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Sammanfattning

I dagsläget är en stor del av de svenska bankkunderna missnöjda med sin nuvarande
bank, men väljer ändå inte att byta. Samtidigt har bankmarknaden genomgått
förändringar den senaste tiden, vilka bland annat innebär att det är lättare att byta bank
och att konkurrensen bland bankerna hårdnat till följd av fler aktörer på marknaden. En
ytterligare faktor som påverkar situationen för bankerna är det faktum att bankkunderna
känner mindre lojalitet gentemot sin huvudbank jämfört med tidigare. Det faktum att
många bankkunder faktiskt är missnöjda i kombination med förändringar på den
marknad som bankerna agerar på ser vi ökar incitamenten för de nuvarande så kallade
storbankerna att säkra tillfredsställelsen bland sina kunder. Det är i första hand
kontaktpersonalens arbetsuppgifter att hantera missnöje bland kunder, då det är dessa
som tar emot företagets kunder. Att företag förser sin kontaktpersonal med
tillfredsställande verktyg för att lyckas vända dessa missnöjda kunder blir därmed
viktigt för att lyckas bibehålla marknadsandelar.

Vi ställer därmed frågan om bankanställda själva upplever att de kan hantera missnöje
bland kunder på ett tillfredsställande sätt, vilket leder fram till följande syfte: att skapa
förståelse för hur personal vid Swedbank upplever sig kunna hantera missnöjda kunder.
En målsättning med studien är att belysa eventuella skillnader mellan personal vid ett
stort respektive ett mindre kontor.

Vi har genomfört en kvalitativ studie, där vi samlat empiriskt material genom att
intervjua åtta banksäljare vid Swedbank. Fyra av dessa är anställda vid ett större kontor,
så kallat citykontor, och fyra är anställda vid tre mindre kontor, så kallade
lantsortskontor. Perspektivet är de anställdas, då vi är intresserade av deras upplevelser
av att hantera missnöjda kunder. Då vi väljer detta perspektiv ser vi det som väsentligt
att inte bara fokusera på den praktiska hanteringen, utan även den känslomässiga och
belyser därmed även hur bankpersonalen hanterar de egna känslorna som kommer av att
bemöta missnöje.

För att kunna belysa syftet redogör vi först för vilka delar i en ett tjänsteföretag som kan
orsaka missnöje bland kunderna. Det gör vi genom att använda den så kallade gap-
modellen. Vidare visar vi på sex strategier för tjänsteåterhämtning, vilka är fastställda
som viktiga för att lyckas vända en missnöjd kund. Slutligen ser vi till intern
tjänsteåterhämtning, vilket behandlar anställdas känslomässiga behov av intern
återhämtning efter att ha hanterat en missnöjd kund.
Vid insamlingen av det empiriska materialet har vi utgått från ovan nämnda teori för att
vidare kunna analysera dessa material i förhållande till varandra. Vi finner att samtliga
respondenter anser sig kunna hantera missnöjda kunder på ett tillfredsställande sätt, men
finner även en avsaknad av utbildning och tydliga rutiner eller policys för hantering av
missnöjda kunder. Vi finner en skillnad i relationer med kunder vid landsortskontor
respektive citykontor, samt att personliga relationer till bankkunderna är positiva för
arbetet med tjänsteåterhämtning. Banksäljarna upplever det som energikrävande att
hantera missnöje och bland personalen vid city finns ett behov av intern
tjänsteåterhämtning i större utsträckning än vad som är tillgängligt i dagsläget.
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1. INLEDNING

Vi vill genom vårt inledande kapitel presentera bakgrunden för vår problemformulering
och syftet med vår studie och vidare ge läsaren en förståelse för ämnesvalet.

1.1 Problembakgrund

”Byt inte bank – skaffa en till.” Citibanks slogan träffar mitt i den prick som utgör
svenska bankkunder idag. Citibank liksom andra nya aktörer på svensk bankmarknad
uppmanar kunderna att lämna den traditionella synen på banker som en livslång
förbindelse, för en öppnare syn på bankmarknaden där bankerna konkurrerar hårt om
kunderna. En pågående förändring på svensk bankmarknad innebär fler aktörer och
därmed hårdare konkurrens, vilket ökar konsumenternas krav på sina nuvarande banker.
Detta ser vi som ett incitament för de svenska storbankerna att säkerställa
tillfredsställelsen bland sina nuvarande kunder.

Nöjda kunder är nyckeln till lojala kunder, något som vidare kan innebära god finansiell
prestation under lång tid. Kundtillfredsställelse är således av största vikt vid
konkurrensintensiva marknader såsom marknaden för finansiella tjänster.1 Enligt en ny
undersökning från SIFO är 1,7 miljoner svenskar missnöjda med sin bank, men väljer
ändå att inte byta till en annan bank. Generellt gäller missnöjet att kunderna saknar
lyhördhet, vilket enligt undersökningen är viktigt för en bra relation mellan kund och
bank.2 Således innebär missnöje med sin bank inte alltid att kunden byter
tjänsteleverantör. Det finns ett antal faktorer som påverkar kunden i beslutet att byta
alternativt stanna hos tjänsteleverantören, så kallade bytesbarriärer 3. Colgate och Lang
har identifierat så kallad customer inertia, det vill säga slöhet hos kunden, som en viktig
faktor 4. När ett tjänsteleverantörsbyte verkar vara för krångligt väljer kunden att stanna,
trots missnöje och starka funderingar på ett byte.5 Relaterat till aktuell undersökning tror
många kunder att det är svårt att byta, eller så orkar de inte engagera sig 6.

Sedan den första juni 2007 har svenska bankföreningen i samarbete med sina
medlemsbanker förenklat rutinerna vid byte av bank, vilket bland annat innebär att ett
byte från en bank till en annan ska ta max tre dagar. Vidare har konkurrensen på
bankmarknaden för hushåll hårdnat, till följd av såväl avregleringar som fler aktörer på
marknaden.7 Vi  ser  att  de  förenklade  rutinerna  för  att  byta  bank  kan  innebära  att  fler
kunder kommer att byta bank om de är missnöjda med sin nuvarande, då ett byte blivit
mindre krångligt. I kombination med den hårdare konkurrensen på bankmarknaden bör
detta göra bankerna mer angelägna om att skapa nöjda kunder samt omvända missnöjda

1 Jones och Sasser (1995) ”Why satisfied customers defect” Harvard Business Review  Vol.73 nr.6 s.88-
91
2 Sifo den 22 maj 2008 hämtat från www.sifo.se
3 Colgate och Lang (2001) “Switching barriers in consumer markets: an investigation of the financial
services industry” Journal of consumer marketing, vol. 18 s. 332-347
4 ibid.
5 ibid.
6 Sifo den 22 maj 2008 hämtat från www.sifo.se
7 Svenska Bankföreningen den 1 april 2008 hämtat från www.bankforeningen.se

http://www.sifo.se/
http://www.sifo.se/
http://www.bankforeningen.se/
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kunder för att dessa inte ska byta banktjänsteleverantör. Årligen byter cirka tre procent
av svenskarna bank och ungefär åtta procent skaffar ytterligare en bank 8. Bland de 1,7
miljoner missnöjda svenska bankkunderna i SIFOs undersökning planerar många att
vända sig till en annan bank än sin gamla för framtida tjänster, vilket i undersökningen
kopplas till att lojaliteten för den egna banken sjunkit den senaste tiden.9 Detta faktum
bör öka bankernas intresse av att skapa nöjda kunder, då bankerna blir i större behov av
lojala kunder de kommande åren.

Förutom att bibehålla de nöjda kunderna är det även viktigt för företag att omvända de
missnöjda. Att effektivt hantera missnöjda kunder kan innebära att kundernas
värderingar av företagets servicekvalitet blir högre och vidare stärka relationerna vilket
leder till mer lojala kunder.10 En fjärdedel av de svenska bankkunderna är redan
missnöjda med sin nuvarande bank, samtidigt som förändringar på bankmarknaden
skapar hårdare konkurrens, vilket leder till att de traditionella storbankerna kommer att
tvingas vända sina missnöjda kunder för att bibehålla sitt övertag. Hanteringen av
missnöjda kunder hör normalt till kontaktpersonalens arbetsuppgifter, då det är dessa
som i kundmötet tar emot företagets kunder 11.  Det  är  därmed  i  bankens  intresse  att
förse kontaktpersonalen med bästa tänkbara verktyg för att kunna genomföra
framgångsrik hantering av missnöjda kunder, det vill säga tjänsteåterhämtning.

1.2 Problemformulering

Hur upplever sig bankanställda vid Swedbank kunna hantera missnöjda kunder?

1.3 Syfte

Vårt huvudsyfte är att skapa förståelse för hur personal vid Swedbank upplever sig
kunna hantera missnöjda kunder. En målsättning med studien är att belysa eventuella
skillnader mellan små respektive stora kontor.

För att uppnå syftet utgår vi från tre aspekter av vad som sker vid tjänsteåterhämtning. I
första hand utgår vi från missnöjda kunder och i vilka delar av en organisation sådana
kan uppstå, för att vidare se till tjänsteåterhämtning och vilka strategier som visat sig
vara effektiva för att omvända missnöjda kunder. Vi ser även till begreppet intern
tjänsteåterhämtning och vilka strategier som visat sig effektiva för personalens
känslomässiga återhämtning av att möta missnöjda kunder. Utifrån dessa tre aspekter
förväntar vi oss att kunna belysa vårt syfte.

8 Sifo den 22 maj 2008 hämtat från www.sifo.se
9 ibid.
10 Tax, Brown och Chandrashekaran (1998) “Customer Evaluations of Service Complaint Experiences:
Implications for Relationship Marketing” Journal of Marketing Vol.62 Issue.2 s.60-76
11 ibid.

http://www.sifo.se/
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1.4 Begreppsförklaring

Vi anser det nödvändigt att initialt förtydliga följande begrepp då de återkommer i
samtliga delar av vår studie, och innebörden av dem kan vara otydlig eller ha olika
betydelse.

1.4.1 Tjänsteåterhämtning

Tjänsteåterhämtning är den svenska översättningen på engelskans Service Recovery.
Det handlar om de åtgärder ett företag vidtar då ett fel eller en brist i tjänsteleveransen
uppstått, i syfte att göra en missnöjd kund nöjd 12. Vi använder oss även av begreppet
intern tjänsteåterhämtning. I teorikapitlet finns en tydlig redogörelse för vad det innebär,
men för att vara tydligare hade vi kunnat kalla det vi endast benämner
tjänsteåterhämtning för extern tjänsteåterhämtning. Nu är tjänsteåterhämtning, eller
Service Recovery, ett mycket väl etablerat teoretiskt begrepp i litteraturen. Det är dock
inte intern tjänsteåterhämtning. Vi väljer därför att inte göra några tydligare
distinktioner  mellan  de  två  genom  att  lägga  till  ”extern”,  utan  använder  oss  av
tjänsteåterhämtning respektive intern tjänsteåterhämtning.

1.4.2 Bemyndigande

Bemyndigande är ett återkommande begrepp i vår uppsats. Det är en rak översättning av
det engelska begreppet empowerment. Empowerment, eller bemyndigande, innebär att
fördela ansvar och beslutsfattande på anställda i den största mån det är möjligt, samt att
förse anställda med kunskap och nödvändiga övriga resurser för att på bästa sätt kunna
fatta dessa beslut.13

1.4.3 Kundrelationer

Vi vill här tydliggöra vad vi menar med kundrelationer. Generellt i
relationsmarknadsföring handlar kundrelationer om att behålla gamla kunder snarare än
att locka nya. Det här sker inte på en personlig nivå, utan handlar mer om att kunden
litar på företaget, på dess produkter och helt enkelt föredrar och har en starkare känsla
för företaget än deras konkurrenter. I vår uppsats kommer kundrelationer att handla om
något djupare. De kundrelationer som visat sig genom vår studie och som diskuteras är
av ett personligt slag, och handlar om en relation mellan kunden och kontaktpersonen
inom företaget.

12 Zeithaml, Bitner och Gremler (2006) Services Marketing- Integrating customer focus across the firm,
fjärde upplagan. McGraw-Hill Education, Singapore s.214
13 Hughes, Ginnett och Curphy, (2006) Leadership Enhancing the lesson of experience McGraw Hill
Education, Singapore s. 270-271



8

1.5 Företagsbeskrivning

Swedbank har tillsammans med Nordea, Svenska Handelsbanken (SHB) och SEB den
starkaste positionen på den svenska bankmarknaden och tillsammans utgör dessa de
fyra så kallade storbankerna. Totalt har Swedbank ungefär 9 miljoner privatkunder,
varav 4.1 miljoner i Sverige. Namnet Swedbank är nytt och ändrades i september 2006
från dåvarande namnet Föreningssparbanken. Föreningssparbanken var i sin tur ett
resultat av en sammanslagning mellan Föreningsbanken och Sparbanken Sverige 1997.
Sparbanken Sveriges historia sträcker sig tillbaks till 1820 då den första sparbanken
bildades i Göteborg. Den första jordbrukskassan öppnade 1915, och 1974 bytte
jordbrukskassan namn till Föreningsbanken. 2005 förvärvade dåvarande
Föreningsbanken Hansabank, vilket är en baltisk bankrörelse som omfattar
verksamheter i Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. Swedbank har idag 445 kontor
i Sverige, 290 kontor i de baltiska länderna och 194 internationella kontor. Koncernen
sysselsätter totalt drygt 22 000 personer. 14

14 Swedbank den 2008-05-15 hämtat från www.swedbank.se

http://www.swedbank.se/
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2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER

Vi vill här belysa de faktorer som ligger till grund för och präglar studien. Det sker
genom en redogörelse för förförståelse, kunskapssyn, angreppssätt, metodval och
perspektiv.

2.1 Förförståelse

Vi har som undersökare viss förförståelse när vi går in i arbetet med vår uppsats. Vi
besitter kunskaper och tidigare erfarenheter vi förskaffat oss i arbetslivet och genom
utbildning. Vi definierar förförståelse som tidigare kunskap och erfarenheter som sätter
prägel på utgångspunkterna i vårt arbete med uppsatsen. Vi har valt att redogöra för
detta, då vi är av den åsikten att vår förförståelse kommer att vara väsentlig för
uppsatsarbetet och utgången av vårt arbete på ett eller annat sätt.

Vi har båda erfarenhet av serviceyrken, från en rad olika arbetsplatser. Under två år
efter studenten, innan vi började studera, samt löpande under våra tre års studier här vid
Universitetet, har vi båda haft arbeten som inneburit en hög grad av kundkontakt och
kundservice. De olika organisationernas arbetssätt och målsättningar har påverkat vårt
synsätt  på  god  kundservice.  Även  om  vi  haft  förmånen  att  främst  vara  i  kontakt  med
nöjda kunder är hantering av missnöjda kunder inget främmande för oss utan något vi
mött i vårt dagliga arbete. Vi är övertygade om att den erfarenheten är något som
bidragit till åsikter och uppfattningar kring hur missnöjda kunder bäst hanteras, som vi
har när vi går in i arbetet med uppsatsen.  Det är något som influerat oss i arbetet med
vår  teoretiska  referensram  så  till  vida  att  vi  valt  teorier  som  vi  tror  kan  passa  för
undersökningsobjektet.

