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SAMMANFATTNING  
 
Under de senaste åren har de flesta bankerna i Sverige gått från att vara traditionella 
administrativa tjänsteföretag till att utvecklas mot försäljningsorganisationer. Detta har 
påverkat de bankanställdas arbetssituation så att de ska kombinera att vårda kundrelationen 
genom att lyssna på kunden och skapa lösningar samtidigt som pressen att nå försäljningsmål 
är stor. Förändringen kan kopplas till att fler banker numera är vinstdrivande företag och 
måste se till aktieägares och andra parters intressen, därtill har konkurrensen hårdnat. Det är 
denna förändring vi har fördjupat oss i för att se vilken påverkan det haft på bankpersonalens 
arbete.   
 
Vår problemformulering lyder: 
Vilka effekter har utvecklingen mot en försäljningsorganisation haft på personalens arbete 
inom banksektorn och hur uppmärksammas dessa av ledningen?  
 
Med denna uppsats försöker vi att öka förståelsen för hur marknadsorientering i form av 
relationsskapande upplevs av personal och chefer inom banksektorn. Vi vill även förvärva en 
ökad förståelse för vilken påverkan produktivitetsarbetet, i form av försäljningsmål, har på 
hur personalen upplever sitt arbete. Sist men inte minst försöker vi kartlägga hur 
organisationen arbetar med service- och försäljningsfrågor och kombinationen av dessa.  
 
För att nå svar på det uppmärksammade problemet genomförde vi intervjuer med 
bankpersonal och ledning på en utvald bank, men spritt mellan olika kontor. Teorins fokus 
ligger på relationsmarknadsföring och prestationsmätning och utifrån dessa perspektiv belyser 
vi det formulerade problemet från olika vinklar.  
 
I analysen av det ihopsamlade empiriska materialet har vi kommit till slutsatserna att 
människan oftast lyder under minsta motståndets lag och försäljningsmål är ett sätt att sporra 
individen till det lilla extra. Samtidigt kan det medföra en negativ påverkan på arbetet för 
personalen i form av stress. Vissa bankanställda upplevde en konflikt i yrkesrollen vilket vi 
förklaras av olika förväntningar från olika intressenter, så som kunderna och ledningen. 
Vidare såg många av respondenterna en möjlig konflikt mellan den långsiktiga kundrelationen 
och de mer kortsiktigt inriktade säljmålen. Vi fann att personalens roll som relationsbyggare 
blir allt viktigare medan kvaliteten i arbetet inte beaktas till den grad den kanske borde. Detta 
kan leda till suboptimering genom försäljning baserad på en ”krängarmentalitet”. 
 
Slutligen är våra rekommendationer till banken att premiera, kommunicera och utbilda 
personalen inom service och långsiktigt relationsbyggande, på samma sätt som det arbetas 
med försäljning idag. Detta för att eliminera personalens rollkonflikt och därigenom erbjuda 
kunderna ett bättre koncept, vilket i slutändan resulterar i ett bättre finansiellt resultat. 
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1. INLEDNING 
I detta inledande kapitel redogör vi för det valda forskningsområdet och de utgångspunkter 
som formar uppsatsen. 
 

1.1 PROBLEMBAKGRUND  
Samhällsekonomin har under det senaste århundradet utvecklats och förändrats snabbare än 
någonsin tidigare under människans historia. Precis som i resten av västvärlden har Sverige 
gått från en produktion inriktad mot fysiska produkter till en situation där majoriteten, ca 70 
% av de förvärvsarbetande, är sysselsatta inom tjänstesektorn1. Vi konsumerar dagligen 
många av de tjänster som produceras i form av t ex undervisning, barnomsorg, hårklippningar 
eller restaurangbesök. Denna omvandling innebär också en förändring av hur vi bedömer 
produkten, service blir en allt viktigare aspekt och ett konkurrensmedel som kunderna 
förväntar sig. Oavsett hur bra maten är så uppfattar de flesta av oss inte lunchrestaurangens 
produkt som attraktiv om vi måste vänta en halvtimme på bord och servitören är otrevlig. 
Kundnöjdheten baseras på helhetsupplevelsen av den köpta tjänsten och de kontakter kunden 
haft med organisationen2. Personalens bemötande och serviceutförande blir en av de 
viktigaste kontaktytorna med kunden och en viktig del av dennes upplevelse av 
organisationens produkter.  
 
I många situationer litar vi på servicepersonalens omdöme p.g.a. att vi själva har för lite 
kunskap. Vid en reparation av bilen litar många av oss helt på mekanikerns utlåtande och 
reagerar med en suck istället för ett ifrågasättande om denne påstår att reparationskostnaderna 
blir högre än förväntat. Om vi jämför denna situation med ett inköp av en fysisk vara så 
reagerar vi förmodligen annorlunda om det säljande företaget konstaterar att vi behöver 
fler/dyrare produkter. Desto större kunskap vi har om den produkt vi köper in desto troligare 
kan det tänkas vara att vi ifrågasätter motpartens rekommendationer och påståenden. Detta 
innebär också att beroendeförhållandet blir starkare vid inköp där vi känner att vår kunskap är 
väsentligt lägre. Som kunder har vi också olika grad av tilltro till olika sorters organisationer 
och därigenom indirekt till dess personal. Relationen till organisationen påverkar hur kritiska 
vi är i granskningen av de råd, rekommendationer och produkter vi möts av. Samtidigt så 
påverkas relationen av den tillit som finns mellan aktörerna. En anledning till att denne kan 
vara hög även till okända individer inom många organisationer är den relativt neutrala roll3 
som personalen har då den personliga vinningen av att påverka kunden normalt är begränsad 
inom serviceyrken. 
 
Att organisationer måste marknadsorientera sig verkar i det närmaste vara en vedertagen 
sanning, vad som inte är lika klart är vad detta innebär. En definition av marknadsorientering 
är organisationens förmåga att uppmärksamma och svara på marknadens förändrade behov.4 
Ett av kännetecknen för ett marknadsorienterat företag är förståelse för kundens nuvarande 
och framtida behov samt förmågan att kunna svara på dessa.5 Denna utgångspunkt kan tänkas 
vara ännu viktigare för ett tjänsteföretag då produkten i mångt och mycket är ett resultat av 
interaktionen med kunden. Relationen till kunden och lösningen på dennes problem/situation 

                                                 
1 http://www.svensktnaringsliv.se/index.asp?pn=87652l 
2 Levesque & McDougall (1996) sid. 18-19 
3 Crosby, Evans & Cowles (1990) sid. 9 
4 Jaworski & Kohli (1993) sid. 53 
5 Mengüc (1996) sid. 278 
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blir enligt Grönroos den nya logiken som företaget bör arbeta utifrån.6 Ett sätt att arbeta mot 
en högre marknadsorientering för organisationer kan vara att ha en starkare koppling mellan 
organisatoriska mål och individuella mål. Individbaserade målsättningar, som i förlängningen 
ska leda till att de organisatoriska målsättningarna uppnås, verkar ses som ett sätt att 
effektivisera arbetet i kundrelationen, om inte annat i försäljningsarbetet. Den ökade 
motivation som skapas genom de individuella målen kan dock tänkas inrikta sig mest mot att 
skapa ett omedelbart behov hos kunden, inte lika mycket mot ett organisatoriskt lärande och 
uppfyllandet av ett framtida marknadsbehov (d.v.s. marknadsorientering). 
 
Inom försäljningsyrken utformas ofta prestationsmätnings- och belöningssystem efter 
försäljningsvolymer vilket innebär att individen har starka incitament att påverka kunden att 
köpa dennes vara. Försäljningsmål blir ett sätt för säljorganisationen att öka produktiviteten 
hos individen. En stark fokusering mot omedelbar försäljning och ett långsiktigt 
relationsbyggande kan åtminstone delvis sägas vara motpoler. Balansen mellan 
kundorientering/relationsskapande och omedelbar försäljning kan vara ett konfliktområde 
mellan organisationen och individen om dessa inte är harmoniserade.7 Organisationen bör 
alltså försöka skapa klara strategier och organisatoriska strukturer (t.ex. prestationsmätnings- 
och belöningssystem) för att sätta en nivå på relationsskapandet. I och med att försäljarrollen 
integreras i allt fler yrken minskar betydelsen av uppdelningen i service- och 
försäljningsroller. Detta innebär också en förändring i personalens incitament och en vridning 
från ett mer eller mindre renodlat behovsuppfyllande mot en mer behovsskapande roll. En 
intressant aspekt här är hur kunden, personalen och ledningen påverkas av förändringen i 
roller och relationer. 
 
Bank och försäkring är två sektorer där konkurrensen hårdnat de senaste åren i och med 
inträdandet av nya aktörer på marknaden. IT är en viktig faktor i denna förändring. 
Möjligheterna att jämföra de olika aktörernas utbud, Internetbank och den ökade mängd 
information om sina kunder som företagen kan använda sig av, är några exempel på 
påverkande faktorer. Försök till att förändra affärslogiken av nya aktörer som t.ex. ICA har 
också inneburit att konkurrensen har hårdnat inom sektorn. Utvecklingen innebär att de 
traditionella aktörerna tvingas att se över och utveckla sina verksamheter genom mer 
aggressiv marknadsföring och utveckling av kundkontakter. Bankerna arbetar dels med att 
skapa starkare relationer till kunderna och dels med att gå från en administrativ syn på 
bankarbete till en service och säljinriktad sådan.8 En starkare säljfokusering inom 
organisationerna har inneburit att yrkesrollen har förändrats för personal med kundkontakt. En 
utveckling mot ökad säljfokusering ihop med ett relativt högt förtroende från kunderna leder 
oss fram till vår frågeställning. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Grönroos (2002) sid. 11-28 
7 Siguaw & Brown (1994) sid. 113 
8 Zineldin & Bredenlöw (2001) sid. 493 
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1.2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING  
Vår problemformulering lyder: 
 
Vilka effekter har utvecklingen mot en försäljningsorganisation haft på personalens arbete 
inom banksektorn och hur uppmärksammas dessa av ledningen? 
 
Våra huvudsyften med denna uppsats är att: 
 

1. Öka förståelsen för hur marknadsorientering i form av relationsskapande upplevs av 
personal och chefer inom banksektorn.  

2. Förvärva en ökad förståelse för vilken påverkan produktivitetsarbetet, i form av 
försäljningsmål, har på hur personalen upplever sitt arbete. 

3.   Kartlägga hur organisationen arbetar med service- och försäljningsfrågor. 
 

Våra delsyften är att: 
 
– Identifiera en eventuell påverkan på arbetsplatskulturen. 
  
– Analysera hur kombinationen av service och säljrollen upplevs. 
 

1.3 PERSPEKTIV 
Denna uppsats inriktar sig som konstaterat mot marknadsorienteringens och 
försäljningsmålens påverkan på personalens vardagliga arbete. Vid utformningen av 
undersökningen stod vi, som vi såg det, inför ett val mellan fyra olika utgångspunkter eller 
angreppssätt på problemet. Skulle utgångspunkten vara kunden, personalen, ledningen eller 
organisationen som helhet? En helhetssyn med organisationen i centrum var enligt oss alltför 
komplex och tidskrävande för att kunna täckas på ett bra sätt. Kundperspektivet var ett 
alternativ som vi övervägde noggrannare då vi kunde tänka oss att dessa påverkades av 
förändringarna. Vi valde till slut bort detta alternativ då vi dels såg praktiska problem som att 
få ett representativt urval och dels kom fram till att en eventuell påverkan skulle vara svårare 
att fånga upp här. Ett renodlat ledningsperspektiv ansåg vi skulle bli alltför snävt då 
problemområdet rör ”mjukare” frågor i personalens vardagliga arbete. I slutändan framstod 
personalperspektivet som det bästa alternativet. Detta kombinerades med ett mindre antal 
intervjuer av personer på ledningspositioner för att få en bredare förståelse av hur 
organisationen uppmärksammar frågorna. 
 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Marknadsorientering är ett brett, och kanske även i någon mening, diffust begrepp. Att 
undersöka alla aktiviteter som en organisation företar sig inom detta område i denna 
undersökning är varken tidsmässigt försvarbart eller önskvärt i kvalitetshänseende. Med 
personalen i centrum för undersökningsområdet menar vi att en bra utgångspunkt är att 
fokusera på de delar som påverkar dem mest. Vi har därför valt att avgränsa oss till 
yrkesrollens förändring och de nya krav som ställs i denna d.v.s. den ökade fokuseringen på 
säljrollen och relationsbyggande gentemot kund. Vi har även valt att kartlägga ledningens 
arbete med dessa frågor. Detta framförallt för att få med ett perspektiv som är fokuserat på 
själva syftet med förändringarna och kunna få en jämförelse hur dessa uppfattas av de 
respektive parterna. 
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1.5 BEGRÄNSNINGAR 
På grund av framförallt tidsmässiga begränsningar, men även till viss del ekonomiska, har vi 
valt att koncentrera vår undersökning till Umeå och till att bara omfatta kontor hos en av de 
svenska storbankerna. Detta innebär att vi får en möjlighet att gå djupare i vår undersökning 
av problemområdet och därigenom kan skapa en rikare bild. Nackdelen med att begränsa 
undersökningen till en bank och till en ort är att generaliserbarheten av undersökningen 
försämras genom att variationer mellan bankerna och geografisk placering inte framkommer.  
 

1.6 BAKGRUND 
Den valda banken för undersökningen är en stor svensk bank och har under de senaste åren 
genomgått grundläggande förändringar. Organisationsutvecklingen kan sägas ha gått från en 
traditionell bank9 till att idag vara något som ledningen själva kallar för en 
försäljningsorganisation. Förändringen har även inneburit att de bankanställda nu jobbar mot 
individuella säljmål inom de olika produktområdena. Banken arbetar med veckovisa 
uppföljningar av hur många produkter som sålts på respektive kontor samt relativt täta (ca en 
gång i månaden) uppföljningar av antalet sålda produkter på individnivå.10 De anställda på 
kontoren har med andra ord, åtminstone delvis, en försäljarroll. 
 

1.7 DEFINITIONER  
Spontankund – icke inbokade kunder.  
Banksäljare – person vars huvudsakliga uppgift är att hjälpa spontankunder med deras 
ärenden. 
Privatrådgivare – person vars huvudsakliga uppgift är att arbeta med inbokade kunder och 
hjälpa dessa med t.ex. större placeringar och ekonomiska genomgångar. 
Kundbas – register över befintliga kunder. 
 

                                                 
9 Med traditionell bank avses en grundsyn på banken som en administrativ institution som arbetar med in- och 
utlåning. 
10 Informationen i detta kapitel grundar sig framförallt på information ifrån intervju nummer fyra men även till 
viss del på författarnas förkunskaper. 
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2. BAKGRUND - VAD HAR HÄNT INOM BANKSEKTORN ? 
För att läsaren ska få en större insikt i ämnet förklarar vi här de förändringar som den 
Svenska bankbranschen genomgått. 
 
”Banker är ofta föremål för hätska angrepp i media och önskemål om förändring kommer från 
statsmakter och övervakande organ”11 skriver Kent Eriksson i sin bok Utvecklingen av 
kundrelationer inom bank- och finansmarknader. Detta kommer av den centrala funktion 
banker fyller i samhället genom att utföra tjänster som att kunna betala, låna och att kunna 
spara. Denna form av behovsuppfyllande tjänst är något som bankkunder vill ha, men detta 
till trots tycks bankerna inte fylla sin funktion på ett sätt som gillas av kunderna. Eriksson 
hävdar att detta har drivit de svenska bankerna till att genomgå förändringar. De har gått från 
att vara traditionella administrativa företag, till att bli mer renodlade försäljnings-
organisationer, vilket kan kopplas till att bankerna numera är vinstdrivande företag och måste 
se till aktieägares och andra parters intressen. Detta har varit svårt för många att förstå, 
speciellt för kunder i de gamla kooperativt ägda bankerna.12  
 
Flera sektorer i den svenska samhällsekonomin såsom t.ex. el- och telemarknaden har under 
de senaste åren avreglerats. Detta har skapat marknader med flera konkurrerande aktörer och 
ägare med vinstkrav i linje med övriga börsbolag. Vinstkraven och den hårdnande (eller i 
vissa fall tillkomsten av) konkurrensen innebär att kraven på att prestera blir hårdare, både för 
organisationen och för individen. Banksektorn är till viss del skyddad från den globala 
konkurrensen i den mening att kontoren, där kundmöten sker, av praktisk nödvändighet måste 
ligga nära kunderna. Inom den svenska banksektorn ökade antal affärsbanker, från 16 stycken 
1992 till 50 stycken under 2002. Under samma period minskade dock antalet sparbanker från 
91 till 77 stycken. Detta verkar dock inte ha haft någon större effekt på konkurrensen på 
marknaden då de fyra storbankerna, Handelsbanken, SEB, samt vad som idag är Swedbank 
och Nordea, 2003 fortfarande stod för 85,3 procent av den totala balansomslutningen. Detta 
att jämföra med 85,4 procent 1990.13 
 
Försäljningsmål och prestationsmätningar på individnivå har idag blivit en allt vanligare 
företeelse hos de svenska bankerna. Inom den svenska banksektorn gick utvecklingen under 
90-talet mot aktiebolagsformen och ett ökat inflytande från ”marknaden”. 1995 sålde svenska 
staten 34,5% av sitt innehav i Nordbanken14 och 1992 bildades både Sparbanken Sverige AB 
och Föreningsbanken AB (från att tidigare ha varit kooperativa organisationer), för att sedan 
slås samman 1997 till Föreningssparbanken AB15 (nuvarande Swedbank). Omvandlingen mot 
vinstdrivande aktiebolag innebar helt säkert nya krav på ledningen vilket i sin tur förmedlas 
nedåt i organisationen. Då antalet större aktörer inom sektorn är starkt begränsat (fyra 
storbanker, förutom nuvarande Swedbank och Nordea inräknar vi även SEB och 
Handelsbanken i denna kategori) påverkas även övriga aktörer i sin verksamhet av dessa 
förändringar hos konkurrenterna. Vi menar att en förklaring till marknadsorientering och 
arbete mot försäljningsmål på individnivå inom banker kan vara ökade krav som riktas från 
externa intressenter.  
 

                                                 
11 Eriksson (2006) sid. 13 
12 Ibid., sid. 13 
13 Appelquist (2005) sid. 74-79 
14 http://www.nordea.com/sitemod/default/widecarea.aspx?pid=54512 
15 http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,5788,00.html 
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Förändringar i ägarstrukturen är dock förmodligen inte den enda förklaringen till den ökade 
fokuseringen på försäljning. En annan förklaring kan tänkas vara ökad konkurrens från nya 
aktörer på marknaden. Yrkesrollerna inom bankverksamheten har dock utvecklats i denna 
riktning sedan mitten av 80 talet16 och den kanske största pådrivaren i utvecklingen är 
informationstekniken. Tidigare utfördes en stor del av det vardagliga och rutinmässiga arbetet 
manuellt av bankens personal. Internet- och telefonbanker samt en ökad användning av kort 
(från ca 2 miljoner transaktioner 1988 till 542 miljoner 2003)17, både i automat och direkt i 
affären, har tagit över en stor del av detta arbete.  
 
Vad är då bankens roll idag? Joakim Appelquist hävdar i sin avhandling om utvecklingen 
inom den svenska banksektorn att banken har två huvuduppgifter gentemot kunden:18 
 

1. Att administrera och effektivisera de tekniska hjälpmedlen såsom Internetbank och 
telefonbank. 

2. Agera som finansiella specialister när icke standardiserade lösningar efterfrågas. 
 
Av dessa huvuduppgifter är det bara administreringen av tekniska hjälpmedel som rimligtvis 
skulle falla på banksäljaren i ”spontanmötet”. Vi menar att banksäljaren i detta kundmöte får 
två roller, dels att sälja produkten och dels att verka som en marknadsförare eller vad vi 
senare i detta kapitel kallar för relationsbyggare. En renodlad säljroll där den enskilda 
transaktionen betonas kan leda till ett kortsiktigt tänkande vilket motverkar den långsiktiga 
relationen. Detta innebär en utmaning som organisationen måste hantera. Vi menar att detta 
gör det intressant att undersöka om personalen upplever en rollkonflikt. 
 
I april 2007 släppte finansinspektionen en rapport som granskar finansiell rådgivning. 
Rapporten tar upp delar av den problematik som behandlas i denna uppsats. Trots att en viktig 
skillnad är rapportens fokusering på finansiell rådgivning menar vi att stora delar av den även 
går att applicera på banksäljarens arbete. Även om det inte handlar om en renodlad 
rådgivningssituation så menar vi att banksäljaren i princip alltid har ett kunskapsövertag och 
att kunden har ett relativt högt förtroende för denne. Vi menar att detta leder till att alla 
kundmöten inom bank har drag av rådgivning. Rapporten kritiserar de finansiella 
institutionerna för att inte skilja på rådgivning och försäljning i tillräckligt stor utsträckning19: 
”Undersökningen tyder på att gränsdragningen mellan rådgivning och försäljning ofta är 
otydlig, både inom företaget och gentemot kunden. Såväl konsumenten som företaget kan 
förlora på det.”. Även formella belöningsgrunder diskuteras: ”En rådgivare där hans eller 
hennes resultat som försäljare är viktig för den inkomst han eller hon får, hamnar självklart 
lätt i en besvärlig situation med klara risker för att skiljelinjen medvetet eller omedvetet 
överskrids.”. Någonting som tyder på att denna konfliktsituation existerar och uppfattas som 
ett problem även hos banksäljarna som vi har valt att fokusera på, är diskussionen i den 
fackliga tidningen Finansvärlden. Där påbörjades en het diskussion i nummer 1-0720, 
angående den så kallade säljhetsen inom banksektorn. Diskussionen startade i januarinumret 
och har fortsatt i samtliga utgivna nummer sedan dess. Vi kan alltså konstatera att frågan är 
aktuell och diskuteras. 

                                                 
16 Appelquist sid. 173 
17 Ibid., sid. 124, Statistik från riksbanken 
18 Ibid., sid. 126 
19 FI rapport 2007:5 sid. 10 
20 Finansvärlden nr 1, 2007 sid. 10-14 
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3. TEORETISK METOD 
Metod är ett tillvägagångssätt för att komma fram till ny kunskap21och i detta kapitel 
förklarar vi de teoretiska förutsättningar som har format denna uppsats. Syftet är att skapa 
förståelse för hur våra erfarenheter påverkat resultatet och vidare hur vi angripit vårt 
problem. Vidare motiverar vi de val av teorier vi har gjort och slutligen diskuterar vi de 
källor vi använt oss av i teorin. 
 

3.1 ÄMNESVAL  
Bankernas roll i samhället har förändrats under senare år, vissa av dem har gått från att vara 
institutionella organisationer till att vara vinstdrivande aktiebolag. Det är en tämligen stor 
kontrast och denna förändring har inte riktigt fått fäste i människors medvetande. 
Generaliserande går det att säga att den äldre generationen fortfarande till stor del lever efter 
devisen att banken kan och gör allt. De bockar och bugar för bankpersonalen och att byta 
bank för att de inte är nöjda, är det inte tal om. Den yngre generationen har starka drag av 
motsatsen, det har aldrig varit så lätt som nu att byta bank och kundlojalitet är något bankerna 
inte längre kan ta för givet, det gäller att erbjuda sina kunder det bästa, både produkter och 
service, för att de ska stanna kvar. 
 
Som anställd inom banksektorn har du två huvuduppgifter; du ska arbeta för att bankens 
resultat ska bli så bra som möjligt genom försäljning av produkter, samtidigt som du ska 
skapa en långsiktig relation till kunden och hjälpa till med dennes finansiella frågor. Där ska 
kundens intressen tas tillvara för att främja relationen samtidigt som den anställda ska se till 
att kunden har alla bankens produkter. Försäljningsstatistik, motivation och press från chefen 
att sälja mer, möten där försäljningsmål diskuteras, personliga uppföljningar och belöning, 
antingen individuellt genom lönesättning, eller på gruppbasis genom uppnådda 
incitamentsmål, påverkar personalen i försäljningen. Både banken och personalen gynnas av 
denna försäljning där banken får intäkter och personalen en ”pinne” till försäljningsstatistiken. 
Frågan är hur kundens behov samverkar med personalens vilja, och ibland press, att få ett 
streck till försäljningsstatistiken? Är dessa alltid harmoniserade, och om inte så är fallet, vad 
innebär detta?  
 
