ekonomin och framtidsplaner. Kunder med 

kapitalförvaltning träffas minst två gånger per år. Hon betonar dock att detta är väldigt 

individuellt utifrån kundens behov, vissa har kvartalsvisa möten eller ännu mer 

frekvent. De kunder som inte hör av sig kontaktar hon själv med jämna mellanrum för 

att kolla att allt står rätt till.  
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Digitaliseringen har förenklat för kunden att genomföra bankärenden på egen hand och 

Sara menar att det har varit positivt för private banking tjänsten. Många komplexa 

ärenden går inte att genomföra digitalt och då krävs rådgivarens hjälp och kompetens 

vilket innebär att digitaliseringen inte har inneburit särskilt stora förändringar.  

 

Banken jobbar ständigt med att finna nya private banking kunder och det sker vanligtvis 

via handplockning eller nuvarande kunder som rekommenderar henne till andra. Med 

nya kunder så är det personliga mötet viktigt. Genom att ha lite kunskap om mycket 

saker så förenklas processen att lära känna kunden eftersom hon då kan bemöta kunden 

oavsett hens bakgrund och intressen. Hon betonar att rådgivaren måste lyssna och visa 

intresse för sin klient. Att känna sin kund är grundläggande eftersom att alla människor 

är olika och vill prata på olika sätt. Om Sara inte lär känna sin kund blir det svårt att ha 

en god kundrelation.  

 

“Det är det vi lever på, att vi lär känna kunderna och kan hantera dom utifrån som dom 

är.” 

 

En bra kundrelation skapas genom ett par byggstenar; förtroende och tillgänglighet. 

Sara är tydlig med att det är en förtroendebranch som gör att personligheterna mellan 

rådgivare och kund måste stämma överens någorlunda eftersom att de flesta banker 

erbjuder samma varor och då läggs större vikt på rådgivaren. Förtroende är någonting 

som byggs upp med tiden men det är särskilt viktigt under första tiden med en ny kund 

och rådgivaren måste visa framfötterna mycket i början för att skapa förtroende.  

 

“Framförallt är det nog intresse av kunden, kunderna märker nog ganska fort om man är 

intresserad och ställer följdfrågor eller om man bara liksom gör det man absolut måste, 

så man ska ju alltid försöka överträffa.”  

 

Banken har ingen specifik strategi för att skapa goda kundrelationer men Sara tror att de 

behöver bli mer proaktiva i framtiden genom exempelvis ringa kunder innan hen hinner 

ringa rådgivaren och föreslå nya produkter innan kunden vet att det finns på marknaden.  

 

Hög servicekvalitet är att vara tillgänglig för kunden samt att kunden vet att Sara känner 

till hen. Hög service skapas genom personligt engagemang, att lära känna sin kund och 

att vara lätt att få tag på även utanför kontorets öppettider. Vidare så berättar hon att det 

materiella kan påverka men även detta är individuellt. Hon menar att det finns förmögna 

individer som gärna skyltar med sin förmögenhet och därmed uppskattar exklusivitet 

och särskild behandling. Andra kunder är mer diskret med sina pengar och då kan ett 

överdrivet uppvaktande från rådgivaren inte leda till en positivare upplevelse. Angående 

missnöjda kunder så menar Sara att ett misstag från rådgivaren kan ses som en bra grej 

och leda till bättre servicekvalitet.  

 

“En sån kund är ju skitbra, det är den bästa kunden jag kan ha. Spyr galla om något inte 

funkar, jag kan rätta till det och sen är vi jättekompisar. Missnöjda kunder, om det är 

med fog, det vill säga att vi inte har skött oss eller det ena eller andra, det är ju mycket 

bättre om de kommer och säger det än att pengarna sticker.” 
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Bankens alla kontor skapar egna event för sina private banking kunder med syfte att lära 

känna kunderna bättre samt att visa att banken bryr sig om sina kunder och att de är 

betydelsefulla. Sara menar att det blir mer avslappnade samtal på ett sådant event vilket 

ger en möjlighet att lära känna kunden mer utanför den ekonomiska situationen.  

 

Sara berättar att hon måste lära känna sin kund väl för att hantera hens emotionella 

tillstånd. Känner hon sin kund bra så hör hon om hen är ledsen eller glad. Hon betonar 

vikten av att vara lyhörd och känna av vilken stämning kunden är i och anpassa sig efter 

det. Det uppstår ibland ledsna situationer i en kunds liv och i dessa lägen måste 

rådgivaren vara professionell samtidigt som hen är personlig och visar medkänsla. Detta 

innebär också att rådgivarens egna känslor kan medföra bättre och sämre kundmöten 

men hon är noggrann med att förtydliga professionaliteten och att detta inte får hindra 

kundmötet eller rådgivningen.  

 

“Lär du känna en kund väldigt väl då kan du till och med parera sinnesstämningar. I 

början, det tar ett tag och man måste träffa kunden en hel del för att lära känna vad det 

är för typ av kund.” 

 

Sara belyser vikten av långsiktiga relationer och har som mål att alla kundrelationer ska 

vara livslånga. Långsiktighet är en strategi som banken jobbar med och ingen enskild 

affär genomförs om det inte är bra för kunden på lång sikt.  

 
5.6 Respondent Maria 
Maria har jobbat med private banking i 10 år. Hon berättar att det ofta är seniora 

banktjänstemän som jobbar inom området vilket då indikerar att erfarenhet är en merit. 

Vidare så berättar hon att det krävs både Swedsec licens samt internutbildning för att få 

arbeta som private banking rådgivare. För att bli kund måste personen ha 5 miljoner i 

placerbart kapital, en gräns som har höjts med åren och förväntas höjas ytterligare i 

framtiden. I specialfall vid särskilt komplex ekonomi så kan det bli aktuellt att hantera 

kunder under gränsen på 5 miljoner kronor.  

 

Maria har 86 kluster vilket sammanlagt innebär 250 enskilda kunder. Hon berättar att 

nivån på kontakten beror mycket på vad kunden vill. Hon strävar efter en balans mellan 

vad kunden önskar och vad hon själv klarar av. Det finns kunder som inte vill ha mer 

kontakt än när det händer något specifikt på marknaden som påverkar portföljen medan 

vissa gärna vill prata väder och vind. Kontakten kan öka om det händer något i kundens 

liv, till exempel ett dödsfall men i snitt så träffar hon alla kunder för ett fysiskt möte 2 

gånger per år. Utöver det så har de kontakt via telefon vid behov.  

 

Att värva nya kunder är ett relevant ämne för Maria som har som mål att öka med 10 

kluster det här året. Vid en ny kundrelation så arbetar hon väldigt strukturerat för att lära 

känna kunden och ta reda på så mycket som möjligt. Hon berättar alltid för sina kunder 

att rådgivningen och tjänsten blir bättre desto mer hon får veta om kunden. Hon känner 

sina kunder så pass väl att det ibland är svårt att skilja på vänner och affärsrelation. De 

små grejerna som vad hunden heter, om kunden gillar kaffe eller te, kan vara 

jättevärdefullt på lång sikt menar Maria.  
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“Vet jag att kunden inte tycker om kaffe utan hellre vill ha te, då försöker vi ställa fram 

te vid nästa möte. Man ska kunna de där små grejerna som faktiskt kan slå kundens 

förväntningar, så ju mer jag vet om kunden desto bättre” 

 

Maria tycker att det är roligt att lära känna sina kunder samt att kunderna får lära känna 

henne som person. Hon tror att det medför ett värde i tjänsten för kunden. Hon 

identifierar även hur farligt det kan vara i fall där oenigheter uppstår. Det är en 

affärsrelation och är relationen för personlig så kan det bli väldigt jobbigt i konflikter.  

 

Maria menar att en god kundrelation är grunden inom private banking. Alla stora 

aktörer erbjuder liknande tjänster vilket medför att det som faktiskt kan skilja sig är 

relationen till sin rådgivare. Därmed anser hon att det är en stor del av rådgivarens jobb 

att jobba med relationer för att hålla kunderna lojala. Utan goda kundrelationer så finns 

det inget utrymme att sälja och tjäna pengar åt banken. Bankens kundundersökningar 

visar att private banking kunderna generellt sett är väldigt nöjda men att det fortfarande 

finns en lång väg att gå.  