En av oss har arbetat en sommar hos den bank som utgör vårt studieobjekt. Det har
främst påverkat vårt arbete med uppsatsen så till vida att vi hade god kunskap om vad
intervjupersonernas arbetsuppgifter handlade om. Det har även bidragit till en viss
inblick och gjorde att vi initialt kunde skapa oss en bild av vilken typ missnöje som var
vanligt förekommande. Hon arbetade vid ett mindre landsortskontor, och erfarenheterna
från kontoret har varit den största faktorn till att vi valt att som delsyfte se till eventuella
skillnader mellan små och stora kontor. För att minska risken att hennes erfarenheter
och kontakter ökar subjektiviteten i studien har vi valt att inte genomföra intervjuer vid
det kontor hon arbetat. Vidare upplever vi inte att hennes erfarenhet av tio veckor vid ett
landsortskontor vid banken i fråga påverkat vårt närmande av det studerade fenomenet i
någon betydande utsträckning, förutom att det påverkade nämnda val vid
inledningsfasen av studien. Självklart har vi ändå haft i åtanke under uppsatsskrivandet
att det finns en möjlighet att hennes erfarenheter medför en risk av ökad subjektivitet.
Ett sätt att hantera detta har då varit att föra diskussioner mellan varandra för att
säkerställa att även den av oss som inte arbetat vid banken ser argumentationer och
tolkningar under arbetets gång som sakliga samt korrekta.

Vi studerar båda Service Managementprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå
Universitet. Under vår snart tre år långa studietid har vi återkommande behandlat
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ämnena relationsmarknadsföring och tjänstemarknadsföring. Vi anser oss sålunda
besitta vissa kunskaper i ämnena, något som influerat oss i arbetet med vår teoretiska
referensram så till vida att vi använt oss av en del av de tjänsteåterhämtningsstrategier
som vår tidigare kurslitteratur behandlat, precis som den förförståelse arbetslivet
bidragit med.

Vidare har vi båda erfarenhet som kunder hos tjänsteföretag. Vi har tydliga
föreställningar om vad vi som kunder upplever vara en bra respektive en dålig
tjänsteleverans, och således också vad som skapar tillfredsställelse respektive missnöje.
Det är något som påverkar både teorivalet men också delvis analysen så till vida att vi
tänker oss hur vi själva som kunder skulle uppleva vissa situationer.

2.2 Kunskapssyn

De filosofiska antaganden som forskare gör, såväl medvetna och uttalade som
omedvetna och outtalade, har betydelse för det sätt som de väljer att angripa problemet
för  en  studie 15. Vår uppfattning om den sociala omvärlden påverkar hur vi väljer att
undersöka den och har därmed även betydelse för resultatet av vår studie. Vi ser det
därför som väsentligt att redogöra för de filosofiska antaganden som ligger som grund
för hur vi väljer att angripa studieproblemet. Vi använder oss av Burrell och Morgans
schematiska modell för analys av antaganden om samhällsvetenskapens natur, för att
belysa våra egna antaganden.

Figur 1. Egen översättning av Burell och Morgans ”A scheme for analysing assumptions about the nature
of social science”
Källa: Burell och Morgan ,1985, s.3

Modellen visar på olika ansatser till samhällsvetenskap, i termer av antaganden om
ontologi, epistemologi, människans natur och metod. Antagandena på den vänstra sidan
av modellen utgörs av en subjektiv syn på socialvetenskap, och den högra en objektiv.

15 Burrell och Morgan (1985) Sociological paradigms and organisational analysis, Gower Publishing
Company Limited, Hants s.1
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Ontologi syftar till antaganden om själva essensen av studieobjektet och huruvida den
verklighet som undersöks är av objektiv natur eller styrd av individens medvetande. De
två motpolerna nominalism och realism kretsar kring huruvida verkligheten i en social
värld är subjektiv eller objektiv. Nominalism ser den sociala världen utanför en individs
medvetande som namn och koncept vars syfte endast är att strukturera verkligheten.
Någon verklig struktur existerar inte, utan de benämningar som finns är endast till för
att förklara och göra omvärlden utanför individens medvetande begriplig. Realism å
andra sidan betraktar den sociala verkligheten utanför individen som en verklighet
bestående av oföränderliga strukturer. Huruvida vi har namn på strukturerna eller ej
påverkar inte dess existens och omvärlden existerar alltså oberoende av individens
uppfattning om den.16 Eftersom att  vi  är  intresserade  av  banksäljarnas  uppfattning  om
det fenomen vi studerar och låter deras syn utgöra underlag för studien blir det i allra
högsta grad tal om ett subjektivt synsätt, det vill säga nominalism.  I och med detta
läggs inte fokus på bankens bestämmelser kring exempelvis fastställda rutiner, utan på
banksäljarnas uppfattning om rutinerna i sitt arbete. Vi utgår alltså från att
respondenternas uppfattning representerar deras verklighet gällande studiens
problematisering och att denna verklighet är representativ för just dessa respondenter.

De två antagandena i epistemologin är positivism respektive anti-positivism.
Positivismen antar att genom att söka regelbundenheter i den sociala världen och finna
förhållanden mellan dessa kan förklaringar och förutsägelser om verkligheten göras.
Anti-positivism å andra sidan utdömer idén om att vetenskap kan generera objektiv
kunskap över huvudtaget. Anti-positivism ser den sociala världen som relativ och anser
att den endast kan förstås genom de individer som är involverade i de aktiviteter som
studeras.17 Här styrs vårt angrepp snarast av en subjektiv syn på kunskap, då vi ämnar
låta respondenternas uppfattning utgöra studiens innehåll. Denna anti-positivistiska
ansats medför även att någon generalisering av resultatet inte kommer bli möjlig,
eftersom att resultatet är relaterat till endast denna kontext.

Synen på människans natur ger motpolerna voluntarism och determinism, vilka säger
något om huruvida människan styr över sitt eget liv eller ej. Voluntarismen menar att
människan är fullständigt självständig och har en fri vilja, medan determinismen säger
att människan är situationsberoende och styrs helt av sin omgivning.18 Vi ser människan
som delvis styrd av den miljö hon agerar i, men med en fri vilja att göra egna val. Vi
menar alltså att människan kan fatta självständiga beslut, men att dessa beslut påverkas
av omgivningen. Vidare ser vi att då människan utgör en del av omgivningen påverkar
även hon i sin tur situationen. För vår studie innebär det att vi ser människorna inom
organisationen som självständiga individer förmögna att fatta egna beslut, vilka dock
påverkas av såväl företagsmiljön som den externa omgivningen. Relaterat till
tjänsteåterhämtning har de anställda således möjligheter att vara flexibla utifrån sina
egna värderingar och uppfattningar och agera därefter, dock inom företagets ramar och
regler.

Slutligen behandlar figuren synen på metod, vilket betraktar hur ett fenomen bör
studeras. Det ideografiska angreppet baseras på att den sociala världen endast kan

16 Burrell och Morgan (1985) s.4
17 ibid. s.5
18 ibid. s.6
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förstås genom direkt tillgång till undersökningsföremålets kunskaper. För att få tillgång
till denna kunskap blir det nödvändigt att komma väldigt nära undersökningsföremålet,
för att vidare skapa förståelse för dennes uppfattningar om sin omvärld.  Den
nomoetiska synen betonar systematik vid undersökningar, för att kunna göra mätningar,
analysera kvantitativa data och testa hypoteser.19 Vår studie präglas av en ideografisk
ansats. Ytterligare redogörelse för detta val finns under metodval, 2.4.

2.3 Angreppssätt

Vanligtvis utgår vetenskapliga studier från antingen ett deduktivt eller ett induktivt
angreppssätt. 20 Vi väljer att inte göra någon sådan distinktion av vårt angreppssätt. Vi
anser det fördelaktigt för vår studie att vi inte låser oss vid ett angreppssätt, utan att en
flexibel syn på angrepp kan resultera i en intressantare uppsats, då innehållet får styras
av syftet snarare än en specifik process.

Med utgångspunkt i ett antal teorier rörande kundnöjdhet och tjänsteåterhämtning
kommer vi genom kvalitativa intervjuer att samla in empirisk information för att sedan
analysera detta och belysa nyanserna. Då vår kunskap om befintliga teorier gällande
tjänsteåterhämtning är begränsade när vi påbörjar uppsatsen anser vi det lämpligt att
inleda studien med att inhämta information i ämnet. Denna information i samspel med
vårt syfte kommer att jämföras med de data intervjuerna resulterar i.

2.4 Metodval

Vid en kvalitativ forskningsstrategi ligger tonvikten på ord vad gäller insamling och
analys av data. Forskaren fokuserar på hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala
verklighet, vilken är föränderlig och konstrueras av de människor som verkar i den.
Genom en kvalitativ studie försöker forskaren greppa något subjektivt. 21 Med
utgångspunkt i vår ideografiska syn vill vi förstå hur bankpersonal upplever sig kunna
hantera missnöjda kunder, vilket således innebär att vi kommer att använda oss av en
kvalitativ forskningsstrategi. Insamling av empirisk data kommer att ske genom
utförandet av intervjuer med bankpersonal. Vidare kommer våra empiriska data
insamlas genom en fallstudie22. Vi studerar en organisation, dock olika delar av
organisationen.

2.5 Perspektiv

Det finns en rad olika perspektiv vi skulle kunna utgå från när det gäller
tjänsteåterhämtningen hos Swedbank; ledningens perspektiv, kundernas perspektiv, de
anställdas perspektiv eller kanske ägarnas perspektiv. Med tanke på vår
problemformulering är dock de anställdas perspektiv det aktuella. När en kund är
missnöjd och klagar är det ofta till den personal denne möter från företaget. Detta

19 Burrell och Morgan (1985) s.6
20 Bryman, Alan och Bell, Emma (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber, Ljubljana. s.23
21 Bryman, Alan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder Liber, Ljubljana s.35-36
22 Bryman (2002) s.65
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klagomål tolkas sedan av den anställde, vilket således betyder att det ofta är den
anställdes tolkning av händelsen som når ledningen i företaget. Det finns givetvis
missnöjda kunder som inte klagar överhuvudtaget, eller som klagar till en tredje part,
men det är inte relevant för vår studie då det inte är något som direkt når företaget. Det
som enligt oss är påverkbart av företaget är situationen när kunden uttrycker missnöje
direkt till företaget, vilket då innebär att det är den anställdes hantering av, eller
upplevelse av, kundens missnöje som är intressant att undersöka.
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3. TEORETISK REFERENSRAM

För att kunna uppfylla syftet med uppsatsen anser vi det nödvändigt att börja med att
beskriva hur missnöjda kunder uppstår i företag. Det gör vi genom att med hjälp av
gap-modellen visa vilka delar i ett tjänsteföretag som kan orsaka missnöjda kunder
samt hur kundtillfredsställelse kan mätas. Därefter beskriver vi tjänsteåterhämtning
samt vilka olika strategier som kan användas vid tjänsteåterhämtning. Avslutningsvis
presenterar vi det yngre begreppet intern tjänsteåterhämtning, vilket vi anser relevant
för vårt syfte att förstå bankpersonalens upplevelse av att arbeta med
tjänsteåterhämtning då det fokuserar på de anställdas personliga behov av
återhämtning efter att hanterat missnöjda kunder. För att tydliggöra dispositionen av
den teoretiska referensramen har vi valt att sammanställa följande modell. Samma
modell utgör sedan underlag för de intervjuer vi genomför med banksäljare vid
Swedbank.

Figur 2. Översikt av den teoretiska referensramen

3.1 Kundnöjdhet

3.1.1 Modell för tjänstekvalitet
Parasuraman med fler visar i sin modell över tjänstekvalitet på vilka delar i
produktionen och försäljningen av en tjänst som kan leda till missnöjda kunder. Vid de
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delar av verksamheten som inte uppfyller kvalitetskraven uppstår så kallade gap, vilket
även gett modellen namnet gap-modellen. Enligt gap-modellen kan olika typer av gap
uppstå vid produktionen och försäljningen av en tjänst, vilket påverkar den totala
kvaliteten på tjänsten.

Figur 3. Egen översättning av Parasuramans, Zeithamls och Berrys  ”Service Quality model”
Källa: Parasuraman, Zeithaml och Berry, 1985

Gap 5: Kundgapet
Modellen förstås lättast genom att först beskriva kundgapet, vilket är det gap som
uppstår när kundens upplevelse av den erhållna tjänsten understiger vad kunden
förväntat. Skillnaden mellan upplevd och förväntad service påverkar huruvida kunden
upplever kvaliteten på tjänsten som hög eller låg. Således upplevs kvaliteten på tjänsten
som hög om upplevelsen av tjänsten överstiger kundens förväntningar. Eftersom att
tjänster generellt inte har någon fysisk form som gör det möjligt att se på och ta på
tjänsten för att kunna utvärdera dess kvalitet baseras kundens förväntningar i stor
utsträckning  på  egna  och  andras  tidigare  erfarenheter  av  tjänsten.  Då  tjänster  även
präglas av heterogenitet är det möjligt att kunden kan komma att omvärdera denna
uppfattning av tjänsten vid varje köp. Vidare kan kundens personliga behov påverka
vilka förväntningar som finns på tjänsten.23

23 Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985), “A conceptual model of service quality and its implications
for future research” Journal of marketing, vol. 49 s. 41-50.
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Det faktum att tjänstekvalitet är svårdefinierat i kombination med ökad konkurrens på
tjänstemarknader där tjänsterna ser i stort sett likadana ut vad gäller utförande och pris,
har under de senaste decennierna ökat behovet av instrument som möjliggör mätning av
tjänstekvalitet 24. Ett sådant instrument utvecklades under 80-talet av Parasuraman m fl.
och har sedan dess reviderats och utvecklats. Verktyget används för att mäta kundernas
uppfattning  om  kvalitet  hos  specifika  tjänster  och  kallas  SERVQUAL.  SERVQUAL
består av totalt 21 element vilka har fastställts som viktiga för kunders uppfattning om
kvalitet och har delats in i fem dimensioner; fysiska faktorer, tillförlitlighet,
mottaglighet, förtroende och empati.

Fysiska faktorer avser exempelvis den fysiska miljön, utrustning och fysiskt
material som hör till tjänsten.
Tillförlitlighet innebär att företaget levererar tjänsten på rätt sätt, i rätt tid utan
att göra fel.
Mottaglighet, eller tillgänglighet innebär att företaget visar att och hur de vill
hjälpa sina kunder, samt att de tar sig tid för sina kunder.
Förtroende avser den tillit som kunder känner till att företaget kan erbjuda rätt
kunskaper.
Empati är den uppmärksamhet som kunder upplever riktas mot dem personligen
och att företaget möter deras specifika behov.