Vi valde att skriva om detta ämne för att båda författarna själva upplevt det ovan beskrivna 
problemet av kombinationen av försäljning och relationsskapande och reflekterat över hur den 
ökande inriktningen mot försäljning påverkar personalen som arbetar med detta. I samma 
veva som vi uppmärksammat det problem som personalen kan uppleva i dessa tider av högt 
satta försäljningsmål blossade det upp en debatt i bankernas facktidning Finansvärlden22. 
Artikelserien, och flera sidor med insändare, behandlar en konfliktsituation för personalen 
mellan bankens försäljningsmål och kundernas behov av bankens produkter. Som anställd ska  
kundrelationen vårdas genom att lyssna på kunden och skapa lösningar. Samtidigt är pressen 
att nå försäljningsmål stor, det är denna kombination vi behandlar i vår uppsats. 

                                                 
21 Halvorsen (1992) sid. 13 
22 För mer information läs debatten i Finansvärlden nr. 1-5 2007 
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3.2 FÖRFÖRSTÅELSE  
Förförståelsen är ofta en stor anledning till varför forskarna valt just det ämne de skriver om. I 
vårat fall var den största anledningen till valet av ämne att vi båda har erfarenhet av att arbeta 
som säljare på den undersökta banken. Vi har i arbetet upplevt den kombinerade rollen av att 
vara sälj- och serviceinriktad. I en undersökning som denna, där vi har tittat på en bransch där 
det arbetas extremt kundinriktat, kan det lätt bli stor fokusering på vad kunderna tycker. 
Personalens dagliga dilemman, att de både arbetar för att företaget ska gå med vinst och för 
att kunderna ska vara nöjda, förbises därmed. I ett sådant läge kan det vara svårt att titta på 
problemet enbart utifrån en synvinkel, speciellt med en stor insikt i organisationen/branschen, 
som författarna har i detta fall. Vi har båda arbetat som vikarier under semestrar och vid 
behov på olika kontor, Karolina sedan 1999 och Johan sedan 2005. Vår tidigare erfarenhet 
innebär att vi har en relativt god kännedom om branschen i stort och i synnerhet den bank som 
representerade vår undersökning. 
 
Försäljningsfokuseringen är inte unik för bankbranschen och vi har även upplevt förändringen 
i dagens samhälle, där det mesta nu för tiden går ut på att konsumera varor och tjänster. De 
som arbetar som säljare för företag arbetar ofta med konceptet merförsäljning, att alltid 
erbjuda kunden ytterligare något mer. Alltför att företagen ska gå med vinst. 
  

3.3 FÖRFATTARNAS SYN PÅ VETENSKAP OCH KUNSKAP  
Vi är inte mer än människor. När man som läsare/betraktare stöter på forskning är det viktigt 
att ha i åtanke att forskaren, såväl som läsaren, inte är en objektiv varelse. Människor har 
olika bakgrund, olika synsätt, olika sätt att tolka saker, och olika sätt att förmedla saker, detta 
påverkar all forskning och dess resultat. Detta i sin tur färgar vetenskapen eftersom den är 
utformad av människor. Forskarens värderingar, erfarenheter och intentioner styr 
uppbyggnaden av den forskning som genomförs.23 Vi har gjort vårt bästa för att ge en så bred 
bild som möjligt av hur bankerna agerar i kombinationen av att vara service- och samtidigt 
försäljningsinriktade organisationer. Vi menar dock att det är viktigt att vara medveten om att 
vad vi återger i de resultat vi kommit fram till är tolkningar och bearbetningar av insamlat 
material. Detta gör att det indirekt är färgat av oss författare trots att vi har gjort allt vi kunnat 
för att se det på alla tänkbara sätt, allt detta i den hermeneutiska24 andan. Eftersom vi är två 
forskare kan det dock argumenteras för att perspektivet blir bredare än vid en ensam forskares 
undersökning.  
 

3.4 ANGREPPSSÄTT 
Båda författarna är av den uppfattningen att en undersökning ska vara explorativ vilket 
innebär att om den är skickligt nog utförd, leder undersökningen till ny kunskap och nya sätt 
att se på en företeelse25 – öppna människors ögon. När studier används för att bygga upp en 
teori utnyttjas en induktiv tankemodell över problemet för att analysera materialet, snarare än 
en deduktiv.26 I denna forskning har vi använt oss av en blandning av ett induktivt och 
deduktivt angreppssätt vilket ger ett så kallat abduktivt27 angreppssätt. Vårt angreppssätt, 

                                                 
23 Johansson-Lindfors (1993) sid. 116 
24 Bryman (2002) sid. 25-27 
25 Merriam (1994) sid. 76 
26 Bryman (2002) sid. 249 
27 Patel & Davidsson (2003) sid. 23-25 
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abduktion, hade i huvudsak sex faser. Att vara abduktiv innebär att forskaren har en bild av 
verkligheten, vilket vi hade genom vår förförståelse (fas 1 - verklighet), som formas till en 
teori (fas 2 - teori). Teorin testas i verkligheten, vilket vi gjorde vid våra intervjuer (fas 3 - 
verklighet). Med en del av det empiriska materialet insamlat hade vi fått nya infallsvinklar 
som genererade utveckling av vår teori. Utifrån vår nya kunskap skapade vi ny teori (fas 4 - 
teori) mer specificerad mot problemet. Vi genomförde resterande av intervjuerna och läste 
mer litteratur (fas 5 - verklighet), vilket även det genererade ändringar i teorin och så var vi 
framme vid det slutgiltiga teorikapitlet (6 - slutfas). 
 

3.5 VAL AV TEORIER  
Val av teorier i forskningen beskriver inte bara forskarens teoretiska inriktning utan visar även 
vilka frågor som speglar undersökningen. Teorin i denna uppsats skapar en mening i den 
information som finns, den sammanfattar vad vi vet och ger en generell förklaring till den 
företeelse som undersöks28. När vi sökte teorier för att matcha vår frågeställning fann vi att 
just detta problem inte är särskilt utforskat och därmed inte befäst i någon enskild teori. Vi 
utgick ifrån den erfarenhetsmässiga grunden vi hade att stå på genom vår starka förförståelse, 
kombinerade det med uppsatsens problemområden, och kom fram till vad vi ville att vår teori 
skulle innehålla. De valda teorierna var inom områdena service, försäljning och prestation. Vi 
ville även behandla förändring och med stöd av vår handledare fick förändringen rubriken 
marknadsorientering. Vidare hade vi en teori om att arbetsplatskulturen hade en stor del i 
vårat formulerade problem. Genom det abduktiva angreppssättet, där studiens och författarnas 
utveckling skedde i en process, förändrades synen på vilka teorier som vi ville lägga 
tyngdpunkten på allteftersom vi läste mer litteratur och samlade in mer empiriskt material. 
Den abduktiva processen ledde oss fram till nulägets utformning av teorin, där fokus ligger på 
relationsmarknadsföring och målbaserat arbete, men kombinerat med de första teorierna vi 
hade tänkt oss. 
 
När teorierna används som ett verktyg i analysen, görs ett så kallat teoretiserande, vilket gör 
det möjligt att dra slutsatser om framtida konsekvenser av problemet29.  Nyckeln till 
teoriutveckling är däremot spekulation. Utifrån vad forskaren lärt sig under undersökningens 
gång genom litteratur, studier, och jämförelser mellan den kunskapen och vad som i nuläget 
är känt om samma sak, går det att komma med kvalificerade gissningar om vad som kan 
komma att hända i framtiden.30 
 

3.6 LITTERATUR 
När en undersökning påbörjas är det viktigt att se vilken tidigare forskning som är gjord på 
området och undersöka tidigare litteratur som finns skriven om problemet, annars är risken att 
undersökningen blir en kopia av tidigare studier eller upprepar andras misstag31. Genom att 
undersöka vilken tidigare forskning som har bedrivits på området går det även få en 
uppfattning om vilka forskare som har akademisk tyngd och vars litteratur är värd att fördjupa 
sig ytterligare i. Vi började vårat arbete med att söka böcker, tidskrifter och artiklar inom 
relationsmarknadsföring, service, prestationsmätning, försäljning, på bibliotek, i databaser och 
hemsidor på Internet. Utifrån vilka författare och ämnen vi fann genom denna efterforskning, 

                                                 
28 Merriam  (1994) sid. 68 
29 Ibid., sid. 152-153 
30 Ibid., sid. 153 
31 Ibid., sid. 74 
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smalnande vi av teoriområdet. Vi siktade i huvudsak in oss på områdena 
relationsmarknadsföring och prestationsmätning, och använde dessa som sökord i databaserna 
Emerald och Business Source Premier för att hitta artiklar om ämnet. De artiklar vi fann som 
kändes relevanta gav oss vidare förslag på författare som var aktuella och hade akademisk 
tyngd inom områdena. Vi tittade närmare på de källorna och valde ut de vi ansåg vara mest 
givande och relevanta för vår forsknings framsteg.   
 

3.7 DISTANSERING 
Inför en undersökning görs ett stort antal val rörande t.ex. frågeställning, metoder och hur 
resultaten ska presenteras. Faktorer såsom personliga erfarenheter, kunskap och den miljö vi 
verkar i kommer att påverka dessa val och i denna mening kan det ifrågasättas om 
samhällsvetenskaplig forskning kan uppnå total objektivitet.32  Med en tidigare relation till 
forskningsobjektet, som vi har, blir detta ännu mer aktuellt. Exempel på sådan påverkan är att 
intervjusituationer kan påverkas av att kritiska frågor inte tas upp i intervjuer med chefer eller 
att intervjuaren väljer sida och inte låter respondentens tankar komma fram. Även 
presentationen av materialet kan påverkas genom att upplägget och urvalet av data anpassas 
till att bevisa egna åsikter istället för att redovisa respondenternas. Den existerande relationen 
kan helt enkelt innebära att rollen som forskare påverkas och att undersökningen blir mindre 
objektiv. Under undersökningen har vi hela tiden försökt att hålla frågan om distansering i 
medvetande och tvingat varandra till att motivera de val som har gjorts. Vi menar att den 
kritiska granskning av arbetet som vi härigenom åstadkommit ökat objektiviteten och 
möjliggjort en relativt hög grad av distansering från forskningsobjekten.  
 

3.8 RELIABILITET OCH VALIDITET  
Reliabilitet och validitet utgör viktiga kriterier när det gäller att få en bild av kvaliteten på en 
forskning. Dessa begrepp sägs dock vara svåra att applicera på kvalitativa undersökningar då 
de mäter huruvida ett mått är stabilt eller inte, reliabilitet33, och huruvida det som observeras, 
identifierar eller mäter det man säger att det gör, validitet34. Bryman menar att det i kvalitativ 
forskning borde användas alternativa kriterier vid bedömningen av kvaliteten, detta för att 
uttrycken reliabilitet och validitet på kvalitativa undersökningar förutsätter att det är möjligt 
att komma fram till en enda och absolut bild av den sociala verkligheten, vilket är näst intill 
omöjligt. Han citerar två författare, Guba & Lincoln (1985 och 1994), som föreslår två 
grundläggande kriterier för bedömning av kvalitativ forskning, nämligen trovärdighet och 
äkthet. Båda dessa begrepp innehåller kriterier som bör tas i beaktning vid tillämpning på ens 
forskning. För trovärdigheten av en studie bör tillförlitligheten, överförbarheten, pålitligheten 
och möjligheten att styrka och konfirmera studien, diskuteras.35 I undersökningen tittade vi på 
bankpersonalens upplevelse av det formulerade problemet. Eftersom författarna har erfarenhet 
av ingå i den undersökta gruppen beskrivs den med en förståelse (och förhoppningsvis 
tillförlitlighet) som är svår att åstadkomma utan erfarenhet. En kvalitativ studie är mer djup än 
bred och speglar ett visst problem i en viss miljö. Detta gör att resultaten från vår studie är 
komplicerade att överföra på andra studier. Huruvida vår studie håller i en annan situation 
eller vid en senare tidpunkt måste undersökas empiriskt innan det går att uttala sig om det. För 
att bedöma pålitligheten bör det antas ett granskande synsätt, vilket vi vill påstå att vi gjort. Vi 

                                                 
32 Holme & Solvang 1997, sid. 329-330 
33 Bryman (2002) sid. 43 
34 Ibid., sid. 257 
35 Ibid., sid. 258-261 
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har i metodavsnitten redogjort för alla faser i forskningsprocessen. Vidare har vi låtit personer 
kritiskt granska vår undersökning och den text vi producerat för att få hjälp att bedöma 
kvaliteten. Sista kriteriet för att kunna påvisa trovärdigheten, är möjligheten att kunna styrka 
och konfirmera utförandet och slutsatserna i denna forskning vilket vi anser oss kunna göra 
eftersom forskningen präglas av noggrant registrerande och tydligt visande på utförandet av 
den genom källhänvisningar och metodkapitel.36  
 
För äktheten av studien väcks några mer generella frågor kring forskningsproblemet, som t.ex. 
om forskningen ger en rättvisande bild av de olika åsikter som finns i den grupp av människor 
som studeras, om undersökningen hjälper de personer som medverkat och bidrar till att 
komma fram till en bättre förståelse av sin sociala situation och hur andra personer i miljön 
upplever det diskuterade problemet.37 När det kommer till vår studie hoppas vi att den gjort 
personalen uppmärksam om det studerade problemet och förhoppningsvis bidragit till en viss 
kartläggning av hur utbrett problemet är. Detta för att personalens mod att diskutera och 
ifrågasätta problemet ökar om de vet att de är flera som känner samma sak. Vidare är det en 
hjälp för ledningen att ta itu med frågor i ett tidigt skede. 

                                                 
36 Bryman (2002) sid. 258-261 
37 Ibid., sid. 261 
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4. PRAKTISK  METOD 
”Man ska bara lita på statistik när man själv har fått förfalska den”38 sa Winston Churchill 
en gång i tiden. Även om denna inställning är överdrivet dyster så menar vi att forskning 
präglas av de val som görs och den miljö den utförs i. I detta kapitel hoppas vi kunna ge en 
bild av de faktorer och valmöjligheter som påverkat insamlingen av denna undersöknings 
empiriska material. 
 

4.1 METODVAL  
Val av metod är något som måste göras inför varje undersökning, vissa gånger är detta valet 
mer eller mindre självklart men ibland innebär det en svår avvägning. För oss så kändes valet 
av metod ganska naturligt. Anledningarna till att vi valde att genomföra en kvalitativ 
undersökning var flera. Syftet med undersökningen kan sammanfattas som att fånga upp 
djupare tankar och känslor angående upplevelserna rörande marknadsorientering och 
försäljningsmål. Med detta i åtanke förefaller en kvalitativ undersökning vara mest lämpad39. 
Trots att vi hade relativt stora förkunskaper om ämnet ansåg vi också att ett gradvist lärande 
behövdes där vi kunde utveckla frågeställningarna under undersökningens gång baserat på de 
svar vi fick av olika respondenter. Intervjuformen passar bra för detta då den ger chansen för 
oförutsedda ämnen att dyka upp.40 Det främsta skälet till att använda sig av en kvantitativ 
undersökningsform skulle vara den ökade generaliserbarheten som detta skulle kunna 
innebära.41 Vi menar dock att undersökningen skulle ha tappat i djup och anser att detta skulle 
innebära en större förlust för slutresultatet med tanke det valda problemområdet. 
 

4.2 INSAMLANDET AV DATAMATERIAL  
Det empiriska materialet i denna undersökning består enbart av primärkällor. Sekundärkällor i 
form av artiklar har använts till bakgrundsbeskrivning samt små delar av teorin. De består dels 
av publicerade forskningsartiklar som vi menar har hög trovärdighet. För artiklar hämtade 
från tidningen ”Finansförbundet”, som facket med samma namn står bakom, kan risken för 
subjektivitet vara högre. Denna källa är liten i storlek och betydelse för uppsatsen som helhet 
och har framförallt funktionen av att visa att en debatt förs om ämnet. Tack vare detta menar 
vi att trovärdigheten inte påverkas i någon större utsträckning. Däremot finns det en rad 
bakgrundsfaktorer som är värda att diskuteras angående förutsättningarna för insamlandet av 
det egna datamaterialet, vilket görs nedan. 
 

4.2.1 VAL AV RESPONDENTER  
Begränsningar i resurser, såväl ekonomiska som tidsmässiga, innebär att forskning nästan 
alltid måste utföras på ett urval av enheter istället för hela populationen. Forskarens val (som 
det handlar om i icke slumpmässiga urval) av respondenter kan i hög grad komma att påverka 
utgången av undersökningen.42 I vårt fall var det första beslutet vi stod inför vilken grupp vi 
skulle utföra intervjuerna med. Banksektorn var redan definierad genom frågeställningen men 
inom denna kan det tänkas finnas flera alternativ såsom att fokusera på sektorn som helhet 

                                                 
38 http://www.livet.se/ord/k%C3%A4lla/Winston_Churchill/75  
39 Patel & Davidson (1993) sid. 13 
40 Jacobsen (1993) sid. 19 
41 Holme & Solvang (2001) sid. 80 
42 Ibid., sid. 101 
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eller på en specifik bank. Vi valde att fokusera på en specifik bank, dels p.g.a. tidsmässiga 
begränsningar men också för att uppnå ett större djup i undersökningen. En annan sak som 
spelade in var att vi genom våra tidigare kontakter med banken ansåg att det fanns goda 
möjligheter till åtkomst till relevanta intervjupersoner inom denna.  
 
Det valda perspektivet, med personalen i centrum, gjorde att en fördelning med majoriteten av 
respondenterna tagna ur denna grupp kändes naturlig. Att klassificera alla som inte har en 
ledningsfunktion inom en organisation som ”personalen” innebär naturligtvis en 
generalisering. Inom den valda banken kan det sägas finnas det två huvudgrupper av personer 
med kundkontakt, banksäljare och rådgivare av olika slag. Rådgivarna har oftast en mer 
varaktig relation till kunderna med återkommande besök, en roll som kan liknas vid en 
personlig kontaktman. Vi menar att en viktig del av marknadsorientering är 
individualiseringen av kunden och dennes nuvarande och framtida behov. Den varaktiga och 
mer personliga relationen som är grunden för rådgivaren kan tänkas vara väl harmoniserad 
med denna marknadsorientering. Utmaningen ligger som vi ser det i att skapa denna relation i 
det flyktigare mötet i ”kassan”.  
 
I rådgivarrollen menar vi att det är troligt att många av de mjukare frågorna fångas upp 
relativt bra när försäljningsstatistik används som prestationsmätning. Bra service, trevligt 
bemötande och kundupplevd nytta kan här tänkas ”belönas” eller fångas upp genom framtida 
affärer. Banksäljarna har å andra sidan framförallt kortare och oplanerade kundmöten med 
vad som på bankspråk kallas för ”spontankunder”. I dessa relationer blir förhållanden mer 
flyktiga och slumpmässiga då de allra flesta kontakter helt enkelt styrs av vem som står på tur 
när banksäljaren är färdig att hjälpa nästa kund. Serviceaspekten och de mjukare frågorna kan 
här tänkas få en mindre betydelse för en försäljning. Detta då kundmötet är av kortvarig art 
och ett eventuellt återbesök för senare beslut angående köp, med hög sannolikhet innebär att 
någon annan banksäljare får försäljningen registrerad på sig. Med tanke på detta blir 
omedelbar försäljning av större betydelse och det långsiktiga relationsskapandet återspeglas 
mindre i försäljningssiffror.  
 
Skillnaden i kundrelation innebar att vi hade en tanke redan innan intervjuerna genomfördes 
om att den största delen av dem borde genomföras med banksäljare. Majoriteten av de 
vardagliga servicesysslorna hanteras också i kassan av banksäljarna vilket innebär att det är 
här som den kombinerade yrkesrollen, service och försäljning, är tydligast. Vi valde dock att 
genomföra en intervju med en rådgivare för att se om detta stämde och då denne bekräftade 
stora delar av våra tankar fokuserade vi därefter helt på banksäljare. För att fånga upp hur 
organisationen ser på och arbetar med dessa frågor ansåg vi även att det var viktigt att få ett 
perspektiv från ledningen. Vi genomförde tre intervjuer med personer från denna urvalsgrupp. 
 
För att få en bredare bild och minska betydelsen av kontorsspecifika faktorer beslutade vi oss 
för att genomföra intervjuerna på två olika kontor och med personer med olika erfarenheter 
och egenskaper. De faktorer vi tog hänsyn till var framförallt antal arbetade år inom banken 
och kön. Vi valde att intervjua tre personer ur personalgruppen från respektive kontor. På 
varje kontor ville vi ha en person med relativt få antal år inom banken, en med medellång 
erfarenhet och en med hög grad av erfarenhet. Anledningen till detta var att vi hade en teori 
om att detta påverkade hur respondenterna upplevde forskningsområdet och vi ville 
härigenom fånga upp olika perspektiv och få en stor variation mellan respondenterna. Vi 
lyckades utifrån detta lokalisera fem respondenter. I urvalet mellan respondenter som passade 
våra bakgrundskriterier söktes personer med olika erfarenheter då detta resulterar i ett rikare 
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material.43 Exempel på dessa erfarenheter är tidigare arbeten och bostadsorter. Till den sjätte 
intervjun fick vi hjälp av banken med en för oss okänd respondent då vi inte kände till någon 
lämplig kandidat. Totalt så genomfördes nio intervjuer, tre med personer på 
ledningspositioner, fem med banksäljare och en med privatrådgivare. 
 

4.2.2 ACCESS 
Den första kontakten vi tog var med bankens chef över Umeå regionen då vi såg ett 
godkännande från denne som en förutsättning för att få till stånd de intervjuer vi eftersträvade. 
Den positiva respons vi fick innebar att vi gick vidare med att kontakta de individer vi var 
intresserade av att intervjua. Att vi hade fått ett godkännande från chefshåll var säkert en av 
anledningarna till att vi fick ett oerhört positivt gensvar och kunde genomföra alla de 
intervjuer vi önskade. 
 

4.2.3 INTERVJUUTFÖRANDE  
En intervjusituation är ett socialt samspel mellan respondent och intervjuare och påverkas 
därigenom av en rad faktorer. Aktörernas agerande har en ömsesidig påverkan och en 
medvetenhet om detta från forskarens sida är nödvändig för att uppnå ett bra resultat. Vi har i 
våra intervjuer använt oss av en relativt låg grad av standardisering och bara utgått från en 
grovt utformad intervjumanual över de ämnen som vi velat täcka under intervjun.44 
Anledningen till detta är att vi velat ge den intervjuades allmänna upplevelser utrymme och 
försöka undvika att styra inriktningen i alltför hög utsträckning.  
 
Holme och Solvang beskriver den kvalitativa intervjun utifrån fyra aspekter som påverkar 
resultatet; teman, roller, aktörer och kulisser.45  
 
Tema handlar om det ämne som ska avhandlas och de svårigheter som kan uppstå i samband 
med att dessa kan vara mer eller mindre känsliga. Det tema som vi har haft för intervjuerna 
skulle kunna beskrivas som varken neutralt eller överdrivet känsligt. Att diskutera, värdera 
och framföra sina känslor angående strukturer och arbetssätt på sin arbetsplats innebär till viss 
del att arbetskollegor och chefer kommenteras. Situationen på arbetsplatsen kan inte beskrivas 
som ett neutralt ämne men är samtidigt förmodligen mindre känsligt än många andra, mer 
privata ämnen. Sammantaget upplever vi dock inte att detta varit något stort problem under 
våra intervjuer utan respondenterna har framstått som relativt frispråkiga.  
 