 

Det fysiskt påtagliga i tjänsten är jätteviktigt enligt Maria. Hon serverar alltid kaffe i 

riktiga porslinskoppar, är propert klädd, möter kunden i dörren så att de inte behöver 

sitta ner och är allmänt medveten om hur kunden upplever allt runtomkring. Hon menar 

att detta spelar stor roll till den upplevda servicekvaliteten. Vidare så tycker hon att en 

väsentlig del för att uppnå hög servicekvalitet är att hålla det som lovats samt att 

överträffa förväntningar. Hon strävar alltid efter att göra så mycket som möjligt för 

kunden, oavsett om det innebär att jobba 50 timmar per vecka istället för 40 timmar.  

 

När det gäller missnöjda kunder så har banken en strategi där de helt enkelt ersätter 

kunden i kronor och ören om det är har skett något misstag i tjänsten, där är det viktigt 

att processen går snabbt. När det gäller mindre misstag så får Maria betala ut en 

ersättning, vilket kan ske till exempel i form av blomstercheckar. Hon beskriver 

missnöjda och besvikna kunder som det värsta hon vet eftersom hon alltid vill kunden 

så väl.  

 

Förtroende är jätteviktigt enligt henne och för att skapa förtroende så anser Maria att 

hon kommer långt på att vara hjärtlig samt att göra ett bra och strukturerat jobb. Hon 

menar även att erfarenhet inger ett visst förtroende. Det är högst individuellt och 

respondenten säger att hon kan uppleva att “man har det eller så har man det inte”.  

 

I situationer där kunden upplever emotionella kriser, exempelvis sorg, så menar Maria 

att det krävs en viss professionalitet från rådgivaren men även empati. Hon säger dock 

att det inte sker särskilt ofta då kunden ofta har inbokade möten och därmed dyker upp 

med rätt sinnesstämning. Gällande rådgivarens känslors inverkan på tjänsteprocessen så 

är hon bestämd om att det inte får påverka kundrelationen. I kundrummet och 

kundrelationen så måste Maria egna känslor vara bortplockade och är det inte möjligt så 

ska mötes ställas in.  

 

Maria måste alltid, enligt lagstiftning, göra det som är bäst för kunden. Kunderna är 

medvetna om att tjänsten kostar pengar och att Maria säljer åt banken vilket gör att det 

sällan uppstår missförstånd angående detta. Maria berättar för oss om MIFID 2, en ny 

lagstiftning, som innebär att private banking tjänsten kommer att få en helt ny prislapp. 
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Hon tror att det kommer resultera i att många kunder lämnar branschen och försöker 

placera sina pengar själv.  

 
5.7 Respondent Pär 
Pär har jobbat i bank i 28 år och som private banking chef sedan ett år tillbaka. Banken 

har ett riktmärke som säger att en kund behöver minst 5 miljoner i placeringsbart kapital 

för att kvalificeras som private banking kund, men han är noga med att poängtera att det 

endast är ett riktmärke. Pär har inga egna kunder utan har ett övergripande ansvar på 

kontoret.  

 

Pär berättar att varje rådgivare förväntas ha mellan 80-150 kluster, exakta antalet kunder 

kan variera mycket beroende på hur komplexa och stora de är. Fler kunder skulle göra 

det svårt att klara av att fullständigt leverera tjänsten. De träffar sina kunder för ett årligt 

strategimöte där hela livslinjen diskuteras och kundens nuvarande samt framtida behov 

ska täckas. Utöver det lovar banken kunden minst tre uppföljningsmöten per år.  

 

Pär betonar vikten av att känna sin kund väl samt att kunna träffa sina kunder på den 

lokala marknaden och därmed kunna prata samma dialekt vilket han menar gynnar 

relationen. Det är viktigt att skapa en relation med hela exempelvis familjen för att 

hänga med i generationsskiften och behålla kunden så länge som möjligt trots att delar 

av familjen kanske befinner sig på annan ort.  

 

För att skapa förtroende hos kunden krävs det att vara påläst och intresserad av 

placeringar, men utöver det så menar han också på att det krävs en viss personlighet. 

Det handlar även om att hålla det som lovas samt erbjuda en högre tillgänglighet än i 

resten av bankverksamheten. 

 

“Jag tror att för många rådgivare så har man det eller så har man det inte. Det är en 

otrolig social kompetens som behövs.”  

 

En bra kundrelation uppstår när båda parter är att bekväma att prata om det mesta. Han 

menar även att det är viktigt att kunden känner en viss professionalitet i processen 

utöver allt det trevliga i relationen. Det uppstår en viss fara när kundrelationer blir för 

personliga eftersom det då lätt blir för mycket av trevligheterna. De flesta kunderna 

kräver mer och det är då i form av professionalitet.  

 

Hög servicekvalitet uppnås genom att hålla det som lovats, att vara tillgänglig samt att 

kunna göra det lilla extra för kunden. Det kan vara i form av att erbjuda speciallösningar 

till de kunder som de är relevant för. Vidare så tror han att det fysiska i tjänsten kan 

påverka den upplevda kvaliteten. Banken han jobbar på har fina lokaler, högt i tak och 

kan uppfattas väldigt exklusivt vilket han tror att kunderna uppskattas.  

 

Det händer att kunderna är missnöjda och det måste rådgivaren försöka lösa smidigt 

berättar Pär. Det händer ibland att kunden får byta rådgivare vilket inte ses som något 

oroande utan det är sådant som kan ske.  
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Rådgivaren måste läsa in kunden på olika sätt för att förstå hens känslor. För att blir 

private banking rådgivare så krävs det en hög social kompetens som vanliga 

bankrådgivare kanske inte besitter. Vidare så erbjuder private banking tjänsten ett möte 

med kunden under lugnare förutsättningar vilket gör det lättare att ge kunden utrymme 

att uttrycka sina känslor. Kunderna är medvetna om att banken kan erbjuda alla 

lösningar de kan tänkas behöva i en exempelvis skilsmässa vilket gör att de känner sig 

trygga i situationen. 

 

Pär betonar vikten av erfarenhet hos rådgivaren. Han diskuterar känslan som rådgivarna 

gärna vill förmedla till kunden i form av en viss exklusiv känsla. Att leverera den 

känslan kan göras bättre med en viss erfarenhet samt respekt för kundens position i 

samhället då det faktiskt rör sig om väldigt rika personer.  

 

För att lyckas i private banking branschen så krävs det ett intresse för placeringar och 

viljan att ge en hög service som gärna överträffar förväntningar. I den här branschen 

menar Pär att den sociala kompetensen är en väldigt viktig personlig egenskap medan 

akademiska meriter kanske egentligen bara bevisar att personen har ett intresse för 

ämnet.  
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6. Analys 
I analyskapitlet så för vi en argumentation för kopplingen som vi funnit mellan teori och 

empiri. Kapitlet är upplagt utifrån de fyra kriterierna för servicekvalitet som 

presenteras i den sammanfattande teorimodellen i kapitel 3. Vidare så appliceras 

teorier om emotionell intelligens genomgående.  

 
6.1 Fysisk omgivning 
Tjänster är upplevelser som är subjektiva och uppfattas samt tolkas individuellt. 

Grönroos (2015) menar att hur tjänsten levereras är någonting som tjänstemannen har 

självständigt ansvar för och kommer att påverka kundens upplevelse. En 

processrelaterad faktor som Grönroos (2015, s. 103-104) menar påverkar den upplevda 

servicekvaliteten är servicelandskapet, det vill säga den fysiska omgivningen. Samtliga 

respondenter säger att de tror att det materiella kan påverka servicekvaliteten men att 

det skiljer sig hur pass mycket det påverkar vilket stämmer överens med att det är en 

individuell upplevelse. Sara uttrycker att det materiella i tjänsten är någonting som kan 

ha betydelse men det är individuellt och som rådgivare måste man vara lyhörd på 

kundens önskemål. Hon menar att alla förmögna personer inte vill bli behandlade 

exklusivt medans vissa kunder föredrar att bli uppvaktad utöver det normala. Detta 

tyder på att Sara är medveten om kundens känslor och kan hantera detta, vilket är 

någonting som skapar goda relationer enligt Boxer & Rekettye (2010). Att vara lyhörd i 

tjänsteprocessen medför att tjänstemannen kan avläsa situationen och kundens känslor 

trots att kunden själv inte säger det med ord (Goleman, 2001, s. 147-149) vilket kan 

anses vara en viktig faktor om man ska veta vilka specifika kunder som önskar 

exklusivitet samt vilka som inte önskar detta.  