Genom att se till hur kunder upplever dessa fem faktorer kan företaget få en uppfattning
om såväl enskilda faktorer som en helhetsbild över hur kunderna uppfattar kvaliteten på
tjänsten. De fem dimensionerna är viktiga för kunders uppfattning om en levererad
tjänst såväl som för kunders förväntningar på en tjänst. Därmed kan gap som uppstår
mellan kundens erhållna och förväntade service, det vill säga kundgapet, hänföras
brister i någon eller några av de fem dimensionerna. Att i övrigt göra mätningar om
kunders uppfattning och utgå från de fem dimensionerna kan ha olika syften. Det kan
användas för att periodvis jämföra ett företag med dess konkurrenter och därmed
identifiera svagheter respektive styrkor i företaget. Det kan även användas för att
kategorisera kunder i segment baserat på deras svar i undersökningen, eller för att indela
och jämföra individuella återförsäljare i en större koncern. 25

Leverantörsgap 1: Ledningens uppfattning om kundernas förväntningar
Leverantörsgap 1 uppstår till följd av att företaget inte känner till sina kunders
förväntningar på tjänsterna de producerar. Orsakerna till att företag inte har denna
kännedom eller förståelse är till exempel otillräckliga marknadsundersökningar, brist på
marknadssegmentering eller brister i dialogen mellan ledning och anställda. En annan
orsak kan vara otillräcklig tjänsteåterhämtning, såsom att inte ta tillvara på kunders
klagomål eller att inte lyckas vända missnöjda kunder.26

Leverantörsgap 2: Utforma tjänsten att möta kunders förväntningar
När företaget känner till kundernas förväntningar gäller det att även utforma tjänsten på
ett sådant sätt att det möter dessa förväntningar. Viktigt för att inte ett gap skall uppstå
är att förutsättningarna för att kunna leverera tjänsten är de rätta, för att kunna utforma
den tjänst kunderna förväntar sig. Med utformning av tjänst avses de verktyg som finns

24 Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985)
25 Parasuraman  och Zeithaml (2004) Service quality Marketing science institute, Cambridge, s.1-9
26 Zeithaml, Bitner och Gremler (2006) Services Marketing- Integrating customer focus across the firm
fjärde upplagan, s.35
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tillhands för att leverera tjänsten, vilket kan vara teknik och fysisk miljö lika väl som
utbildning och marknadsföring. Om inte personalen i företaget har de rätta verktygen
för att ge den service kunderna förväntar sig kommer detta att påverka upplevd kvalitet
på tjänsten. 27

Leverantörsgap 3: Tjänsteleveransen
Att ett företag har rätt utformade verktyg för att kunna leverera tjänsten i enighet med
kundernas förväntningar är dock inget som garanterar hög kvalitet vid själva
tjänsteleveransen. För att kunna leverera en tjänst av hög kvalitet är framförallt de
anställda som har kundkontakt viktiga, då deras prestation och bemötande påverkar
kundens uppfattning om själva tjänsten.28 Om det exempelvis råder osäkerhet bland
personalen angående vad som förväntas av dem eller vilka befogenheter de har kan ett
gap uppstå, vilket påverkar kvaliteten på tjänsten negativt. Det är även mjöligt att
kunderna själva påverkar kvaliteten på tjänsten genom att inte uppfylla sina roller som
konsumenter, vilket exempelvis kan ske om de saknar kunskap om sin roll för att kunna
tillgodogöra sig tjänsten. Ett ytterligare hinder vid tjänsteleveransen kan vara dålig
kommunikation mellan företag och eventuella mellanhänder.29

Leverantörsgap 4: Extern kommunikation
Extern marknadsföring är ett sätt för företag att påverka sina kunders förväntningar på
en tjänst. Om den externa kommunikationen inte stämmer överens med vad företaget
sedan levererar kommer kundernas upplevelse av kvaliteten på den erhållna tjänsten att
vara negativ, eftersom att kundernas förväntningar ej uppfyllts. Om företaget å andra
sidan inte kommunicerar fördelaktig information till sina kunder är det möjligt att
kunderna upplever sämre kvalitet än om företaget marknadsfört informationen, eftersom
att kunderna inte är medvetna om ansträngningen som företaget faktiskt gjort.
Sammanfattningsvis är det ur kvalitetssynpunkt mest gynnsamt att marknadsföring och
faktisk leverans stämmer överens.30

3.2 Tjänsteåterhämtning

Om ett företag hanterar kunders klagomål kan det i stort påverka antalet återkommande
kunder samtidigt som det minskar risken för spridning av negativ word-of-mouth. 31

Effektiv klagomålshantering kan innebära att kunders värdering av företagets
servicekvalitet blir högre och vidare stärka kundrelationer som leder till mer lojala
kunder. Företag bör således se över sin klagomålshantering, och försäkra sig om att
processen, resultatet av klagomålshanteringen samt kommunikationen mellan de
anställda och kunderna är passande och rättvis. 32

Det är av stor vikt att företag bestämmer vem i organisationen som kommer i kontakt
med klagomålen. Ofta är kontaktpersonalen de som tar emot klagomål, vilket innebär att

27 Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985)
28 ibid.
29 Zeithaml, Bitner och Gremler (2006) s. 41
30 Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985)
31 Reichheld (1993) “Loyalty-based Management” Harvard Business Review Vol. 71 Issue.2 s.64-73
32 Tax, Brown och Chandrashekaran (1998)
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fastställning av klagomålshantering som en viktig del av kontaktpersonalens
arbetsuppgifter är en nödvändighet om rättvisa i klagomålshaneringen vill uppnås. 33

Bell och Zemke identifierade 1987 ett recept för tjänsteåterhämtning innehållandes fem
kategorier; ursäkt, snabbt återinsättande, empati, symbolisk kompensation samt
uppföljning. 34 Bitner med flera presenterade 1990 resultatet av studie baserad på 700
tjänstemöten, beskrivna av kunder. Resultatet visade bland annat att förklaring, ursäkt
och kompensation är väsentliga för hur anställda lyckas omvända missnöjda kunder. 35

Genom att jämföra och komplettera dessa identifierade strategier för
tjänsteåterhämtning med dem i Zeithaml med fleras bok Services Marketing; agera
snabbt, uppmuntra och spåra klagomål, behandla kunderna rättvist, ta lärdom av
förlorade kunder, förse kunderna med adekvata förklaringar, skapa en relation till
kunderna, ta lärdom av tidigare återhämtning samt göra tjänsten idiotsäker har vi
sammanställt följande kategorier med strategier för tjänsteåterhämtning;

3.2.1 Resultatbaserad rättvisa – kompensera och be om ursäkt

Tax, Brown och Chandrashekaran diskuterar tre typer av rättvisa som kunder förväntar
sig när de framför klagomål. Dessa är resultatbaserad rättvisa, processbaserad rättvisa
och interaktionsbaserad rättvisa.36

Resultatbaserad rättvisa handlar om jämvikt mellan den kostnad som uppstått för
kunden på grund av fel i tjänsteleveransen och den kompensation kunden får för allt
besvär 37. För att kunden ska uppleva kompensationen som rättvis ska den motsvara
kundens kostnad. Kunden har förväntningar på att bli kompenserad på såväl det
monetära planet, det vill säga ersättning för finansiella förlusten, som det känslomässiga
planet. Erhållandet av en ursäkt innebär upprättelse på det känslomässiga planet och för
den känslomässiga kostnaden.38 Det  har  visat  sig  att  vikten  av  de  tre
rättvisedimenstionerna varierar vid olika typer av tjänster. För tjänsteföretag som ägnar
sig åt tjänster präglade av interpersonella relationer kan det vara extra gynnsamt att
gottgöra en missnöjd kund genom exempelvis adekvat kompensation och ursäkt.39 Vi
anser den typen av banktjänster vi studerar i vår uppsats vara präglade av
interpersonella relationer.

3.2.2 Processbaserad rättvisa – policys och rutiner

Processbaserad rättvisa kan beskrivas som det kunder anser vara lämpligt och förväntar
sig av policys, regler och rutiner kring klagomålshanteringen.40 En  rättvis

33 Tax, Brown, och Chandrashekaran (1998)
34 Bell och Zemke (1987), “Service breakdown: the road to recovery” Management review s. 32-35
35 Bitner, Booms och Stanfield (1990) “The service encounter: Diagnosing favourable and unfavourable
incidents” Journal of marketing Vol 54 sid 71-84
36 Tax, Brown och Chandrashekaran (1998)
37 Deutch (1985) i Tax, Brown och Chandrashekaran (1998)
38 Tax, Brown och Chandrashekaran (1998)
39 Mattila (2001) “The effectiveness of service recovery in a multi-industry setting” Journal of Services
Marketing vol.15 nr.7 s.583-596
40 Zeithaml, Bitner och Gremler s.225
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klagomålshantering kategoriseras av flexibilitet, av att företaget tar på sig ansvaret och
svarar på kundens klagomål snabbt och utan krångel samt låter kunden ha viss insyn
och möjlighet att påverka vad som händer.41

3.2.3 Interaktionsbaserad rättvisa – ge en förklaring och visa empati

Den tredje typen av rättvisa, interaktionsbaserad rättvisa, handlar om att kunder vill
förutom att få en rättvis kompensation även behandlas bra. De förväntar sig att
företagets personal ska bemöta dem på ett artigt sätt och vara ärliga och empatiska och
visa  intresse  under  klagomålsprocessen.  De  ska  även  visa  att  de  anstränger  sig  för  att
lösa kundens problem.42 Samtidigt vill kunden tillhandahållas en förklaring. En mängd
författare belyser vikten av att tillhandahålla kunden en adekvat förklaring till varför det
blivit fel i tjänsteleveransen. Det kan påverka kundens uppfattning rörande företaget i
positiv riktning.43

3.2.4 Agera snabbt

Att snabbt identifiera problemet som är grunden för en kunds missnöje är givande om
kunden också får ett snabbt gensvar från företaget. Att kontaktpersonalen identifierar
och löser en kunds problem är det säkraste sättet för lyckad tjänsteåterhämtning
eftersom kontaktpersonalen är de första som får ta del av problemet och är således i den
bästa ställningen att avgöra vad som kan göras för att tillfredsställa kunden.44

Att snabbt återuppta och slutföra tjänsteleveransen bör vara företagets största
prioritering, då det i kombination med en ursäkt ofta kan vara tillräckligt för att ställa
allt tillrätta med kunden. Vidare ställer det krav på att organisationen tränar och
bemyndigar sin kontaktpersonal. Träningen i tjänsteåterhämtning bör handla om att lära
de  anställda  att  snabbt  fatta  beslut  på  plats  i  kombination  med  att  hjälpa  dem  att
utveckla en känsla och medvetenhet för kundernas intressen. Detta ska ge de anställda
rätt synsätt på tjänsteåterhämtning, men i tillägg för att kunna hantera kunderna i sådana
situationer måste företaget också bemyndiga de anställda genom att ge dem auktoritet,
ansvar och incitament som snabbt hjälper dem att identifiera och hantera kundernas
behov.45

41 Tax, Brown och Chandrashekaran (1998)
42 ibid.
43 Se tillexempel Mattila (2006) “The power of explanations in mitigating the ill-effects of service
failures” Journal of Services Marketing vol.20 nr.7 s.422.428, Tax, Brown och Chandrashekaran (1998),
McColl-Kennedy och Sparks (2003) “Application of Fairness Theory to Service Failures and Service
Recovery” Journal of Service Research vol.5 nr.3 s.251-266, Bitner (1990) “Evaluating Service
Encounters: The effects of physical surroundings and Employee Responses” Journal of Marketing vol.54
s.69-82
44 Har, Heskett och Sasser (1990)”The profitable art of service recovery” Harvard business review, vol
68, nr 4, sid. 148-156
45 ibid.
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3.2.5 Skapa en relation till kunderna

Det finns två motsägelser i forskningen kring service recovery och goda
tjänsteleverantör-kundrelationer. Somliga hävdar att sådana goda relationer har en
skyddande effekt för tjänsteföretaget, vilket innebär mindre missnöjda kunder om något
blir fel i tjänsteleveransen. Tjänsteleverantör-kundrelationer kan underlätta för
organisationen vid tjänsteåterhämtning så till vida att en kund som förutsatt en fortsatt
relation med organisationen har lägre förväntningar på tjänsteåterhämtningen. Lägre
förväntningar på tjänsteåterhämtningen innebär i sin tur högre tillfredsställelse med
tjänsten efter avslutad tjänsteåterhämtning. Andra hävdar motsatsen, att goda relationer
mellan tjänsteföretaget och kunderna kan innebära större missnöje hos kunderna vid fel
i tjänsteleveransen. Det råder alltså en oenighet kring huruvida goda relationer lindrar
eller förstorar kunders missnöje då problem uppstår och vid tjänsteåterhämtning, men
det står klart att goda relationer spelar en stor roll i sådana situationer.46

3.2.6 Uppmuntra och spåra klagomål

I arbetet med tjänsteåterhämtning är det viktigt för företag att ha ett väl planerat system
för att hantera missnöjda kunder. En sådan förberedelse kommer dock vara verkningslös
om inte kundernas klagomål når företagets ledning. Missnöjda kunder som inte vänder
sig till företaget med sina klagomål innebär att företaget inte får någon chans att
genomföra tjänsteåterhämtning, eftersom att de aldrig får ta del av missnöjet. Risken är
även större att de kunder som inte riktar sina klagomål direkt till företaget kommer att
vända  sig  till  en  tredje  part  i  stället,  vilket  självklart  inte  är  önskvärt  ur  företagets
synpunkt.47

Nyttokostnadsteorin ger en förklaring till varför det är svårt för företag att få kunder att
vända sig till dem med sina klagomål. Teorin bygger på att missnöjda kunder först
utvärderar huruvida deras klagomål kommer att resultera i positiva utkomster och vidare
om det kommer att vara lönsamt att genomgå företagets klagomålshanteringsprocess för
att erhålla denna utkomst. I många fall anser kunden att den positiva utkomsten av att
framföra klagomål inte är tillräcklig vilket resulterar i att kunden inte vänder sig till
företaget med sina åsikter. Effektiv hantering av klagomål och policys för kompensation
medför att kunder upplever det lättare att framföra sina klagomål. Med effektiv
hantering avses åtgärder som gör att det tar kortare tid och mindre ansträngning för
kunden att klaga. Självklart kan även skillnader mellan individer avgöra huruvida en
kund vänder sig direkt till företaget med sina klagomål, men detta ligger utanför
ledningens kontroll som endast kan fokusera på företagets rutiner för klagomål.48

3.2.7 Lära av tidigare händelser

Genom att undersöka orsakerna till varför kunder lämnar företaget kan företaget
förbättra de delar i organisationen som behöver åtgärdas. Det kan även upplevas som

46 Hess, Ganesan och Klein (2003) “Service Failure and Recovery: The impact of Relationship Factors on
Customer Satisfaction” Journal of the academy of marketing science, vol. 31 nr 2, sid. 127-145
47Huppertz (2007) “Firms’ complaint handling policies and consumer complaint voicing” Journal of
Consumer Marketing vol.24 nr.7 s.428–437
48 ibid.
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obekvämt och otrevligt att analysera misslyckanden. Vidare kan det vara väldigt svårt
att hitta rätt orsaker till varför kunder lämnar företaget, och att få rätt personer inom
organisationen att använda sig av denna lärdom. Ytterligare en svårighet ligger i att
definiera när en kund anses ha lämnat företaget.49

Om en kund överger en leverantör för en annan och avslutar all samverkan med det
gamla företaget kan det tydligt anses att hon lämnat företaget, men om kunden bara
övergår delvis till en ny leverantör blir det mer otydligt.50 Vi ser att den marknad som
banker agerar på genomgått en förändring under de senaste åren, som innebär att kunder
gått från att vara lojala gentemot endast en bank till att ha två eller flera banker. I en
sådan situation kan det vara otydligt huruvida det skall anses att en kund lämnat banken
eller ej.

Enligt Reichheld är den bästa metoden för att kunna fastställa varför kunder lämnar
företaget att studera misslyckanden. Då tjänsteupplevelsen är högst subjektiv menar
Reichheld att företaget endast kan få information om kundens upplevelse genom att
intervjua gamla och nya kunder. Nästa steg är att ta lärdom av de förlorade kunderna,
vilket är ytterligare en kritisk aspekt. En viktig del för att framgångsrikt ta till vara på
den insamlade informationen är då att förmå anställda inom företaget att vilja lära sig av
förlorade kunder, samt förstå varför det är viktigt.51

Vidare tror vi att det är högst viktigt att lära av tidigare tjänsteåterhämtning. Vi menar
att det bör vara första steget, att lära av situationer med missnöjda kunder som inte
resulterat i att kunden lämnat företaget. Ett företag kan genom att både kartlägga
källorna till missnöje hos kunderna samt tillvägagångssätt vid tjänsteåterhämtning rätta
till brister i tjänsteleveransen och förbättra tjänsteåterhämtningsprocesserna 52.

3.3 Intern tjänsteåterhämtning

Utifrån presenterad teori ser vi att tjänsteåterhämtning anses vara en allmänt viktig och
teoretiskt uppmärksammad komponent i tjänsteföretag. Ett perspektiv som dock saknas
i de flesta teorier och artiklar i ämnet är tjänsteåterhämtning ur en anställds perspektiv.
Då anställda är en viktig tillgång i tjänsteföretag anser vi att det perspektivet inte bör
förbises i arbetet med att uppnå effektiv tjänsteåterhämtning. Det är trots allt
kontaktpersonalen som står ansvarig inför kunden när ett fel uppstått och det är i första
hand kontaktpersonalens uppgift att omvända en missnöjd kund. Att hantera missnöjda
och i vissa fall kanske arga eller ledsna kunder kan vara väldigt krävande och resultera i
negativa känslor även för den anställde.