Med Roller menas det sätt som intervjuaren och den intervjuade förväntar sig att parterna ska 
uppträda. Här menas inte bara de förväntningar som finns inbäddade i de roller som 
uppkommer under intervjusituationen utan även eventuella tidigare relationer kan påverka. 
Den största påverkan detta haft på våra intervjuer är förmodligen på de med personerna i 
ledningsfunktion genom att vi arbetat inom banken och därmed kan sägas ha haft en tidigare 
relation. Hur mycket detta påverkat oss själva i intervjusituationen är givetvis väldigt svårt att 
veta, dock har vi valt att inte intervjua personer i ledningsfunktion som vi själv har haft som 
närmsta chef. I intervjuerna med personalen tror vi att våra bakgrunder inom banken kan ha 
lett till att intervjupersonerna har känt en större tillhörighet med oss vilket kan ha lett till en 
ökad öppenhet. Det negativa med denna roll kan dock vara att personen genom detta blivit 

                                                 
43 Holme & Solvang 2001, sid.101, 104 
44 Patel & Davidsson (1991) sid. 61 
45 Holme & Solvang (2001) sid. 106-107  
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mindre frispråkig angående kollegor och eventuellt eget handlande som står i konflikt med de 
accepterade normerna på arbetsplatsen Detta är dock ingenting som vi har tyckt oss märka av 
i intervjusituationen. Vi har båda varit med under alla intervjuer, att vara två stycken 
intervjuare kan tänkas innebära att stämningen blir allvarligare, mer av en utfrågning än ett 
samtal. Rollerna kan härigenom påverkas mot att respondenten upplever att denne är ett 
forskningsobjekt och därför inte känner sig trygg i situationen. Intervjuerna har hållits på 
respondentens ”hemmaplan”, i deras arbetsmiljö. I kombination med vår bakgrund inom 
banken och att vi försökt skapa en känsla av samtal tror vi att detta inneburit att balanserade 
roller har uppnåtts i intervjuerna 
   
Aktörens förmåga handlar om hur intervjuaren handskas med den sociala interaktion som en 
intervju handlar om. Exempel på detta är att inte få den intervjuade till att avslöja mer än vad 
denne vill eller att skapa rätt stämning genom att tyda de signaler som intervjupersonen ger. 
Erfarenhet av intervjusituationer kan tänkas vara en viktig faktor för kvaliteten i agerandet 
från intervjuaren och efter att ha bearbetat det insamlade materialet tror vi att ett gradvis 
utvecklande har skett på denna front. Sett ur denna aspekt har kvaliteten på materialet blivit 
bättre på de senare intervjuerna. Den förändring som vi tycker oss märka handlar framförallt 
om hur intervjuerna styrs mer mot forskningsområdet och hur uppföljningen av intressanta 
åsikter och påståenden blivit bättre. 
 
Kulisser syftar på den fysiska miljö som intervjun utförs i och hur detta påverkar 
intervjusituationen. Alla intervjuer i denna undersökning utfördes i avskilda rum i bankens 
lokaler. Vi är medvetna om att genomförandet av intervjuerna i en ”arbetsmiljö” kan ha 
påverkat intervjupersonerna. Trots detta valde vi denna lösning då vi ansåg att en god tillgång 
till intervjupersoner var viktigare och att detta uppnåddes bäst genom att intervjuerna skedde 
under arbetstid och utan att personen skulle behöva förflytta sig till en annan lokal. Vi menar 
också, som konstaterat, att genomförandet av intervjuerna på respondentens ”hemmaplan” 
kan innebära en ökad trygghetskänsla och därmed öppnare intervjuer.    
 
En av fördelarna med att använda sig av en kvalitativ metod är att undersökningen blir mindre 
styrd av forskaren genom att det är respondentens upplevelser och åsikter som styr intervjun. 
För att täcka de områden som är av intresse kan en intervjumanual vara bra. Vi har i denna 
undersökning utvecklat vår intervjumanual mellan intervjuerna tack vare den ökade förståelse 
och de problem vi stött på. Av naturliga skäl har vi även använt olika intervjumanualer för 
ledningen och personalen (se appendix 1 och 2).  
 

4.3 BEARBETNING  
En följd av att använda sig av kvalitativ datainsamling är att resultatet av datainsamlingen 
kommer i oorganiserad och ostrukturerad form. Detta innebär att forskaren måste göra någon 
form av organisering av materialet efter att datainsamlingen är gjord.46  
 
De nio intervjuerna som vi genomfört, transkriberades och resulterade i ett omfattande 
datamaterial. För att bearbeta detta gjorde vi något som kan betecknas som en helhetsanalys47 
där vi började med att läsa igenom materialet och ställa upp ett antal kategorier. Efter detta 
ställde vi upp mer specifika frågeställningar angående de utvalda kategorierna, vilket är steg 
två i en helhetsanalys. Den sista fasen som utfördes i struktureringen var sedan att återigen gå 

                                                 
46 Holme & Solvang (2001) sid. 139 
47 Ibid., sid. 141 
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igenom materialet, sortera ut det som var relevant utifrån kategorier och de frågor som vi ville 
ha besvarade, samt att dela in detta material i problemområden. Problemområdena var 
utformade som de teorier vi hade ställt upp i början; service, försäljning, prestationsmätning 
och arbetsplatskultur och marknadsorientering. När relationsmarknadsföring blev aktuell som 
teori gick vi igenom det empiriska materialet igen och tog ut de delar som behandlade ämnet.  
 

4.4 KÄLLKRITIK  
Genom de förkunskaper vi hade och den goda tillgången till information från bankens sida 
anser vi att urvalet av respondenter resulterade i en bra kombination av erfarenheter och 
åsikter. I ett av fallen valde, som konstaterat, vår kontaktperson inom banken ut respondenten 
utifrån de bakgrundsvariabler vi önskade. Den påverkan detta kan ha haft på undersökningen 
anser vi vara marginell då resterande delen av respondenterna valts av oss själva. Vår 
bakgrund inom banken och att urvalet av respondenter var icke-slumpmässigt kan däremot i 
högre grad tänkas ha påverkat materialet. Vår strävan var att hitta personer med olika 
bakgrunder och egenskaper(såsom kön och antal arbetade år inom banken), vi hoppas därför 
ha kunnat minimera den eventuella snedfördelning i respondenter som ett subjektivt urval 
innebär. En annan sak som kan tänkas ha påverkat datamaterialet är tidigare relationer med 
respondenter då vi i vissa fall arbetat ihop. Den upplevelse vi har av intervjuerna är dock 
snarare att detta resulterat i ett rikare material då respondenterna vågat uttrycka sina åsikter 
och känt sig trygga i situationen, än att det gett upphov till populism eller påverkan på de svar 
vi fått. Detta baserar vi på jämförelser med de intervjuer där vi saknar tidigare relationer. 
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5. TEORI 
Den teori som behandlas i detta avsnitt fungerar som en grund för analysen av det empiriska 
materialet. Vi inleder med en diskussion kring marknadsorientering som begrepp och dess 
koppling till försäljningsorganisationen för att därefter behandla teorier rörande service- och 
säljfunktioner. Personalens roll som relationsbyggare diskuteras innan målarbete och 
prestationsmätningars påverkan på arbetet avslutar kapitlet. 
 

5.1 MARKNADSORIENTERING – BÖRJAN TILL FÖRÄNDRING  
Marknadsorientering är ett begrepp som numera används flitigt i ekonomiska sammanhang. 
Ett marknadsorienterat företag utgår främst från kundernas behov och det är snarare regel än 
undantag att idag använda uttryck som ”kunden i fokus” i tjänsteproducerande organisationers 
marknadsföring.48 
 
Övergången från en produktorienterad inställning till ett marknadsorienterat synsätt kan 
förklaras som en övergång från ett inifrån-och-ut-perspektiv till ett utifrån-och-in-
perspektiv.49 Ett utifrån-och-in-perspektiv innebär, som beskrivet ovan, att organisationers 
agerande allt mer styrs av kundernas behov och önskemål50 och att det arbetas för att 
underlätta för kunden i dess vardag. Detta innebär mentala förändringar hos organisationen 
och parter involverade. Utifrån det drar vi slutsatsen att ett införande av marknadsorientering 
bygger på att sprida en mentalitet genom hela företaget, en process som tar tid och kan 
innehålla förändringar i yrkesroller, arbetssätt, värderingar och ledord, vilket alla påverkar 
personalen.  
Marknadsorientering bidrar till att differentiera organisationen mot sina konkurrenter och 
tydliggöra det budskap den vill kommunicera till kunderna. Begreppet marknadsorientering 
inkluderar service till kunderna, det produktutbud som erbjuds, och hur personalen arbetar för 
att ge kunderna den service och de produkter som finns. Marknadsorientering är även ett steg 
för varje bank att öka sina marknadsandelar och innebär ett ökat tryck på personalen att binda 
kunderna till ”sin” bank genom produktförsäljning.  
 

5.2 RELATIONSMARKNADSFÖRING OCH RELATIONER  
En relations beståndsdelar är allt som förknippas med den som personen/organisationen har 
en relation till. Relationen mellan banken och dess kunder består av alla de sätt som kunden 
kommer i kontakt med organisationen på, exempelvis genom en hemsida, kontor eller 
marknadsföring. Det blir allt vanligare att kunder numera ses som en partner i en relation än 
någon som bara sporadiskt anlitar eller köper något av ett företag51. Att bygga en långsiktig 
relation har kommit att bli en del i servicekvaliteten som många företag satsar på att erbjuda, 
speciellt i tjänsteproducerande organisationer. Kundstrukturen i bankvärlden är av tradition 
baserad på långvariga kundförbindelser, både vad gäller företag och privatpersoner52, vilket 
de har en stor fördel av att vara om relationerna sköts rätt. Idag är kunderna alltmer 
ekonomiskt medvetna, har bättre utbildning och ställer därmed högre krav på bankerna nu än 
tidigare. Detta innebär att det blir allt viktigare att vårda den redan uppbyggda kundbasen än 
                                                 
48 Jaensson (1997) sid. 2 
49 Ibid., sid. 2 
50 Ibid., sid. 2 
51 Grönroos (2002) sid. 33 
52 Eriksson (2006) sid. 48 
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att ha fokus på att attrahera nya kunder.53 Att vårda de befintliga kunderna gynnar relationen 
och leder till att lojaliteten ökar. Eftersom lojala kunder förutsätts vara mer lönsamma än icke 
lojala kunder54 är kundvård en lönsamhetsfaktor. Det är de anställda som arbetar för att lyckas 
skapa, bygga och förstärka relationer mellan organisationen och kunden. En hörnsten i att 
lyckas med en serviceinriktad marknadsorientering är att organisationen förstår, och 
kommunicerar det vunna värdet av rätt bemötande i varje servicemöte. Om service 
kommuniceras rätt, främst genom internmarknadsföring, och uppmuntras och belönas, är det 
mer troligt att de anställda arbetar för att företaget ska lyckas inom området.  Mervärdet för 
organisationen att de anställda känner att deras engagemang i varje möte med en kund är av 
stor betydelse eftersom kvaliteten och ryktet om organisationen befästs i det aktiva mötet.  
 
Relationsmarknadsföring är en bra utgångspunkt för hur organisationer jobbar för att 
bibehålla sina kunder i ett långsiktigt perspektiv. Målen med relationsmarknadsföring är att få 
kunder till sitt företag, och behålla dessa. Om kunderna redan finns, som de gör i de svenska 
bankerna, bör organiationen i relationsbyggandet gå vidare på vägen mot att tillfredsställa 
kunden, se till att bevara den och slutligen intensifiera eller förhöja kundrelationen.55 
Bankerna arbetar för detta genom att segmentera sin kundbas så att de kan möta kundens 
behov med rätt kompetens. En fördel för banken, utöver att de möter kundens behov med rätt 
kompetens när kundbasen segmenteras, är att de utefter respektive kunds lönsamhet kan 
anpassa produkter och tjänster och vidta åtgärder för att erbjuda kunden rätt anpassad 
produkt.56 Bankerna menar att de arbetar med relationsmarknadsföring för att skapa en 
långsiktig relation med kunden, men frågan är om detta alltid stämmer.  
 
Vi menar att relationsorientering blir allt viktigare för bankerna i takt med att 
valmöjligheterna ökar. Då produkterna ofta är ganska likvärdiga blir relationsbyggande ett 
sätt att differentiera sig, ett alternativ till att konkurrera, huvudsakligen med priser. Bilden 
nedan visar skillnaderna mellan transaktionsorienterad och relationsorienterad 
marknadsföring57. 
 

 
 
Transaktions- och relationsmarknadsföring kan benämnas marknadsorienterat respektive icke-
marknadsorienterat utbyte58. Bankerna står någonstans mittemellan och utnyttjar transaktions- 

                                                 
53 Jaensson (1997) sid. 7 
54 Corvellec & Lindquist (2005) sid. 25 
55 Zeithaml & Bitner (2003) sid. 158-159 
56 Grönroos (2002) sid. 169-171 
57 Echeverri & Edvardsson (2002) sid. 47 
58 Eriksson (2006) sid. 87 

Transaktionsmarknadsföring 

� Fokus på försäljning 
� Produktens egenskap i fokus 
� Kort tidsperspektiv 
� Svag betoning på kundvård 
� Begränsat kundåtagande/engagemang 
� Begränsade kundkontakter 
� Kvalitet i huvudsak en produkt- och 

produktionsfråga. 

Relationsmarknadsföring 

� Fokus på kundtrohet 
� Kundnyttan i fokus 
� Långt tidsperspektiv 
� Stark betoning på kundvård 
� Starkt kundåtagande/engagemang 
� Intensiva kundkontakter 
� Kvalitet berör allt och alla 

Källa; Echeverri & Edvardsson (2002) sid. 47 
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respektive relationsmarknadsföring växelvis. Ur en banks perspektiv inom 
transaktionsmarknadsföring ska aktörerna, både bankrådgivarna och kunderna, vara 
välinformerade så att de ska kunna göra de rationella val som krävs för att leda fram till 
bankaffärerna.59   
 
Frontpersonalens förmåga att hantera den sociala interaktionen med kunden är en viktig del i 
det långsiktiga relationsskapandet mellan tjänsteföretag och kund. Allt fler forskare hävdar att 
nyckeln till framgång för tjänsteföretag är att skapa lojala kunder. Att skapa relationer leder 
inte alltid till lojalitet, men att ha en relation utgör en viktig del i lojaliteten och lojala kunder 
är för det mesta lönsamma kunder60. I servicemötet är det personalen som står i blickfånget 
och bör studeras närmare eftersom de genomför servicen som företaget tillhandahåller. Bl.a. 
uppfattas servicemötet som ett sätt att visa upp och sälja in företagets tjänster61. Personalens 
hantering av den sociala interaktionen, det vill säga servicemötet mellan tjänsteföretaget, i 
detta fall banken, och kund, är av avgörande vikt för kundens upplevelse av tjänsten som 
erbjuds. Servicemötet har väsentlig betydelse för ett tjänsteföretags framgång och utgör en 
viktig del i relationsskapandet.62 Det har i studier visat sig att kunder både observerar och 
reflekterar över personalens ansträngningar under tjänsteprocessen. Detta gör att de anställda 
måste göra sitt yttersta i kundmötet för ett företags fortsatta framgång eftersom kundens 
tillfredsställelse i servicemötet påverkar kundens återköpsintentioner och kundlojalitet.63 
 

5.3 SERVICE 
Företag får allt svårare att skapa variation i deras produktutbud och därmed särskilja sig från 
varandra på ett konkurrenskraftigt sätt. Detta leder till nya metoder för hur företag 
marknadsorienterar sig. Ett bra, och numera vanligt, sätt att bygga och stärka relationen med 
kunderna är genom ökad service.64 Detta gäller även för bankbranschen, där bankernas 
produkter och tjänster blir alltmer lika och det bästa sättet att sticka ut är genom att satsa på  
kvalitet till kunderna genom extra bra service. Ett exempel på detta är att en av Sveriges 
storbanker har ”Bäst på Service” som dess nya ledord. 
 
Service är ett brett begrepp som går att passa in på många olika områden. En definition av 
service, skapad av Kotler, säger att ”en service är varje handling eller prestation som en part 
kan erbjuda en annan, vilken i huvudsak är immateriell och inte resulterar i något 
ägandeskap. Dess produktion kan, men behöver inte, vara bunden till en fysisk produkt.”65.  
 
Servicens heterogena karaktärsdrag, t.ex. att den är abstrakt och inte kan sparas inför 
kommande konsumtion innebär att innehållet kan variera vid olika konsumtionstillfällen och 
beroende på vem som utför servicen66. Detta innebär att som serviceföretag är det viktigt att 
anställa ”rätt” personal, det vill säga människor som är utåtriktade och har en vilja att ge 
service. Viktiga faktorer för bankanställda är att de innehar social kompetens och är duktiga 
att anpassa sig till olika kunders krav och situationer67. Som banksäljare och arbetande i 

                                                 
59 Eriksson (2006) sid. 87-89 
60 Grönroos (2002) sid. 19 
61 Corvellec & Lindquist (2005) sid. 13 
62 Ibid., sid. 13 
63 Mohr & Bitner (1995) sid. 250 
64 Kotler (2003) sid. 443 
65 Ibid., sid. 444 
66 Corvellec & Lindquist (2005) sid. 12 
67 Ibid., sid. 38 
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fronten hanteras ärenden alltifrån en insättning som tar två minuter, till ett avslut av ett 
dödsbo som kräver att kunden har med sig rätt papper och information och tar betydligt längre 
tid i anspråk, vilket gör mångsidighet och flexibilitet viktigt. 
 
Det kan vara stor skillnad på hur företag tycker de levererar service och hur kunderna 
upplever att de levererar service. För att kunna utvärdera kvaliteten på servicen är det viktigt 
att ha klart för sig vad service är för sitt företag och för kunden, annars är en 
kvalitetsutvärdering värdelös. Anledningen till att det är så viktigt att definiera vad service är, 
är för om organisationens och kundernas uppfattning om betydelsen av service skiljer sig åt, 
blir resultatet att organisationens arbete sker i tron att det är det rätta för kunden, medan det i 
själva verket inte alls behöver vara det som organisationen levererar som kunderna vill ha. En 
sådan missuppfattning skulle leda till att allt arbete på att förbättra servicekvaliteten för 
kunden inriktar sig på fel faktorer och företaget, i detta fall banken, levererar inte den kvalitet 
de trott. En vedertagen definition av servicekvalitet är ”kundens upplevelse av utförandet” 
vilket gör det ännu viktigare att veta vad service är innan organisationen säger att de levererar 
service till kunderna.68 Eftersom god servicekvalitet är en del av kundens upplevelse av 
företaget kan förbiseende av denna ha förödande konsekvenser för lönsamheten. 
 

5.3.1 MÖTET MED KUND  
Serviceföretagens viktiga uppgift är att, tillsammans med sin personal och sina kunder, skapa 
goda möten med kunderna. Detta ställer höga krav på banksäljarna som arbetar i frontlinjen. 
Det har stor betydelse att personalen är medveten om sitt kroppsspråk och t.ex. med ett leende 
och en blick noterar kunden och visar att den är i fokus, om än bara för en kort stund. Arbetet 
direkt med kunder kan inom bank bestå av ända upp till hundratals servicemöten per dag. Att 
personalen kanske inte klarar av att genom hela dagen vara lika alert och trevlig skapar en 
intressant situation där det går att ställa sig frågan vilka servicemöten som prioriteras? Kan 
det vara så att individen är trevligare i ett möte där den ser att det verkar att denne kommer att 
få till stånd en försäljning och mindre engagerad i de möten där det inte går att sälja 
någonting?  
 
I tjänsteorganisationer får kvalificerade, personliga servicemöten allt större betydelse. 
Kunderna blir allt mer specifika i sina krav på tillit, flexibilitet och problemlösning och ställer 
på så vis allt högre krav på det personliga mötet. Detta ställer i sin tur krav på personalens 
mentala närvaro och förmåga att känna av, läsa in och lyssna till kundens situation för att ta 
ett större ansvar i relationen till kunden. Personalens vilja och förmåga att agera i kundmötet 
och utgå från individens specifika behov och situation är helt avgörande för tjänstens kvalitet 
och effektivitet.69   
 
Bra service är ett relativt mått70. Organisationen kan ha en riktlinje att med sitt kvalitetsmått 
försöka uppnå ”noll förlust i förtroende”, inte på vad kunderna kallar ”noll fel”. Banken bör 
betjäna kunderna så att de vet att de får den rätta informationen och därmed förutsättningarna 
för att ta de finansiella beslut som de vänt sig till banken för att lösa. Att utelämna eller att ge 
ofullständig information kan påstås vara att svika kundernas förtroende.71 
 

                                                 
68 Grönroos (2002) sid. 75, Jaensson (1997) sid. 33 
69 Corvellec & Lindquist (2005) sid. 107-108 
70 Grönroos (2002) sid. 144 
71 Hart & Johnson (1999) sid. 9-19, Grönroos (2002) sid. 145 
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5.3.2 FÖRETAGSKULTURENS BETYDELSE FÖR SERVICE  
Företagskultur har stor inverkan på de handlingar som utförs i ett företag. Genom 
företagskulturen kommuniceras det osynliga budskapet till de anställda vad som värderas i 
företaget, det kan kallas för det interna klimatet. Företagskulturen kommuniceras inte alltid 
öppet och tydligt, vilket gör att den inte alltid är lätt att urskilja, men den finns alltid där. 
Företagskulturen är en följd av företagets förflutna och ger stabilitet, mening och 
förutsägbarhet åt företaget.  
 
Grönroos skriver om kulturen i ett företag och hur den påverkar genomförandet av 
strategierna som har satts upp inom organisationen. Vill en bank kommunicera att den 
värdesätter en relationsinriktad strategi måste ledningen för organisationen tydligt visa att det 
är relationen som värdesätts i samverkan med kunden och främst då i kundmötet. Om kulturen 

i företag som har bestämt 
sig för att prioritera 
kundrelationer och 
service, inte visar att det 
är det som värdesätts kan 
det vara svårt för 
personalen att motiveras 
till att arbeta där efter. När 
företagets rutiner och 
handlingsmodeller om att 

vara serviceinriktat förespråkas av exempelvis regler, ledare eller belöningssystem, är det mer 
troligt att personalen känner att de attityderna värdesätts och uppmärksammas positivt och 
därmed arbetar därefter.72 För att servicestrategin ska bli lönsam för banken måste 
servicestrategin vara en högt prioriterad fråga när banksäljare agerar i kundmötet.  
Att de serviceinriktade värderingarna dominerar inom företaget behöver inte betyda att 
hänsyn inte tas till intern effektivitet och kostnadskontroll, liksom värdet av hög försäljning 
eller nya kunder. Att uppmuntra sin personal till, och belöna sin personal för, att vara 
serviceinriktad kan visa sig ge positiva effekter. Serviceinriktad personal som engagerar sig 
för kunderna, gör mer för kunderna och försöker hitta lämpliga lösningar på kundernas 
önskemål, är artigare och mer flexibla och anstränger sig för att ställa situationen till rätta när 
något har blivit fel.73 
 
Det är viktigt att vara medveten om att implementationen av en servicestrategi är en långsiktig 
process som kräver omfattande och långvariga aktiviteter.74 Individer som spelar en stor roll i 
den processen är ledarna som finns inom organisationen. Chefers och arbetsledares attityder 
gentemot sin roll och sin personal måste vara stödjande, inspirerande och fungera i samklang 
med sina medarbetare. Utan ett aktivt, kontinuerligt och framförallt genuint stöd från 
chefernas sida, både till personalen och till kunderna, är det svårt att få en äkta servicekulturs 
värderingar att spridas genom hela företaget.75 Det är viktigt att personalen får samma stöd 
och vägledning av ledningen som de förväntas att ge till kunderna. Lika viktigt är det att den 
interna verksamheten fungerar serviceinriktat och smärtfritt. Servicekulturen ska genomsyra 
hela kedjan inom organisationen för att vara möjlig att implementera.  
 