 

Det materiella kan vara allt från tjänstemannen klädsel till de verktyg som hen använder 

(Zeithaml & Parsuraman, 2004, s. 2-4). De attribut som respondenterna nämner är 

framförallt presentabel klädsel och lokaler som ska vara neutrala och rena. Pär berättar 

att de arbetar i fina lokaler som han tror kan uppfattas väldigt exklusivt för kunden. 

Reimer & Kuehn (2005) har studerat servicelandskapet påverkan utifrån SERVQUAL 

och kommit fram till att företag bör lägga energi på att den fysiska omgivningen ser bra 

ut för att det i sin tur leder till att kunden upplever hög servicekvalitet. Maria hävdar att 

hon alltid serverar kaffe i porslinskoppar för att ge en lyxig känsla och Lotta säger att 

det inte ska finnas onödiga papper på borden och kunden ska alltid få med sig en väl 

utformad broschyr från ett möte. Dessa saker är någonting som tillsammans kan öka 

exklusiviteten i tjänsten tillsammans med faktorer som fina lokaler. Detta kan kopplas 

ihop med Reimer & Keuhn (2015) som menar att ett modernt kontor som är utformat på 

ett professionellt sätt kan bidra till högre tillförlitlighet som i sin tur leder till högre 

servicekvalitet. Maria belyser också att hon alltid möter kunden i dörren för att de inte 

ska behöva sitta ner och vänta vilket visar på en professionell gest som kunden 

förmodligen anser som hög servicekvalitet.  

 

Det fysiskt påtagliga i tjänsten kan påverka kvaliteten vilket de flesta respondenterna är 

överens om men vi kan se en skillnad i vad som anses vara professionellt, exklusivt eller 

det “lilla extra”. Olle säger dock att han tror att det materiella har relativt liten betydelse 

så länge det är av någorlunda standard. Tidigare var det viktigare att private banking 

hade en exklusivare känsla men idag har rådgivaren den största betydelsen och vad 

rådgivaren faktiskt levererar menar han. Som nämnt tidigare i studien av Reimer & 

Keuhn (2005) så har det visat sig betyda mer än vad tidigare forskning antytt.  
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Olle säger att det är rådgivarens prestation som betyder mer medans Reimer och Keuhn 

(2005) säger att servicelandskapet kan bidra till högre tillförlitlighet, någonting som är 

väldigt viktigt inom private banking.  

 

Gemensamt med alla respondenter är att de vill visa för kunden att de är värdefulla för 

banken, vilket de bland annat gör genom ovan nämnda fysiska ting men även olika 

event som föredrag, konserter, nätverksträffar och andra trevligheter. Detta kan 

sammankopplas med Zeithaml & Parsuraman (2004, s. 2-4) som menar att de verktyg 

tjänstemannen använder är av betydelse. Av de fem dimensionerna i SERVQUAL enligt 

Parsuraman et al. (1988) så är materiella ting någonting som kunden värdesätter och det 

kan jämföras med de event som företagen anordnar. Detta kan antas bidra att kunden 

känner att hen får en exklusivare behandling vilket kan bidra till ökad upplevelse av 

servicekvaliteten. Respondenterna berättar även att dessa event arrangeras för att ge 

rådgivarna möjlighet att lära känna sina kunder i en mer avslappnad miljö. Vidare så 

anser respondenterna att detta leder till bättre kundrelationer och tror att kunderna 

upplever högre servicekvalitet. Rådgivarna får här en chans att visa upp sig själv utanför 

kontoret vilket vi tror kan bidra en högre värde i tjänsten förutsatt att rådgivaren har en 

positiv syn på arrangemanget och visar gott humör. Ett generellt gott humör har visat 

sig påverka den emotionella intelligensen enligt Bar-on (2006, s. 21) och det kan i sin 

tur influera relationen mellan rådgivare och kund. 

 
6.2 Förmedla förtroende  
En av de viktigaste faktorerna för att skapa lojala kunder är enligt Ndubisi (2007, s. 

104) tillförlitlighet. Det krävs att rådgivaren håller sina löften, erbjuder hög 

servicekvalitet och visar respekt för sin kund för att kunna vinna hens förtroende. 

Utifrån samtliga respondenternas svar så är tillförlitlighet en grundsten för att skapa 

goda kundrelationer vilket korrelerar med de som återfinns i SERVQUAL som enligt 

Parsuraman et al. (1988) är ett kriterium som med största sannolikhet leder till ökad 

kvalitet. Pär säger att det krävs professionalitet och en hög social kompetens för att 

skapa förtroende i en kundrelation. Olle menar att förtroende är någonting som byggs 

upp över tid och även någonting som är livsnödvändigt för bankens lönsamhet. Därför 

menar han att långsiktiga relationer är viktigt vilket Lotta, Sara och Kalle också betonar. 

Kalle säger att han berättar mycket om sig själv som person vid nya kundmöten för att 

det förmedlar förtroende i längden om kunden känner sin rådgivare vilket kunden 

värdesätter. Detta går i enlighet med vad Zeithaml & Parsuraman (2004, s. 2-4) anser 

om betydelsen att förmedla förtroende åt kunden. De menar också att respekt i 

relationen är något som kunden värdesätter vilket även Kalle säger. Han berättar att 

ömsesidig respekt är grunden för en bra relation och som rådgivare måste man vara 

transparent och vara ärlig med att tjänstemannen jobbar för bankens lönsamhet. 

Ömsesidig respekt och transparens bygger förtroende i längden.  

 

Som nämnt ovan är långsiktighet ett fokus för alla respondenter och gemensamt säger 

de att förtroende är någonting som man förtjänar med tiden. Stina berättar vikten av att 

vara den förtroendeingivande banken när det uppstår osäkerheter på marknaden. Hon 

menar att rådgivaren måste bygga upp tillförlitlighet gentemot sin kund för att hen ska 

känna sig trygg när det uppstår svårare perioder. Denna typ av förtroende kan antas 

kräva att rådgivaren bevisar att hen är professionellt kompetent vilket Grönroos (2015, 

s. 103-104) menar är avgörande för den tekniska kvaliteten.  
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Hög kompetens har även visats vara en faktor för att förmedla förtroende enligt 

Zeithaml & Parsuraman (2004, s. 2-4), det antas leda till att kunden känner sig försäkrad 

om att tjänsten kommer att utföras på korrekt sätt. Detta kan anses särskilt viktigt när 

marknaden är instabil. En kombination av rådgivarens kompetens och att veta vad som 

händer i kundens liv är någonting som skapar en känsla av förtroende enligt Olle. Inom 

emotionell intelligens är kompetens en grundläggande faktor för att kunna vara rationell 

och ha förmågan att hantera sin kund fördelaktigt (Salovay & Mayer, 1990, s. 186). 

Därmed kan vi förmoda att professionell kompetens i samband med emotionell 

intelligens tillsammans skapar förmågan att förmedla förtroende.  