Bowen och Johnston presenterade 1999 ett nytt teoretiskt begrepp inom
tjänsteåterhämtning, benämnt intern tjänsteåterhämtning. Intern tjänsteåterhämtning
behandlar just det faktum att kontaktpersonal utsätts för stressande situationer vid

49 Reichheld och Teal (1996) The loyalty effect: The hidden force behind growth, profits and lasting
value, Harvard Business School Press, Massachusetts s.185-192
50 ibid. s.185-192
51 ibid. s.190-198
52 Zeithaml, Bitner och Gremler (2006) s.235-236
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misslyckade kundmöten och är därmed i behov av återhämtning på liknande sätt som
kunder. 53

Bowen och Johnston föreslår, baserat på sin studie genomförd bland anställda och
chefer vid en brittisk bank, lösningar för hur ledningen i företag kan arbeta med intern
tjänsteåterhämtning. Resultatet av studien visar bland annat att anställda ofta upplever
låg kontroll och hjälplöshet vid arbetet med att hantera misslyckade kundmöten. Vidare
fastställdes ett positivt samband mellan anställdas uppfattning om den interna
tjänsteåterhämtningen och kunders uppfattning om den externa tjänsteåterhämtningen.
Med andra ord genomför en anställd som upplever bra intern tjänsteåterhämtning en
bättre tjänsteåterhämtning vid kundmöten. Generellt har den interna
tjänsteåterhämtningen samma huvudinnehåll som den externa, vilket Bowen och
Johnston sammanfattat i kategorierna; Reaktion, information, agerande och
kompensation.54

Reaktion innebär att chefer uppmärksammar att anställda tvingas hantera och ta
ansvar för besvärliga situationer som de själva inte alltid är orsaken till. Genom
att vara empatiska och stötta kontaktpersonalen kan chefer hjälpa till att minska
den stress som tjänsteåterhämtning leder till. 55

Information syftar till kommunikationen mellan chefer och anställda. Genom att
chefer samlar information av kontaktpersonal om kritiska händelser kan
processerna i tjänsteleveransen förbättras. Vidare har det visat sig att deltagande
leder till större känsla av kontroll för anställda 56, vilket är positivt för
tjänsteåterhämtningen. Kommunikationen bör även leda till att chefer kan hjälpa
till att förhindra att liknande situationer skall uppstå igen.57

Vidare skall chefers agerande leda till att åtgärder vidtas för att förbättra
personalens möjligheter att genomföra effektiv tjänsteåterhämtning. En viktig
aspekt är då att förstärka kontaktpersonalens känslor av kontroll och reducera
känslor av hjälplöshet vid tjänsteåterhämtning. Bowen och Johnston betonar
därför vikten av att bemyndiga personalen. Vidare bör chefer genomföra
uppföljningar för att få information om hur anställda upplevt tjänsteåterhämtning
och hur det kan förbättras.58

Kompensation för genomförd tjänsteåterhämtning betyder att chefer ger
anställda tid att återhämta sig, men kan även innebära kompensation i form av
mindre gåvor eller uppmuntran och visad uppskattning. Under vissa
omständigheter kan det även innebära monetär kompensation, alternativt i form
av bonuscheckar eller dylikt. 59

Begreppet intern tjänsteåterhämtning är ingen allmänt använd teori i förhållande till
extern tjänsteåterhämtning. Med tanke på medvetenheten kring interna förhållanden i

53 Bowen och Johnston (1999), “Internal service recovery: developing a new construct”, International
Journal of service industry management, vol 10, nr 2, s.118-131
54 ibid.
55 ibid.
56 Spector (1986), i Bowen och Johnston (1999)
57 Bowen och Johnston (1999)
58 ibid.
59 ibid.
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tjänsteproducerande företag, vilket resulterat i begrepp som intern marknadsföring och
interna garantier, ser vi ett behov av en utveckling även av de interna effekterna av
tjänsteåterhämtning. Vi menar att Bowen och Johnston erbjuder ett förslag på hur chefer
kan hantera intern tjänsteåterhämtning, vilket inte är en paketlösning men väl ett
användbart synsätt baserat på vetenskapliga undersökningar.
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4. STUDIENS GENOMFÖRANDE

Vi vill i detta kapitel redogöra för hur vi praktiskt gått tillväga i vår studie. Vi beskriver
processen kring urvalet för primärkällorna samt genomförandet och
sammanställningen av intervjuerna, och processen kring sammanställningen av den
teoretiska referensramen. Vi diskuterar också källkritik för primär- och
sekundärkällorna. Kapitlet avslutas med en redovisning av tillvägagångssätt för
analysen.

4.1 Primärkällor

I vår studie utgörs primärdatan av den information vi samlat in vid intervjuer med
banksäljare på Swedbank och således är dessa respondenter de primära källorna.

4.1.1 Urval

Urvalsprocessen har bestått av olika steg:

Val av bransch

Det första valet vi stod inför var valet av tjänsteföretag som vi ville studera. Det blev
inte en särskilt lång diskussion, då vi båda snabbt enades om att bankbranschen skulle
vara intressant att studera. Anledningen till detta var att vi tänkte oss att toleransen för
fel som uppstår i samband med banktjänster borde vara lägre än vid tillexempel fel vid
ett restaurangbesök. Vi tror att människor har inställningen att fel vid restaurangbesök
är något som uppstår ibland. Det skapar irritation, men är lätt avhjälpt med gratis
efterrätt eller något annat som mer eller mindre är ’standard’. Vi tror dock att människor
har en annan inställning till banktjänster. Där är toleransen för fel lägre, av den
anledningen att tjänsten är av sådan natur att man inte förväntar sig att fel kan uppstå.
Det handlar också om något så pass viktigt som exempelvis kunders besparingar vilket
gör  läget  extra  känsligt,  vilket  gör  att  vi  också  tänker  oss  att  det  ställer  höga  krav  på
tjänsteåterhämtningsprocessen.

Val av företag

Den bank som vi valde att utföra studien i var Swedbank. Det finns ett antal banker på
marknaden, vilket innebar att vi hade en del alternativ. Vi fastställde då två kriterier 1)
banken ska ha kontor som kunden kan besöka, alltså inte bankverksamhet där kunden
endast har telefonkontakt med banken, 2) av praktiskt skäl ska kontor finnas i Umeå
eller Skellefteå, vilket underlättar vid intervjuer. Swedbank uppfyller dessa två kriterier,
och det i kombination med att vi genom kontakter tidigt lyckades väcka ett intresse och
entusiasm hos dem för vår studie, avgjorde vilket företag studien skulle utföras i. Vidare
väcktes detta intresse hos kontorschefen vid citykontoret i Skellefteå. Vi valde att
kontakta honom först då vi tänkte att det skulle vara lättare att få access till Swedbank i
Skellefteå då företaget i Umeå är mer uppvaktat av studenter.
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Val av respondenter

Med utgång i våra metodologiska val har vi valt att intervjua totalt åtta banksäljare,
verksamma på fyra olika kontor. Som framgår under 2.5 har vi valt att fokusera på de
anställda. Då vi avser att skapa en djupare förståelse för huruvida bankanställda
upplever sig ha tillräcklig verktyg i hanteringen av missnöjda kunder fann vi det
naturligt att intervjua just banksäljare, då dessa är i ständig kontakt med bankens kunder
och  ofta  också  är  de  som får  ta  emot  eventuella  klagomål.  Vi  ansåg  också  att  det  var
nödvändigt att intervjua ett par personer för att kunna skapa oss en djupare förståelse.
Antalet föll i slutändan på åtta stycken, varav fyra arbetar på ett stort citykontor och fyra
på tre olika mindre landsortskontor. Då vi ville se om det fanns skillnader mellan olika
kontor ansåg vi denna fördelning vara god för det syftet. Vi ansåg också att det var
intressant  och  fördelaktigt  att  hålla  intervjuer  på  fler  än  ett  landsortskontor  för  att
tydligare se skillnader. Vi kontaktade därefter kontorschefen för landsortskontoren och
gav honom datum då vi gärna ville hålla intervjuer. Han ordnade då intervjuer efter våra
önskemål. Respondenterna blev således banksäljare som arbetade den dag vi önskat
hålla våra intervjuer.

4.1.2 Insamling av primärdata

När vi beslutat oss för vilket företag vi ville utföra studien i tog vi initialt kontakt med
kontorschefen på Swedbanks citykontor via telefon. Vi förklarade vår tanke bakom
uppsatsen samt redogjorde för intervjuernas syfte och tänkta innehåll. Kontorschefen
fann direkt vårt ämne intressant varpå vi fick klartecken att få genomföre intervjuer hos
företaget. Vi enades om att vi skulle kontakta honom på nytt när det var dags att
genomföra dessa, då detta samtal ägde rum under en pågående c-kurs ungefär en månad
innan vi skulle påbörja uppsatsarbetet på heltid.

En dryg månad senare när det var dags att boka in intervjuer kontaktade vi
kontorschefen på nytt, denna gången via e-mail. Vi blev då ombedda att istället ta
kontakt med kontorschefen för landsortskontoren, då citychefen ”stod i beredskap att
byta arbetsuppgifter”.

Vi mailade då den kontorschefen istället och framförde vårt ärende, samt önskemål om
datum för intervjuerna. Kontorschefen kontaktade oss en dag senare via telefon och gav
oss datum och klockslag för samtliga intervjutillfällen. Vi enades då om att vi via e-mail
skulle skicka ett dokument där vi förklarade för respondenterna vilka vi var och
information om studien, samt presenterade ämnesområden de skulle fundera på inför
intervjuerna. Detta dokument skickades fyra dagar före intervjuerna skulle hållas.

Slutligen genomfördes åtta intervjuer med banksäljare. Vi valde att genomföra mer fria
intervjuer med utgångspunkt i teman istället för specifika frågor. Att förstå hur en
människa upplever saker och ting är något komplext, vilket vi menar ställer krav på en
öppen och flexibel intervjusituation, och en förutbestämd frågemall anser vi skulle
begränsa friheten för respondenten att berätta om sina upplevelser.
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4.1.3 Utformning av intervjumanual

Intervjumanualen utformades främst utifrån den teoretiska referensramen som vi
sammanställt. Vi skrev teman utifrån de teorier som vi valt att ta med i vår uppsats. Av
dessa teman skapade vi en schematisk modell, som vi även har valt att använda i
inledningen i vårt teorikapitel, som vi författare har haft framför oss under
intervjutillfällena. Genom att utgå från teman istället för specifika intervjufrågor ansåg
vi att vi skapade öppnare förutsättningar för intervjuerna. Vi menar att vi således styrt
respondenterna i så liten utsträckning som möjligt. Vi var följaktligen beredda på att
intervjuerna kunde ta olika vägar, beroende på vilka kopplingar respondenterna gjorde
till ämnesområdena. De områden vi bad respondenterna att reflektera över var;

- Vanligt förekommande klagomål och missnöje bland kunder
- Hantering av kunder som kommer med klagomål eller uttrycker missnöje
- Hur banksäljaren känslomässigt för egen del hanterar missnöjda kunder

4.1.4 Genomförande av intervjuerna

Intervjuer har hållits vid två olika tillfällen, med en veckas mellanrum. Först hölls fyra
intervjuer på tre olika småkontor, varpå ytterligare fyra hölls på citykontoret veckan där
efter. Vid varje intervju skedde en ljudupptagning med respondenternas godkännande.
Vi medverkade båda vid varje intervjutillfälle, då vi anser att det är fördelaktigt att en
person ska sköta de huvudsakliga frågorna och en annan föra anteckningar över
reaktioner och dylikt som inte fångas av bandupptagningen. Samtliga intervjuer skedde
på avskild plats där vi fick vara ifred med respondenten, så som på respondentens
privata kontor, tomt fikarum eller konferensrum, vilket gav den lugna stämning vi sökte.

I  början  av  var  intervju  presenterade  vi  först  oss  själva,  samt  vårt  syfte  och  mål  med
studien. Vi redogjorde för respondenterna hur intervjumaterialet skulle användas och
förklarade att de skulle komma att vara anonyma så till vida att namn inte skulle
presenteras, men att ålder, kön och information kring huruvida de arbetar på ett litet
kontor eller citykontoret kunde komma att redogöras för. Vi försökte skapa samma
förutsättningar för varje intervju. Framför oss hade vi vår översiktsmodell av den
teoretiska referensramen, och behandlade temana i den ordningsföljden.
Respondenterna gavs alla möjligheter att fördjupa sig i det de själva ville, men samtidigt
såg vi till att behandla samtliga ämnen. Genomförandet av intervjuerna tog mellan 30
och 45 minuter. Efter avslutad intervju sammanfattade vi det vi talat om tillsammans
med respondenten för att försäkra oss om att inga missförstånd uppstått samt för att ge
respondenten en möjlighet att komplettera det som sagts under intervjun.

4.1.5 Databearbetning

Efter avslutade intervjuer har vi överfört ljudupptagningen till våra datorer varpå vi
transkriberat samtliga intervjuer ordagrant. Då vi hade allt intervjumaterial utskrivet i
pappersformat kunde vi översiktligt sammanställa respondenternas svar efter teman
genom att klippa i materialet för att kunna göra en tematisk analys. Samtidigt har vi
försökt att inte ta svaren ur sin kontext, och således inte gjort ”små klipp”, utan istället
stora stycken.
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4.1.6 Tillträde till information

Kontorscheferna som vi initialt var i kontakt med var mycket villiga att ställa personal
till förfogande och delta i studien. Vi upplever också att respondenterna visat god vilja
och intresse när vi mött dem för intervjuer. Samtliga respondenter har även ställt sig till
vårt förfogande efter intervjutillfällena på så sätt att de sagt att vi alltid är välkomna om
det är något vi vidare funderar över. Vi vill påstå att detta har gett oss god tillträde till
information.

4.1.7 Intervjukritik

Även om våra respondenter är anonyma så till vida att namn och ålder inte framkommer
i uppsatsen tror vi att den information, så som om de arbetar på kontor eller city, kön
samt hur länge de arbetat, är tillräcklig för att personer inne i organisationen ska förstå
vilka personerna är. Det i kombination med att intervjuerna ägde rum på
respondenternas arbetsplatser, vilket innebar att intervjuerna utfördes fullt synligt, om
än i enskildhet i separata rum. Vi ser således att det finns en risk att respondenterna vägt
sina svar noga för att inte säga något som de inte kan stå för inför chef eller kolleger.
Samtidigt upplevde vi samtliga respondenter som väldigt öppna och ärliga.

Vi ser givetvis den intervjuform vi använt oss av som övervägande fördelaktig, där vi
undvikit att styra respondenterna i största möjliga mån. Samtidigt finns det baksidor
med det då det hänt att det vi önskat skulle komma fram under intervjuerna inte gjort
det. Det är dock vid få tillfällen, och vi är av den åsikten att det finns mycket att tolka in
i avsaknad av vissa nämnanden. Vidare menar vi att samtliga respondenter har fått exakt
samma möjligheter och var intervju har gått till på samma vis, förhållandena har varit
identiska, och det gör det möjligt för oss att belysa skillnaderna mellan respondenterna.

4.2 Sekundärkällor

4.2.1 Litteratursökning

Under den första tiden av uppsatsarbetet, efter vi fastställt syftet, ägnade vi oss åt att leta
efter och läsa vetenskapliga artiklar rörande missnöjda kunder och tjänsteåterhämtning.
Syftet med det var att komplettera vår befintliga kunskap inom ämnena varpå vi
beslutade oss för vilken information vi ansåg vara väsentlig för vår studie.