                                                 
72 Grönroos (2002) sid. 393-397 
73 Ibid., sid. 393-397 
74 Ibid., sid. 399 
75 Ibid., sid. 402 

FIGUR 1 Serviceinriktningens effekter, Grönroos (2000) sid. 398  
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Att kunna besvara allt högre krav på det personliga mötet i serviceorganisationer handlar till 
stor del om hur organisationen nyttjar, organiserar och utvecklar personalens kompetens, vem 
som rekryteras samt hur belöningssystem och andra styrsystem utformas. Detta är 
grundläggande förutsättningar för möjligheten att i längden bedriva en framgångsrik 
tjänsteverksamhet.76  
 
Internmarknadsföring som begrepp innefattar även den interna kommunikationen och är en 
del av skapandet av en företagskultur. Genom internmarknadsföring kommuniceras externa 
marknadsprogram, erbjudanden och satsningar, innan de kommer ut på marknaden, så att 
personalen förstår och accepterar dem och har tillräckligt mycket kunskap om dem så att de 
motiveras77 till att marknadsföra och ”sälja in” produkten till kunderna. Om lösningar, 
produkter eller tjänster inte kan marknadsföras till denna interna målgrupp går det nog inte 
heller räkna med att lyckas på den externa marknaden.78 Personalen är trots allt en väsentlig 
och betydande väg att ”sälja in” produkter och tjänster till kunderna.  
 
Personalen i en serviceorganisation bör ha en stor förmåga att ingå och arbeta i team samt ha 
rätt inställning till hur de hanterar medarbetare och kunder. I företag som praktiserar lyckad 
internmarknadsföring ses det hellre att personalen arbetar som lagspelare än individualister, 
alltför att skapa en god serviceanda inom organisationen och mot kund.79 Personalen bör 
känna att de har ledningens förtroende och är bemyndigade att agera efter eget förstånd och 
omdöme där det ges feedback på insatsen i företaget. De flesta belöningssystem är enligt 
tradition inriktade på att möta och belöna kostnads- och försäljningsmål. Mindre vanligt är det 
med företag där personal börjat belönas utifrån kundtillfredsställelse.80 Vill organisationen ha 
kundorienterade anställda måste de också belöna de anställda som ger kunderna god service81. 
Att bara belöna kostnads- och försäljningsmål kommunicerar inte att organisationen arbetar 
serviceinriktat, vilket mest troligt resulterar i att personalen arbetar mot vad som 
uppmärksammas och premieras. Information som kommuniceras till flera individer samtidigt i 
en organisation har en tendens att bestämma vad medarbetarna ska tala om och diskutera och 
därmed får dessa frågor en styrande effekt82. Frontpersonalens interaktioner med kunden 
innehåller möjligheter till marknadsföring, kommunikation och försäljning för banken83. 
Dessa interaktioner presenteras som särskilt viktiga för tjänsteföretagens framgång84.  
 

5.3.3 TEKNOLOGINS PÅVERKAN PÅ SERVICE  
En viktig faktor som påverkar service, och framförallt graden av service i ett företag, är den 
teknologiska utvecklingen. Genom användandet av informationssystem får personalen lättare 
att samverka med kunderna och kan leverera en högre kvalitet på tjänsten85. Detta gäller de 
anställda som har kontinuerlig kontakt med kunder, och framförallt personalen som i 
spontanmötet får ett bättre stöd genom t.ex. interna system och Internet, vilket gör dem mer 
effektiva, skickliga på, och framförallt snabba i, hantera servicemötet utifrån varje enskild 

                                                 
76 Corvellec & Lindquist (2005) sid. 107-108 
77 Echeverri & Edvardsson (2002) sid. 360 
78 Grönroos (2002) sid. 365-367 
79 Echeverri & Edvardsson (2002) sid. 353 
80 Ibid., sid. 348, 355 
81 Ibid., sid. 355 
82 Ibid., sid. 367 
83 Corvellec & Lindquist (2005) sid. 17 
84 Ibid., sid. 19 
85 Grönroos (2002) sid. 190-191 
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kunds behov.86 Som nämnt ovan är telefon- och Internetbanken verktyg för att möjliggöra en 
självständig och lättillgänglig service till kunden, som inte behöver anpassa sig till några 
öppettider eller vänta i långa köer. Det gäller att hålla en hög kvalitet på sina tekniska 
produkter för viktig fråga i kvalitetsdiskussionen anses vara den tekniska kvaliteten på 
produkter och tjänster. Det händer sällan inom bankbranschen att en aktör har en teknisk 
lösning som konkurrenterna saknar.  
 
Att via de tekniska hjälpmedlen bitvis flytta över arbete som personalen tidigare utförde, till 
kunderna själva, kan leda till vissa problem. Avståndet till kunderna ökar ännu mer och 
kunder som tidigare har haft en kontinuerlig kommunikation med banken besöker i allt 
mindre utsträckning bankens lokaler. Detta gör det svårare för bankpersonalen att befästa en 
relation med kunden och risken är stor att banken distanseras från kunden och kundlojaliteten 
minskar.87 Den här utvecklingen leder till att betydelsen av att de få besök kunderna gör på 
banken är positiva, ökar. Denna förändring skapar ett större ansvar hos personalen för att 
skapa de eftersträvansvärda långsiktiga kundrelationerna, servicekvalitet och merförsäljning.88 
Utvecklingen har också gjort att personalens insatser kan läggas på annat och möjliggjort en 
effektivisering och ökad marknadsorientering (genom ökad behovstillfredsställelse hos 
kunderna) för bankerna. 
 

5.4 FÖRSÄLJNING  
Försäljning idag pågår överallt i samhället och har utvecklats från att vara ett utbyte av pengar 
för en vara till att mer och mer innefatta även tjänster. Ordet försäljning sägs fokusera på 
behovet för säljaren och försäljningen sägs vara absorberad av säljarens behov av att 
omvandla dennes produkt till pengar.89 Men det finns andra sätt att se på saken. Nutidens 
marknadsorientering innebär bl.a. att skapa relationer med sina kunder och på så sätt få 
möjlighet till kontinuitet och merförsäljning. Försäljarens uppgift i samhället har gått från 
dammsugarförsäljarens rent ”krängande” roll, till att vara den som ansvarar för det lönande 
relationsskapandet mellan organisation och kund. Relationsskapandet inom marknadsföringen 
har lett till en annan fokusering. Från att som säljare enbart ”ro affären i land” till att skapa 
nödvändiga förutsättningar för en långsiktig relation mellan organisationen och kunden90. I 
och med detta menar vi att ledningen bör se den anställda som en relationsförvaltare istället 
för en försäljare. Denna förändrade roll innebär även en förändring i närmandet i själva 
försäljningen, från den mer aggressiva och övertygande närmandet till en säljroll mer inställd 
mot rådgivning och konsultation, lika mycket lyssnande som talande och mer hjälpande än 
pressande. Varje försäljningshändelse ses numera som en möjlighet att bygga och stärka 
relationen med kunden.91  Allt detta låter som en bra utveckling men är det så det är i 
verkligheten? Vad är det som kommuniceras från ledningen vad gäller försäljning inom 
banksektorn och hur upplever personalen vad som ska prioriteras i deras arbete, relationen 
eller försäljningen? 
 
Medier har rapporterat om flera rättsfall rörande bankens ansvar för kunders dåliga 
placeringar och dessa problem i relationen kan ses som misslyckanden i form av brist på 

                                                 
86 Zeithaml & Bitner (2003) sid. 18 
87 Eriksson (2006) sid. 239 
88 Echeverri & Edvardsson (2002) sid. 349 
89 Donaldson (1998) sid. 4 
90 Ibid., sid. 105 
91 Ibid., sid. 7 
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information och kunskap, både från rådgivarens och från kundens håll.92 Frågan är vad som 
ligger till grund för denna problemsituation? Bankerna är definitivt beroende av kunderna för 
att finnas till men kunderna är också de, i en viss mån, beroende av bankerna och den 
finansiella kunskap deras personal besitter. Som privatperson är det inte alla gånger lätt att 
veta vilken som är den rätta vägen i den ekonomiska djungeln och alla vill ju få ut så mycket 
som möjligt av sitt kapital. Här uppstår en beroendesituation där personalen på banken med 
finansiella termer och säljargument kan ”övertyga” kunderna vad som är bäst för dem, allt 
efter vad som kommuniceras i organisationen. Från bankens perspektiv, och därmed även från 
banksäljarens sida, handlar det om att ge löften till kunden och sedan infria dessa.93 Kunderna 
är i en beroendeställning och litar på personalen på banken för att de har mer kunskap än en 
själv. Att arbeta i en sådan miljö kan skapa en inre konfliktsituation hos den anställde94. Vem 
ska prioriteras? Kunden, så att den får det den behöver, eller sina personliga mål, så att 
individen med lätta steg kan gå till en uppföljning och känna att den har sålt tillräckligt? 
Donaldson uttrycker i sin bok ”Sales Management” att det finns utmärkande problem som 
försäljare kan möta i sitt jobb, att de har en begränsad roll där de sitter mitt emellan sin 
arbetsgivare och kunden vilket är en ”no-win” situation som innebär kompromissade 
lösningar95. 
 
Att bli befordrad inom banken kräver oftast många år av hängivenhet till banken och att under 
dessa år visa på goda resultat. Konkurrensen är hård och bankerna måste sålla agnarna från 
vetet på något sätt. En metod för detta är att titta på försäljningsresultat men frågan är om det 
är bästa sättet. Det finns nämligen exempel på kontorschefer som har blivit befordrade där 
efterträdaren har fått den inte alltför angenäma uppgiften att reda upp kreditförluster som har 
blivit resultatet av det som tidigare räknats som ett gott arbete.96  
Att denna konfliktsituation existerar och uppfattas som ett problem hos de anställda styrks i 
den fackliga tidningen Finansvärlden. Där påbörjades en het diskussion i nummer 1-0797, 
angående den så kallade säljhetsen inom banksektorn. Diskussionen har fått fäste och i alla 
fyra utgåvor sedan nummer 1-07 som utkom i januari, även i det senaste numret 5-07, 
berördes ämnet. Det började med en artikel skriven av två unga och välutbildade personer 
med relativt kort bankerfarenhet som uppmärksammat försäljningsuppmuntringen som 
försiggår på bankerna idag. En kvinna på Finansinspektionen benämnde ämnet som ”en 
delikat konfliktsituation”98. I nummer 2 och 3-07 besvaras artikeln med insändare från 
engagerad personal som beskriver känslan av hetsen att sälja. Det visar sig känslor i form av 
insändare genom allt ifrån ”Säljhetsen knäckte mig” och ”Rådgivning och försäljning 
krockar” till ”Jag tycker om säljhetsen”. Vi hänvisar till tidningen för vidare läsning men 
menar att debatten tyder på att ämnet är aktuellt. 
 

5.5 ARBETE MOT MÅL OCH PRESTATIONSMÄTNINGAR  
Att människan är lat av naturen är ett påstående som ibland förs fram. Douglas McGregor 
presenterade teori X och teori Y som två extrema former av synsätt på medarbetarna. 
Förenklat kan det sägas att i teori Y vill medarbetarna bidra till organisationens utveckling 

                                                 
92 Eriksson (2006) sid. 93 
93 Echeverri & Edvardsson (2002) sid. 46 
94 Donaldson (1998) sid. 7 
95 Ibid., sid. 60 
96 Eriksson (2006) sid. 242 
97 Finansvärlden nr 1 2007 sid. 10-14 
98 Ibid., sid. 13 
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FIGUR 2 Att länka 
strategi med handlingar 

medan de enligt teori X är lata och inte bör litas på.99 Oavsett vilken av dessa två extremer 
som ligger en närmast om hjärtat så accepterar de flesta att människor tenderar att prestera 
mer genom att arbeta mot väl satta mål, en form av positiv stress.100 Mål och 
prestationsmätningar kan användas för att styra, utveckla och effektivisera verksamheten men 
hur uppnås detta och vilken effekt har det på individen och dennes upplevelse av arbetet? 
 

5.5.1 MÅL  
Tanken med målbaserat arbete inom en organisation bör rimligtvis vara en förbättring av 
någon aspekt av det som produceras inom organisationen, antingen kvantitativt i antal 
producerade enheter eller i någon form av kvalitetshöjning. Individen och dess 
arbetsprestationen påverkas av de satta målen genom att de visar vilka uppgifter som är 
prioriterade. Organisationen kan härigenom använda målorienterat arbete som ett verktyg för 
styrning och effektivisering av verksamheten101. Forskning visar att svåruppnådda men 
specifika mål resulterar i en förbättring av prestationen inom detta område102. 
 
Fokuseringen mot målen påverkar personalens, och därmed organisationens, prestationer 
inom ”målområdena” men också inom övriga delar av verksamheten i form av att det 
fokuseras mindre på andra aspekter.103 För att kunna kontrollera måluppfyllelse bör de 

prestationer som visar sig i målen identifieras och mätas. 
Arbetet med mål och prestationsmätningar inom organisationen 
möjliggör inte bara kartläggandet av dagens situation utan har 
även en påverkan på dess framtida utveckling. Studier tyder 
bl.a. på att användandet av icke finansiella mål, under rätt 
förutsättningar, kan utveckla den tysta kunskapen (som inte kan 
förmedlas med ord) inom organisationen104. Att utforma mål 
och införa prestationsmätningssystem blir härigenom en form 
av verksamhetsstyrning. 
 
Robert Simons skriver i boken ”Performance Measurement & 
Control Systems for Implementing Strategy” att när 
organisationen inför mål och prestationsmätningar är det viktigt 
att de är förenliga med organisationens syfte och strategi. Detta 
för att de kommer att styra riktningen på arbetet inom denna i 
hög grad. Figur 2, Att länka strategi med handlingar, visar hans 
syn på mål och prestationsmätningars roll i organiserandet av 
arbetet .105 Om organisationens mål är att skapa långsiktiga 
kundrelationer kombinerat med en hög vinst idag bör givetvis 
individens mål stå i samklang med detta och ta hänsyn till såväl 
kortsiktiga resultat som relationsskapandet med kunden. Ett 

exempel på en organisation som har infört detta är dataföretaget IBM som baserar 60 % av 
den rörliga lönen för sina försäljare på försäljningsresultat och 40% på kundnöjdhet.106 En 

                                                 
99 Tabor-Hartley (2006) sid. 281 
100 Furnham (2005) sid. 321 
101 Spector (2006) sid. 208 
102 Locke (1990) sid. 240 
103 Locke (2000) sid. 411 
104 Vaivio (2001) sid. 39 
105 Simons (1999) sid. 32 
106 Piercy, Cravens & Morgan (1998) sid. 81-82 
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harmonisering mellan kortsiktiga mål och mer långsiktiga strategier kan också tänkas vara 
viktigt för den enskilda individens situation inom organisationen då skilda budskap kan skapa 
rollkonflikter. En sådan konflikt påverkar arbetsmiljön för den enskilde och skapar stress.107 
Forskning visar att personer som arbetar med försäljning har en hög grad av otydlighet i 
yrkesrollen, marknadsorientering av organisationen leder till ett större kundfokus och har 
därigenom en sänkande effekt på denna rollkonflikt.108 Sett ur denna synvinkel kan 
marknadsorientering (i betydelsen en större fokusering på kundens situation och den 
långsiktiga relationen) med andra ord ha en positiv påverkan på arbetsmiljön. 
 
Evert Gummeson skriver i artikeln “Productivity, quality and relationship marketing in 
service operations” om sambandet mellan kvalitet, produktivitet och vinst hos företag som 
verkar inom service baserade sektorer. Han liknar dem vid trillingar och menar att en 
separation leder till en olycklig familj, det är kombinationen som skapar en effektiv 
serviceorganisation.109 Produktivitet speglar förhållandet mellan input och output110, en 
ökning i produktiviteten innebär att varje instoppad enhet resulterar i mer av slutprodukten, 
allting annat oförändrat. En definition på kvaliteten på en tjänst bör utgå från den som faktiskt 
använder tjänsten det vill säga kunden. Kundnöjdhet är ett exempel på ett kvalitetsmått för en 
tjänst.111 Hög kvalitet på tjänsten ger ökad kundnöjdhet, vilket minskar risken för att kunden 
väljer en annan leverantör. I relationen till banksäljare kan den upplevda kvaliteten delas upp i 
två delar, kvaliteten på produkten och kvaliteten på servicemötet. Kvaliteten på produkten 
styrs givetvis centralt inom organisationen och uppfattas relativt homogent av kunderna. 
Kvaliteten på servicemötet är och kan uppfattas, som vi beskriver i avsnittet om service, 
däremot något väldigt heterogent. Att behålla kunder (och kanske även fördjupa relationen 
med dem), samt en ökad producerad mängd per resursenhet, bidrar härigenom till den tredje 
”trillingen”, vinsten.  Effektivt satta mål bör på något vis spegla arbetet mot förbättringar 
inom alla dessa områden vilket innebär att organisationens försök att mäta prestationer också 
bör inriktas mot helheten av aspekterna. Människor tenderar att fokusera på de områden där 
mål sätts och förbättra prestationen inom dessa.112 Detta innebär att ett negligerande av någon 
av aspekterna i målarbetet också kommer att innebära att detta område försummas i 
förbättringsarbetet. Värt att notera är också att om strategin är felaktigt utformad så kommer 
användandet av mål som är relaterade till denna att orsaka ett ännu sämre utfall än vad som 
hade varit fallet annars.113 Målen blir helt enkelt en förstärkare av de aspekter av jobbet som 
täcks av dessa. Genom att målen inom banken är baserade på antalet gjorda affärer fångas 
produktivitetsaspekten upp. Den andre trillingen, kvalitet, finns däremot inte med i de 
formella målen på individnivå. Om målen får den påverkan som har diskuterats i detta avsnitt, 
att en fokusering sker mot de satta målen på bekostnad av andra, ”icke målområden”, kommer 
detta, enligt Gummessons teori, långsiktigt att leda till att den tredje trillingen vinsten 
drabbas. Vad som blir intressant ur ett personalperspektiv är om denna avsaknad av 
kvalitetsaspekten i de formella målen leder till en överdriven fokusering på 
produktivitetsaspekten, d.v.s. antalet gjorda affärer.    
 

                                                 
107 Jeding et.al. (1999) sid. 51 
108 Mengüc (1996) sid. 286 
109 Gummesson (1998) sid. 4  
110 Ibid., sid. 5  
111 Gummesson (1998) sid. 6  
112 Locke & Latham (1990) sid. 241 
113 Locke (2000) sid. 419 
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Som vi konstaterade i bakgrundsbeskrivningen menar Appelquist att en av bankens 
huvuduppgifter är ”att administrera och effektivisera de tekniska hjälpmedlen”114 och att det 
är funktionen att administrera dessa som faller på banksäljaren. Sett ur denna synvinkel blir 
strävan att öka försäljningen helt enkelt en strävan att öka produktiviteten i den enskilda 
bankmannens arbete. Antalet sålda produkter ses som ett mått på individens produktivitet. Ur 
kundens synvinkel är dock ett sätt att se på bankpersonalen som att de utför en tjänst, det vill 
säga hjälper kunden att lösa ett problem eller en uppgift. Dessa förväntansbilder står 
åtminstone delvis i konflikt med varandra, om bankmannen som möter kunden i kassan är en 
problemlösare/tillhandahåller en service för kunden så blir antalet sålda produkter inte ett 
särskilt rättvisande produktivitetsmått utan då bör kanske antalet hjälpta kunder eller liknande 
användas. För att acceptera antalet sålda produkter som produktivitetsmått måste personalen 
med andra ord anamma ”försäljarperspektivet”, även om de möts av kunder som snarare har 
förväntningar om bankmannen som en serviceperson. Delar av personalstyrkan anställdes 
under den ”administrativa eran” för att utföra en viss typ av sysslor, att få dessa att acceptera 
de nya försäljningsmålen kan tänkas vara en utmaning för bankerna. 
 

5.5.2 PRESTATIONSMÄTNING  
För att få en bra bild av hur arbetet mot de satta målen går bör någon form av mätning av 
relevanta faktorer vara möjlig att genomföra. Kontinuerlig mätning och uppföljning av 
individens prestationer kan både fungera som en återkoppling på resultatet av arbetsmetoder 
och tekniker samt även ha en motiverande effekt. Då de satta målen visar vad organisationen 
eftersträvar och vill att personalen ska arbeta mot kan mätningar av de processer som verkar 
mot uppfyllandet av målet uppfattas som en prestationsmätning av den individuella arbetaren. 
 
Chefsrollen innehåller normalt sett element av prestationsbedömning av den underställda 
personalen. Forskning visar att chefer inom försäljningsorganisationer generellt sett tenderar 
att överskatta försäljningsnivån hos individer som är unga, med hög grad av social kompetens 
och/eller har en längre bekantskaper med chefen.115 Bakgrundsvariabler påverkar med andra 
ord bedömningen av individen, prestationsmätningen blir subjektiv. Varför är det då viktigt 
med en rättvisande bedömning? I någon form kommer denna att ha en påverkan på 
organisationen då den ligger till grund för beslut som fattas. Missvisande bedömningar kan 
också tänkas ha en effekt på arbetsmiljön, individer strävar efter uppskattning, en skev 
bedömning av prestationer kan tänkas skapa en känsla av ”orättvisa”, att inte bli sedd. 
Forskning visar också att individer som upplever att de anstränger sig i hög grad men inte 
belönas i tillräckligt hög grad är sjuka mer och misstrivs i högre grad på sin arbetsplats.116 
Belöningar handlar inte bara om formella sådana, som ökad lön eller befordran, utan även 
status och erkännande. Att bedömningar baseras på vissa faktorer kan också skapa ett 
suboptimerande beteende där individen prioriterar de aspekter som bedöms istället för de som 
gynnar organisationen i stort. Ett exempel på detta inom bankvärlden är om individen 
prioriterar den kortsiktiga försäljningen av produkter som den vet bedöms istället för att utgå 
från kundbehovet.  
 
Inom en försäljningsorganisation (som bankerna har utvecklats till) kan vissa delar av arbetet 
mätas relativt enkelt med objektiva mått, antalet sålda produkter är t.ex. en faktor som är 
mycket lätt att mäta och som kan anses spegla någon form av produktivitet. Detta innebär att 

                                                 
114 Appelquist (2005) sid. 126 
115 Sundvik & Lindeman (1998) sid. 13 
116 Jeding et.al. (1999) sid. 49-50 
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denna aspekt av arbetet relativt enkelt kan understödjas av informationssystem. Andra delar, 
såsom t.ex. kvaliteten i försäljarens arbete kan anses vara mer svårmätt och innehålla en viss 
grad av subjektivitet då det är mer svårdefinierat vad kvalitet är i försäljningssammanhang.  
 
Hur kan då prestationer mätas? Att sätta betydelsefulla siffror på en arbetsprestation är olika 
svårt inom olika yrken beroende på hur lätt definierat det är vad ett bra arbete innebär. Inom 
vissa yrken, såsom t.ex. konstnärsyrket, blir bedömningen av det producerade något ytterst 
subjektivt. Arbeten som riktar sig mot människor kan också tänkas ha inslag av denna 
subjektivitet, kvaliteten på servicen upplevs t.ex. olika beroende på individens förutsättningar 
och förväntningar. Ett sätt att mäta kvaliteten på det producerade inom ett serviceyrke skulle 
kunna vara att helt enkelt fråga hur individen upplevde den producerade tjänsten. Vid en 
kontinuerlig mätning av personalens prestationer blir dock denna mätmetod ytterst 
resurskrävande och medför därför vissa praktiska problem. Ett annat sätt att försöka mäta 
personalens prestationer är att hitta någon lättmätt variabel som fångar upp helheten eller 
åtminstone de viktigaste aspekterna av arbetsprestationen.  
 

5.5.3 MOTIVATION OCH STRESS  
Handlingar skulle kunna beskrivas som ett resultat av individens motivation och kunnande.117 
Att arbeta med mål inom organisationen innebär också ett arbete med motivationsaspekten 
hos individerna. Förhoppningen är givetvis att målrelaterat arbete ska bidra med ökad 
motivation och därmed till större och/eller kvalitativt sett bättre produktion. En av de 
viktigaste funktionerna som målbaserat arbete har är alltså att motivera personalen till att 
anstränga sig lite mer. För att åstadkomma detta måste målet accepteras av personalen.118 
Vikten av att organisationens mål och individens formella mål är förenliga bör i skenet av 
detta stå klart.  Samklang mellan individens och organisationens mål påverkar också 
upplevelsen av arbetsförhållandena119, detta indikerar att denna aspekt även påverkar 
arbetsmiljön och den långsiktiga utvecklingen av verksamheten.   
 