 

Någonting som är gemensamt för respondenterna är vikten av att hålla det man lovar 

vilket stämmer överens med Zeithaml & Parsuraman (2004, s. 2-4) som menar att 

tjänstemannen måste leverera det som lovats och följa de instruktioner som rådgivare 

och kund tillsammans kommit fram till. Detta menar Kalle är någonting som han har 

fått erfarenhet av med tiden och säger det leder ofta till en besvikelse hos kunden om 

man inte kan leverera det som han har lovat, vilket han har lärt sig och idag ser han 

alltid till att han kan bemöta kundens förväntningar. Detta kan tolkas som att han hellre 

lovar för lite och gör kunden nöjdare vilket också minimerar risken att bryta löften, 

någonting som Grönroos (2015, s. 97) rekommenderar. Genom att studera differensen 

mellan kundens förväntningar och det faktiskt levererade tjänsten så kan man mäta hur 

kunden upplever servicekvaliteten (Grönroos 1984, Parsuraman et al. 1988). De menar 

att om en rådgivare har förmågan att parera kundens förväntningar på tjänsten så kan 

kundens upplevelse öka väsentligt, någonting som kan bland annat göras genom att lova 

mindre än vad som är genomförbart. Sara säger att om man lär känna sin kund väl så 

kan man parera hens sinnesstämningar vilket kan tolkas som att hon då kan skapa 

utrymme för att överraska sina kunder. Goleman (2001, s. 34-35) säger att social 

kompetens innebär att kunna hantera en människas känslor vilket kan jämföras med att 

hantera sinnesstämningar hos en individ. En rådgivare som är emotionellt intelligent i 

den mening att hen är socialt kompetent har möjligheten att hantera en kunds 

förväntningar och kan då skapa utrymme för att kunna överraska kunden. Grönroos 

(2015, s. 97) säger att det kan göras genom att leverera mer än vad som förväntats vilket 

leder till högre lojalitet och det kan rekommenderas att lova mindre än vad som 

rådgivaren vet är genomförbart endast för att skapa utrymme för överraskning. Detta 

kan även resultera i en negativ effekt då att ständigt överträffa förväntningar kommer i 

längden att leda till att kunden alltid förväntar sig att bli överraskad vilket kan vara svårt 

att uppnå. Det är därmed viktigt att finna en balans mellan förväntningar och levererad 

kvalitet för att inte kunden ska bli besviken på lång sikt.  

 

Både Stina och Sara uttrycker att det är förtroendebranschen de jobbar inom vilket gör 

att personligheterna mellan rådgivare och kund måste komma överens någorlunda, 

speciellt eftersom att de flesta bankerna erbjuder samma tjänster så blir relationen 

viktigare. Social förmåga är en av dimensionerna i Bar-On’s mixed model of emotional 

intelligence (Bar-On, 2006, s. 21). Om rådgivaren har hög emotionell intelligens så har 

hen troligtvis också hög social kompetens vilket bidrar till att rådgivaren kan skapa 

goda relationer och ha god samarbetsförmåga. Social förmåga kan antas skapa effektiva 

relationer och genom att besitta den egenskapen kan rådgivaren överföra positiva 

känslor till kunden (Boxer & Rekettye, 2010, s. 278-279) vilket kan bidra till en bättre 

kundrelation som i sin tur kan antas leda till ökat förtroende.  
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Maria säger att erfarenhet inger förtroende vilket kan tolkas som att ålder har en 

betydande roll inom private banking. Detta kan kopplas samman med Bar-On (2006, s. 

6) demografiska faktorer som säger att äldre personer har högre emotionell intelligens. 

Med andra ord så antas det att äldre personer är mer socialt kompetenta än yngre och 

mindre erfarna. Vi kan anta att de rådgivare med lång erfarenhet är äldre än personer 

med kortare erfarenhet och samtliga respondenter påpekar att det är oftast seniora 

personer som tillsätts tjänsten private banker. Därmed drar vi slutsatsen att erfarenhet 

med den här typen av kundrelationer kan leda till högre emotionell intelligens och i sin 

tur ökar förmågan att inge förtroende.  

 
6.3 Förstå och bemöta kundens behov 
Samtliga respondenter har identifierat vikten av att vara tillgänglig för sin kund, oavsett 

om detta innebär att tänja på öppettider, svara i telefon på helgen eller resa ut till kunden 

för att underlätta för hen. Kalle menar att detta är något som förväntas av en private 

banking rådgivare. Det handlar om att kunna förstå och bemöta kundens behov och krav 

menar samtliga respondenter. Detta hävdar även Grönroos (2015, s. 103-104) och han 

menar att tjänstemannen måste visa att hen finns tillgänglig och är villig att vara flexibel 

för kunden. Det kan röra sig om bankens öppettider eller geografiska läge (Grönroos, 

2015, s. 103-104) vilket respondenterna har visat att de tagit i åtanke i den mening att de 

ofta möter företagskunder på deras arbetsplats samt tar möten lika gärna klockan 07:00 

som klockan 20:00. Parsuraman et al. (1988, s. 23) menar att det handlar om att kunna 

bry sig tillräckligt mycket om kunden så att det ska kännas som en självklarhet att möta 

kundens behov oavsett vilken grad de rör sig om. Detta leder till en mer personlig och 

flexibel service. Lotta berättar att hon alltid håller “luft i schemat” för att kunna vara 

flexibel om det sker något akut för en kund vilket också är en strategi för att visa på hög 

tillgänglighet och kan antas vara värdefullt för kunden. Utifrån samtliga 

respondenternas svar så kan det tolkas som att de erbjuder en hög tillgänglighet och är 

medvetna om att de förmögna kunderna kan kräva och förvänta sig mer gällande detta. 

Däremot varierar respondenternas egna tolkning av tillgänglighet men vi ser ingen 

tendens till att de inte försöker göra det som kunden önskar och har behov av.  

 

Zeithaml & Parsuraman (2005, s. 2-4) anser att hög servicekvalitet är beroende av 

tjänstemannens empatiförmåga i den mening att hen måste lära känna kunden på 

individnivå för att kunna förstå behov för att därefter kunna vara tillgänglig för kundens 

behov. Genom att uppmärksamma kunden på ett empatiskt sätt så kan hög 

relationskvalitet uppnås enligt Grönroos (2015, s. 104-106) och detta kan i sin tur leda 

till nöjdhet och lojalitet. Respondenterna har diskuterat hur viktigt det är att lära känna 

sin kund, särskilt utöver den finansiella situationen, för att kunna förstå hur tjänsten ska 

levereras. Maria berättar att hon måste förstå vilken typ av relation som kunden vill ha, 

vissa vill endast att hon kontaktar dem när något har förändrats i portfolion medan andra 

gärna vill prata om väder och vind och därmed ha en mer personlig relation. Därför 

anpassar hon sig utifrån vad kunden vill och hur ofta hen vill att de ska ha kontakt. 

Vidare så tror samtliga respondenter att det är den personliga relationen som är 

avgörande för lojaliteten och menar därmed att det är viktigt att lära känna sin kund. 

Sambandet mellan relationskvalitet, nöjdhet och lojalitet funnet av Lee (2016, s. 181) 

kan därmed appliceras i private banking relationer. Med andra ord så tolkar vi det som 

att god relationskvalitet uppnås genom att lära känna och förstå sin kund vilket vidare 

leder till att kunden är nöjd och tillfredsställd. Lotta förklarar det som att samtliga 

konkurrenter erbjuder liknande tjänster vilket innebär att den personliga kontakten är 

avgörande.  
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Detta kopplar vi till Grönroos (1984) teori om att tjänster kan delas in i vad och hur. 

Bankerna erbjuder samma typ av tjänster vilket utgör den tekniska kvaliteten medan det 

som kan variera är den personliga relationen som kunden har med sin rådgivare, det vill 

säga hur tjänsten levereras. Med detta kan vi återigen konstatera hur viktigt det är att 

lära känna sin kund för att rådgivaren ska förstå hur tjänsten ska levereras för att bemöta 

kundens behov.  

 

Respondenterna har varierande antal kunder men många av dem har identifierat någon 

form av intervall som enligt dem är gränsen för att kunna leverera fullständig service. 

Det kan därmed antas vara individuellt hur många kunder rådgivaren klarar av att ha 

utan att servicekvaliteten brister. Vidare så kan det diskuteras huruvida nivån av 

emotionell intelligens kan påverka rådgivarens förmåga att hantera fler eller färre 

kunder. Som nämnt ovan krävs det en del av tjänstemannens personlighet för att kunna 

skapa goda kundrelationer.  