De artiklar vi använt oss av är publicerade i vetenskapliga tidskrifter hämtade i
databaser tillgängliga via Umeå Universitetsbibliotek, främst Emerald Fulltext och
Business Source Premiere. Sökord vi använt oss av är bland annat service recovery,
service recovery strategies, bank, service quality, customer value, customer satisfaction,
customer dissatisfaction. En del av de böcker vi har använt oss av har vi funnit genom
artiklar som har refererat till dem, andra har vi haft som kurslitteratur under vår
studietid. Böckerna har vi kommit åt på Umeå Universitetsbibliotek och Skeria,
biblioteket på Skellefteå Campus. Vidare har den litteratur vi använt oss av innehållit
referenser som vi nyttjat.
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4.2.2 Källkritik

De artiklar vi har använt oss av i teorikapitlet har vi funnit genom databaserna Emerald
Fulltext och Business Source Premiere. Samtliga artiklar har kritiskt granskats före
publicering, med undantag för de artiklar som kommer från tidskriften Harvard
Business Review. De artiklar som publiceras där genomgår förvisso en rad olika
granskningar innan de publiceras, men inte så att de kallas ”peer-reviewed”. Vi menar
ändå att det är en högst trovärdig källa, då den är topprankad i The Association of
Business Schools Academic Journal Quality guide. Vidare förekommer artiklar
publicerade i Harvard Business Review i litteratur som används som kurslitteratur på
vårt universitet.

Den litteratur vi har använt oss av i studien är skriven av författare som i stort är
upphovsmän till eller utvecklare av teorier inom sina områden och återfinns som
författare såväl till litteratur som till vetenskapliga artiklar, och litteraturen refererar i
stor utsträckning till vetenskapliga artiklar. Vi har genomgående sökt upp
ursprungskällan då vi använt referenskällor från artiklar eller litteratur, och således bara
i undantagsfall använt andrahandskällan.

I de artiklar som varit baserade på studier har vi försökt att granska författarnas metod
för att kunna tillgodoräkna studiens resultat. Vi anser därmed att författarna till källorna,
som vi använt, har brukat metoder som vi anser tillförlitliga. Vidare menar vi att studier
i en kritiskt granskad vetenskaplig artikel per definition också är vetenskaplig.

Vi anser oss ha använt teorier som känns aktuella. En del artiklar är äldre än andra, men
i de fall är det artiklar som det fortfarande hänvisas till i nyare forskning.

4.3 Struktur av analys

För att kunna uppfylla uppsatsens syfte; skapa förståelse för hur personal vid Swedbank
upplever sig kunna hantera missnöjda kunder, ser vi till hur bankpersonal agerar och
resonerar kring just detta. Vi beskriver, tolkar och kopplar där samman empiri och teori
för att sedan kunna dra slutsatser och besvara vår frågeställning.

Vi har lagt upp strukturen på analysen i enlighet med teori- och empirikapitlen med
syftet att få en röd tråd och lättare kunna koppla samman just de delarna. Vidare vill vi
belysa det faktum att vår analys baseras både på vad respondenterna sagt, men också
mycket på hur vi upplevt det de sagt. Genom den undersökningsform vi använt oss av
menar vi det vara naturligt att vi gör kopplingar utifrån våra upplevelser och tolkningar
av mer än bara respondenternas ord. Vår analys har inte bara påverkats av vad de säger,
utan också hur de säger det. Vi lägger således inte bara vikt vid det respondenterna
säger, utan också vad de inte säger. Vi menar att då samtliga respondenter fått samma
möjligheter och förutsättningar vid intervjun, kan vi i vissa fall tolka det som inte sägs.
Exempel på detta är att när vi pratat kring vad som är viktigt i hanteringen av en
missnöjd kund, analyserat det faktum att en del respondenter inte nämner att de brukar
be kunden om ursäkt när andra betonar det tydligt. Vidare vill vi här tydliggöra att när
vi i analysen och slutsatserna talar om ”personalen”, ”banksäljarna” eller ”anställda”
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syftar vi på våra respondenter, och vår avsikt är således inte att generalisera till all
personal eller alla anställda vid Swedbank.
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5. EMPIRI

I detta kapitel redogör vi för de åtta intervjuer vi genomfört. Vi kommer att presentera
innehållet ämnesvis och följa samma struktur som i den teoretiska referensramen.
Hädan efter kommer vi att kalla landsortskontoren för ’kontor’ och citykontoret för
’city’. Avslutningsvis gör vi en sammanställning över respondenterna.

Vi vill i figur 4 ge en överblick över respondenternas arbetssituation.

Arbetar på
City/Kontor

Antal år på banken Arbetat både på
city och kontor

Person  1
(K1)

Kontor 2år på telefonbanken, ca 1 år på kontor Nej

Person  2
(K2)

Kontor 21 år. Har jobbat på flera olika kontor
och även varit vikarierande kontorschef

Ja

Person  3
(K3)

Kontor Jobbat ungefär 14 år Nej, men har jobbat
i Stockholm

Person  4
(K4)

Kontor 21 år Ja

Person 5
(C1)

City 3 år Ja

Person 6
(C2)

City 20 år Ja

Person 7
(C3)

City 2 år Ja

Person 8
(C4)

City 32 år Ja

5.1 Källor till missnöje

När vi talar om vanliga klagomål och missnöje bland kunder i det dagliga arbetet
nämner fem av de åtta respondenterna (C1, C3, C4, K2, K4) den mänskliga faktorn. Att
de själva gjort något fel, eller att ett missförstånd uppstått mellan dem och en kund kan
resultera i klagomål från kunden. Enligt K4 kan den mänskliga faktorn ligga bakom att
det exempelvis blir fel i de transaktioner som bankpersonalen genomför. C1 säger:

”Vi får inte så mycket klagomål rent så, men ibland händer det ju att det blir fel,
missförstånd eller att vi gör saker fel och då kan det ju i princip vara vad som helst.”

C3 säger: ” Kunderna har ofta ganska stor förståelse för att det kan bli fel. Att det är
den mänskliga faktorn.”
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Av  de  åtta  respondenterna  nämner  fyra  (C1,  C2,  C3  och  K4)  att  ett  vanligt  klagomål
bland kunder är att en placering gått dåligt, beroende på att börsen gått ned. Respondent
C3 säger att det varit speciellt mycket klagomål nu på sista tiden när börsen gått dåligt
och kunderna förlorat mycket pengar, men tillägger att börsen ju inte är något som hon
kan påverka. Respondent K4 anser att en stor del av klagomålen på fondplaceringar
beror på massmedia och deras jakt på de fyra storbankerna.

”Det var på tv inte allt för länge sen, Uppdrag granskning, där de fyra storbankerna
blev uthängda när man jämförde avkastningen i fonder med index. De skruvade in sig
så att till slut visste de knappt själva vad de pratade om i det där programmet. Och sen
kommer kunderna in och har sett på tv och är arg men vet egentligen inte vad de är arg
på för de har inte förstått vad det handlar om egentligen.”

Ett annat frekvent klagomål enligt C1, C2, K1 samt K3 är räntor. Enligt C2 gäller det
för låga räntor på inlåning och för höga räntor på utlåning. Fyra respondenter (C1, C3,
K3 samt K4) nämner även avgifter och priser inom banken som ett vanligt klagomål.
K3 menar att kunderna ofta jämför Swedbank med andra banker när det gäller avgifter
på olika tjänster:

”Vi är ju rätt duktiga på att ta betalt, och det tycker jag vi ska göra också. Avgifter är
väl nummer ett, vad jag upplever kunder klagar mest på.”

Tre av fyra respondenter vid citykontoret (C2, C3, C4) nämner klagomål på långa
väntetider inne på banken som vanligt förekommande. C2 säger:

”Det är vanligt med klagomål över att det är så långa köer, även att det är slut kaffe i
automaten, sådana saker som egentligen inte har med jobbet att göra”

C2 och C4 nämner även telefonköer som orsaker till klagomål.

”Klagomål beror kanske mest på att vi har mycket kunder, och det är ju kul, men ibland
innebär det att det blir långa väntetider. Det är irriterande. Även det där att man svarar
i telefon och så får man någon som snurrat runt på tjugo olika avdelningar. Då är de ju
irriterade på mig fast det är ju jag som svarat! Man är ju liksom ansiktet utåt så man
får ju ta de klagomål som kommer.”

En ytterligare orsak till att kunder inte är nöjda och klagar är enligt K1, K2 och K3 att
kunden själv gör fel eller har missuppfattat hur tjänsten ska nyttjas. Det kan enligt K1
röra sig om att kunden missat något i den information han eller hon fått. Som exempel
nämner hon informationen om elektroniska dokument som en orsak till att många
klagar, då de inte kan hitta sina årsbesked:

”De har ju fått informationen om att vi övergått till elektroniska dokument, men jag tror
det blir för mycket surr för dem. För mycket korrespondens, inte bara från banken utan
från överallt. De glömmer det i reklamen så att säga.”

I vissa fall kan kunder bli missnöjda till följd av att bankpersonalen följer regelverk och
bestämmelser som gör att de inte kan hjälpa kunderna på det sätt de önskar. K1 säger att
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det hänt att hon fått riktiga utskällningar för att hon inte lämnat uppgifter till kunder via
telefon och hänvisat till banksekretessen. C1 berättar om en kund som blev arg för att
den anställde bad honom visa legitimation.

”Han spårade ur totalt för att jag ville se legitimation. Inte för att han trodde att jag
visste vem han var, men han hade inte den med sig och tyckte att visst fan ska det gå att
ta ut 800 spänn utan att behöva visa leg.”

K2 säger att de gånger han blivit ordentligt uppläxad så beror det egentligen på att han
följt regelverket och inte för att han gjort något fel. K1 berättar om situationer där
kunden inte har några pengar och vill komma åt sina pengar på sitt IP-sparande, men då
hon inte kan hjälpa kunden att komma åt pengarna då det måste gå via
skattemyndigheten.

”Den kunden är ju ledsen, men inte arg på mig personligen.”

Ett  övrigt  fel  som kan  orsaka  klagomål  som nämns  av  tre  av  respondenterna  (C3,  C4
och K3) är situationer med kortreklamationer. K3 säger

”det händer ju att kunden inte får ut pengar ur automaten eller att vi gjort ett köp i
utlandet och kunden blivit felaktigt debiterad och då har vi de sedvanliga
reklamationsvägarna, det vill säga man gör en kortreklamation.”

Respondent C4 säger att kunder ofta blir irriterade på sådant som inte bankpersonalen
rår för, exempelvis att det blivit dubbelt draget vid ett kortköp.

5.2 Hantering av missnöjda kunder

5.2.1 Kompensera och be om ursäkt

När vi talat med respondenterna om hur de anser att missnöje bland kunder bör hanteras
och  hur  de  själva  gör  i  sådana  situationer  har  vi  fått  ta  del  av  en  rad  olika
tillvägagångssätt. Majoriteten av respondenterna, K1, K2, K3, K4 och C2, nämner att be
kunden om ursäkt som en del i hanteringen av en missnöjd kund.

När vi talar om hantering av en kund som är missnöjd över något fel som begåtts av
banken förklarar respondent K1:

”Oftast räcker det med en ursäkt. Att erkänna att man har gjort fel, inte du utan jag.”

 När vi behandlar samma ämne under intervjun med respondent K4 säger denne:

”Visst blir det fel ibland. Oftast tycker jag att om man (…) ber om ursäkt för det som
hänt och säger att det här ska vi fixa till (…). Då blir kunden oftast ganska nöjd och
tycker att det där gick ju riktigt bra.”

K2, K3 och C2 resonerar i likhet med sina kolleger:
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K2: ”Har vi gjort fel rättar man till det och ber om ursäkt (…)”.
K3:”Har vi gjort fel ersätter vi och ber om ursäkt”.
C2: ”Man får ju försöka bena ut och förklara och be om ursäkt om det är vi som har
gjort fel”.

Det är relativt vanligt förekommande att kunder ersätts, samt kompenseras på olika sätt
på Swedbank. Samtliga respondenter berättar om kompensationer som ett verktyg i
hanteringen av missnöjda kunder. Om banken begått ett fel som innebär någon slags
ekonomisk skada för kunden ersätts denne med motsvarande summa.

”Har kunden lidit någon slags ekonomisk skada så då ersätts de ju självklart av oss, av
banken”, säger respondent C1.

Det är samtidigt inte ovanligt att missnöjda kunder, som inte skadats ekonomiskt,
kompenseras på andra sätt än genom kontant kompensation. Respondenterna K1, K3,
K4, C1, C2 och C3 berättar att det händer att de bjuder missnöjda kunder, som inte
åsamkats direkt ekonomisk skada, på visakortsavgiften ett år eller mer, eller bjuder
kunden på internetbanken en tid, som kompensation för eventuellt besvär.

”Även i stort, om kunden är jättemissnöjd då kan man ju ge ett halvår på
Internetbanken gratis eller något sånt där, även om det inte är relaterat”, förklarar
respondent K1.

Respondent C2 nämner också att biobiljetter som en kompensationsform hon använder
sig av, och respondent K2 och C4 berättar att de brukar ge missnöjda kunder
blomstercheckar som ”plåster på såren”.

Samtliga respondenter är mycket nöjda med de möjligheter de har att kompensera
missnöjda kunder. De anser sig ha tillfredsställande befogenheter att på egen hand
erbjuda kunder tillräcklig och adekvat kompensation. De menar också att den
tillgängliga kompensationen är tillräcklig ur kundens perspektiv, och i många fall
handlar det inte om kompensationen utan gesten i sig. Respondenterna upplever att en
kompenserad kund sällan lämnar banken missnöjd.

”Jag tror att det viktigaste är att kunderna ser att man bjuder till lite grand. Jag tror
det mer är gesten som sådan som är viktig än värdet i själva kompensationen”, säger
K4.

5.2.2 Policys och rutiner

Det finns inga klara rutiner för hur en missnöjd kund ska hanteras på Swedbank.
Samtliga respondenter agerar utifrån vad de tycker är lämpligt när de hamnar i
situationer med missnöjda kunder och anser sig ha frihet att agera på ett enligt dem
önskvärt sätt.
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5.2.3 Ge en förklaring och visa empati

Förutom  att  be  kunder  om  ursäkt  om  ett  misstag  begåtts  i  tjänsteleveransen  och
kompensera en missnöjd kund, lägger respondenterna vikt på att lyssna och förstå
kunden och att förklara för kunden varför ett fel uppstått eller varför saker och ting är
som de är. Respondenterna betonar dock dessa två saker på olika sätt, och vissa nämner
inte att lyssna och förstå kunden som något viktigt, utan fokuserar uteslutande på att
förklara för kunden.

K3 lägger tyngd på att vara lyhörd och öppen gentemot kunden, och respondent C1
säger att det är viktigt att kunden känner att man förstår denne, även om kundens behov
inte alltid kan tillgodoses. K1 och K4 betonar vikten av att ta sig tid att lyssna och förstå
kunden. De är eniga om att det är något avgörande för att kunna hantera och omvända
en missnöjd kund.

”Jag måste lyssna på kunden direkt, vad som har hänt, även om det inte är jag som har
gjort nåt, se vad som har hänt, hur det har påverkat kunden och hur kunden mår bra av
att få det förändrat. Eller vad kunden behöver få veta”, förklarar respondent K1.

”Man ska ge sig tid att lyssna på kunden och låta dem framföra sina aggressioner eller
sitt missnöje, inte ignorera eller nonchalera, utan visa förståelse och på något sätt be
om ursäkt för det som har hänt (…)” säger respondent K4.

Det finns åsikter om att det inte bara är viktigt att lyssna på kunden när det gäller
missnöje. Respondent K2 berättar hur det har hänt att kunder suttit och gråtit ut hos
honom när det handlar om bankärenden som rör skilsmässor eller dödsfall eller om
någon blivit nekad ett lån. Han menar att det i sådana situationer är centralt att låta
kunden gråta ut; ”Då är det viktigt att man lyssnar och ser… och låter dem berätta vad
som har hänt och vad det beror på och då får det ta den tid det tar.”