Edwin Locke beskriver i artikeln ”Motivation, Cognition, and Action: An Analysis of Studies 
of Task Goals and Knowledge” vad han kallar för fyra nyckelkoncept angående motivation; 
behov, värden, mål och intentioner, samt känslor. Han menar att mål påverkar motivationen ur 
tre aspekter:120 
 

1. Mål styr arbetets riktning, var vi ska lägga energi. 
2. Mål och värden styr vilken intensitet vi väljer att lägga i våra handlingar. Starkt 

värdeladdade och/eller svåruppnådda mål leder till en högre intensitet. 
3. Mål och värden styr också hur uthålliga vi är i vårat arbete. Viktiga och/eller svåra 

mål ger bättre uthållighet. 
 
Väl formulerade mål som accepteras och anammas verkar alltså bidra till en ökad intensitet 
och uthållighet i arbetet, motivationen har ökat. Utmaningen för organisationen blir att 
åstadkomma denna acceptans hos personalen. 
 

                                                 
117 Locke (2000) sid. 409 
118 Locke (1990) sid. 240 
119 Waldenström & Härenstam (2006) sid. 20 
120 Locke (2000) sid. 413 
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Användandet av prestationsmätningar resulterar ofta i siffror som visar vad individen 
producerat. Detta kombinerat med mål som ska uppfyllas skapar en press att prestera som kan 
vara motiverande, men även stressande, vilket visas i figur 3121. 
 

 
 
Den press vi utsätts för av vår omgivning stimulerar oss och får oss att utvecklas upp till en 
viss nivå, detta kallas ibland för positiv stress. Efter denna nivå börjar vi istället att prestera 
sämre och må dåligt av den press vi utsätts för.122 Var denna nivå ligger varierar från individ 
samt mellan olika tillfällen.123  Långvarig stress påverkar oss såväl psykiskt som fysiskt. 
Exempel på detta är att immunförsvaret försvagas och att vi börjar leva mer osunt (röker mer, 
rör oss mindre o.s.v.).124 Detta illustreras grafiskt i figur 4 Stresskurva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 4 Stresskurva125 

 
Viktigt att poängtera i sammanhanget är att krav i sig inte innebär en dålig arbetsmiljö. 
Tvärtom visar forskning att kombinerat med upplevelsen av kontroll över sin arbetssituation 
kan krav vara stimulerande och bidra till en positiv arbetsmiljö.126 Utmaningen ligger i att 
hitta en balans. 

                                                 
121 Williams (1995) sid. 24 
122 Ibid., sid. 25-28 
123 Ibid., sid. 27 
124 Jeding et.al. (1999) sid. 23-25   
125 http://www.skolliv.nu/93/93_stress_01_08.html  
126 Jeding et.al. (1999) sid. 44-54 
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6. EMPIRI OCH ANALYS  
Forskning grundar sig i en ansats att försöka öka förståelsen för och skapa en bild av någon 
form av upplevd verklighet. I detta kapitel presenterar och analyserar vi vår bild av hur 
respondenterna uppfattar sin verklighet. Vi har valt att presentera empiri och analys i ett och 
samma kapitel av två skäl; dels för att minska redundansen i uppsatsen eller med andra ord, 
inte tråka ut läsaren med samma information två gånger, och dels för att vi menar att denna 
presentationsform gör vår uppsats mer lättöverskådlig. 
 
 “Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted, counts.” 

Albert Einstein 
 
De valda citaten i detta kapitel speglar intressanta åsikter bland personalen och ledning om det 
valda undersökningsområdet. När vi uppfattat åsikter som representativa för någon av de två 
grupperna har vi försökt att betona det i texten. På samma sätt har vi gjort med åsikter som 
uppfattats som mer individspecifika. I citaten i detta avsnitt har, när det nämns, namnet på 
Bankens försäljningsstatistiksystem ersatts av STATISTIK eller STATISTIKEN. 
 
 
GENOMFÖRDA INTERVJUER  

Intervju Datum Tid h/min Organisationsnivå 
A 20061201 0.58 Chefsposition 
B 20061204 0.51 Chefsposition 
C 20061214 1.45 Chefsposition 
        
A 20061116 1.02 Banksäljare 
B 20061120 0.44 Banksäljare 
C 20061120 0.27 Privatrådgivare 
D 20061204 0.54 Banksäljare 
E 20061204 1.00 Banksäljare 
F 20061208 0.45 Banksäljare 

 
 

6.1 MARKNADSORIENTERING OCH DEN NYA ORGANISATIONEN  
Att det är viktigt med marknadsorientering för att differentiera sig på marknaden beskrev vi i 
det teoretiska kapitlet om marknadsorientering. I och med bankbranschens förändring och den 
nya konkurrenssituationen som uppstod, vilket vi beskrivit i kapitel två, kunde bankerna inte 
längre utgå från att kunderna skulle stanna kvar i banken. Det medförde att bankerna var 
tvungna att börja jobba för visa tydligare vad de hade att erbjuda. Även den undersökta 
banken genomgick detta: 
 
” jättemånga bra kunder lämnade banken, gick till andra banker eller valde någon annan typ 
av placeringshantering därför att de inte visste vad banken hade att erbjuda” 
Chef B  
 
”…nu har kunden jättebra koll, man [kunden (förf. anm.)]är inte alls lika trogen…” 
Chef A  

Med respondenttablån vill vi 
visa på tillgängligheten i 
intervjuerna. Vid förfrågan hos 
bankchefen om vi fick tillåtelse 
att genomföra intervjuerna hade 
vi beräknat intervjutiden till 30 
till 45 minuter. Några av 
intervjutiderna överskred tids-
planeringen och vi fick längre 
tid än beräknat, vilket visar på 
bra tillgänglighet. 
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Utvecklingen som cheferna pratar om med flyktigare och mer medvetna kunder har tvingat 
organisationen till att anpassa sig till ett mer marknadsorienterat synsätt. Missnöje från 
kunderna tvingade banken att agera. För att förhindra att kunder lämnade banken 
genomfördes förändringar inom områdena yrkesroller, arbetssätt, värderingar och ledord, som 
vi berättade om i teorin.  
 
Vi ser i bankens utveckling hur marknadsorientering, eller införandet av denna, kan påverka 
ett företag. Genom marknadsorienteringen som genomfördes, fick ”gammal” personal nya 
uppgifter och ny personal anställdes, i takt med att organisationen skulle effektiviseras och 
förbättras.  
 
Det nya sättet att arbeta innebär tydligare arbetsuppgifter uppdelat mellan yrkesroller och 
anger mer specificerat vad som får och inte får göras. Innan förändringarna genomfördes 
informerades redan anställd personal om den nya strukturen på organisationen. Utefter den 
informationen önskades/valdes yrkesroll i samråd med chefen. Det vi kan se i efterhand är att 
personalen inte upplever att det blev som utlovat. 
 
”då fick vi ju ta ställning till hur vi ville jobba. Före det jobbade man ju som privatrådgivare 
kan man ju säga. Det var lite blandat då, det var inte uppstagat på det här sättet men sen fick 
man ju som sagt välja yrkesroll och då valde jag banksäljare. Det var mer, vad ska man 
säga… om man är privatrådgivare då sitter man ju med bokade kunder hela tiden och jag 
kände att jag ville ha mer omväxling. Att jobba både med spontant och bokat för så var det 
från början. Jag satt halva veckan bokat och halva veckan spontant, det var perfekt, jättekul. 
Nu på det här kontoret kan vi inte jobba så därför att vi har, som jag tycker, alldeles för få 
anställda för att kunna jobba så. Vi har så otroligt mycket kunder spontant och då måste vi ta 
hand om dem i första hand och där har jag nu hamnat utan att jag egentligen har valt det, jag 
vill ju gärna ha bokat också. Nog kommer det att komma en tid sen, det som känns just nu för 
mig eftersom jag har jobbat på det här sättet, det är ju det som är frustrerande för mig att inte 
få ha det här bokade som jag har… alltså jag jobbar i stort sett ingenting med bolån nu och 
har jobbat ganska mycket eller mycket mer i alla fall. Det är väl det som jag känner just nu 
känns lite tråkigt på det viset. Jag är som en kassörska, i många fall.” 
Respondent D 
 
Vi kan se två eventuella orsaker till att yrkesrollerna inte blivit som utlovat, antingen att 
Banken är mitt uppe i förändringsprocessen eller att tanken tanken om hur yrkesrollen ska se 
ut har förändrats. Vidare pratas det även om att många som har arbetat länge i banken har i 
den förändring som pågår, fått helt nya arbetsuppgifter än vad de anställdes att göra för många 
år sedan.  
 
”Ser man det som; är kunden ett problem eller är den en möjlighet och där får man ju ha 
respekt för att vi har många anställda som anställdes för nånting helt annat än vad man 
jobbar med idag. Bank var ju ingen försäljningsorganisation för 10 år sen, inte ens för 5 år 
sen på samma sätt utan då var det mer marmorpalats och komma med mössan i hand…[för 
kunderna (förf.anm.)]” 
Chef A 
 
”…och det kan jag säga uppfattningen är så och det är ju inte heller nån hemlighet att vi har 
jobbat, många har jobbat väldigt länge, som anställdes på helt andra premisser en gång i 
tiden, vi pratar om det här med förändringen och det är klart att en del ser den här 
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förändringen mer eller mindre positivt […] jag [personalen (förf. anm.)] har framförallt ett 
krav att tala om saker mot kunderna och en del tycker ju att det där är svårare…” 
Chef C 
 
Som chef C nämner så kan de nya arbetsuppgifterna ha både en positiv och negativ inverkan 
på arbetet. Människan är ett vanedjur och det tar lång tid för oss att vänja oss vid förändringar, 
det gör att de som länge arbetat inom banken har svårare att anpassa sig till det nya. Det kan 
också ge en nytändning till dem som tyckte att arbetet blivit rutinmässigt och tråkigt. Vi såg 
tendenser till båda åsikterna i de intervjuer vi genomförde med personal som hade arbetat 
länge inom banken.  
 
Begreppet marknadsorientering inkluderar service till kunderna, det produktutbud som 
erbjuds, och hur personalen arbetar för att ge kunderna den service och de produkter som 
finns. Inom banksektorn har marknadsorienteringen framförallt påverkat sättet att arbeta på 
och den största förändringen för personalen är den mer resultatinriktade arbetsformen. Det 
sätts numera tydliga mål och cheferna följer upp resultat och prestationer som personalen 
åstadkommer.  Nu kallas personalen säljare istället för bankanställd och har någon som ”vakar 
över” att de sköter sitt jobb då allting registreras i informationssystem. Vad vi fick ut av 
intervjuerna var att bland den personal som arbetat längre inom banken, innan förändringen, 
fanns det tecken på att de inte riktigt hade anammat försäljningsmentaliteten. De pratade om 
den ”ryggsäck” de bar med sig vilket gjorde att det tog längre tid byta roll. 
 
”Gamla ryggsäcken är att man ska krypa för kunden och se till att de får det den vill.” 
Respondent A  
 
Personalens roll innan förändringen var att göra vad kunderna ville utan att ta egna initiativ 
till att möta kundens behov. Organisationens, och därigenom personalens, relation till kunden 
var behovsuppfyllande. Marknadsorienteringen har gjort att denna relation förändrats till att 
bestå av två delar, både behovsuppfyllande och behovsskapande. 
 
SAMMANFATTNING ; 
- Ledningen tycker att ”gammal” personal inte riktigt anammat försäljningsmentaliteten. Nya 
arbetsuppgifter har mottagits både positivt och negativt. 
- Personalen som var anställd innan marknadsorienteringen har fått nya yrkesroller som inte 
har blivit som utlovat. De har fått en behovsskapande roll som försvåras p.g.a. ”ryggsäcken”. 
 

6.2 RELATIONER OCH RELATIONSMARKNADSFÖRING  
Bankens vilja att kunder numera ska ses som en partner i en relation påverkar organisationens 
sätt att arbeta på127. Varje kommunikationskanal som organisationen använder sig av mot 
kunderna bör analyseras utifrån vad den bidrar med i relationen. Vartefter kunderna blir mer 
medvetna om möjligheterna för, och kunniga inom, sitt finansiella sparande ställer de högre 
krav på bankerna och dess prestation. Citatet nedan visar på det; 
 
”Idag möts man ju på samma nivå och kunderna idag är mer flexibla, runt lån t.ex., dom 
bollar ut offerter till tre-fyra stycken. Man är inte lika lojal idag som man var tidigare, långt 
ifrån.” 
Respondent B 

                                                 
127 Grönroos (2002) sid. 33 



- EMPIRI OCH ANALYS - 

 - 33 -     

 
Störst inverkan på bedömningen av relationen har det fysiska mötet mellan kund och 
personal. Detta medför ökat krav på personalen, dess kunskap och dess sätt att kommunicera 
med kunden.  
 
”för det första är det ju det är ju någon form av hygienfaktor att man ska ha ett juste beteende 
i kundmötet annars så är man på fel plats så är det ju och jag upplever nog att vi har 
egentligen, alla tycker ju att är ju har ju ett väldigt bra beteende, man tycker att kunden är 
viktig och man gör väldigt mycket för kunden och så ska det va, det finns säkert dåliga dagar 
och det kan man ha och det finns säkert bättre och sämre, generellt sett bra, och hur 
säkerställer vi det då? Ja, först och främst har vi ju de yrkesrollsutbildningarna så att man 
får sin plattform, sen har vi individuella mål vilket jag tycker är jätteviktigt om man jobbar i 
en försäljningsorganisation…”  
Chef A 
 
Vad chef A talar om i citatet ovan är viktiga beståndsdelar i relationen med kunden, och som 
personal ingår detta i ens yrkesroll. Att hantera de ständigt ökande kraven på att leverera rätt 
service till rätt person för att upprätthålla relationen till kunden ställer inte bara krav på 
personalen, utan även på ledningen, vilket ingen av respondenterna nämner. För att kunna 
arbeta relationsinriktat gäller det att organisationen satsar på utveckling av personalens 
kompetens. Vi skrev i teorin att det är viktigt att organisationer förstår och kommunicerar det 
vunna värdet av rätt bemötande i varje möte med kunden. Det gör det mer troligt att 
personalen arbetar för att organisationen ska lyckas. Kommunikation och uppmuntran, 
framförallt från chefer genom exempelvis samtal och belöningssystem, gör att personalen vet 
att deras arbete, och ibland ansträngning för kundens skull till bankens förtjänst, lönar sig. Vi 
menar att denna uppmuntran finns inom banken i sammanhanget att den vill vara en 
försäljningsorganisation. I samband med att bygga en långsiktig relation till kunden däremot, 
gör de starka incitamenten till försäljning att relationsbyggandet hämmas. Banken gynnas 
både av den direkta försäljningen och relationsbyggandet, individen å andra sidan ”gynnas” (i 
betydelsen av uppmuntran från organisationen) genom försäljning. Detta menar vi kan leda 
till en obalans mellan de långsiktiga relationsmålen och kortsiktig försäljning.   
Relationsbyggandet är olika för olika yrkesroller. Vilket arbetssätt som ska användas och 
vilken inriktning personen är uppmuntrad att skapa i relationen beror på yrkesrollen. Det vi 
ser är dock att Banken arbetar medvetet med relationsskapande och relationsmarknadsföring,  
personalen ses som relationsbyggare. Chef B förklarade det så här; 
 
”det är definierat att som privatrådgivare, där bygger man en personlig relation, medan 
banksäljare bygger en relation mellan kunden och banken. […] Som banksäljare har man ju 
inte riktigt, utifrån konceptet, så ha man ju inte samma givna chans. Där handlar det ju om 
att man är trevlig mot kunden och man kanske gör det här extra och sen är det någon 
annan som får göra affären. Man får inte den här direkta kopplingen själv.” 
Chef B 
 
Bankerna menar att de genom relationsmarknadsföring arbetar för att skapa en långsiktig 
relation med kunden, men i teorin ställde vi oss frågande till om så verkligen var fallet. Citatet 
ovan visar att i arbetet som banksäljare uppmuntras ett mer kortsiktigt sätt att se på relationen 
med kunden. Vi menar att banksäljare arbetar mer genom transaktionsmarknadsföring128 då 
det som banksäljare gäller att skapa försäljningsmöjligheter i varje kundmöte. Fokus ligger på 

                                                 
128 Echeverri & Edvardsson (2002) sid. 47 
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att alla kunder bör ha bankens produkter och banksäljaren har ett begränsat engagemang i 
kunden. Eftersom försäljningssiffror är kvantitativa fakta är det lätt att mäta och därmed 
räknas som prestation. Chef B:s citat ”att man inte får den direkta kopplingen själv”, visar på 
ett strukturellt problem; att det är hård försäljningsstatistik som mäter prestationen samtidigt 
som delar av yrket inte fångas upp genom den. Forskning visar att bankerna står någonstans 
mittemellan relationsmarknadsföring och transaktionsmarknadsföring och nyttjar dessa 
växelvis, detta i.o.m. att de har personal som arbetar på båda sätten.129  
 
Det framkom under intervjuerna att banksäljarna bör ha lite kunskap om mycket. Detta så att 
de kan lotsa de kunder som behöver något särskilt till de som är specialister, oftast 
privatrådgivare, på just det området.  
 
”på privatsidan så är det förmögenhetsrådgivarna och privatrådgivarna, ja dom blir ju mer 
specialiserade medan banksäljarna fortfarande blir väldigt stora generalister, de ska ju 
kunna hantera, man vet ju inte vem som kommer in i butiken, det kan ju va en förmögen kund, 
eller det kan va vem som helst, jag menar då måste man kunna fånga tillfället och göra ett bra 
jobb, så att det ställs ju mer krav på att vara mer generalist som banksäljare, men ja, 
generellt sett mer specialiserad ja, och utifrån det jobba mer teamorienterat, då tar man in 
den andra kompetensen om jag behöver det då.” 
Chef A 
 
Detta skapar en trygghet hos kunden att alltid få den absoluta spetskompetensen, vilket är en 
fördel för banken, men vad blir fördelen för banksäljaren? Problemet som kan uppstå i denna 
situation är fenomenet prestationsmätning i form av försäljningsstatistik. Banksäljaren, som 
kan lite om mycket, kanske skulle vilja ta en affär själv och få en ”pinne” i statistiken istället 
för att lotsa kunden vidare till en med mer kompetens. Detta kan leda till en rubbning i 
kvaliteten på de tjänster banken tillhandahåller och tillslut leda till negativ påverkan på 
kundrelationerna. Som respondent B uttrycker det: 
 
”Det får inte bli det revirtänkandet. I en säljande organisation så finns det ju alltid en risk att 
det blir revirtänkande, man ser mer till sitt eget än helheten. Där kan man ju känna ibland att 
det är både på gott och ont den här konkurrenssituationen…” 
Respondent B 
 
En framväxt av ”revirtänkande” innebär att den goda tanken om en specialiserad rådgivare till 
kundens problem spricker och banken riskerar att drabbas av ett försämrat rykte. Därför är det 
viktigt att det kommuniceras att personalen ska arbeta som ett team. Vi pratar mer om detta i 
kapitel 6.3.2. 
 
Vidare skriver vi i teorin att ur en banks perspektiv inom transaktionsmarknadsföring ska 
aktörerna, både bankrådgivarna och kunderna, vara välinformerade så att de ska kunna göra 
de rationella val som krävs för att leda fram till bankaffärerna.130 Välinformerad innebär i det 
här sammanhanget att kunden har all den information som på något sätt kan påverka ens 
beslut i affären. Detta innebär att om det finns negativa aspekter på produkter försäljaren vill 
att kunden ska skaffa, så leder transaktionsmarknadsföring till att dessa inte avslöjas för att 
man ska få igenom affären. Om man däremot i relationsmarknadsföring inte skulle berätta de 
negativa aspekterna av en produkt, kan det skada den långsiktiga relationen man vill bygga 
med kunden. Viktigt för bankerna och de anställda som arbetar med kunder att tänka på i den 
                                                 
129 Echeverri & Edvardsson (2002) sid. 47 
130 Eriksson (2006) sid. 87-89 
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här situationen om relationsmarknadsföring ska tillämpas, är att kunderna kanske saknar 
nödvändig kunskap för att ta viktiga finansiella beslut. I denna situation är det personalens roll 
att förse dem med den nödvändiga informationen så att besluten tas på rätt grunder. 
 
”ja, det är möjligt, ja kanske, asså jag tror att man alltid berättar om väsentliga kostnader till 
exempel courtage och sånt där det berättar man ju alltid om men hur stor krediträntan är på 
ett Master Card det kanske man inte alltid berättar om, nä jag vet inte, där finns det nog risk 
att man, ja att man inte men man vill ju så gärna få in det där kortet och då kanske man inte 
pratar så mycket om, man kanske pratar om att det är räntefritt upp till 50 dagar, men resten 
kanske kunden får läsa sig till…” 
Respondent F 
 
Citatet visar ett exempel på personalens betydande roll i information om produkten i 
försäljningen. Problemet blir som vi tidigare nämnt, en splittring. Splittringen mellan att ge 
kunden nödvändig, men rättvis information, både det positiva och det kanske mindre positiva 
med en produkt, och att tänka på sin egen förtjänst och därmed prioritera försäljningen. 
 
För att behålla sin kundbas krävs det att organisationen satsar den stora kraften på att vårda de 
kunder de redan har, de eventuellt nya kunder som kommer är en bonus. Servicemötet har 
väsentlig betydelse för ett tjänsteföretags framgång och utgör en viktig del i 
relationsskapandet.131 Teorin visade på att det i studier har belysts att kunder både observerar 
och reflekterar över personalens ansträngningar under tjänsteprocessen. Ett resultat av detta är 
att de anställda måste göra sitt yttersta i kundmötet för ett företags fortsatta framgång 
eftersom kundens tillfredsställelse i servicemötet påverkar kundens återköpsintentioner och 
kundlojalitet.132 
 
SAMMANFATTNING ; 
- Ledningen har satt ökade krav på personalen för att främja kundrelationen. Vidare 
uppmuntrar de transaktionsmarknadsföring hos banksäljarna. 
- Personalen anser att kommunikation och uppmuntran i deras relation med kund saknas från 
ledningens håll. Det visade att det fanns risk att väsentlig information till kund ignoreras av 
personal för att främja försäljning.  
 

6.3 SERVICE 
Att definiera service är en nödvändighet för att se att organisationen genom att ha samma 
definition säkerställer att den arbetar mot samma sak. I teoriavsnittet definierades service så 
här; ”en service är varje handling eller prestation som en part kan erbjuda en annan, vilken i 
huvudsak är immateriell och inte resulterar i något ägandeskap. Dess produktion kan, men 
behöver inte, vara bunden till en fysisk produkt”133, men givetvis finns det mängder av andra 
definitioner. Bankens sätt att förklara service är av stort värde i deras arbete eftersom 
bankerna är tjänsteorganisationer där bra service kan vara skillnad mellan vinst och förlust i 
dagens servicemedvetna samhälle. Nedan kommer några tankar om vad service är för 
personer inom Banken. 
 