 

Det viktigaste är enligt Boxer & Rekettye (2010, s. 279) att kunna kontrollera sina egna 

känslor för att i sin tur kunna identifiera kundens känslor och därmed skapa ett värde i 

relationen. Nivån av emotionell intelligens har visat sig vara högre hos äldre personer 

(Bar-On, 2006, s. 16), detta kan översättas till att erfarenhet leder till hög emotionell 

intelligens. Mer specifikt så kan erfarenhet antas leda till högre förmåga att effektivt 

hantera sina egna känslor samt kundens känslor vilket kan underlätta för rådgivaren att 

ha en större kundstock. Detta korrelerar även med Boxer & Rekettye (2010) som menar 

att hög emotionell intelligens skapar effektiva kundrelationer. Skillnaden i rådgivarnas 

intervall för antalet kunder de har förmågan att hantera kan därmed förklaras med stöd i 

teorin om emotionell intelligens. Lång erfarenhet kan antas bidra till en högre förmåga 

att upprätthålla effektiva kundrelationer i den mening att förstå kundens behov och 

därmed leverera ett värde i relationen. 

 

Identifiera kundens känslor för att kunna anpassa bemötandet kan antas vara särskilt 

viktigt i emotionella kriser, exempelvis en skilsmässa eller dödsfall. Samtliga 

respondenter har poängterat att sådana situationer kräver en annan approach och de har 

betonat vikten av att vara lyhörd om något sådant sker. Maria anser att det krävs en 

balans mellan empati och professionalitet vilket även kan beskrivas som en god 

anpassningsförmåga enligt Bar-On (2016, s. 23). Genom att kunna anpassa sina egna 

känslor och uppmärksamma andras känslor utifrån situationen så uppnås hög emotionell 

intelligens som då i sin tur antas leda till en bättre förmåga att skapa goda relationer. 

Goleman (2001, s. 147-149) definierar en empatisk individ som en person som kan se 

situationen från kundens perspektiv och hjälpa hen fastän kunden inte själv kan uttrycka 

sina behov i ord. Kalle berättar att det i en krissituation är viktigt att förstå kundens 

tillstånd för att anpassa rådgivningen vilket kräver mycket av rådgivaren i form av 

empati. Han upplever att emotionella kriser kan bidra till att relationen blir mer 

personlig då rådgivaren måste ta en mer känslosam approach. Utifrån detta går det att 

anta att en kundrelation inom private banking uppnår högre kvalitet om rådgivaren visar 

på hög empatisk förmåga vilket samtliga respondenter har uttryckt att det alltid strävar 

efter genom att vara lyhörd. 
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Stina berättar att hon alltid strävar efter att anpassa sig efter kunden med målet att 

kunden ska känna sig bekväm. Detta innebär i sin tur att hon måste förstå sin kund och 

hon betonar att rådgivaren måste våga fråga vad hen vill ha för att kunna skräddarsy 

strategin. Ingen av respondenterna har sagt att banken har en uttalad strategi för att 

skapa goda kundrelationer inom private banking och vi tolkar respondenternas svar som 

att det är en individuell uppgift och respektive rådgivare lägger upp sin egen strategi 

utifrån vad som passar för hens kundstock. Hens & Bachmann (2011, s. 6-9) påpekar att 

alla kunder är olika och kräver olika behandling, något som kan anpassas med en 

exempelvis psykografisk segmentering där kunder delas upp utefter liknande livsstil, 

personlighet och värderingar. Denna segmentering är det ingen respondent som 

uttryckligen har sagt att de gör men samtliga har identifierat att alla kunder är olika och 

anpassar behandlingen utifrån detta. Som nämnt ovan så menar Stina att kunden måste 

känna sig bekväm i situationen, mindre viktigt är att rådgivaren är bekväm vilket kräver 

en viss anpassningsförmåga. Bar-On (2006, s. 23) menar att det krävs att tjänstemannen 

kan anpassa sina känslor, tankar och beteende för att kunna lösa professionella problem 

vilket korrelerar med vad Stina antyder om att rådgivaren måste ha anpassningsförmåga 

för att kunna göra kunden bekväm. För att kunna skapa skräddarsydda strategier så 

måste rådgivaren förstå vad kunden önskar för typ av relation. Enligt Bar-on (2006, s. 

23) så krävs det en hög social förmåga för att förstå andras känslor. Därmed kan det 

antas att social förmåga är en väsentlig egenskap för att lyckas som private banking 

rådgivare i den mening att kunna förstå kundens känslor och behov för att kunna 

leverera vad hen önskar i form av individuella strategier. Pär håller med om detta, han 

säger att hög social kompetens är avgörande för att bli en bra private banking rådgivare. 

Även andra respondenter har påpekat att det krävs att personen har vissa personliga 

egenskaper, till exempel att vara en god relationsbyggare enligt Lotta. Boxer & 

Rekettye (2010, s. 279) menar att goda kundrelationer har grunder i ett emotionellt 

värde som kan skapas av tjänstemannen. Goda kundrelationer kan utifrån detta antas 

uppnås genom att rådgivaren har en förmåga att anpassa sig samt förstå att alla kunder 

är olika för att därmed kunna skräddarsy strategier.  

 

Utöver att vara tillgänglig så har respondenterna berättat att de strävar efter att vara 

proaktiva. De vill gärna kunna möta kundens behov innan hen upptäckt behovet själv 

vilket korrelerar med Hens & Bachmann (2011, s. 6-9) som menar att det är viktigt att 

kunna förutse behov vilket genomförs genom att övervaka kundens beteende. 

Respondenterna uttrycker att de vill kunna höra av sig till kunden innan kunden själv 

känner behovet vilket kräver att man känner sin kund på en grundlig nivå. Att kunna 

vara proaktiv visar på hög servicekvalitet enligt samtliga respondenter. Detta kan 

relateras till Grönroos (2015, s. 97) som påvisar relationen mellan förväntad kvalitet och 

upplevd kvalitet. Genom att vara proaktiv och därmed kunna överraska så antas det leda 

till att kunden blir ännu mer nöjd med servicen. För att vara proaktiv så antar vi att det 

krävs en hög nivå av kompetens om den tekniska kvaliteten, det vill säga vad banken 

levererar. Utöver det så måste rådgivaren förstå kunden för att kunna se behovet innan 

det är uppmärksammat av kunden själv. Alla är inte i behov av samma tjänster och 

därmed är det viktigt att rådgivaren verkligen känner sina kunder för att kunna 

skräddarsy strategin och vara proaktiv i den mening att erbjuda rätt tjänst till rätt kund 

utan att kunden bett om det.  
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6.4 Service recovery  
För att mäta kundnöjdhet så används både intern och externa undersökningar av 

samtliga banker. Utöver det så berättar Kalle att de mäter nöjdhet i form av en 

undersökning där kunden får ange hur villig hen är att rekommendera rådgivaren till 

någon annan medan Stina menar att om kunden är kvar så antas hen vara nöjd. Det kan 

tolkas som att Stina antar att en långvarig relation innebär att kunden är nöjd och lojal 

vilket säger emot Seiler et al. (2013, s. 251-252) som menar exakt motsatsen och 

rekommenderar banker att regelbundet kontrollera kundnöjdheten. Viljan att 

rekommendera rådgivaren skulle kunna vidareutvecklas till en word-of-mouth strategi 

för att slippa den dyra och tidskrävande processen att själv värva kunder menar Seiler et 

al. (2013, s. 252). Sara berättar att hon ofta får nya kunder genom att hennes nuvarande 

kunder rekommenderar henne till bekanta vilket hon menar är lätt hänt i en mindre stad. 

Detta kan tolkas som att hennes kunder är generellt nöjda då de är villiga att 

rekommendera henne till andra.   

 

Samtliga respondenter var eniga om att private banking kunder generellt sett är nöjdare 

än kunder i resterande bankverksamhet. Kalle menade även att på kort sikt är det 

viktigare att private banking kunder är nöjda då de genererar hög lönsamhet för banken. 

Han konstaterar även att det är omöjligt att göra alla kunder nöjda och det bör därmed 

läggas fokus på att göra de nöjda kunderna ännu nöjdare. Detta skriver även Faed et al. 

(2014, s. 34 i sin artikel om kundklagomål. De menar att konflikter och klagomål är 

oundvikligt i ett företag, det är något som de kan utsättas för på en daglig basis.  