Samtliga respondenter understryker det centrala i att förklara för kunden varför ett fel
har begåtts i tjänsteleveransen, om missnöjet beror på något sådant, eller varför bankens
rutiner är som de är, om det är en faktor till missnöjet. En missnöjd kund som erhåller
en adekvat förklaring till källan av missnöjet från banken blir oftast mindre missnöjd.
Respondent K1 säger att:

”Kunden blir oftast lugnare om du har ett konkret svar, ’jo men jag förstår var det blev
fel och det beror på det här och jag fixar det’”.

Respondent C3 berättar att hon ofta blir överförklarande och extra tydlig när det är en
missnöjd kund hon har att göra med. Hon menar att kunden inte får lämna banken med
frågetecken, utan allt ska vara klart och tydligt.

5.2.4 Agera snabbt

När vi talar om att hantera missnöjda kunder svarar tre stycken att det är viktigt att agera
snabbt. K4 säger



35

”… man säger det här ska vi fixa till och så rättar man det så snabbt som möjligt och
prioriterar att fixa det… Jag tror att det där med att det där med att rätta felen snabbt
är viktigt. Att vara snabb i handläggningen när något blivit fel, då ska man prioritera
det så lindrar man skadan på något sätt.”

Respondent C4 säger att även om hon inte kan hjälpa en kund på en gång anser hon att
det är viktigt att visa att hon faktiskt gör någonting, exempelvis att ta in handlingar och
lova att återkomma. På så vis förstår kunden att hon tar denne på allvar och ser att hon
gör vad hon kan för att avhjälpa problemet direkt. K1 betonar att det är viktigt att agera
direkt, både när det gäller att be om ursäkt och lyssna. Hon säger att om kunden får en
förklaring på vad som skett direkt samt att hon säger att hon ska fixa det så brukar
kunden bli tillfredsställd.

Av de åtta respondenterna anser samtliga att de i de flesta fallen klarar av att hjälpa
kunden själva. C3, C4, K1 och K4 nämner att om de inte direkt kan hjälpa en missnöjd
kund så vet de i alla fall vart de ska vända sig för att kunden ska bli avhjälpt. Tre
respondenter (K1, K3, K4) säger att de anser sig ha bred kompetens vilket innebär att de
kan lite om mycket. K4 säger att man på ett mindre kontor blir bred i kompetensen
jämfört med ett stort kontor där man blir mer specialiserad. Vidare tillägger han att han
därmed aldrig blir riktigt ställd mot väggen, men kanske inte heller kan ge de djupaste
svaren på alla frågor. K3 säger:

”Vi har ju alla möjligheter på enskild nivå, vi har befogenheter att göra vad vi kan för
att få kunden nöjd.”

Två respondenter (C2 och C4) nämner i sammanhanget att de kan ta stöd av kolleger,
om de saknar rätt kompetens eller vill ha uppbackning för att fatta ett beslut.

Av samtliga respondenter har endast en (K1) fått utbildning via Swedbank angående hur
hon ska hantera missnöjda kunder. Denna utbildning har skett i form av telecoachning
som respondenten fick när hon arbetade vid telebanken. Hon säger att utbildningen har
stärkt henne och bland annat lärt henne hur hon ska använda rösten och vad hon ska
säga för att lugna kunderna. Hon anser att hur man ska hantera kunder är integrerat i alla
utbildningar de får via banken, men tillägger att den mesta utbildningen kring missnöjda
kunder har hon fått via telefonbanken. Av de övriga respondenterna anser samtliga att
de inte fått någon utbildning via Swedbank angående hur de ska hantera missnöjda
kunder. Vissa respondenter är först osäkra men kommer slutligen fram till att de inte fått
någon direkt utbildning. Respondenterna nämner att hur de hanterar missnöjda kunder
snarare är ett sätt att arbeta som de själva lärt sig, antingen genom erfarenheter eller
genom att diskutera med kolleger. C1 säger att vid ett generellt missnöje får personalen
tänka själv hur de bör bemöta kunden, men om en kund är riktigt arg har de
instruktioner angående hur de ska handla:

”Vi behöver inte ta det och hör vi någon höja rösten mot en kollega så ska vi gå dit så
att vi är flera stycken där så man inte behöver sitta ensam och bli utskälld”.

C3 betonar att det är viktigt att vara sig själv och att om det är ett konkret klagomål på
något så finns verktyg att tillgå, såsom blanketter och formulär. C3 säger även att hon



36

skulle kunna tänka sig tydligare riktlinjer gällande hur vanligt förekommande kritik
skall bemötas, men tillägger att hon oftast vet hur hon ska förklara för kunder vad som
är orsaken till situationen, exempelvis varför banken tar avgifter. C4 och K3 är dock
tveksamma till tydligare riktlinjer och anser att banken har mycket utbildning för de
anställda ändå. Respondent K3 tvekar till ännu mer utbildning då han anser att de
anställda får väldigt mycket utbildning ändå.

C4: ”Alltså egentligen behövs nog inga tydligare riktlinjer. Jag tycker att det är
självklart att man tar det på allvar och sådana grejer. Det är svårt att förbereda sig på
klagomålet som sådant, för ingen kund är ju den andre lik.”

C4 tillägger att det dock kan vara en god idé att ta upp hanteringen av missnöjda kunder
inför vad som ska förbättras nästa år. Hon berättar att de anställda ska vara med och se
till att visioner och mål för den lokala banken sätts upp, och säger att ta upp hanteringen
av missnöje på den listan skulle innebära att alla insåg att det är viktigt.

5.2.5 Kundrelationer

Samtliga respondenter anser att arbetet vid ett mindre kontor innebär en starkare relation
till kunderna jämfört med city. Respondent K2 säger

”Det är till stor del känt folk. Man behöver inte fundera så mycket, utan legitimation är
överflödigt många gånger och man vet vilka kunderna är gifta med och hur barnen mår,
så man kan föra en lite mer social dialog.”

C3 säger att man som banksäljare absolut har en annan relation till kunderna på kontor
jämfört  med  city  och  menar  att  man  kommer  mycket  närmare  kunderna  på  kontor
samtidigt som man på city i princip inte har någon relation alls.

Av de fyra respondenterna anställda vid kontor anser tre att den relation som de har med
sina kunder endast har positiv inverkan på arbetet med att hantera missnöje. De menar
bland annat att relationen medför ett ökat förtroende och mer lojala kunder, vilket även
innebär en högre toleransnivå från kundens sida att fel kan ske i tjänsteleveransen.
Vidare säger en respondent (K1) att det underlättar arbetet att hon känner till och har en
relation med kunderna eftersom att hon då kan erbjuda en bättre produkt utifrån
kundens intressen. K4 tror att atmosfären på ett litet kontor blir annorlunda jämfört med
ett stort, vilket påverkar hanteringen av missnöje:

”… kommer dom in här och är arga blir det som att dom skäller på mig, men går dom
in i en större stad på ett kontor är det mer som att dom skäller på banken. Därför blir
det lite lindrigare.”

En respondent vid kontor (K3) anser att relationen han får med kunderna kan vara både
positiv och negativ för arbetet med att hantera missnöjda kunder. Han säger att fördelen
är att kunderna tar det lite varligare, men samtidigt kan relationen medföra att kunderna
förväntar  sig  att  han  ska  rabattera  dem  eller  bjuda  på  avgifter  eftersom  att  de  känner
varandra. En ytterligare nackdel kan vara diskussioner om exempelvis räntor han
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tvingas ta med kunder på fritiden eftersom att de i princip likställer honom med banken.
Han tillägger även

”Det man gruvar sig för är ju att tvingas ge avslag på lån eller vad som helst till
kompisar. Tack och lov har jag inte tvingats göra det än.”

Av de anställda vid city anser två (C1 och C2) att en relation med kunden kan vara såväl
positiv som negativ för arbetet med tjänsteåterhämtning. C1 säger att det kan underlätta
i vissa fall att ha en relation med kunderna eftersom att de får ett större förtroende för
bankpersonalen, men att det å andra sidan kan försvåra att känna en person privat och
samtidigt kunna representera banken. Han tror att relationer ökar förståelsen från
kundens sida, men ger en ännu värre situation om man inte lyckas komma överens.

Övriga respondenter (C3 och C4) säger att en relation med kunden endast är positiv för
tjänsteåterhämtning. Respondent C4 berättar om hur hon nyligen blivit utskälld av en
kund som svor högt och ansåg sig fått den sämsta servicen någonsin, och tillägger att
den utskällningen troligtvis aldrig ägt rum om hon haft en relation till kunden.

Samtliga respondenter vid city nämner att man som anställd vid ett mindre kontor i det
närmaste likställs med banken, vilket kan ha såväl negativ som positiv påverkan på
arbetet generellt. C3 säger

”Bor man i byn och har jobbat där i många år så ÄR man ju banken, även när man går
på Konsum” och ”Jag tror att man tar större ansvar på ett litet kontor. Man får ro det i
hamn mer än här, här är man ju så många. Om en kund kommer in och frågar efter
chefen till exempel, på ett litet kontor kanske man mer frågar varför och hur kan jag
hjälpa dig. Då försöker man verkligen hjälpa kunden här och nu.”

C4  säger  att  en  negativ  effekt  hon  erfarit  av  att  ha  en  nära  relation  var  att  när  hon
jobbade på ett mindre kontor kunde kunder ringa hem till henne på kvällen för att
informera om att bankomaten var trasig och att hon måste dit och laga den. C1 säger

”Ofta tycker kunderna ute på mindre orter att banken är lika mycket jag som det är
bankens bank. På ett sätt är det enklare här för de flesta kunderna har större förståelse
för att de exempelvis måste visa legitimation.”

Bland de positiva aspekterna som respondenterna vid city nämner ingår bland annat att
kunderna vid mindre kontor är mer positiva då det anses lättare att komma in på ett stort
kontor och visa sitt missnöje då man har en mindre personlig relation. En annan positiv
effekt av att ha en relation är att förtroendet för banksäljarna upplevs som större.

5.2.6 Uppmuntra och spåra klagomål

Respondent C1, C2 och C4 berättar att det finns en klagomålsansvarig på Swedbank
som kunden kan vända sig till. Detta är en avdelning kunden kan vända sig till om den
inte är nöjd med den hjälp personalen på kontoret i fråga erbjuder kunden. I situationer
där bankpersonalen och kunden är oense kan kunden således skicka in en skriftlig
beskrivning av ärendet. C1 menar dock att det är sällan kunderna vänder sig dit utan att
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det oftast löser sig direkt hos honom eller så löser det sig när kunden får tala med hans
chef. C2 säger att hon nyligen fick veta att det fanns en klagomålsansvarig. Hon vet
dock inte hur länge denna kanal har funnits. Hon säger också:

”Vi har en klagomålsansvarig. Men det skulle kanske finnas nåt enkelt generellt sätt att
skicka in klagomål.”

C4 har vid något tillfälle hänvisat en kund till klagomålsansvarig. Respondent K4
nämner också klagomålsansvarig, men säger att han varit i en situation som resulterat i
att kunden använt sig av den kanalen.

Övriga respondenter nämner aldrig klagomålsansvarig, men säger samtliga att de brukar
vidarebefordra klagomål och missnöjda kunder till deras chef om de inte kan lösa
situationen med den missnöjda kunden.

5.2.7 Att lära av missnöjda kunder

De anställda vid Swedbank har inte fått någon specifik internutbildning i hantering av
missnöjda kunder. Samtidigt anser sig majoriteten av respondenterna besitta goda och
tillräckliga kunskaper kring att hantera och omvända kunder som är missnöjda.

Majoriteten av respondenterna säger att de blivit skickligare på detta med tiden. De
menar att de lärt sig av situationer med missnöjda kunder och blivit säkrare i den
hanteringen. De har blivit mer erfarna och hittat sina egna sätt som de anser vara goda.

Respondent K2 menar att han är skickligare på att hantera missnöjda kunder nu än för
tio år sedan. ”Jag har gått från att vara en paragrafryttare till att vara smidig”, säger
han.

Trots att respondent K3 jobbat inom banken i fjorton år anser han sig fortfarande ha
mycket att lära: ”Jag är inte på något sätt fullärd idag. Man lär sig ju hela tiden
någonting. Är det något som en kund är missnöjd med och vi benar ut det och lyckas
lösa det bra så är det klart att man tar med sig det till en annan gång då et liknande
problem dyker upp”.

Respondent K4 säger att han hittat ett sätt i hanteringen av missnöjda kunder som passar
honom. Det sättet har vuxit fram under åren på banken. Samtidigt berättar han att han
och kollegerna på kontoret brukar kontakta kunder som valt att avsluta sina affärer med
banken:

”Vi kontaktar kunder som lämnat oss för en annan bank för att det är intressant för oss
att veta vad vi kan göra bättre. Vi gör det på eget initiativ, och inte med alla kunder.
Men det handlar om att försöka lära sig något, om vi kan göra något bättre.”

Samtliga respondenter på city menar att de själva kommit fram till det bästa sättet för
dem att hantera missnöjda kunder. De menar att en säkerhet har vuxit fram med tiden,
då kunskapen vuxit och de blivit allmänt skickligare och kunnigare i sitt arbete.
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5.3 Intern tjänsteåterhämtning

Samtliga respondenter anser att det händer att kundernas negativa humör smittar av sig
och påverkar hur de själva känner sig. Alla respondenter utom två säger att det
förekommit att kunder varit så pass missnöjda att det tagit känslosamma uttryck och
kunden blivit riktigt arg eller ledsen. Anledningarna till att kunder blir ledsna kan vara
att en anhörig dött, att kunden genomgår en skilsmässa eller att kunden inte beviljas en
kredit. K2 säger:

”Det har hänt att folk har gråtit här inne, framförallt är det ju skilsmässor och det kan
man ju inte göra så mycket åt. Det är bara att de vill lätta på trycket eftersom att det
kan vara skönt ibland, men det kan ju också vara känsligt.

Angående arga kunder säger C1:

”Jo, arga kunder har jag varit med om. En kund blev helt galen. Arg kan väl hända
någon gång då och då men oftast ändå under kontroll. Det är klart att folk har varit
arga, det är några som skrikit och skällt ut mig också.”

C4 berättar om en incident som hände föregående dag, när en kund med ett enkelt
ärende kom in vid stängningstid. Kunden var på dåligt humör redan innan han kom till
hennes bord och satte sig ner utan att säga hej.

”När han reste sig från mitt bord vände han sig om och sa ´det här var då den jävla
förbannade sämsta service jag någonsin fått´, och jag bara tittade på honom för jag
hade ju gett honom bra service. Sedan att han fått vänta i kö är ju en annan sak, för när
han väl kom fram till mitt bord hade jag inte kunnat hjälpa honom snabbare. Då känner
man liksom shiit.”

K3  och  K4  säger  att  de  sällan  är  med  om  att  kunder  varken  är  arga  eller  ledsna.  K3
tillägger dock att det händer att kunder blir deppiga när de ej beviljas kredit och att det
är viktigt att vara lyhörd så att det inte händer att kunden lämnar banken och är upprörd
utan att han märkt något. K4 berättar att han snarare tyckt det varit jobbigt när det hänt
att en missnöjd kund inte återkommit, utan i stället har banken fått uppdrag från
konkurrenten på andra sidan gatan att lösa alla konton och så är kunden borta.

På frågan hur de hanterar den negativa känsla som kan komma av att bemöta missnöjda
kunder svarar samtliga att de i första hand ventilerar händelserna med sina kolleger. Då
rör det sig antingen om att prata under en rast, att ringa en kollega som man har en bra
relation med eller att ventilera med den kollega som råkar befinna sig i närheten. En
respondent nämner även att hon kan ringa sin chef för att ventilera något som känns
betungande. Samma respondent säger att hon känner att hon har stöd av sin chef, sina
kolleger och alla andra runt omkring henne för att lösa situationer med missnöjda
kunder. En annan respondent säger att det är viktigt att ha högt i tak så att man kan prata
om allt med sin chef, vilket hon upplever sig ha.