                                                 
131 Corvellec & Lindquist (2005) sid. 13 
132 Mohr & Bitner (1995) sid. 250 
133 Kotler (2003) sid. 444 
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”Respondenten: service är just att identifiera behoven och tillfredsställa behoven och göra 
det snabbt och okomplicerat, det är service. 
Intervjuaren: och motsättningen blir då…? 
Respondenten forts:…ja det är ju att utifrån vårt eget perspektiv kränga produkter, det är inte 
service, det är inte bra affärsmannaskap!” 
Chef A 
 
Vidare säger samma person; 
”det är ju servicen mot kund som är poängen då och då kan man ju också tycka att ”men jag 
har ju hjälpt den här kunden med massor av saker, men jag har inte sålt en enda grej” å då 
är inte det service heller.” 
Chef A 
 
I teorin beskrev vi vikten av att organisationens och kundernas uppfattning om betydelsen av 
service stämmer överens. Om så inte är fallet blir resultatet att organisationens arbete sker i 
tron att det är det rätta för kunden, medan det i själva verket inte alls behöver vara det som 
organisationen levererar som kunderna vill ha. Vi definierade vidare i teorin att en vedertagen 
definition av servicekvalitet är ”kundens upplevelse av utförandet”. I denna situation menar vi 
att personalen kan uppleva även detta som en konflikt då de ska bejaka bankens definition på 
service, se citat ovan, och kundernas definition på service, vilken är väldigt individberoende.  
Slutligen har respondenterna sina egna definitioner på service som kommer nedan; 
 
”ja, service ska väl va utifrån vad kunden tycker är viktigt vad gäller service, sen kan ju vi ha 
en bild av vad vi tror kunden tycker är viktigt, jag tror ju att service är att man ska ge kunden 
ett personligt bemötande, inte stressa utan ta tid med kunden även fast den har fått stå å vänta 
ett tag…” 
Respondent F 
 
”Service för mig det är ju då när dom kommer in och då servar jag det dom vill göra, sedan 
också att tala om våra tjänster så att kunden kan använda sig av allt det vi erbjuder, alla våra 
bastjänster, alltså telefonbanken, Internetbanken, kort, kolla att dom har den biten. Det är ju 
liksom den enklaste…” 
Respondent D 
 
Vad vi förstod under intervjuerna var att service och försäljning är två tätt sammanflätade 
begrepp för Banken, vilket vi kan se på nästan alla respondenters svar. Diskussionen om 
service övergick ofta till försäljning och det var inte helt klart att det gick att skilja på dessa 
begrepp. Vi insåg att det var företagets definition på service som färgade av sig i 
respondenternas svar och kom till slutsatsen att företaget inte gjorde någon markant skillnad 
mellan service och försäljning. Att kunder likställer service med att bli erbjudna/påsålda 
produkter ställer vi oss dock skeptiska till. Som vi visat i teoriavsnittet kan skilda åsikter om 
vad service är mellan organisationen och kunden leda till att kvaliteten blir lidande. 
Respondent E sammanfattar kundens förväntningar: 
 
”jag tror att kunden ser på mig personligen som nån som hjälper och är rådande, det tror jag 
absolut å inte som en försäljare.” 
Respondent E 
 
Kontrasterat med uttalanden från chefshåll, tyder detta på att olika förväntansbilder finns 
vilket i förlängningen också kan leda till en rollkonflikt hos personalen. 
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SAMMANFATTNING ; 
- Ledningens perspektiv; service är att identifiera och tillfredsställa kundens behov snabbt och 
okomplicerat utan att kränga, men det är inte service att inte sälja. 
- Personal; anser service vara vad kunden tycker är viktigt och att berätta om underlättande 
tjänster, personalens uppfattning är att kunden ser dem som hjälpande och rådande och inte 
som en försäljare. 
 

6.3.1 MÖTET MED KUND 

Att arbeta med människor i ett serviceyrke kan i vissa fall och periodvis vara påfrestande. 
Människor är nyckfulla och ibland får personalen utstå kritik och ilska den kanske inte alltid 
förtjänar. Det är därför viktigt att personalen tas om hand och känner att organisationen 
uppskattar och står bakom dem så att de motiveras till att hålla ungefär samma standard 
genom alla servicemöten.  
 
”…vi som sitter längst fram vi får väl ta emot när kunden kommer in och är förbannad och vi 
ska försöka lösa problemet. Så jag är övertygad om att vi får betydligt mycket mer skit än vad 
”bakfolket” får, men annars ska vi ju lösa kundens problem…” 
Respondent A 
 
Samma person säger också; 
 
”här tror jag det är viktigt med serviceyrket för att kunden ska känna sig välkommen att det 
ska finnas folk som ser dem och  tar emot dem när de kommer, det tror jag är jätteviktigt, så 
att jag tror faktiskt att skyttesluskarna har ganska viktigt jobb fastän man kan tycka att man 
känner sig nedmejjad många gånger” 
Respondent A 
 
Arbetet med kunderna kan vara påfrestande men även stimulerande, som respondent E 
uttrycker det; 
 
” jag får ju ut jättemycket av mina nöjda kunder, som är nöjda när dom går, det är ju 
självklart, skulle inte jag få ut så mycket utav dom som jag får ut så skulle jag ju inte kunna 
jobba här.” 
Respondent E 
 
Som vi skrev i teorin innebär arbetet med kunder inom bankvärlden att sysslorna kan bestå av 
ibland upp till hundratals servicemöten per dag. Vidare skrev vi att personalen kanske inte 
klarar av att genom hela dagen vara lika alert och trevlig. Detta skapar i sin tur en intressant 
situation där det går att ställa sig frågan vilka servicemöten som prioriteras? Kan det vara så 
att personalen är trevligare i möten där de ser att de kommer att få till stånd en försäljning och 
mindre engagerad i de möten där det verkar som att det inte blir någon försäljning? 
 
”Det är klart att när han [chefen (förf. anm.)] sitter där då måste jag ju ta fram mitt bästa, så 
är det ju, går ju inte att komma ifrån. Sen kanske jag inte är så mot varje kund, det kanske 
man inte orkar, alltså man sitter från 10-18, med 45 minuters rast och 10 minuters fika, då 
ska man liksom vara så med varje, det håller inte. Ibland gör man bara det man ska göra men 
när han sitter då gäller det att visa det här som vi har pratat om att vi ska alltså göra 
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någonting mer. Sen så vet han ju om att vi gör inte så med varje kund, han är ju inte dum 
heller. Man gör ju olika med olika kunder.” 
Respondent D 
 
Citatet visar på att personer uppträder olika i olika kundsituationer, i detta fall när chefen är 
närvarande. Det visar också att personen, när extra motivation existerar, presterar bättre. Vi 
menar att möjlighet till försäljning utgör en annan sådan motivator.  
 
”det är skitstressigt att sitta i kassan hela dan, usch, det är egentligen ganska ohälsosamt tror 
jag att hela tiden va såhär, på gång på gång på gång, man hinner ju liksom aldrig, 45 min 
lunch, kanon, man hinner ju inte ens äta förrän man ska gå tillbaka igen och så ska man då 
ha avbytare för fikat och ”hallå, kan inte du byta av mig” nähe du kan inte byta av mig, asså 
det är så stressigt hela tiden och vi ropar på varann och det är som ingen ordning, så att jag 
tror att det blivit sämre, man märker att många kanske inte tycker att det är så jävla kul det 
här…tycker jag” 
Respondent E 
 
Vi tolkar detta som att personalen upplever att det är mindre tid över för kommunikation med 
varandra som gynnar erfarenhetsutbyte och en mer enhetlig och konfliktfri företagskultur.  
 
Bra service är ett relativt mått134. Organisationen kan ha en riktlinje att med sitt kvalitetsmått 
inrikta sig på ”noll förlust i förtroende”, inte på vad kunderna kallar ”noll fel”. Det är viktigt 
att betjäna kunderna så att de vet att de får den rätta informationen och därmed 
förutsättningarna för att ta de finansiella beslut som de vänt sig till banken för att lösa. Att 
utelämna eller att ge ofullständig information kan påstås vara att svika kundernas 
förtroende.135 Detta skriver vi i teorin. Servicemötets process har en stor betydelse eftersom 
det är här personalen kan marknadsföra de produkter som organisationen tror skulle kunna 
passa för kunden. I ett sådant läge är det viktigt att både tala om fördelarna med produkten 
men även att informera om produktens restriktioner och hur dessa kan påverka kunden. Att 
undanhålla sådan information skadar mer än gynnar relationen med kunden. Med uppmuntran 
och belöningssystem som främjar kvantitativ statistik går det att tänka sig att personalen kan 
agera för att genomföra försäljningar, så att de själva gynnas, medan det blir besvärligare för 
kunden. Exempel följer nedan på vad viljan att få en ”pinne” i försäljningsstatistiken leder till 
jämfört med vad som är mer fördelaktigt för kunden. 
 
”Det har ju förekommit att det ibland t.ex. kommer in kunder här som varit på andra kontor 
och istället för att bara ersätta kortet har dom spärrat ut det136 och beställt ett nytt för då 
registrerades ju det i STATISTIKEN. Det här är ju i den där gråzonen, att det är så viktigt att 
du ska prestera.” 
Respondent B 
 
SAMMANFATTNING ; 
- Personalen menar att de får hantera arga kunder och försöka lösa problem. Nöjda kunder 
innebär att personalen trivs med jobbet. Personalen agerar utifrån transaktionsmarknadsföring. 
 

                                                 
134 Grönroos (2002) sid. 144 
135 Ibid., sid. 145 
136 Att ”spärra ut” kortet innebär att kunden måste komma in på ett bankkontor och aktivera det nya kortet, om 
kortet istället ersätts så är det bara att börja använda det nya kortet i en automat. Kunden ställs med andra ord 
inför ”besväret” att besöka ett kontor i det första fallet. 
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6.3.2 FÖRETAGSKULTURENS BETYDELSE FÖR SERVICE  
Organisationskultur skapas genom all osynlig och synlig kommunikation. Företagets 
historiska bakgrund, sättet att leda företaget på, sammansättning av personal, även 
personalens handlingar påverkar kulturen. I organisationsförändringen som Banken har gått 
igenom kan vi se tendenser till att kulturen har, eller håller på att, förändrats. Den ”gamla” 
personalen, med den historiska ”ryggsäck” de bär på tänker fortfarande väldigt serviceinriktat 
medan de som är anställda mer nyligt, är skolade att vara mer försäljningsinriktade.  
 
”Du märker ju direkt på kunden om dom vill att man ska säga någonting, det märker man när 
man suttit där ett visst antal år. Då kan man försöka runda av det ganska snyggt och liksom 
säga du är välkommen in någon annan gång när du känner att du vill ha hjälp med det här. 
Ibland är dom ju på språng. Det där får man ju avväga, men det är ju också den här kön som 
gör att du ibland ser att du skulle kunna göra grejer men du känner att nämen det gör jag inte 
nu därför att det blir stopp i kön, det blir en timmes väntetid ifall alla skulle göra så. Det är ju 
det som är problemet att ha den här avvägningen mellan oss som jobbar därnere. Där är man 
olika, eftersom jag har jobbat så länge vill jag gärna få undan kön medan andra, kanske dom 
här yngre som tycker att, eller inte har den här ryggsäcken. Dom gör mer det vi ska göra, 
eller det dom däruppe [cheferna (förf. anm.)] säger att vi ska göra, att låta det få ta den tiden 
och strunta i kötiden. Egentligen är det ju det man säger, men jag kan inte jobba så alltid.” 
Respondent D 
 
Respondenten nämner köfrågan som en påfrestande faktor i arbetet. Problemet för personalen 
med många kunder i kö, i kombination med pressen att kundmöten ska resultera i försäljning 
leder till en stressad situation där individen blir splittrad mellan att skynda på kön, men inte 
sälja, eller satsa på att sälja produkter till kunden men sänka köruljansen. Här anser vi att 
företagskulturen spelar en viktig roll, vad som kommuniceras av ledningen och vad accepteras 
av kollegorna. Arbetsplatskulturen inom Banken är under förändring men stöter på 
konfliktsituationer mellan olika roller som personalen har. De som varit anställda länge och 
bär på ”ryggsäcken” som de kallar det, och jobbar mycket med kundnyttan, har svårt att se 
hur en kund som suttit i kö i en timme ska kunna bli nöjd. Andra synsättet, som de nyanställda 
står för, är att ge kunden något mer, som den inte förväntade sig innan, som ska få den att 
”glömma” tiden den fick stå i kö. I en situation som denna är det än mer viktigt att kunderna 
får en produkt som de verkligen ser som nytta eftersom något annat skulle skada relationen 
mellan kunden och Banken dubbelt så mycket. Respondent B menar det är svårt att få en nöjd 
kund om denna tvingats vänta för länge: 
 
”Jag anser ju att köbiten är en servicefaktor, det går aldrig att få en kund riktigt nöjd när de 
har suttit i kö en timme, sen får han komma fram och får den bästa hjälp han kan få och gör 
allt han vill göra. Jag har svårt att se att en människa ska vara nöjd efter att ha suttit i kö en 
timme. Det finns en tagg där fast han sen får hjälp med allt. Dom jobbar ju litegrann åt det 
hållet och tar inte hänsyn till köproblematiken fullt ut utan kunden som kommer ska få hjälp 
med allting, det finns ingen möjlighet som vi gör, att man bokar in kunden senare utan där 
gör man allt på en gång med kunden. Sen får det at den tid det tar, om jag nu hårddrar det 
hela litegrann.” 
Respondent B 
 
Banken är idag en försäljningsorganisation som så många andra företag, samtidigt så 
konkurrerar bankerna genom att presentera sig som serviceinriktade företag. För att 
implementera försäljningsinriktningen i Banken kommuniceras det tydligt hur personalen ska 
arbeta med försäljning och att uppnådda mål premieras. Personalen vet att försäljning lönar 
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sig, både karriärmässigt och lönemässigt. Det är chefernas agenda på möten som sätter 
standard för vad personalen arbetar mot för mål. Vi skriver i teorin att vill en bank 
kommunicera att den värdesätter en relationsinriktad strategi, som Banken verkar göra, måste 
ledningen för organisationen tydligt visa att det är relationen som värdesätts med kunden. Ett 
sätt att göra detta är att uppmärksamma och premiera även service. Detta visas tydligt i ett av 
respondenternas svar. 
 
”det är väl också då nånstans, om man tänker försäljning då att det är också en viss typ att 
erbjuda kunden olika lösningar är också en viss typ av service, så försäljning och service går 
väl in i varandra lite sådär kan jag tycka…sen är det ju väldigt olika hur banken ser på  till 
exempel service om man tar försäljning, det är ju STATISTIKEN som visar hur mycket man 
säljer och sådär, men just service kanske inte belönas lika mycket och inte mäts heller och 
kanske faller litegrann bort […]  å kanske tappas bort för att det aldrig mäts å följs upp 
liksom på nått bra sätt…” 
Respondent F 
 
Personalen bör känna att de har ledningens förtroende och är bemyndigade att agera efter eget 
förstånd och omdöme där det ges feedback på insatsen i företaget. De flesta belöningssystem 
är enligt tradition inriktade på att möta och belöna kostnads- och försäljningsmål. Mindre 
vanligt är det med företag som börjat belöna personalen utifrån kundtillfredsställelse.137 Vill 
organisationer ha kundorienterade anställda måste de också belöna de anställda som ger 
kunderna god service138, att bara belöna kostnads- och försäljningsmål kommunicerar inte ett 
serviceinriktat arbete, vilket mest troligt resulterar i att personalen arbetar mot vad som 
uppmärksammas och premieras.  
 
”Respondent; nä, men det är ju det, dom mäter ju inte det kollektiva ansvaret man tar, jag 
menar, en ”en pinne i STATISTIKEN” eller en kollektiv ansvarspinne liksom, det är ju 
ingenting som mäts, utan det är ”pinnarna i STATISTIKEN” som mäts och på ett sätt tror jag 
att dom är medvetna, eller jag hoppas…asså som jag har ju fått beröm för att jag är duktig 
och aktiv och med i gänget och att jag försöker liksom… och det är bra, då blir man ju glad, 
samtidigt så vet man ju inte, det är ju ingenting som är uttalat i grupp tillsammans när alla 
sitter där, det är inget som är uttalat att ”det är ju också viktigt att vi tar ett kollektivt ansvar 
och att vi hjälper varandra” det pratas det ju aldrig om…faktiskt… 
Intervjuaren: vad pratar man om då? 
Respondenten: ja, det är ju försäljningsmål, men det är ju inte individuellt heller, veckans 
försäljningsmål titta åh woow, såhär många pensioner har vi sålt, och då vet ju alla som 
sitter där att det är några som säljer mer än andra, men vi vet ju också vilka det är som tar 
mer kollektivt ansvar än andra, då kan man ju bli lite så här, hylla mååålen, wooow, nu gör vi 
bra ifrån oss och vi måste kämpa mot det här vad det nu heter för nånting, 
incitamentsprogrammet, men man pratar ju aldrig om att ”attans vad fint det var 
undanplockat på alla borden i morse när jag kom in” och ”oj vad bra att det är ordning och 
reda i förrådet” eller så, för det är ju också, hör ju till strukturen på arbetsplatsen.” 
Respondent E 
 
Vi menar att det som kommuniceras, både på den officiella, men också på den inofficiella 
dagordningen, kan användas för att påverka medarbetarnas fokus och diskussioner. Vidare har 
forskning visat att information som kommuniceras till flera individer samtidigt i en 
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organisation har en tendens att bestämma vad medarbetarna talar om och diskuterar och 
därigenom får dessa frågor en styrande effekt139.  
 
I slutet på kapitel 6.2. om relationer, pratade vi om faktorer som kan påverka servicekvaliteten 
och i sin tur kundrelationen. För att motverka negativ påverkan på servicekvaliteten bör 
organisationen arbeta med företagskulturen, vilket bäst görs genom kommunikation. Med 
försäljningsstatistik och belöningssystem är det viktigt att från högre nivåer kommunicera vad 
som prioriteras, är det personlig försäljning eller är det vad som är bäst för kunden? Att ge 
bort en affär till någon sker kanske inte frivilligt eftersom personen då tappar den, detta trots 
vetskapen att någon annan kan området bättre. Vissa respondenter hade uppmärksammat 
fördelen av att samarbeta över yrkesrollernas gränser. 
 
”idag är det ju så att om man möter en kund och känner att det här behärskar inte jag, det 
här är lite överkurs för mig eller det är för stora volymer, då ska man ju bolla vidare, i min 
roll som banksäljare. Har man då ett bra samarbete med rådgivarna, som jag tycker att jag 
har med några stycken, att jag slussar vidare, jag ser att dom gör bra affärer och jag får 
återkoppling, då är ju alla vinnare.” 
Respondent B 
 
”Respondenten: Ja jag tycker ju att det är roligt när det funkar som det ska funka och det är 
ju därför jag slussar [skickar kunden vidare (förf. anm.)] till vissa. Om jag skickar en kund till 
en person, en privatrådgivare, och dom gör ett bra jobb och kunden är nöjd och jag får en 
återkoppling på vad som har hänt, då får jag min vinning i STATISTIKEN på sluss… 
Intervjuaren: Jaha, det registreras? 
Respondenten: Ja, jag kan registrera den affären och det tycker jag borde värderas ännu mer 
än vad det gör idag. Kunden är ju nöjd för dom har fått en hjälp som dom inte skulle ha fått 
av mig och rådgivarna har ju fått göra det jobb dom är duktiga på, det här tror jag vi kan bli 
ännu bättre på. 
Intervjuaren: Det här med sluss, är det någonting som kommer upp sen i utvecklingssamtal? 
Respondenten: Ja, det är ju meningen, där tror jag vi kan bli bättre, generellt sett. Där kan vi 
bli ännu mer aktiva, jag tror att det börjar komma sakta men säkert men att vi kan bli ännu 
bättre där. Där tror jag det finns mycket att göra.” 
Respondent B 
 
Det är viktigt att uppmärksamma att återkopplingen i detta agerande är betydelsefullt för den 
personal som skickar vidare ”sin kund”. Många respondenter nämner att kundnöjdheten är 
viktig för dem och skickas en kund vidare vill de veta om en affär genomfördes. Om den så 
kallade slussningen värderades högre skulle organisationen kunna höja sin kvalitet på den 
levererade servicen än mer. Personalen skulle ge kunden den allra bästa kompetensen och 
samtidigt tjäna på det själv, inte känna att de ger bort en affär. Vi skriver i teorin att 
personalen bör ha en stor förmåga att ingå och arbeta i team och bör ha rätt inställning till hur 
medarbetare och kunder ska hanteras i en serviceorganisation. Det har visat sig att i företag 
som praktiserar lyckad internmarknadsföring ses det hellre att personalen arbetar som 
lagspelare än individualister, alltför att skapa en god serviceanda inom organisationen och 
mot kund.140 För att detta ska vara möjligt krävs en god kommunikation arbetskollegor 
emellan och ett bra internt arbetsklimat med respekt för varandras yrkesroller. Vi menar att en 
mätandet av försäljning har en stark påverkan här, om ”slussning” skulle lyftas upp på samma 
sätt som den egna försäljningen görs skulle kundrelationen gynnas. Den som skulle tjäna på 
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det allra mest är dock Banken genom att få mer affärer gjorda och nöjdare kunder och 
framförallt nöjdare personal. 
 
SAMMANFATTNING ; 
- Personalen märker skillnad i arbetssätt mellan de nyare anställda och de som varit anställda 
längre. 
- Ledningen kommunicerar veckans försäljningsmål och kommunicerar att strunta i kötiden. 
 

6.3.3 TEKNOLOGINS PÅVERKAN PÅ SERVICE  
Något som har påverkan den snabba utvecklingen av servicetänkande är de teknologiska 
framsteg som gjorts. Det är både snabbt och säkert att numera sköta sina bankaffärer via 
Internet eller telefon, vilket gör att bankerna kan vara mer tillgängliga. I dessa dagar är 
tillgänglighet och snabbhet ett krav. Personalens möjlighet att tillhandahålla information till 
kunderna har förbättrat servicekvaliteten markant.  
 
”vi vill inte att kunden blir så lättflyktig men då måste vi ju ha bra, Internet måste funka och 
vi måste ha ett bra erbjudande på Internet, vi måste ha en bra, fungerande telefonservice, 
både telefonbanken och växeltelefoni, så att man ska kunna va mer tillgänglig.” 
Chef A 
 
Precis som vi skrev i teorin förflyttas kundernas bankärenden från kontoren och kunderna får 
sköta ärendena själva via telefon och Internet. Detta innebär högre krav på personalens 
förmåga att serva kunderna när de väl är inne på banken, allt för att positivt påverka kundens 
inställning om banken. 
 
”Internet och telefonbanken gör ju att du inte besöker kontoren, det är ju viktigt att dom 
funkar bra. Det har förändrats enormt mycket på det sättet. Men när kunden kommer hit och 
vill ha hjälp, då tror jag att det är jätteviktigt, där har personalen en nyckelroll. Man känner 
ju det, är det personal som tar emot en och en atmosfär på stället som är trivsamt då kommer 
ju kunden tillbaka.” 
Respondent B 
 
Personalens roll som relationsbyggare har blivit allt viktigare i takt med att många av 
kunderna väldigt sällan besöker kontoren. Betydelsen av de enskilda mötena ökas härigenom. 
 
SAMMANFATTNING ; 
- Ledningen menar att teknologins utveckling medför tillgänglighet. 
- Personalen anser att trots den teknologiska utvecklingen har dom en nyckelroll i 
kundnöjdheten. 
 

6.4 FÖRSÄLJNING  
Ordet försäljning sägs fokusera på behovet för säljaren och försäljningen anses vara 
absorberad av säljarens behov av att omvandla dennes produkt till pengar.141 Vidare skriver vi 
i teorin att försäljarens uppgift i många fall i samhället har gått från dammsugarförsäljarens 
rent ”krängande” roll, till att vara den som ansvarar för det vinstgivande relationsskapandet 
mellan organisation och kund. Relationsskapandet inom marknadsföringen har lett till en 
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annan fokusering. Från att som säljare enbart ”ro affären i land” till att skapa nödvändiga 
förutsättningar för en långsiktig relation mellan organisationen och kunden142. Som vi 
konstaterat tidigare under analysen påverkar ledningens kommunicerade ämnen, personalens 
agerande mot kunden. I teorin frågade vi oss vad det är som kommuniceras från ledningen 
vad gäller försäljning inom banksektorn och hur personalen upplever vad som ska prioriteras i 
deras arbete, relationen eller försäljningen? 
 