De menar vidare att klagomål kan ses som ett problem men även som en möjlighet att 

utvecklas vilket korrelerar med vad många respondenter har berättat. Kalle anser att 

genom att uppmärksamma de missnöjda kunderna så finns det utrymme att förbättras 

och genom att lyssna in kunden så ges möjlighet att utveckla tjänsten. Även Lotta och 

Sara har uppmärksammat klagomål och missnöjdhet som en möjlighet till att förbättra 

servicen. Genom att på ett effektivt och tillmötesgående sätt hantera en konflikt eller 

missnöjd kund så kan det leda till något positivt enligt dem. Det går därmed att 

konstatera att sambandet som Xiangnan et al. (2010) presenterar mellan servicekvalitet, 

service recovery och lojalitet kan appliceras i private banking rådgivarnas syn och 

strategi gällande kundklagomål. Sambandet menade på att klagomål ensamt har en 

negativ effekt på nöjdheten av naturliga skäl, kunden blir ju missnöjd om något inte går 

som förväntat. Om klagomål hanteras effektivt, det vill säga, om företaget utövar god 

service recovery så kan det leda till lojala kunder.   

 

Företaget ska helst vara medveten om att problemet uppstått innan kunden ens behöver 

lämna klagomål, annars finns det en risk att kunden låter bli att klaga och istället byter 

tjänsteleverantör menar Grönroos (2015, s. 135-136).  Sara har berättat att det är viktigt 

att kunden lämnar klagomål när rådgivaren inte har skött sig istället för att “pengarna 

sticker” vilket delvis stämmer överens med Grönroos (2015, s.135-136). Däremot har 

ingen respondent uttryckt att de fångar upp klagomål innan kunden upptäckt misstaget 

vilket kan antas säga emot deras strävan efter att vara proaktiv vilket har diskuterats 

ovan. Vidare kan det antas vara viktigt att hela tiden vara uppmärksam och vårda sina 

relationer för att inte en konkurrent ska stjäla bankens kunder. I detta sammanhang har 

Stina betonat vikten av att “vara den bästa tvåan” för att kunna passa på att värva kunder 

när de är missnöjda med sin nuvarande bank. Kalle beskriver private banking som 

komplexa kundrelationer vilket ger både utrymme att skapa djupare relationer men även 

mer utrymme att göra bort sig.  
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Utifrån detta tolkar vi att om rådgivaren och kunden har en god relation behöver ett 

misstag inte nödvändigtvis leda till missnöjdhet och byte av bank. Det kan istället leda 

till någonting positivt förutsatt att konflikten hanteras på ett tillmötesgående sätt. Detta 

kan korrelera med vad Grönroos (1988, s. 42-42) menar angående att tillfälliga brister i 

den tekniska kvaliteten kan kompenseras genom en hög funktionell kvalitet. Med andra 

ord kan hur konflikten hanteras väga upp för en bristande teknisk kvalitet. 

 

Faed et al. (2014, s. 34) skriver att klagomålsprocessen ska ske effektivt och 

tillmötesgående. Grönroos (2015, s. 135-136) anser att företaget ska erbjuda direkt 

kompensering för det faktiska problemet men också för känslomässiga reaktioner. 

Maria berättar att om hon har gjort ett misstag i sin tjänst som resulterar i en förlust för 

kunden så ersätter banken kunden för den fysiska förlusten snabbt. Hon berättar också 

att det kan kompenseras med exempelvis en blomstercheck utöver den fysiska 

ersättningen. Detta kan då antas kompensera för den känslomässiga reaktionen och leda 

till ett bibehållet förtroende för rådgivaren. Det kan indikera på en hög 

anpassningsförmåga enligt Bar-on (2006, s. 21) som bidrar till en god förmåga att lösa 

problem.  

 

För att kunna erbjuda en lösning på en eventuell konflikt så har Stina och Pär nämnt 

möjligheten att helt enkelt byta rådgivare vilket ska kunna ske som en naturlig process 

och inte något alarmerande. Med det sagt så menar de att alla människor är olika, både 

kunder och rådgivare. Stina säger att rådgivaren bör vara en spegelbild av kunden vilket 

innebär att det krävs en mångfald av rådgivare för att kunna matcha kundens behov och 

krav. Salovay & Mayer (1990, s. 186) hävdar att en emotionellt intelligent person har 

förmågan att effektivt hantera sin miljö och människor i sin omgivning, någonting som 

kan tolkas som motsatsen till vad Stina och Pär säger.  

En rådgivare som är socialt kompetens borde kunna hantera olika människor (Salovay 

& Mayer, 1990, s. 186) vilket kan tolkas som att de borde kunna anpassa sig trots att 

kunderna är olika och har olika behov. Utifrån detta så kan man tänka att rådgivaren inte 

behöver vara en spegelbild av sin kund utan snarare vara så pass emotionellt intelligent 

att hen har förmågan att hantera kunderna trots att dom inte har samma personlighet 

som rådgivaren. 

 

Klagomålsprocessen ska enligt Grönroos (2015, s. 135-136) kunna ske okomplicerat 

utan byråkratiska och formella processer för kunden. Att hantera kundklagomål kan vi 

dock anse vara en komplicerad process som sätter en viss press på rådgivaren då hen 

utsätts för kritik. Därmed kan det krävas en del av rådgivaren, särskilt eftersom att 

private banking kunder har bevisats begära lite extra. Det kan då antas vara viktigt att 

inneha en viss nivå av emotionell intelligens enligt Bar-On (2006, s. 21). En konflikt 

kan vara stressig för samtliga parter vilket ställer krav på rådgivarens stresshantering 

och förmåga att hantera sina känslor i krisiga situationer. Samtliga respondenter har 

betonat hur viktigt det är att alltid sträva efter att inte låta sina egna känslor under några 

omständigheter påverka rådgivningen. Olle och Sara berättar att tjänstemannens känslor 

kan påverka kundmöten både negativt och positivt, men det får inte begränsa 

rådgivningen. Det kan tolkas som att respondenterna menar att alla människor kan ha 

bra och dåliga dagar, dock måste rådgivaren försöka att se förbi dessa negativa känslor i 

möte med kunden. Vidare så krävs det även att rådgivaren förstår kundens känslor vilket 

tyder på hög social förmåga (Bar-On, 2006, s. 21), samtliga respondenter är överens om 

att de måste vara lyhörda och lyssna på kunden för att förstå hens känslomässiga 

situation.  
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Det sistnämnda korrelerar även med Goleman (2001, s. 147-149) som menar att genom 

att vara lyhörd så kan tjänstemannen läsa av kundens känslor. Detta antas vara särskilt 

viktigt inom service recovery då kunden kan tendera att ha mycket känslor. 

Avslutningsvis så nämner Stina att rådgivarens emotionella tillstånd smittar av sig och 

kan påverka servicen. Detta stämmer överens med Bar-On (2006, s. 21) som menar att 

det generella humöret, det vill säga förmågan att vara positiv, leder till emotionell 

intelligens vilket kan antas påverka hur kunden upplever servicen. Det kan därmed antas 

vara viktigt att bibehålla ett positivt humör, särskilt i klagomålshantering, för att kunden 

ska uppleva ett mervärde, högre servicekvalitet och förhoppningsvis inte förbli 

missnöjd.  

 

Kalle berättar om en kommande lagstiftning MiFID II och belyser att det är viktigt som 

rådgivare att kunna motivera kunden att fortsätta vara lojal trots de prisändringar som 

troligtvis kommer att genomföras. En sådan lagstiftning är en tydlig motgång för 

banken vilket kan liknas med Goleman (2001, s. 34-35) som säger att en rådgivare 

måste vara emotionell intelligens för att ha förmågan att övertala och inspirera kunder 

att vara fortsatt private banking kund.  

 
6.5 Sammanfattning 
Nedan presenteras en sammanfattning av analysen.  

 
6.5.1 Fysisk omgivning 

Samtliga respondenter är överens om att det fysiskt påtagliga kan påverka hur kunden 

upplever kvaliteten i tjänsten. Detta är därför något som de försöker att ha i åtanke i den 

mening att de exempelvis träffar kunder i rena och moderna lokaler, klär sig 

presentabelt och inte serverar kaffe i pappersmuggar. Det är små grejer som de menar 

leder till en lite exklusivare känsla för kunden vilket de hoppas leder till att kunden 

känner sig värdefull. Studier har visat att det materiella i tjänsten kan påverka den 

upplevda kvaliteten mer än vad det tidigare ansetts vilket indikerar att bankerna och 

rådgivarna bör lägga en del vikt vid detta. Dock, som Sara poängterar, så är detta en 

högst individuell upplevelse där det krävs en viss lyhördhet för att kunna uppfatta vilken 

typ av behandling kunden uppskattar. Det kan antas kräva en skräddarsydd approach för 

att bemöta alla kunders specifika önskemål. 