Trots att samtliga respondenter anser att kundernas humör kan smitta av sig på dem
själva på ett negativt sätt har de olika uppfattning gällande i vilken utsträckning det
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påverkar dem personligen. Fyra av respondenterna (K2, K3, K4 och C4) säger att det är
lätt att ta det personligt när kunder klagar, även om de vet att det kanske inte är det
egentligen. K2 säger:

”Det rinner inte av en, det gör det inte. Man får beklaga sig för de som lyssnade vid
tillfället. Men det är klart det sitter i hela dagen och kanske ytterligare en dag. ”

C4 säger att det ibland händer att en händelse under slutet av veckan med en missnöjd
kund kan påverka hur hon känner sig under resten av helgen. Hon säger att det kan vara
tungt, men att det inte finns så mycket hon kan göra.

Övriga respondenter säger att de inte tar kunders missnöje personligt, även om de alla
medger att det är energikrävande att hantera klagomål.

K1: ”Jag tar det inte personligt. Jag blir fokuserad på att hitta en lösning. Men det kan
bli jobbigt för min del, speciellt vid dödsfall och sådana saker.

C3: ”Visst får man medlidande med ledsna kunder, men man kan ju inte ta på sig det.
Det funkar inte att gå härifrån med dåligt samvete.” På frågan hur en missnöjd kund
kan påverka hennes humör säger hon: ”Ja, det kan påverka en negativt, men man
kanske blir mer irriterad på om det exempelvis kommer många och klagar på
väntetiderna… Men jag tror att jag skakar av mig ganska mycket ändå. Att de är
irriterade på börsen och så påverkar inte mig själv.”

Även respondent C1 nämner att det generella, återkommande missnöjet som egentligen
inte är riktat mot honom personligen är det mest energikrävande.

C1: ”Det är inte roligt om folk är missnöjda med mig personligen. Men jag upplever
inte att det är något som stör mig speciellt mycket, även om det inte är roligt att bli
utskälld. Jag kan tycka att det blir jobbigare med allmänt missnöje. Folk verkar älska
att säga spydiga saker om banken angående kostnader och hur fonderna går, och då
sitter man bara där och tänker ´jaha´. Man får höra det men inte ens försöka
argumentera mot det. Det är jobbigt. Inte som person, men att behöva svara upp på den
hela tiden. Verkligen energikrävande. Det är det jobbigaste med missnöjda och
klagande kunder.”

Respondent C2 säger att hon förlorar energi om hon haft flera liknande klagomål i följd:

”Det händer att man får flera liknande klagomål i följd, och då är man ju inte i
toppform efter det. Även om man känner att man lyckas till slut så tar det ofta mycket
energi eftersom att det kan vara en kund som blir sittande ganska länge. Det kräver
ganska mycket innan kunden går och då är man ofta ganska utpumpad själv.””Gäller
det långa väntetider eller kaffeautomaten å andra sidan är det ju bara att rycka på
axlarna. Det tar man ju inte åt sig”

På frågan om de anser möjligheterna att återhämta sig själva rent känslomässigt efter att
mött missnöjda kunder nämner tre respondenter (C1, C2 och C4) att de skulle vilja ha
mer tid och utrymme att hantera detta under arbetstid. De nämner tidsbrist som orsak



41

och  en  betonar  att  det  blivit  ännu  svårare  att  få  tid  till  att  reflektera  tillsammans  med
kolleger sedan öppettiderna förlängdes. C4 säger på frågan om hon skulle vilja ha större
utrymme att ventilera:

”Jamen egentligen. Varför ska jag göra det på min fritid? Egentligen skulle det vara det
bästa att man fick ut det precis på en gång.”

Samtliga respondenter vid citykontoret säger att det finns tillfälle att ta upp aktuella
problem vid ett möte under fredagsmorgon varje vecka. En säger att det dock är mest
information under dessa möten och att det därmed inte riktigt finns tid att prata om
sådant som de själva vill prata om. Respondenten säger också att det skulle vara väldigt
värdefullt att få ventilera och prata jobb åtminstone en gång i månaden, eftersom att de
anställda har ett behov av att få prata om jobbet och att det inte är tillåtet att diskutera
utanför arbetsplatsen. En annan respondent vid city säger att det är ett gyllene tillfälle
att ta upp saker vid fredagsmötet eftersom att alla är samlade. Hon säger dock att om det
rör  en  mindre  sak  så  kan  hon  prata  med  chefen  när  som  helst  och  tillägger  att  det  är
viktigt ha högt tak och att om man har lätt att prata med sin chef så kommer allt fram.
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Sammanställning över respondenterna

Respondent K1 har tidigare arbetat vid Swedbanks telefonbank i två år, vilket gör
henne till den enda av respondenterna som fått utbildning i att hantera missnöjda
kunder. Hon beskriver själv sina huvudsakliga arbetsuppgifter som att ”det är främst
privatärenden, samt att stödja företagsdelen (…) Och sen allt möjligt här, allt från att
byta glödlampa till att placera pengar, till att låna ut pengar. Allt.” Vid
tjänsteåterhämtning ser hon det som viktigt att be om ursäkt, lyssna på och förstå
kunden. Hon säger att hon gillar att lösa problem själv och att hon vid varje
problemlösning lär sig något som gör att hon kan hantera situationen bättre nästa gång,
vilket hon tror är positivt för kunden. Hon tar det inte personligt om en kund kommer
med klagomål, men säger att det kan vara jobbigt om en kund exempelvis förlorat en
anhörig. Vid ett sådant tillfälle ser hon det inte som fel att bli emotionell och att visa att
hon bryr sig.

Respondent K2 har arbetat inom banken sedan 1987, varav de senaste elva åren på det
kontor han nu arbetar på. De första sju åren av sin karriär spenderade han i city, men de
efterföljande åren på kontor. Han kommenterar själv sin karriär med ”Det är väl så
karriären har varit, man har jobbat i stort sett med allt”. Hans huvudsakliga
arbetsuppgifter beskriver han som att hjälpa privatpersoner, mycket med finansiering,
och  lite  grand  även  företag.  När  kunder  är  missnöjda  prioriterar  han  att  lyssna  på
kunden och försöka förstå missnöjet  och säger att  han i  de allra flesta fallen tar på sig
ansvaret för missnöjet, oavsett vad som är orsaken. Han anser att ett negativt intryck av
att hantera en missnöjd kund kan sitta i under en eller flera dagar och att det då är viktigt
att få prata av sig.

Respondent K3 började sin karriär 1991 som sommarvikarie, varpå han ”jobbade till
och från till 1998, med mellanlandning på Sparbanken i Stockholm”.  Sedan dess har
han utbildat sig till ekonom, och arbetat som företagshandläggare och arbetar nu på
samma kontor som banksäljare. Bolån, spontana kunder och allmän rådgivning utgör
hans huvudsakliga arbetsuppgifter. Han ser det som viktigt att förklara för en missnöjd
kund vad som är orsaken till situationen samt att be om ursäkt och åtgärda vid ett fel.
Även om inte någon vid banken är orsaken till missnöjet tycker han att de vid enstaka
tillfällen kan kompensera kunden och se det som goodwill. Om han varit med om ett
negativt  kundmöte ventilerar han med en kollega som han anser sig ha en bra relation
till, vilket kan innebära att han ringer en bankanställd vid ett av de övriga kontoren eller
pratar med någon i fikarummet.

Respondent K4 har arbetat inom banken i tjugoett år. Han fick anställning direkt efter
gymnasiet, ”Tre år på gymnasiet är min utbildning, det och livets hårda skola. Och lite
internutbildning”. Han arbetade i city de första fyra åren och har efter det arbetat på det
kontor har fortfarande är verksam vid. Han arbetar med privatkunder vilket innebär att
de huvudsakliga arbetsuppgifterna handlar mycket om bolån, sparande och placeringar
och försäkringar. Han betonar att lyssna, förstå och be om ursäkt till en missnöjd kund.
Något han även tror är viktigt är att rätta ett fel så fort som möjligt, då att vara snabb i
handläggningen lindrar skadan. Han tycker att det är väldigt tråkigt om en missnöjd
kund bryter upp med banken och att det då tar lite ont och får honom att undra vad han
gjort för fel.
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Respondent C1 är utbildad ekonom och blev klar 2004. Ett halvår efter examen fick
han först ett vikariat vid banken, varefter han 2005 blev fast anställd. Han har främst
arbetat i city men har också vikarierat på kontor. I city har han hela tiden jobbat på den
så kallade ”spontanavdelningen”, där han tar emot privatkunder som kommer in med
spontana ärenden så som kassaärenden, lån och placeringar. Det händer också att han
har  bokade  kundmöten,  som  då  oftast  handlar  om  bostadsrättslån  eller
pensionssparande. När han möter missnöjda kunder försöker han bilda sig en
uppfattning om situationen och sedan sakligt förklara eller diskutera vad som skett med
kunden. Han upplever det som att i de fall en kund är väldigt upprörd så är det ofta
kunden det är fel på och inte han själv. Han anser liksom övriga respondenter att det
ibland tar mycket energi att hantera en missnöjd kund och uttrycker ett behov av att få
tid avsatt till att reflektera över sådana situationer.

Respondent C2 började jobba vid banken 1988. Hennes arbetsuppgifter består främst
av att ta hand emot privatkunder på spontanavdelningen. Det handlar således mycket
om lån, placeringar, försäkringar och kassaärenden. De första tio åren av karriären
spenderade  hon  på  olika  kontor,  men  har  de  senaste  tio  arbetat  i  city.  Vid  situationer
med missnöjda kunder säger hon att det oftast räcker med en ödmjuk attityd, även om
den ibland tar slut, och att förklara vad som skett och kanske be om ursäkt. Hon säger
liksom  övriga  respondenter  att  det  är  bra  att  få  ventilera  känslorna  man  kan  få  av
negativa kunder, men tillägger att det inte alltid är möjligt att ta sig denna tid eller att
det inte alltid finns någon tillgänglig att prata med.

Respondent C3 har för bara ett par månader sedan börjat arbeta i city, men har före det
varit  på  kontor  i  två  år.  Hon  arbetar  på  spontanavdelningen,  och  tar  således  emot
privatkunder med olika ärenden. Hon säger att hon ofta blir supertrevlig och överservad
om en kund är missnöjd, för att verkligen försöka vända kunden. I övrigt tycker hon det
är  viktigt  att  förklara  för  kunden  vad  som  skett  och  ser  att  det  ofta  handlar  om  att
kunden ska få prata av sig. Hon anser att vissa missnöjen kan påverka henne själv
negativt, men att om det gäller klagomål på exempelvis köer eller börsen så har hon lätt
att skaka av sig det även om det är irriterande för stunden. Hon anser att relationen till
chefen avgör hur mycket av åsikterna angående hanteringen av klagomål som kommer
fram och tycker att de veckovisa mötena är ett bra tillfälle att ta upp saker. Gäller det en
mindre sak anser hon att hon kan ta det med sin chef när som helst.

Respondent C4 har arbetat inom banken i mer än 30 år. Hon började sin karriär i city,
för att sedan arbeta många år på kontor och sedan återvända till city 1996. Hon var med
och startade upp ett kontor, arbetade där i många år, och var också senare med när det
lades ned 1996. Hon arbetar nu på spontanavdelningen med privatkunder med olika
ärenden. ”Det är så att vi ibland kallar det akutmottagningen (…) man har ingen aning
om vad som kommer att hända när man trycker fram en ny kund på knappen”. Hon
tycker att man i första hand ska ta en missnöjd kund på allvar, förklara vad som skett
och göra vad man kan för att avhjälpa kunden och nämner även att hon skickat vidare
ärenden till klagomålsansvarig.  Hon säger att ibland blir hon verkligen ledsen när hon
hanterat en missnöjd kund och att det kan sitta i en hel helg. Hon tillägger att hon
många  gånger  skulle  vilja  ha  en  klapp  på  axeln  för  att  orka  den  sista  timmen  på
arbetsdagen, eller tala ut direkt med en kollega. Det ser hon dock som svårt eftersom att
det inte är möjligt att lämna arbetsplatsen.
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6. ANALYS

För att uppfylla studiens syfte kommer vi i detta kapitel att tolka det empiriska
materialet och koppla samman denna med den teoretiska referensramen.

6.1 Missnöjda kunder

För att analysera de faktorer som orsakar missnöje bland Swedbanks kunder jämför vi
banksäljarnas intervjusvar med den teoretiska modellen över tjänstekvalitet, dvs. gap-
modellen. Modellen innehåller två aspekter av tjänsteleveransen; kunden respektive
marknadsföraren. Då ett missnöje hos en kund skapas av ett gap mellan kundens
förväntningar och kundens upplevda service, dvs. kundgapet60, kommer vi utifrån
respondenternas återgivningar att identifiera vilka brister i tjänsten som orsakar ett
kundgap. Det gör vi genom att använda oss av de fem SERVQUAL-dimensionerna då
dessa kan användas för att utvärdera såväl kunders förväntningar som upplevelse av
tjänsten. Vidare ser vi till vad i organisationen som orsakat detta gap och hur gapet kan
stängas.

Det vanligt förekommande fel som flest respondenter anser att kunderna klagar på är de
fel som orsakas av den mänskliga faktorn. Att ett missnöje hos en kund uppstår till följd
av fel orsakade av den mänskliga faktorn ser vi som ett resultat av att kundens
förväntningar på företagets tillförlitlighet inte uppfyllts. Tillförlitlighet innebär att
företaget levererar tjänsten på rätt sätt utan att göra fel 61 och  då  dessa  kriterier  inte
uppfylls om kunden förväntar sig det uppstår ett kundgap. Kopplat till marknadsföraren
i gap-modellen motsvaras detta fel (eller gap) bäst genom leverantörsgap 3, dvs.
tjänsteleveransen, eftersom att felet är kopplat till kontaktpersonalens utförande av
tjänsten. Fel orsakade av den mänskliga faktorn kan ta en rad olika uttryck och inrymma
allt från missförstånd till att en anställd trycker på fel knapp. Även om den mänskliga
faktorn ligger bakom många av de klagomål som tas emot av anställda vid Swedbank
verkar det inte vara ett stort problem i sig, eftersom att kunderna har förståelse för att
denna typ av fel uppstår. Således ser vi att det vid leverantörsgap 3 orsakat av
mänskliga faktorn blir viktigt att kunden förstår att det är just den mänskliga faktorn
som felat, då sådana fel accepteras. Kopplat till kundgapet tror vi att Swedbanks
tillförlitlighet inte skadas i någon större utsträckning till följd av fel orsakade av den
mänskliga faktorn, vilket gör att en förklaring av vad som skett ofta är tillräckligt för att
stänga gapet.

Bankpersonalen tar även emot klagomål grundade i att en placering gått dåligt till följd
av börsnedgång. Missnöjet kan vara generellt eller gälla en specifik placering.
Respondenterna säger att det är ett vanligt förekommande klagomål, men att banken
inte kan ta ansvar för börsens rörelser. Vi ser att ett sådant missnöje påverkas av
kundens förtroende för banken och den kompetens som erbjuds, eftersom att missnöjet
gäller att produkten ur detta avseende inte mötte kundens förväntningar. Att banken inte
inger det förtroende som kunden önskar orsakar alltså ett kundgap.  I en sådan situation

60 Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985)
61 Parasuraman  och Zeithaml (2004) Service quality, Marketing science institute, Cambridge
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ser vi till att börja med att banken berörs av en extern påverkansfaktor, vilket inte
identifierats som en faktor som påverkar tjänstekvaliteten i gap-modellen. Banksäljarna
tar alltså emot klagomål på ett missnöje som utlösts av något de själva inte kunnat
påverka. Vi antar dock att de allra flesta kunder som handlar aktier eller fonder via
banken  är  medvetna  om  att  banken  inte  styr  över  börsens  rörelser.  Därmed  ser  vi  att
missnöjet antingen beror på att kunden anser sig fått ett dåligt råd eller att kunden helt
enkelt vänder sig till banken som en tillgänglig kanal för att få utlopp för ett missnöje
om annars är svårt att rikta mot en specifik person. Felet som sådant är därmed svårt att
placera i gap-modellen, dock kan leverantörsgap 4, dvs. extern kommunikation, erbjuda
en förklaring till varför kunderna riktar missnöjet över börsen mot banksäljarna. En
bättre extern kommunikation från banken till kunder gällande exempelvis risker med
placeringar skulle enligt modellen öka upplevd kvalitet och därmed minska missnöjet.
Missnöjet kan på liknande sätt placeras i leverantörsgap 3, dvs. tjänsteleveransen, då
tydligare information från bankpersonalen vid köp av produkten kan minska
klagomålen. Leverantörsgap 3 kan även orsakas av att kunderna saknar rätt kunskaper
för att kunna tillgodogöra sig tjänsten vilket påverkar upplevd kvalitet 62. Om kunder
har kunskaper i att placera pengar på börsen minskar därmed den typen av klagomål.
Respondent K4 ger gällande dessa klagomål ett exempel på hur information från banken
konkurrerar med information från massmedia, vilket resulterar i förvirrade kunder. På
detta vis påverkar svårigheten att kommunicera tjänstens innehåll kundernas kunskaper
negativt vilket ger leverantörsgap 3. Genom att bättre informera och kommunicera med
kunder angående exempelvis risker och marknadspåverkan skulle kundernas förtroende
för banken öka och kundgapet stängas.