”har man en yrkesroll som banksäljare ja men då ska man kunna leverera så här mycket i 
volymer i form av lån, i form av spara, så här mycket betalprodukter ska jag sälja och så 
vidare och så gör man en norm på det men sen måste man ju i det individuella samtalet med 
varje medarbetare titta på ja men du är ju jätteduktig på de här bitarna ja då kanske du får 
göra lite mer där å här har vi en potential så här håller vi nere just den här biten men på det 
totala så har man så ska ju hela arbetslaget leverera en viss mängd av allting va så att 
individuella mål är jätteviktiga.” 
Chef A 
 
Respondentens svar tyder på att det är försäljning som är det som kommuniceras i samtal om 
vad banksäljaren ska prestera. Problematiken med en försäljningsinriktad organisation kan 
uppstå när det ska kombineras med att kommunicera den är serviceinriktad och att personalen 
ska jobba för att stärka relationen med kunden. Kunderna, varav vissa fortfarande ser banken 
som en serviceinstitution och i vissa fall är beroende av bankens finansiella kunskap, kan 
missförstå försäljningssituationen och tolkar det som en service. Det kan bli så att personalens 
vilja att ”sälja” låter som en hjälp i kundens öron när kunden i själva verket inte vill ha 
tjänsten.  
 
”ja, asså bankkonto är ju inte hett liksom utan man vill ju få in dom på annat, visst styr vi, det 
gör vi ju absolut, därför har man ju ett ansvar att man styr över dom på nått som är bra för 
kunden också då…[…]…så visst styr banken, det gör dom ju helt klart, dom vill ju tjäna 
pengar…” 
Respondent F 
 
”Det räcker ju inte bara att hjälpa kunderna när de kommer hit utan vi ska ju också se om det 
finns möjlighet att förändra något, gör man det på rätt sätt är det ju till glädje för kunden. 
Det behöver ju inte vara någon konfliktsituation men det är klart, börjar man att sälja in och 
prångla ut grejer fast dom inte har behov eller vill ha det, då är det ju ett problem. Det där 
tror jag är viktigt att man tydliggör.” 
Respondent B 
 
Detta agerande, både i kommunikationen och i försäljningen, menar vi kan leda till att 
personalen inte alla gånger tänker på vad som är bäst för kunden, så länge de premieras för 
vad de säljer. Viljan att prestera i form av försäljning överbygger kundnyttan vilket skulle 
kunna tyda på att en konflikt existerar mellan service och försäljning. 
 
”Jag tror att det kan vara en konfliktsituation ibland. Om du känner dig pressad, du känner 
att du måste förbättra din STATISTIK, du måste kanske försöka få ut saker fast kunden kanske 
inte har behov av det. Du ser inte alla gånger bara till kundens behov. Jag kan tänka mig, det 
behöver inte vara så men det kan bli så, om du känner dig pressad, jag vet inte. Jag själv har 
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inte hamnat i den situationen att jag har börjat tänka så men jag kan tänka mig att, det vet 
man ju själv när man har stött på säljare som ska sälja till vilket pris som helst.” 
Respondent B 
 
Att bli befordrad inom banken kräver oftast många år av hängivenhet till banken och att under 
dessa år visa på goda resultat. Konkurrensen är hård och bankerna måste sålla agnarna från 
vetet på något sätt och en metod för detta är att titta på försäljningsresultat.  Frågan är om det 
bästa sättet är att bara titta på presterade resultat i siffror. Det finns nämligen exempel på 
kontorschefer som har blivit befordrade där efterträdaren har fått den inte alltför angenäma 
uppgiften att reda upp kreditförluster som har blivit resultatet av det som tidigare räknats som 
ett gott arbete.143  
 
”man får ju lära sig vad som är rätt för rätt person, men det är klart att i återkopplingen så 
märks ju inte det. Chefen har ju ingen koll på om jag sålt 30 telefonbanken och 20 st av dem 
inte vill använda den. Det har ju inte han koll på utan där är det ju att individen känner och 
vet vad som är rätt och fel.” 
Respondent B 
 
Det kvantitativa sättet att mäta prestationen på kan kritiseras för att det kan leda till säljhets. 
Som belyses i citatet ovan framkommer inte alltid den kvalitativa aspekten av arbetet.  
 
SAMMANFATTNING ; 
- Ledningen förespråkar transaktionsmarknadsföring och säger att personalen levererar utifrån 
försäljningsmål. 
- Det finns motiv för personalen till att styra kunden mot vissa produkter ett är att tjäna på det 
själv, ett annat kundnytta. De tycker att försäljningsmål kan leda till en konfliktsituation. 
 

6.5 MÅL  
I teoriavsnittet betonades vikten av att strategin och de uppsatta målen är förenliga. En 
utgångspunkt för att kunna harmonisera dessa är att undersöka vad uppgiften och den valda 
strategin är. I intervjuerna med personerna på ledningsfunktioner var det två saker som ofta 
framkom när det gällde tanken med förändringen i bankens arbetssätt. 
 

1. Att genom en ökad segmentering av kunder möta denne utifrån det egna behovet. 
2. Att genom en uppdelning med yrkesroller ge möjlighet till ökad specialisering och 

därigenom utveckla personalens kompetens. 
 
Tanken med segmenteringen är att fördjupa relationen till de ”bra” kunderna. Som en av 
cheferna uttrycker det: 
 
”alla anställda skulle göra samma saker och på det sättet skulle man erbjuda alla kunder 
exakt samma saker oavsett om man var rik eller inte om man uttrycker sig så, så att då gjorde 
man ett, nu generaliserar jag ju grovt självklart, men då gjorde man ett ordentligt omtag om 
man tittade, man började med att segmentera kundbasen, hur ser kundbasen ut och så 
bestämde man att man skulle ha olika nivåer på olika segment precis som andra 
tjänstelevererande organisationer så att vi skulle kunna anpassa vårt erbjudande så att det 
skulle bli så bra som möjligt för alla så att de som har väldigt bra ekonomi skulle ju ett 
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erbjudande och de som har sämre ekonomi skulle få ett annat erbjudande, [……] då började 
man fundera på den biten och har man då segmenterat kundbasen hur ska vi då kunna möta 
våra kunder från olika segment med rätt kompetens, ja och då blev det ju de här renodlade 
yrkesrollerna.” 
Chef A 
 
Strategin är alltså att skapa ett mer individanpassat erbjudande genom att utgå från den 
informationen som finns om kunden. För de högre kundsegmenten som banken gör mycket 
affärer med görs detta bl.a. genom ökad tillgång till personer i mer specialiserade yrkesroller. 
Rådgivarna har möjlighet att arbeta utifrån vilken nivå kunden hamnar i segmenteringen 
genom att det oftast är de övre segmenten (vilka normalt är de som är i behov av rådgivning) 
som bokas in för möten. För banksäljaren som arbetar i det mer vardagliga mötet med kunden, 
oftast på dennes initiativ, blir detta svårare att uppnå. Kundflödet finns där och oavsett vilket 
segment kunden befinner sig i styr slumpen hos vilken banksäljare den hamnar. Innehållet i, 
och förutsättningarna för, mötena blir härigenom väldigt varierande från kund till kund. Den 
segmentering som banksäljaren kan tänkas göra består framförallt av att anpassa sin 
försäljning utifrån kundens ekonomiska situation. Segmenteringen i banksäljarens yrkesroll 
består med andra ord av att genom information om kunden i sitt kundmöte kunna anpassa 
vilka produkter som förs fram. Rätt produkt till rätt kund ökar med all sannolikhet 
kundnöjdheten och leder till att banken säljer fler produkter. I teoriavsnittet diskuterades att 
säljare har en relativt hög grad av otydlighet i yrkesrollen och att forskning visar att 
marknadsorientering leder till större kundfokus i försäljningen. Detta minskar säljarens stress 
och konfliktkänsla och därmed förbättras upplevelsen av arbete.144 Mer behovsanpassad 
försäljning verkar med andra ord även ha en positiv effekt på personalens upplevelse. Det var 
något som framkom även i vissa av intervjuerna med respondenter med längre erfarenhet av 
arbete inom banken: 
 
”Jag tror att det är bättre idag än för många år sedan, då var det bankens försäljning som 
gällde, alla ska ha miljon konto! Det har blivit bättre nu se till kunden, vad behöver kunden, 
kunden behöver inget miljonkonto kunden behöver nått annat istället, det tycker jag känns 
viktigt.” 
Respondent A 
 
Vi menar att mycket av denna förändring möjliggörs genom de förbättringar i tillgång till 
information som har skett. Genom informationssystemen får banksäljaren relativt snabb och 
okomplicerat tillgång till information om kundens situation vilket skapar en möjlighet till 
behovsanpassad försäljning. Om den valda strategin är segmentering, vad är då uppgiften? 
Chef A uttrycker det som att: 
 
” uppdraget är att sälja, det är ju faktiskt det uppdraget vi har i kontorsrörelsen” 
Chef A 
 
Detta stämmer väl in med att målen är baserade på försäljningsstatistik. Sett ur denna 
synvinkel så styr målen med andra ord in arbetet mot den inriktning som ledningen tycker 
arbetet ska ha. Hur stämmer då denna bild av arbetet överens med personalens egen? Alla 
respondenter från personalgruppen var medvetna om att ledningen försöker skapa en 
försäljningsinriktad yrkesroll. Däremot var det ingen som tyckte att de hade ett renodlat 
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försäljningsyrke. Alla var medvetna om ledningens åsikt att de arbetade inom försäljning men 
service aspekten och den mer administrativa rollen i yrket betonades ofta:  
 
”ja, det är ju fult och säga att jag tycker att det är ett administrativt, egentligen är det ju det, 
men det ska ju vara ett säljyrke och vi ska ju sälja lika väl som de andra.” 
Respondent A 
 
Det verkar finnas en konflikt i hur delar av personalgruppen uppfattar yrkesuppgifterna 
jämfört med ledningens syn på vad dessa består av. Vad detta beror på är svårt att säga men 
en orsak skulle kunna vara att övergången till en försäljningsorganisation inte är fullbordad 
ännu, att den mentala bilden av ett försäljningsyrke är en förändring som ännu inte slagit 
igenom fullt ut. Ett annat förslag skulle kunna vara att personalen i sitt vardagliga arbete 
faktiskt har ett så pass stort inslag av administrativa och serviceinriktade delar så att det är en 
förenkling att säga att de är försäljare. Vi har i teorin konstaterat att målen fungerar som 
styrmedel i verksamheten, de områden som dessa inriktar sig kommer med hög sannolikhet 
också vara de som förbättringsarbete och den mesta av energin läggs på. Att yrkesrollen 
uppfattas som något mer än försäljning av många inom personalen innebär, åtminstone enligt 
deras synsätt, att målen inte täcker stora delar av arbetet. Om detta stämmer kan det på lång 
sikt leda till att delar av arbetet försakas i det dagliga arbetet. Dessutom kan beteenden och 
egenskaper som inte framhävs i de mål organisationen arbetar mot, men som kan vara viktiga 
för denne som helhet, på längre sikt komma att försvinna ur organisationen. Ett exempel på 
detta skulle kunna vara att grundläggande service som inte direkt leder till försäljning men 
uppfattas som viktig av kunden, försakas. Det kan också leda till en rollkonflikt då personer 
upplever att yrkesrollen består av en rad olika uppgifter medan organisationen kommunicerar 
att den framförallt består av försäljning. Vi tror också att kundens förväntansbild spelar in här 
genom att den gängse bilden av bankmannen inte är försäljare. Snarare tror vi att många 
kunder ser denne som en serviceproducent, någon som hjälper dem genom att utföra en 
uppgift. Dessa olika förväntansbilder kan bidra till att skapa rollkonflikter. 
 
Bankledningen anser som konstaterat att yrkesuppgiften framförallt består av försäljning som 
chef A uttrycker det, ”det är ju det uppdraget vi har”. Trots detta vill vi påstå att även ett stort 
inslag av service och relationsbyggande samt en hel del administrativa sysslor ingår i yrket. 
Evert Gummesson resonerar om vad han kallar för servicens ”trillingar”, produktivitet, 
kvalitet och vinst. Avsaknad av den ena kommer att leda till att de andra drabbas.145 Då mål 
har en styrande effekt på verksamheten, står betydelsen av att de på något vis täcker alla tre 
delarna klar.146 Produktivitet handlar om förhållandet mellan input och output.147 För att 
översätta produktivitetsbegreppet till banksäljarens roll måste vi även klargöra vad dessa 
består av i yrkesrollen. Input handlar i detta fall om antalet arbetade timmar, denna faktor kan 
tänkas vara relativt konstant och i genomsnitt ligga strax under 40 timmar per vecka. För att 
definiera output hamnar vi återigen i frågan vad är det som banksäljaren producerar? 
Försäljning framstår helt klart som ett resultat av arbetet, lösta kundproblem verkar vara ett 
annat. Ett ständigt återkommande problem som vi stötte på i intervjuerna var huruvida 
personalen skulle försöka hjälpa kunderna snabbt eller ta sig tid till att verkligen gå igenom 
kundens situation och utifrån detta försöka sälja produkter till denne.  
 
”kollegorna kan ju vara irriterade på dom som tar för lång tid på sig i ett kundmöte 
[…]försäljning blir ju lite eftersom det är på individnivå blir det lite grann så att man 
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konkurrerar fast man egentligen inte borde konkurrera,  dom som tycker försäljning är lite 
knepigare dom gnäller på dom som tar längre tid på sig och säljer t.ex. medan dom som 
säljer mycket dom kanske tappar lite att man måste mata kund och så där…” 
Respondent F 
 
Som citatet från respondent F visar, råder viss ambivalens bland personalen. De 
försäljningsmål som banken använder visar dock att produktiviteten mäts på antalet gjorda 
affärer. Trots bankens tydliga försäljningsmål verkar det finnas relativt stora olikheter i synen 
på vart fokus bör ligga bland personalen. Att ledningen inte har lyckats att kommunicera ut 
budskapet om var fokus bör ligga skulle kunna vara en orsak till detta. Med tanke på tidigare 
diskussion om att alla respondenter verkar vara på det klara med ledningens strävan att skapa 
en försäljningsorganisation håller vi dock detta för osannolikt. En annan förklaring kan istället 
vara att personalen i sina dagliga kundmöten har svårt att bortse från grundläggande 
servicefaktorer som väntetid. Även om det bland personalen råder delade meningar om hur 
försäljningen och betjänade kunder ska prioriteras är budskapet från ledningen relativt klart: 
 
”jag skulle ju bara ordna en sak å nu har jag fått stått här länge ”ja men det fixar vi 
självklart, men har du sett de här erbjudandena vi har, skulle det här va intressant för dig?” 
”ja kanske” och så får man det och så tänker man” ja men det här var ju rätt bra det här” 
och så glömmer man att man stått en halvtimme i kön, men har man stått en halvtimme i kön 
och så kommer man fram och så har man en mänsklig maskin på baksidan som bara gör 
exakt det man säger att den ska göra då kommer man ihåg den här kötiden, men har man fått 
nånting extra då kommer man ihåg det, tror jag…” 
Chef A 
 
När det gäller den andra trillingen, kvalitet så blir ofta den typen av mjukare värden svårare 
att uttrycka i siffror. Det första problemet är vad som är kvalitet? Inom försäljning till få men 
stora kunder kan återköpsfrekvensen vara ett förslag på en koppling mellan försäljningsmål 
och kvalitet i arbetet. I försäljning mot många olika kunder är frågan om detta framträder på 
samma sätt, där skulle kundens uppfattning kunna vara ett mått på kvaliteten i arbetet. 
Bedömning av servicekvalitet utgår även den i dag oftast från kunden och hur nöjd eller vilket 
värde tjänsten tillför denne148. Föregående citat från chef A pekar på ledningens fokusering 
mot försäljning i kvalitetsarbetet. Att rätt produkterbjudande ger en nöjd kund verkar vara 
ledningens devis. Inom banken arbetas det också med mätningar av kundnöjdheten, dock 
endast på gruppnivå. I intervjuerna med cheferna menade de att kvalitet i servicemötet och 
försäljning syns i statistiken: 
 
”Tittar man på det vi rent mäter så är det ju försäljning, så det hamnar ju på något sätt i 
fokus. Sen har man ju i samband med medlyssning [cheferna sitter med under kundmötet 
(förf. anm.)] och när man är på kontoret så får man ju en uppfattning av hur man är på att ta 
folk och litegrann kring servicefrågan också. Framförallt tror jag att det är så att dom som är 
bra på service, det är dom som säljer bra också på sikt.” 
Chef B 
 
Respondent E kommenterar frågan om hur folk styrs av målen: 
 
”kanske att de inte riktigt lyssnar på kunden för att det finns, det känns ju som att kunder 
ibland har tjänster som är, som dom inte ens vet om att dom har, för att dom har bara fått det 

                                                 
148 Gummesson (1998) sid. 6  
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påprackat på sig fast dom vet inte ens vad det är, som telefonbanken som folk knappt vet vad 
det är men ändå har dom fått det en gång…” 
 
Under intervjuerna pratar såväl respondenter från personalgruppen samt chefsgruppen ofta om 
behovsinventering, att undersöka kundens situation och sedan sälja utifrån denna. 
Organisationen verkar ha lyckats väl med att kommunicera detta budskap och att ”pracka” på 
kunden produkter beskrivs som något fult. Istället ska behovet och den långsiktiga relationen 
styra och detta verkar uppfattas som väldigt positivt av personalen. Personalgruppen visar 
något som kan liknas vid en stolthet över att de hjälper kunder med att lösa ett problem istället 
för att bara sälja. Som konstaterades tidigare i analysen anger till och med en av 
respondenterna de nöjda kunderna som skäl till varför personen arbetar kvar inom 
organisationen. Majoriteten av respondenterna pratar om att försäljning för att uppnå målen, 
istället för utifrån kundens behov, förekommer. Även andra typer av suboptimerande beteende 
diskuteras. Respondent B menar att på sikt kan detta bli ett problem: 
 
” Som det är nu, dom där säljtävlingarna, dom nya som kommer in i banken och ska sälja till 
varje pris, jag tror att där är det viktigt att banken har ögonen öppna på det. På gott och ont 
är dom bara inskolade i den här säljbiten, medan den gamla stammen kanske är för mycket åt 
det andra hållet. Hittar man medelvägen är det det bästa men det blir ju en fara om det bara 
blir sälja, sälja och man inte alla gånger har koll på vad kunden har för behov.” 
Respondent B 
 
Trots att många ansåg att ”påprackande” förekom var det ingen av respondenterna som tyckte 
att de själva påverkades på ett negativt sätt i försäljningen av de uppsatta målen. Detta kan till 
viss del bero på en ovilja att erkänna ett sådant beteende men framförallt låter det i 
intervjuerna som att det är relativt sällsynt. De flesta menar att det inte är något större problem 
idag men att med ytterligare uppskruvningar av och ökad fokusering mot säljmål så kan det 
bli ett problem. Att målen har en påverkan på personalens arbete och upplevelse av 
arbetsplatsen står dock klart: 
 
”Respondenten: är man ansvarstagande då ska man kanske inte jobba på den här 
arbetsplatsen…har jag funderat på… 
Intervjuaren: om man är ansvartagande…? 
Respondenten: nä, men helt alllvarligt ska man inte jobba på den här arbetsplatsen, så känns 
det ju ibland för då blir man ju den som sitter, som gör allting som, tar allt ansvar, som tar 
det här kollektiva ansvaret […], men det verkar kanske bara vara försäljningen [som gäller 
förf. anm.)], sköt din försäljning” 
Respondent E 
 
Vi menar att den här typen av diskussioner dyker upp p.g.a. en stark fokusering från 
ledningshåll mot mål som bara täcker delar av arbetsprestationen. Det ska betonas att det 
sistnämnda citatet inte är representativt för personalgruppen som helhet utan det ska snarare 
ses som en enskild åsikt. Dock så blir den sammantagna bilden att försäljning styrs mot de 
uppsatta målområdena och att suboptimerande beteende förekommer. Detta verkar inte 
uppfattas som något större problem idag p.g.a. att det inte är särskilt vanligt. Vår uppfattning 
är att problemet framförallt verkar förekomma på det större kontoret, arbetsplatskulturen, som 
vi skrev om i kapitel 6.3.2, kan med andra ord tänkas vara en påverkande faktor. Ledningen 
säger sig arbeta med och betona behovet i försäljningen starkt vilket också framkommer i 
personalens berättelser. Denna behovsfokusering, eventuellt i kombination med att 
organisationen fortfarande befinner sig i en övergång från den tidigare mer administrativa 
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betoningen, kan vara skäl till att personalen på det stora hela inte uppfattar situationen särskilt 
problematisk idag. Suboptimerande beteende för att uppnå försäljningsmålen verkar 
förekomma men i relativt låg utsträckning. Hur det dagliga arbetet bedrivs verkar uppfattas 
som ett större problem. En fokusering mot individuella försäljningsmål verkar ha lett till en 
ökad konkurrens sinsemellan. Betydelsen av det icke säljande arbetet, grundläggande service 
samt underhållsarbete, minskar och dessa blir ”tidstjuvar” från försäljningen. Det befintliga 
arbetsklimatet inom organisationen har förmodligen haft en dämpande effekt på detta, banken 
befinner sig fortfarande i en övergång. Att ledningen många gånger likställer service och 
försäljning pekar dock på en bristande insikt om komplexiteten i yrkesrollen och detta kan på 
sikt led till problem.  
 
SAMMANFATTNING ; 
- Ledning tycker att yrkesrollen framförallt består av försäljning vilket leder till att 
försäljningsmål täcker de viktigaste delarna av arbetet. Serviceaspekten avspeglar sig i 
försäljningsmålen. 
- Personalen tycker att försäljningsmål är motiverande men inte visar vilken kvalitet de har i 
försäljningen och bara täcker delar av arbetet. Detta leder till att andra aspekter av arbetet 
hamnar i skymundan. 
 

6.6 PRESTATIONSMÄTNING  
Bedömningar av folks prestationer blir ofta subjektiva och påverkas av olika 
bakgrundsfaktorer. Enligt vissa forskare tenderar chefer inom försäljningsorganisationer att 
överskatta prestationerna hos människor som är unga, socialt kompetenta eller som de haft 
längre bekantskaper med.149 Att inte uppmärksammas för sina prestationer på arbetsplatsen 
har visat sig leda till misstrivsel och att personer oftare blir sjuka.150 Ordet prestationsmätning 
kan uppfattas ha en negativ prägel och leda tankarna till övervakning och en hårt styrd 
organisation.  En objektiv och välutformad prestationsmätning som faktiskt mäter individens 
prestation kan genom sitt rättvisande mått på prestationer bidra till att förbättra arbetsmiljön. 
Som vi har diskuterat i föregående kapitel är de formella målen på banken inriktade mot 
försäljningssiffror vilket resulterar att det ”hårda” måttet, det som kan lätt kan mätas, blir 
antalet gjorda affärer. Att det också är det som utgör den största bedömningsgrunden för den 
individuella prestationen är såväl personal som chefer överens om. Att detta är en mycket 
viktig faktor för lönesättning är också någonting som de två grupperna är överens om: 
 
”Jag tror att sälj är kanske 80% av det, löneförhöjningen du får beror till stor del på hur 
mycket du har sålt. Och så hur gärna dom vill ha kvar en i banken, skulle jag vilja säga.” 
Respondent C 
 
”i lönesamtalet så är det ju självklart prestationen är ju en del att vad levererar du utifrån de 
målen vi har kommit överens om och det ska ju också påverka vad man kan få för 
lönerevision” 
Chef A 
 
Inom personalgruppen menas det även att cheferna generellt sett hade ganska bra koll på hur 
de agerade i servicemöten och på kontoret i övrigt. Chef C menar att genom att sätta siffror på 
prestationen så minskas den subjektiva delen av bedömningen. 