 
6.5.2 Förmedla förtroende 

Förtroende är avgörande för att kunna skapa goda kundrelationer menar alla 

respondenter. Det är något som uppnås med tiden, det vill säga något som rådgivaren 

måste arbeta för. Olle menar att det krävs en kombination av kompetens om det som 

säljs samt att veta vad som händer i kundens liv för att skapa en känsla av förtroende. 

Därmed antar vi att det är en professionell kompetens i kombination av emotionell 

intelligens som rådgivarna bör inneha. Vidare så nämner de flesta respondenterna att 

erfarenhet inger ett förtroende vilket i sin tur innebär att ålder kan ha en avgörande roll 

inom kundrelationer i private banking. 
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6.5.3 Förstå och bemöta kundens behov 

För att uppnå hög servicekvalitet så är rådgivarens tillgänglighet en påverkande faktor 

enligt respondenterna. Det strävar alla efter att vara så flexibel som möjligt för sin kund 

vilket korrelerar med vad tidigare forskning antyder är av betydande faktor. För att 

kunna förstå vad kunden behöver och vill ha så krävs det att rådgivaren har en viss 

emotionell intelligens i den mening att hen måste ha en social förmåga för att kunna 

förstå andras känslor. Respondenterna menar att det är kunden som avgör hur relationen 

ser ut vilket därmed krävs det att rådgivaren har förmågan att kunna anpassa sig. 

Rådgivarna har betonat vikten av en god relation för att skapa lojala kundrelationer 

vilket gör att vi kan dra slutsatsen att de fokuserar mer på hur tjänsten utförs snarare än 

vad som levereras. De berättar att de strävar efter att vara proaktiv vilket kräver en 

förmåga att förstå kundens behov som vi nämnt ovan, men även en hög nivå av 

kompetens om den tekniska kvaliteten för att faktiskt ha kunskap om vad de kan 

erbjuda. 

 
6.5.4 Service recovery 

Respondenterna har uttryckt att konflikter är en möjlighet att utvecklas och förbättras 

vilket stämmer överens med tidigare forskning. Vidare så menar de att private banking 

kunder generellt sett är väldigt nöjda med servicen och relationen till sin rådgivare. De 

tror att en god kundrelation och en effektiv konflikthantering kan rädda upp ett misstag 

från rådgivaren. En konflikt kan antas ställa krav på rådgivarens stresshantering vilket i 

sin tur kräver en nivå av emotionell intelligens för att inte låta sina egna känslor påverka 

konflikten.  
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7. Slutsats & rekommendationer 
Nedan återkopplar vi till studiens syfte för att besvara studiens frågeställning i form av 

slutsatser dragna från analyskapitlet. Vi presenterar även rekommendationer samt 

förslag till vidare forskning.  

 

Problemformuleringen som studien avser att besvara är: 

 

Hur arbetar svenska storbanker med sina kundrelationer inom private banking?  

 

Studiens syfte är:  

 

Syftet med studien är att förstå hur rådgivare inom private banking arbetar för att 

skapa och upprätthålla goda kundrelationer och därmed skapa hög servicekvalitet. 

Studien avser att skapa en kartläggning över hur rådgivare hanterar sina kunder samt 

studera sambandet mellan servicekvalitet och emotionell intelligens.  

 

Studiens slutsats sammanfattas i figur 6. Den empiriska undersökningen utgick från fyra 

faktorer som ansågs relevanta utifrån den teoretiska referensramen. Utifrån empirin och 

analysen har vi reviderat dem till faktorer som avser att kartlägga hur svenska 

storbanker arbetar med sina private banking kunder.  
 

 
Figur 5. Sambandet mellan emotionell intelligens och servicekvalitet 

 

Studien visar att respondenterna från de svenska storbankerna strävar efter att visa för 

sina förmögna kunder att de är värdefulla för banken genom att privilegiera dem. Det 

kan röra sig om allt från att servera kaffe i porslinskoppar istället för papperskoppar till 

att träffa kunder i moderna och rena lokaler. Det är relativt små faktorer som 

respondenterna tror medför ett ökat värde för kunden. Vidare så arbetar rådgivarna 

mycket med att förmedla ett förtroende vilket de har olika strategier för.  
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De strävar även efter att lära känna sin kund grundligt, både deras finansiella situation 

men även den personliga situationen, för att därefter kunna förstå kunden och 

skräddarsy relationen utifrån detta.  

 

Motgångar är oundvikligt i bankbranschen vilket medför att respondenterna arbetar 

effektivt för att hantera detta på bästa sätt med målet att det ska leda till ökad 

kundnöjdhet istället för kunden väljer att avsluta sitt engagemang i banken. Vi kan se att 

en god kundrelation huvudsakligen grundar sig i god förståelse och förtroende. Genom 

dessa två så vet rådgivare vidare hur hen ska privilegiera kunden och hantera motgångar 

utifrån kundens individuella behov och önskemål. Inledningsvis så menar vi att det 

krävs det ett förtroende för att kunden ska vilja öppna upp sig för rådgivaren vilket ger 

utrymme att lära känna varandra och förstå kunden. Detta leder till att rådgivaren sedan 

kan skräddarsy kundrelationen och behandlingen utifrån hur kunden vill ha det.  

 

Emotionell intelligens är en egenskap som har visat sig leda till bättre relationskvalitet 

om de implementeras i samtliga faktorer; privilegiera, förtroende, förståelse och hantera 

motgångar. Studien har visat att respondenterna från de svenska storbankerna är 

medvetna om att denna egenskap är viktig för att skapa en god relation till kunden men 

vi kan se en skillnad i hur mycket respondenterna implementerar emotionell intelligens i 

tjänsteprocessen. Vissa respondenter har en mer personlig approach i sina 

kundrelationer för att de anser att det skapar en bättre relationskvalitet. Detta kan ha 

flera olika orsaker men en möjlig orsak kan vara deras nivå av emotionell intelligens.  

 

Gemensamt för respondenterna är att de anser att det är den personliga relationen som 

avgör hur kunden upplever kvaliteten i tjänsten. Det leder till att vi drar slutsatsen att 

servicekvalitet inom private banking kan mätas i relationskvalitet. Finns det ingen 

kvalitet i relationen så kommer kunden förmodligen inte förbli lojal vilket vidare får 

följden att respondenterna arbetar mycket med relationskvaliteten och att få kunden 

bekväm i relationen. Vi ser en tendens att rådgivarna jobbar mycket med hur tjänsten 

utförs vilket har bevisats vara viktigt för att skapa goda kundrelationer. Vi finner att 

samtliga respondenter resonerar likvärdigt gällande hur och det är endast små skillnader 

i deras strategier. Därmed konstaterar vi att både vad och hur i tjänsteprocessen ser 

relativt lika ut för de fyra aktörerna vilket i sin tur innebär att kundlojalitet kan bero på 

personkemi mellan tjänsteman och kund, alternativt andra faktorer som inte undersökts i 

denna studie. Utifrån vår empiriska undersökning är vår slutsats att en högre nivå av 

emotionell intelligens integrerat i de fyra faktorerna som visas i figur 6 kommer att leda 

till en högre relationskvalitet, vilket i sin tur antas leda till lojala kunder. 

 
7.1 Rekommendationer 
Vi rekommenderar bankerna att anställa så kallade seniora rådgivare för tjänster inom 

private banking. Tjänstemän med lång erfarenhet har en förmåga att vara mer 

emotionellt intelligens vilket har visat sig vara en viktig faktor för att skapa och behålla 

goda kundrelationer. Erfarenhet har en tendens att inge ett högre förtroende från första 

kundmötet samt tjänstemän med lång rutin inom kundbemötande vet hur man ska 

hantera olika behov från kunden, någonting som är avgörande för att ha lojala kunder. 