                                                 
149 Sundvik & Lindeman (1998) sid. 13 
150 Jeding et.al. (1999) sid. 49-50 
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”Jag tycker det är bättre att det är vissa saker som går att mäta även om jag inte tycker det är 
rättvist, det bekräftar ändå mer medarbetaren än att ha alltför mycket subjektiva mått. Sen 
tror jag ändå att man känner och ser hyfsat väl hur folk agerar, eller känner på nått vis, det 
är klart, ju större kontor ju mindre vet jag ju av.” 
Chef C 
 
Att mäta individens prestationer kvantitativt blir enkelt om utgångspunkten är försäljning, 
antalet gjorda affärer blir då ett lätthanterligt mått. En bredare syn på yrkesrollen gör det hela 
besvärligt, hur mäts serviceprestationen? I teorin diskuterades kundnöjdhet som ett mått på 
prestationen. Att mäta detta på individnivå innebär förmodligen större svårigheter än att mäta 
antalet sålda produkter. En sammanfattning av intervjuerna med cheferna är att 
serviceprestationen fångas upp i antalet gjorda affärer. Detta kan förklara respondent F:s 
upplevelse av prestationsbedömningen: 
 
”Intervjuaren: Känner du att medlyssningen och uppföljningen man har varje månad med sin 
chef är ett sätt att göra det här på nått sätt? Asså får du nån feedback på din prestation där? 
R: ja det är ju STATISTIKEN man pratar om och sådär…så det är ju inte så mycket annat 
som kommer upp till ytan, det är mest det, jag vet inte riktigt det… 
Intervjuaren: det kommuniceras ingenting utöver STATISTIKEN? 
R: nä, inte så mycket kanske, jae, han kan ju fråga hur det är och jobba och sådär fast övriga 
prestation utöver försäljning…njaee…” 
Respondent F 
 
Återigen ser vi en stark fokusering på försäljningsresultat från ledningens sida. Orsaken till 
denna fokusering på säljresultat är givetvis synen på yrkesrollen som försäljare. Att service är 
försäljning leder till slutsatsen att försäljningsresultatet också är ett mått på individens 
prestation. Om denna utgångspunkt visar sig vara felaktig eller bara en halvsanning, att andra 
aspekter av personalens arbete, som inte avspeglar sig i statistiken är viktiga 
framgångsfaktorer för organisationen som helhet kan det tänkas innebära skapa framtida 
problem. En sammanfattning av vad prestationsmätningen bygger på är försäljning.  
 
SAMMANFATTNING ; 
- Ledning menar att prestationen mäts på försäljning och denna är en mycket viktig faktor för 
lön. Mätningen är ett sätt att bekräfta medarbetaren. 
- Personalen säger att prestationen mäts på försäljning och att denna är en mycket viktig 
faktor för lönesättningen. 
 

6.7 MOTIVATION OCH STRESS  
Arbete mot mål och mätande av prestationer innebär ofta att vi lägger ner extra mycket energi 
i vårat arbete. Locke menar att mål påverkar oss genom att visa var vi ska lägga energi, de 
visar hur mycket intensitet och hur uthålliga vi ska vara.151 Mål och att sätta siffror på 
prestationer leder till en press som antingen leder till utveckling eller till stress.152 Detta kan 
alltså både vara motiverande och stressande. I våra intervjuer med de anställda på banken 
mötte vi också båda dessa reaktioner. Att det nya arbetssättet har inneburit en förändring för 
personalen står helt klart: 

                                                 
151 Locke (2000) sid. 413 
152 Williams (1995) sid. 24 
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”Du jobbar ju här och du har ju ett uppdrag, du vet ju vad du ska göra, mitt jobb är ju att 
sälja och ge service till kunderna. Förut var det ju också det men det var ju aldrig den här 
fokusen, du var ju aldrig tvungen på samma sätt. Du kunde ju liksom gå igenom dagen med 
att bara göra det som hände så att säga. Du behövde inte ta egna initiativ, lite så är det ju 
idag, för att du har ju de här målen, så är det ju. Du jobbar ju på ett annat sätt.” 
Respondent D 
 
Majoriteten av respondenterna menar att försäljningsmål hjälper till att motivera dem och får 
dem att prestera bättre. De flesta verkar uppleva dem som en utmaning och någonting som gör 
jobbet roligare: 
 
”det är ju jättebra att ha försäljningsmål, det är ju jättebra att ha någonting, att man har 
”plupparna” tycker jag är jätteviktigt för det triggar ju liksom igång och man är ju vaken och 
man vill ju så klart ha ”pluppar” men det är ju inte det som är huvudsaken, men det är ju 
ändå viktigt att man har mål så man får känna det där drivet” 
Respondent E 
 
Många av respondenterna tar dock även upp att stressen har ökat inom organisationen: 
 
”pressen att man ska prestera nånting? Jag är väl för trög för att ta åt mig…jo de här 
dagarna när det är dags att träffa chefen då får jag ont i magen, då vet jag att jag inte 
uppnått allt jag skulle ha uppnått, så det känns…jo ofta, jo nog känner man ”försök ansträng 
dig, gör nånting”” 
Respondent A 
 
Om vi ska dra några slutsatser om den allmänna känslan angående försäljningsmålen så är det 
nog att de flesta tycker att det är motiverande och lite småkul. De negativa omdömena handlar 
oftast inte om respondenterna själva utan är mer i formen av ”det finns nog dom som…”. Om 
detta beror på att de personer som upplever en stress inte är så vanliga att de blev en viktig 
grupp i vår undersökning eller om orsaken är att det anses lite pinsamt att erkänna att man blir 
stressad av dem är svårt att säga. Personalens åsikter om stress och motivation sammanfattas 
väl av respondent B: 
 
”dom flesta av oss presterar bättre om vi har lite press på oss. Blir det för inlindat och 
skyddad verkstad över det hela då rullar det ju bara på, så är vi ju lite till mans. Vi är i 
grunden lata. Så på så vis behöver man det. Det gäller att hitta den här balansgången så att 
det inte slår över åt det ena eller andra hållet tror jag. Det är där jag tror att det är viktigt att 
banken hittar en balans i det hela. Visst är det så, känner man att, det är ju inte uttalat till 
100% nu men nästintill, du måste ju visa att du passar in i din roll och att du kan prestera ett 
resultat och gör du inte det måste du visa att du är benägen att förändra dig så att du kan 
prestera ett resultat. Annars så slutar det ju med att du inte jobbar kvar här, så är det ju, det 
går inte bara att gå hit och vara nöjd och glad och vara trevlig och försöka göra sitt bästa 
men inte prestera, i bankens ögon, tillräckligt. Det har vi ju sett.” 
Respondent B 
 
Sammantaget verkar arbetet mot försäljningsmål ha haft en relativt positiv effekt och de flesta 
menar att det är mer motiverande än stressande. 
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SAMMANFATTNING ; 
- Personal känner att försäljningsmål är motiverande och påverkar arbetssätt och intensitet. 
Diskussioner om stress dyker upp men på det hela taget upplevs de ökade kraven som 
positiva. 
 

6.8 ÖVERSIKT AV RESPONDENTERNAS ÅSIKTER  
 
6.1 MARKNADSORIENTERING OCH DEN NYA ORGANISATIONEN  
- Ledningen tycker att ”gammal” personal inte riktigt anammat försäljningsmentaliteten. Nya 
arbetsuppgifter har mottagits både positivt och negativt. 
- Personalen som var anställd innan marknadsorienteringen har fått nya yrkesroller som inte 
har blivit som utlovat. De har fått en behovsskapande roll som försvåras p.g.a. ”ryggsäcken”. 
 
6.2 RELATIONER OCH RELATIONSMARKNADSFÖRING  
- Ledningen har satt ökade krav på personalen för att främja kundrelationen. Vidare 
uppmuntrar dom transaktionsmarknadsföring hos banksäljarna. 
- Personalen anser att kommunikation och uppmuntran i deras relation med kund saknas från 
ledningens håll. Det visade att det fanns risk att väsentlig information till kund ignoreras av 
personal för att främja försäljning.  
 
6.3 SERVICE  
- Ledningens perspektiv; service är att identifiera och tillfredsställa kundens behov snabbt och 
okomplicerat utan att kränga, men det är inte service att inte sälja. 
- Personal; anser service vara vad kunden tycker är viktigt och att berätta om underlättande 
tjänster, personalens uppfattning är att kunden ser dem som hjälpande och rådande och inte 
som en försäljare. 
 
6.3.1 MÖTET MED KUND  
- Personalen menar att de får hantera arga kunder och försöka lösa problem. Nöjda kunder gör 
att personalen trivs bättre. Personalen agerar utifrån transaktionsmarknadsföring. 
 
6.3.2 FÖRETAGSKULTURENS BETYDELSE FÖR SERVICE  
- Personalen märker skillnad i arbetssätt mellan de nyare anställda och de som varit anställda 
längre. 
- Ledningen kommunicerar veckans försäljningsmål och kommunicerar att strunta i kötiden. 
 
6.3.3 TEKNOLOGINS PÅVERKAN PÅ SERVICE  
- Ledningen menar att teknologins utveckling medför tillgänglighet. 
- Personalen anser att trots den teknologiska utvecklingen har dom en nyckelroll i 
kundnöjdheten. 
 
6.4 FÖRSÄLJNING  
- Ledningen förespråkar transaktionsmarknadsföring och säger att personalen levererar utifrån 
försäljningsmål. 
- Det finns motiv för personalen till att styra kunden mot vissa produkter ett är att tjäna på det 
själv, ett annat kundnytta. De tycker att försäljningsmål kan leda till en konfliktsituation. 
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6.5 MÅL   
- Ledning tycker att yrkesrollen framförallt består av försäljning vilket leder till att 
försäljningsmål täcker de viktigaste delarna av arbetet. Serviceaspekten avspeglar sig i 
försäljningsmålen. 
- Personalen tycker att försäljningsmål är motiverande men inte visar vilken kvalitet de har i 
försäljningen och bara täcker delar av arbetet. Detta leder till att andra aspekter av arbetet 
hamnar i skymundan. 
 
6.6 PRESTATIONSMÄTNING  
- Ledning menar att prestationen mäts på försäljning och denna är en mycket viktig faktor för 
lön. Mätningen är ett sätt att bekräfta medarbetaren. 
- Personalen säger att prestationen mäts på försäljning och att denna är en mycket viktig 
faktor för lönesättningen. 
 
6.7 MOTIVATION OCH STRESS   
- Personal känner att försäljningsmål är motiverande och påverkar arbetssätt och intensitet. 
Diskussioner om stress dyker upp men på det hela taget upplevs de ökade kraven som 
positiva. 
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7. SLUTSATSER  
Det är i detta kapitel vi ”knyter ihop säcken” och presenterar vad den långa vägen mot målet, 
en klar uppsats, har resulterat i. Vi har valt att återge vår problemformulering, våra 
huvudsyften och våra delsyften innan vi presenterar slutsatserna, allt för att det ska bli 
lättöverskådligt för läsaren. 
 
PROBLEMFORMULERING  
 
Vilka effekter har utvecklingen mot en försäljningsorganisation haft på personalens arbete 
inom banksektorn och hur uppmärksammas dessa eventuella effekter av ledningen?   
 
HUVUDSYFTEN: 

1. Öka förståelsen för hur marknadsorientering i form av relationsskapande upplevs 
av personal och chefer inom banksektorn.  

2. Förvärva en ökad förståelse för vilken påverkan produktivitetsarbetet i form av 
försäljningsmål har på personalens upplevelse av arbete och relation till kunden. 

3. Kartlägga hur organisationen arbetar med service- och försäljningsfrågor. 
 

DELSYFTEN : 
 
– Identifiera en eventuell påverkan på arbetsplatskulturen. 
  
– Analysera hur kombinationen av service och säljrollen upplevs. 
 
Övergången till försäljningsorganisation verkar ha både positiva och negativa konsekvenser 
för personalen. Många av respondenterna menar att det är motiverande att arbeta mot 
försäljningsmål, att det gör arbetet lite roligare. Att människan oftast lyder under minsta 
motståndets lag var någonting som diskuterades under flera intervjuer, och försäljningsmål 
sågs i sammanhanget som ett sätt att sporra individen till det lilla extra. Samtidigt kom även 
den negativa delen av ökad resultatfokusering upp, stress. Några av respondenterna uppgav att 
de stundtals kände sig stressade och ännu flera nämnde stress i mer allmänna ordalag, att den 
hade ökat för många men inte var ett problem för dem själva. Inte helt oväntat verkar myntet 
även här ha två sidor. Generellt upplevde vi att de som hade arbetat en längre tid i banken 
verkade uppleva det som mer stressande än de yngre, med det inte sagt att de yngre inte kände 
någon stress alls. Förändringar medför alltid mer eller mindre svåra omställningar. Vi menar 
att variationerna kan bero på att den mer erfarna gruppen, till skillnad från dem med mindre 
eller ingen erfarenhet av det gamla arbetssättet, har tvingats till en stor förändring.  
 
De bankanställda verkar till viss del uppleva att det existerar en konflikt i yrkesrollen, en 
förklaring till detta skulle kunna vara olika förväntningar från intressenter. Bankledningen har 
en syn på banktjänstemannen som en person som säljer och förmedlar bankens produkter. 
Banken är för många människor en tjänsteorganisation där banktjänstemannen producerar just 
tjänster och tillhandahåller service. När bankledningen uttrycker att ”service består av 
försäljning” och säger att ”ett kundmöte utan försäljning inte är service”, blir frågan hur detta 
passar ihop med skapandet av långsiktiga kundrelationer. Förr eller senare kommer kunden att 
vara ”färdigsåld” genom att han eller hon har de produkter som han/hon anser sig behöva 
inom den närmsta framtiden (detta behöver på intet vis överensstämma med bankens syn på 
om denna har de nödvändiga produkterna). Trots detta kan personen vara en ”bra” kund och 
den långsiktiga relationen kanske endast behöver hållas vid liv genom sporadiska, mer 
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rutinartade, möten. Genom att inte bekräfta den relationsbyggande roll som personalen har, 
kan denna uppfattas som mindre viktig än övriga delar av arbetet. En sådan brist kan i 
förlängningen motverka den marknadsorientering som banken strävar efter i sin nya struktur. 
De mer nyanställda verkar i högre grad ha anammat ledningens åsikt om att bankpersonalen 
har ett säljyrke medan de mer erfarna i högre utsträckning verkar se arbetet som bestående av 
service och administration. Vi menar att denna försäljarroll, åtminstone delvis, avviker från 
många kunders uppfattning av bankens roll i samhället. De två förväntansbilderna verkar ha 
skapat en rollkonflikt där individen upplever olika krav (kundens och ledningens) på sin 
yrkesroll. Rollkonflikten kan leda till en känsla av att någon del av arbetet alltid försummas. 
Såväl ledning, som de mer säljorienterade av respondenterna, anser att faktorer såsom lång 
kötid kan uppvägas av kvalitet i kundmötet, att erbjuda/sälja kunden rätt produkter. De som 
inte har anammat ”försäljarrollen” i samma utsträckning, upplever å andra sidan kötid som ett 
större problem och fokuserar därmed mer på att snabbt betjäna kunderna. Detta kan leda till 
sämre försäljning men trots detta finns kön kvar och en känsla av otillräcklighet inom båda 
aspekterna av arbetet.  
 
Försäljningen verkar idag utgå mer från kundens behov istället för som tidigare bankens för 
tillfället utvalda produkt. Vi menar att detta till stor del beror på informationsteknikens 
utveckling. Genom att det idag är möjligt för banken att omedelbart förmedla information om 
den enskilda kunden till bankpersonalen kan dessa anpassa produkterbjudandet utifrån 
kundens situation. Detta har påtalats som något positivt från personer som har upplevt 
förändringen. En ökad försäljning utifrån kundbehovet, istället för ”bankbehovet”, en 
marknadsorientering, verkar alltså inte bara innebära en förbättring i relationen mellan banken 
och den enskilda kunden utan även leda till att personalens arbetssituation förbättras. 
 
Vi menar att personalens roll som relationsbyggare blir allt viktigare i och med att de flesta av 
kunderna besöker kontoren mycket sällan, betydelsen av det enskilda mötet blir större. Många 
av respondenterna ser en möjlig konflikt mellan den långsiktiga kundrelationen och de mer 
kortsiktigt inriktade säljmålen. Prestationsmätningar baserade på antalet sålda produkter visar 
produktiviteten hos individen men kvaliteten i arbetet beaktas inte alls. Detta kan leda till 
suboptimering genom försäljning baserad på en ”krängarmentalitet”. I den nya organisationen 
finns det incitament för personen att sälja eftersom prestationen, och i slutändan 
löneutvecklingen, bedöms utifrån antalet sålda produkter. Individuell vinning kan tänkas 
påverka personalens roll gentemot kunden som tidigare uppfattats som relativt neutral. Alla de 
intervjuade menar att deras eget arbete inte påverkas utan de sätter kundens behov främst, 
däremot finns exempel med andra som inte gör det. Sanningshalten i detta är givetvis svår att 
säga någonting om. Antingen stämmer detta, vilket skulle tyda på att problemet endast 
existerar i väldigt liten utsträckning, eller så är ett sådant handlande alltför tabubelagt för att 
erkänna. På det hela taget verkar det som att banken, trots vissa strukturella incitament att 
agera annorlunda, har en relativt bra balans i den kortsiktiga försäljningen och den långsiktiga 
kundrelationen. Vad detta beror på är svårt att säga. En faktor som vi tror påverkar är att en 
stor del av den ”gamla stammen” av personalen är kvar tack vare relativt låg 
personalomsättning. Detta kan bidra till att skapa en atmosfär där kundnyttan står i fokus. En 
annan faktor kan vara att cheferna är duktiga på att kommunicera även de serviceinriktade 
värdena i yrkesrollen.  
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SVAR PÅ VÅR FRÅGESTÄLLNING; Vilka effekter har utvecklingen mot en 
försäljningsorganisation haft på personalens arbete inom banksektorn och hur 
uppmärksammas dessa eventuella effekter av ledningen?   
 
Positiva: 

- Genom utveckling av tekniska hjälpmedel och segmentering av kunderna har 
personalen fått tillgång till mer information om kunderna. Detta ger större möjligheter 
att sälja produkter utifrån kundbehovet vilket upplevs som positivt. 

- Försäljningsmål upplevs av många som motiverande. 
 
Negativa: 

- Ökad stress p.g.a. fokuseringen att klara försäljningsmål. 
- Strukturella brister i organiseringen och stimuleringen av arbetet innebär att en 

rollkonflikt skapas och att ett suboptimerande beteende gynnas. 
 
Resultatet inom våra huvudsyften kan sammanfattas som följer: 
 
Marknadsorientering i form av relationsskapande upplevs enbart som positivt. Tack vare 
tillgång till mer information om kundens situation kan personalen erbjuda kunden produkter 
utifrån dennes behov. Produktivitetsarbetet har inneburit att personalen anstränger sig lite 
hårdare och detta upplevs också relativt positivt. Det har också inneburit att 
produktivitetsaspekten (d.v.s. antalet gjorda affärer) har fått en mycket mer framträdande roll. 
På det tredje delsyftet kan vi konstatera att banken inte arbetar med frågan då service i princip 
likställs med försäljning. 
 
REKOMMENDATIONER TILL BANKEN : 
I vår undersökning har vi funnit att en rollkonflikt existerar i personalens yrkesroll och vi 
menar att skälet till detta är att ledningen bortser från serviceaspekten. Den nuvarande 
utformningen av systemet gynnar ett suboptimerande handlande hos individen, att inte alltid 
se till kundnyttan utan till den egna försäljningen. Idag verkar detta, som konstaterat, vara ett 
relativt begränsat problem men vi menar att det är ett ämne som måste lyftas upp på agendan 
inom banken. Vi anser att det är enormt viktigt att bevara de relationsinriktade värden i 
organisationen som idag verkar kompensera mycket av denna strukturella brist. Utan 
diskussioner om balansen mellan kortsiktig försäljning och långsiktigt relationsbyggande 
menar vi att utvecklingen mot en renodlad försäljningsorganisation kommer att skapa 
problem. Vi tycker också att det är anmärkningsvärt att ledningen likställer service och 
försäljning och tror att detta på lång sikt kan ha en skadlig effekt på kundrelationerna. Vår 
rekommendation till banken är att premiera, kommunicera och utbilda personalen inom 
service och långsiktigt relationsbyggande på samma sätt som försäljning för att eliminera 
personalens rollkonflikt och därigenom erbjuda kunderna ett bättre koncept.  
 
REKOMMENDATIONER TILL TJÄNSTEFÖRETAG MED KOMBINERADE YRKESROLLER  
Utifrån denna undersökning rekommenderar vi tjänsteföretag att lyfta fram dualiteten i ett 
kombinerat försäljnings- och serviceyrke. Rollkonflikter kan undvikas genom att ledningen 
inte bara kommunicerar utan också mäter och belönar kundnöjdhet på ett liknande sätt som 
försäljning premieras hos många företag idag. Vi tror att detta har positiva effekter på 
kundrelationer och därmed i förlängningen också på det finansiella resultatet. 
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FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING  
Vi ser ett antal intressanta aspekter för vidare studier i ämnet. Några intressanta vinklar vore 
att se hur kunden påverkas av den kombinerade yrkesrollen samt hur organisationer kan 
arbeta med mjukare frågor i samband med prestationsmätningar och dess effekt på arbetet. Ett 
annat intressant ämne är huruvida kundernas agerande i service/säljmötet skulle påverkas av 
en ökad medvetenhet om personens uttalade försäljarroll.  
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INTERVJUMALL FÖR LEDNINGEN  
 
Personen 
Bakgrund i banken 
 
Omorganiseringen 
- Syfte? 
- Tanken med yrkesrollerna? 
 
Service 
- Vad är strategin bakom servicetanken i banken? 
- Vad är service för banken? 
- Hur jobbar banken med detta? 
- Hur motiveras personalen till att arbeta mot detta? 
- Bedöms serviceprestation hos personalen och i sådana fall hur? 
- Finns det någon skillnad mellan banksäljarna och rådgivarna här? 
 
Försäljning 
- Vad är tanken bakom förändringen från en mer administrativ syn på personalens roll till en 
mer säljinriktad roll? 
- Hur motiveras personalen till att arbeta mot denna säljinriktade roll? 
- Finns det någon skillnad mellan banksäljare och rådgivare? 
- Tror du att den ökade försäljningsinriktningen påverkar personalens vardagliga arbete? 
 
Kombinationen av service och försäljning i yrkesrollen 
- Tror du att det kan finnas någon motsättning mellan service och försäljning? 
- OM så, finns det någon strategi/policy för balansen mellan service och försäljning? 
- Hur motiveras personalen till att arbeta med ”mjukare” frågor? 
- Hur fångas ”mjukare” frågor upp i prestationsmätningar? 
- Hur premieras bra service- respektive försäljningsarbete? 
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INTERVJUMALL FÖR PERSONALEN  
 
Den anställde 
Historik 

- Anställningstid 
- Yrkesrollens förändring (dåvarande syn på arbetet) 

Dagens situation 
- Beskriv yrkesrollen (service eller säljyrke?) 

 
Organisationen 
Organisationsförändringen 

- Utbildning och kommunikation? 
Service 

- Vad anser du är service till kunden? 
- Vad tror du kunden uppfattar som service?  
- Bra på service? Vad innebär det? 
- Hur jobbas det för att införa det? 
- Hur uppmuntras du att arbeta mot att hålla en hög service nivå i ditt arbete? 
 

Försäljning 
- Hur har den ökade fokuseringen mot försäljning påverkat din arbetssituation? 
- Hur har den ökade fokuseringen mot försäljning påverkat klimat och arbetskultur inom 

banken? 
- Hur har den ökade fokuseringen mot försäljning påverkat förhållandet chef/anställd? 
- Hur uppmuntras du till försäljning? 

 
Strukturell uppbyggnad 
På vilka grunder bedöms prestationer inom banken? 
Hur är belöningssystemen utformade? 
Känner du att kunden har tillit till dig och banken och de råd den får? 
Finns det en konflikt mellan rollen som rådgivare till kunden och fokuseringen på försäljning? 
OM så hur stöds du i denna av organisationen? Tillit/konflikt?   
Hur funkar ”underhållsarbetet” på banken? 
 
Övriga åsikter  
Personens egna tankar/åsikter 
 
 
 
 