Vidare så är det viktigt att banken värnar om sina anställda och ser till att rådgivarna 

mår bra eftersom att om de anställda mår bra, känner sig själv och är tillfreds så 

kommer det resultera i bättre rådgivning. Detta leder till att de kan inspirera sina kunder 

till att ta rätt beslut vilket bidrar till nöjdare kunder som förhoppningsvis vill fortsätta 

vara kunder i banken under en lång tid.  
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Som tidigare nämnt så har de fyra aktörerna i stort sett liknande utbud vilket gör att det 

är andra faktorer som påverkar huruvida kunden är nöjd eller inte. Private banking 

kunder är mer krävande och de har högre förväntningar på både banken och framförallt 

sin rådgivare. Vi rekommenderar därför att rådgivarna är tydliga med den kompetens de 

har och den expertis som kunden får ta del av genom att vara kund hos dem. Med andra 

ord fokusera mer på vad, alltså den tekniska kvaliteten, och belysa den unika expertis 

som erbjuds. 

 
7.2 Förslag till vidare forskning 
I denna studie så undersöker vi hur de svenska storbankerna arbetar med kundrelationer. 

Under studiens gång har det framkommit intressant information, nedan presenterar vi 

förslag till vidare forskning. 

 

• Under intervjuerna har det framgått att private banking rådgivare både har 

privatkunder och företagskunder vilket denna studie inte tar hänsyn till. Det kan 

finnas skillnader i hur dessa kunder värdesätter relationskvalitet vilket är en 

rekommendation att forska vidare inom.  

 

• Detta är en kvalitativ studie från bankens syn på relationskvalitet vilket gör att 

det inte går att dra några slutsatser om bankernas strategi stämmer överens med 

hur kunderna upplever processen. Vi rekommenderar därför att genomföra 

samma studie med ett kundperspektiv. Urvalet kan nås genom att kontakta stora 

bolagsägare vilket kan finnas som offentlig information enligt denna studies 

respondenter.  

 

• Två respondent informerade om MiFid II vilket är en ny lagstiftning som träder i 

kraft vid årsskiftet. Detta kommer troligtvis att förändra rådgivningen inom 

private banking och kan därför vara intressant att studera hur det påverkar 

rådgivningsprocessen och servicekvaliteten. 

 

• Som nämnt i studien så finns det forskning som säger att kön samt erfarenhet har 

en påverkan på rådgivarens emotionella intelligens. Denna studie har inte tagit 

hänsyn till dessa faktorer vilket är en rekommendation för vidare forskning. 
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8. Sanningskriterier 
I studiens sista kapitel reflekterar vi över studiens tillförlitlighet och äkthet. 

 
8.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet, refererat av Bryman (2011, s. 354-357), innebär enligt Guba och Lincoln 

att studien har trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och 

konfirmera studien. Hög trovärdighet uppnås genom att studien utförs enligt de regler 

som finns vilket vi har strävat efter att bevisa genom en utförlig metodbeskrivning som 

återfinns i metodkapitlen. Vidare så har vi under intervjuerna varit noga med följdfrågor 

för att försäkra oss om att vi har förstått respondenten rätt vilket medför en hög 

trovärdighet till vår studie. Gällande överförbarhet så hänvisar Bryman (2011, s. 355) 

till Guba och Lincoln som menar att det uppnås genom att erbjuda en så pass bred och 

tät beskrivning av resultaten att läsaren själv kan avgöra om det är överförbart till en 

annan miljö. Studien syftar inte till att generalisera resultatet till hela bankbranschen 

utan bara delge en tydlig bild av hur våra utvalda respondenter ser på ämnet. Genom att 

vara tydliga i resultatet och så utförligt som möjligt beskriva vad respondenterna har 

sagt så uppfyller vi detta krav. För att uppnå hög pålitlighet har vi redogjort för alla steg 

i forskningsprocessen, delgivit vår förförståelse samt andra aspekter som kan ha 

påverkat studien. Detta har genomförts kritiskt för att på ett tydligt och utförligt sätt 

kunna redogöra för pålitligheten i vår studie. För att styrka och konfirmera resultatet så 

gäller det att så gott det går undvika att medvetet låta sina egna värderingar styra studien 

(Bryman, 2011, s. 355). Detta är alltid en risk i kvalitativa studier då syftet är att tolka 

resultatet vilket görs subjektivt, men för att fullständigt kunna styrka resultatet gäller det 

att bevisa att forskaren har agerat i god tro. Detta har vi uppnått genom att, som tidigare 

nämnt, berättat om våra förförståelser och identifierat hur de kan påverka resultatet 

vilket medför att vi fortsättningsvis varit medvetna om detta och därmed kunnat undgå 

att låta dessa spela roll. Genomgående så har vi kritiserat oss själva genom att 

säkerställa att det vi skriver faktiskt är respondentens åsikt och inte vår egna 

uppfattning. På grund av tidsbrist har vi dessvärre inte kunnat delge respektive 

respondent vår tolkning för att få bekräftat att vi har uppfattat dem korrekt.  

 
8.2 Äkthet 
För att bevisa studiens äkthet så krävs det fem olika kriterier enligt Guba och Lincoln 

(refererat i Bryman, 2011, s. 357); rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Studien ger en rättvisande 

bild i den mening att den speglar respondenternas svar både i form av citat och utförligt 

beskrivande från vårt håll. Vi har försökt att behålla deras språk i empirin till så stor del 

som möjligt för att ge en bättre bild av respondentens åsikter. Vidare så syftar 

ontologisk, pedagogisk, katalytisk och taktisk autenticitet till att respondenterna ska få 

en bättre förståelse av sin situation samt ge möjlighet att förändra situationen, andras 

uppfattningar om situationen samt kunna vidta åtgärder för att förändra den (Bryman, 

2011, s. 357). Vi anser att studien uppfyller dessa krav då samtliga respondenterna har 

fått reflektera över sin egen situation och sina upplevelser. Vi har erbjudit alla 

medverkande möjligheten att läsa studien när den är färdigställd vilket ger dem 

möjlighet att förstå hur andra ser på samma problem samt hur de kan förändra sin 

situation.  
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Bilaga 1  
Intervjuguide 

Kandidatuppsats företagsekonomi 

Handelshögskolan Umeå 

 

Tack för att du vill medverka i våran studie. Studiens syfte är att undersöka hur private 

banking kundrelationer i den svenska banksektorn kan leda till ökad servicekvalitet och 

lojala kunder. Resultatet kommer endast att användas till studiens syfte och är anonymt. 

Detta är en mall för intervjuprocessen och följdfrågor kan tillkomma. Alla frågor är 

frivilliga att svara på och du är välkommen att höra av dig vid funderingar.  

 

Med vänliga hälsningar 

Sofia Bergström 072-2042812 

Emma Nordström 070-3059358 

 

Bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du arbetat inom private banking? 

• Vad finns det för krav för att bli private banking rådgivare? 

• Vad är kraven för att bli en private banking kund? 

• Berätta om dina dagliga arbetsuppgifter 

 

Kundrelationer  

• Hur många kunder har du?  

• Hur ofta har du kontakt med kunden?  

• Kan du beskriva hur ett typiskt kundmöte ser ut?   

• Har du som mål att utöka kundkretsen och i så fall hur gör du det? 

• Hur väl känner du dina kunder? 

• Vad är en bra kundrelation enligt dig? 

• Vad är bankens strategi för att bevara och skapa goda kundrelationer? 

• Hur viktigt tycker du att förtroende i kundrelationer är?  

• Tänker du på klientens emotionella tillstånd? På vilket sätt? 

• Hur särskiljer du på kundens önskemål/behov och bankens lönsamhet?  

 

Servicekvalitet 

• Hur mäter ni servicekvaliteten/kundnöjdhet?  

• Vad är hög servicekvalitet för dig?  

• Hur tror du att det fysiskt påtagliga i tjänsten ni erbjuder kan påverka den 

upplevda servicekvaliteten?  

• Hur villig är du att gå utanför den “normala strategin” för dina kunder för 

att möta deras önskemål? 

• Hur hanterar du konflikter med dina kunder?  

 

Avslutningsvis  

• Vad gör dig till en bra private banking rådgivare?  
 

 

 