Ett annat förekommande klagomål gäller bankens räntor och avgifter. Kunderna jämför
ofta bankens avgifter med konkurrenters och tycker att Swedbank erbjuder sämre ränta
eller högre avgifter.  Eftersom att priset på en vara är synlig för kunden innan
leveransen av tjänsten och relativt enkelt att utvärdera och jämföra anser vi att bankens
avgifter skall ses som en fysisk faktor som påverkar kundernas förväntningar och
upplevelse av kvalitet. Då kunderna förväntar sig ett lägre pris uppstår ett kundgap.
Detta missnöje som grundar sig i kostnader anser vi kan kopplas till två olika gap inom
tjänsteföretaget, med utgångspunkt i att priset på bankens tjänster hänförs till tjänstens
karaktär. Med detta menar vi att vi utgår från att ett högre pris beror på att tjänsten har
ett vidgat innehåll, till exempel det faktum att Swedbank har fler lokala kontor än
konkurrenterna vilket gör att priset på produkterna blir något högre. I första hand ser vi
en lucka i leverantörsgap 2, det vill säga utforma tjänsten att möta kundens
förväntningar, då missnöjet grundas i att kunderna förväntar sig ett annat pris. Dessa
förväntningar får kunden genom att konkurrenterna tillhandahåller liknande tjänster
men till lägre pris. Genom att anpassa räntor och avgifter till övriga bankmarknaden
skulle Swedbank alltså minska antalet klagomål. Eftersom att bankernas avgifter
debatterats i olika sammanhang den senaste tiden antar vi att Swedbank är medvetna om
att kunderna tycker att de har höga avgifter, men att Swedbank ändå väljer att behålla en
högre prissättning. Det innebär att en lucka i leverantörsgap 4, det vill säga extern
kommunikation, även kan vara orsaken. Om banken tydligare informerade kunderna om
tjänsternas innehåll, alltså vad kunden betalar för, skulle kundernas förväntningar
överensstämma med tjänstens innehåll. Vi menar därmed att om Swedbank tydligare

62 Zeithaml, Bitner och Gremler (2006) s.41
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kommunicerar mervärdet av deras produkt (dvs. exempelvis tillgängligheten jämfört
med konkurrenter) vilket är kopplat till det högre priset, minskar klagomål relaterade till
prissättningen.

Ett klagomål som nämns i city gäller långa väntetider inne på bankkontoret och i
telefon. Ett sådant klagomål ser vi som missnöje gällande mottaglighet, eftersom att
kunderna förväntat sig att bankpersonalen skall finnas tillgänglig och ta sig tid att hjälpa
dem snabbare. Vi anser att leverantörsgap 2, det vill säga utforma tjänsten att möta
kunders förväntningar, orsakat missnöjet då genomförandet av tjänsten inte kan ske på
det sätt som kunderna förväntar sig. För att stänga leverantörsgapet krävs då bättre
utformning av de praktiska delarna av tjänsteleveransen för att korta ner väntetiderna.
Det krävs alltså en form av effektivisering från bankens sida för att minska detta
klagomål. Ett alternativ skulle vara att sänka kundernas förväntningar på Swedbank
avseende mottaglighet hos banksäljarna. Det skulle kunna ske genom att kommunicera
alternativa kontaktvägar till kunderna och på så sätt omfördela de förlorade
förväntningarna avseende mottaglighet från bankkontoren till exempelvis
internetbanken.

När ett klagomål uppstår till följd av att kunden själv gör fel tror vi att det ur kundens
aspekt kan bero på olika faktorer beroende på felets eller missförståndets karaktär. Om
kunden till exempel tycker att en tjänst är svår att förstå kan missnöjet röra upplevd
kvalitet på mottaglighet då kunden inte upplever att banken vill hjälpa, eller inte visar
hur. Har kunden å andra sidan gjort ett praktiskt fel relaterat till internetbanken eller
någon annan självbetjäning hänförs missnöjet snarare kvalitet på fysiska faktorer.
Oavsett hur kundgapet uppstår ser vi att banken i ett sådant fall bör täcka leverantörsgap
4, extern kommunikation, eftersom att det är det sätt de kan säkerställa att alla kunder
får information om bankens tjänster. Ett problem gällande den externa
marknadsföringen av bankens tjänster verkar vara att kunderna inte alltid kan
tillgodogöra sig informationen på det sätt som är avsett. En respondent menar att det
beror på att kunderna får så mycket information från olika håll att bankens viktiga
information blir svår att urskilja. Även om missnöjet beror på att kunden själv inte
förstått tjänsten rätt ser vi att det är upp till banken att förse sina kunder med rätt
kunskaper för att kunna tillgodogöra sig tjänsterna på bästa sätt.

När missnöje beror på att bankpersonalen följer vissa bestämmelser och regelverk anser
vi att kundgapet beror på att kunden förväntat sig en annan tjänst än vad som egentligen
erbjuds och upplever då bristande tillförlitlighet. I den praktiska verksamheten är det
ofta  omöjligt  att  göra  undantag  från  bestämmelser  och  regler,  vilket  gör  att
leverantörsgapet i princip bara kan stängas genom att informera kunderna om varför
vissa regler gäller. Det är ungefär vad som sker vid ett sådant bankmöte, att
bankpersonalen försöker förklara varför reglerna för vissa tjänster gäller. Då missnöjet
kan gälla att visa legitimation, lämna kontouppgifter via telefon eller liknande tror vi att
det i första hand är viktigt att förklara för dessa kunder vad som ligger bakom
regleringarna. I ett sådant fall ser vi att yttre faktorer såsom lagar gällande
banksekretessen påverkar missnöjet och därmed skapar ett kundgap. I bankens fall blir
det återigen en fråga om att informera kunderna.
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Situationer med kortreklamationer ser vi som fysiska faktorer vilket orsakar kundgap,
då korten är en fysisk produkt som hör till tjänsten. Detta motsvaras av leverantörsgap
2, att utforma tjänsten att möta kunders förväntningar, eftersom att det är troligt att
kunderna förväntar sig ett fungerande kreditkort som ingår i ett fungerande system.
Därmed stängs leverantörsgapet enligt modellen genom att möta, alternativt sänka dessa
förväntningar. Då andra banker marknadsför sina ”säkra kort” anser vi dock inte att det
är fördelaktigt att försöka sänka kundernas förväntningar på kreditkorten då det skulle
ge en nackdel på marknaden.

6.2 Tjänsteåterhämtning

6.2.1 Resultatbaserad rättvisa – kompensation och ursäkter

När ett fel uppstått i tjänsteleveransen som orsakat kunden missnöje förväntar sig denne
kompensation, både finansiell och känslomässig sådan. Det sistnämnda sker genom att
företaget ber kunden om ursäkt.63 Kunder på Swedbank ersätts alltid om de lidit
ekonomisk skada på grund av att fel begåtts av någon på banken. Samtidigt är det
mycket vanligt att personalen på Swedbank erbjuder en missnöjd kund kompensation
även  om  den  inte  lidit  någon  direkt  skada  annat  är  att  den  orsakats  besvär.  Samtliga
respondenter kompenserar missnöjda kunder och anser det vara en viktig del i att
hantera missnöjda kunder. Majoriteten av de anställda vid Swedbank som vi har
intervjuat belyser vikten av att be en missnöjd kund om ursäkt när banken bidragit till
det missnöjet. Det är tydligt att det respondenterna anser vara viktigt i att hantera
missnöjda kunder överensstämmer väl med strategier som litteraturen belyser.

Tre av respondenterna nämner inte att be om ursäkt som en viktig del i hanteringen av
en  missnöjd  kund.  De  respondenterna  är  samtliga  anställda  vid  city.  Vi  ser  således  en
skillnad mellan de respondenterna på kontor och de vid city. Vi tror att den skillnaden
kommer av att de anställda på kontor och city har olika inställningar till vad som är
deras arbetsuppgifter och således också vad som är deras ansvar. På kontoren är de
anställda banken. Deras arbetsuppgifter innefattar allt som har med banken att göra, från
placeringar  till  att  byta  trasiga  glödlampor.  Om  ett  fel  begåtts,  även  om  det  inte  är
banksäljaren i fråga som tar emot klagomålet som begått felet, tar denne på sig ansvaret
och således också å bankens vägnar. Banksäljaren ber om ursäkt och lovar att fixa felet.
På city är respondenterna tydliga med vad som är deras arbetsuppgifter och inte. På city
anser inte banksäljarna att det är deras fel att kaffet är slut i kaffeautomaten, och således
är det heller inte deras ansvar att fixa detta. På city byter inte banksäljarna glödlampor.
Om en banksäljare på city tar emot en kund som är missnöjd på grund av att någon på
banken begått ett fel, är sannolikheten mindre där att det är banksäljaren som tar emot
klagomålet som också begått felet, till skillnad från kontor där de är så få anställda. De
cityanställda har en mer saklig framtoning och syn på saken. Majoriteten av dem
förklarar för kunden varför ett fel uppstått och fixar det, men framför ingen ursäkt å vare
sig sina vägnar eller bankens.

63 Tax, Brown och Chandrashekaran (1998)
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6.2.2 Processbaserad rättvisa – policys och rutiner

En kund har förväntningar på företagets policys och rutiner rörande klagomålsprocessen
64. För att klagomålsprocessen ska vara rättvis ställs krav på flexibilitet, på att företaget
tar på sig ansvaret för felet samt att hanteringen sker snabbt.65 Enligt respondenterna
finns inga tydliga rutiner eller policys för hur en missnöjd kund och klagomål ska
hanteras på Swedbank. Samtidigt har de anställda friheten att hantera den missnöjda
kunden på det sätt de finner lämpligt, vilket vi menar visar på hög grad av flexibilitet.

6.2.3 Interaktionsbaserad rättvisa – empati och förklaring

Artighet, ärlighet och empati är något kunder förväntar sig i bemötandet av företagets
personal under klagomålshanteringen. De förväntar sig också att personalen ska
tillhandahålla en förklaring till felet samt att de ska vara angelägna och intresserade av
att lösa kundens problem.66 Vi ser en tydlig skillnad i hur respondenterna på kontor
respektive i city visar kunderna ett känslomässigt engagemang, och finner den
skillnaden högst intressant. Tre av respondenterna på kontor belyser vikten av att vara
lyhörd och öppen mot en missnöjd kund, eller att lyssna och förstå denne. Den fjärde
respondenten berättar om situationer där kunder kan bli väldigt känslosamma, och
menar då att det är viktigt att låta kunden gråta ut och lyssna. Vi upplever att dessa
respondenter bemöter kunder med empati och förståelse, inte bara i situationer med
missnöjda kunder. Av respondenterna vid city är det endast en som anser det vara av
stor vikt att lyssna på och förstå kunden. Återigen tror vi att den stora bakomliggande
faktorn till skillnaden är personalens syn på sina roller i kombination med de personliga
relationerna  och  det  personliga  klimatet  på  kontor  kontra  det  mer  opersonliga  och
sakliga klimatet på city.  Samtliga respondenter förklarar för en missnöjd kund varför
ett fel uppstått, och när det handlar om mer allmänt missnöje kring avgifter eller dylikt
förklarar de anledningen till varför avgiften finns. De cityanställda ser det viktiga i
hantering av missnöjda kunder vara att ge kunden en förklaring till källan till missnöjet
och fixa det på ett sakligt sätt, medan kontorsanställda gör detsamma på ett mer
känslobetonat vis.

6.2.4 Agera snabbt

Om  ett  fel  uppstår  bör  företaget  prioritera  att  snabbt  återuppta  och  slutföra
tjänsteleveransen då det tillsammans med en ursäkt kan vara tillräckligt för att ställa allt
till rätta med kunden. Kontaktpersonalen bör därför tränas i tjänsteåterhämtning och
bemyndigas för att de ska kunna fatta snabba beslut på plats och kunna hantera
kunden.67 På Swedbank är det kontaktpersonalen, det vill säga banksäljarna, som får ta
emot kundernas klagomål och missnöje. Förutom en respondent har inga respondenter
tränats eller utbildats direkt av banken. Vi menar däremot att de anställda tränas i sitt
dagliga arbete genom att de möter missnöjda kunder. De lär av varje möte med en
missnöjd kund. De anställda anser sig i stor utsträckning kunna hantera missnöjda

64 Zeithaml, Bitner och Gremler (2006) s.255
65 Tax, Brown och Chandrashekaran (1998)
66 ibid.
67 Har, Heskett och Sasser (1990)
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kunder på egen hand, och i de fall där de saknar den nödvändiga kompetensen eller
kunskapen säger hälften att de vet var de ska vända sig för att kunna gå vidare med
felet. Vi ser att de anställda är nöjda med de befogenheter de har, vilket vidare tyder på
att Swedbank bemyndigat personalen på en tillfredsställande nivå.

Majoriteten av de anställda på kontor anser sig ha bred kompetens, något som de menar
är en fördel så till vida att de sällan hamnar i en situation där de inte vet hur de ska
avhjälpa felet. Vi ser en skillnad mellan kontor och city så till vida att på kontor finns
inte alltid en kollega att tillgå. På city däremot innebär det höga antalet anställda att det i
de allra flesta fall finns hjälp att få. Det tror vi innebär att en anställd på ett stort kontor
med mycket personal blir mer specialiserad, medan personalen på ett kontor med tre
anställda tvingas lära sig lite om allt. De två respondenter som nämner att de kan ta stöd
av kolleger i situationer med missnöjda kunder arbetar båda på city. Vidare menar en
tredje respondent på city att om en kund är väldigt arg och upprörd är de alltid minst två
kolleger som hjälps åt med den kunden så att ingen ska behöva ta en sådan situation
ensam. Ingen av respondenterna på kontor pratar om att får stöd av kolleger i situationer
med missnöjda kunder, vilket vi tror beror på att det sällan finns kolleger tillgängliga.
Personalen på kontor tvingas således lösa sådana situationer på egen hand, vilket vi
vidare menar bidrar till den breda kompetens de säger sig ha.

6.2.5 Skapa en relation till kunderna

På kontoren har de anställda en väldigt nära relation till kunderna, något de anställda vid
city inte anser sig ha. Kunderna på kontoren har även en speciell syn på banken. Som en
av respondenterna säger, personalen vid kontor jobbar inte bara på banken utan är
banken i kundens ögon. En annan menar att kunderna vid kontor anser att banken är lika
mycket deras bank som bankens bank. Vi ser att goda relationer har en övervägande
positiv effekt på tjänsteåterhämtning.

Hälften av respondenterna vid city menar att en relation till kunderna är något positivt
när det handlar om tjänsteåterhämtning. Tre av de anställda vid kontor ser relationer till
kunderna som något uteslutande positivt. Respondent K3 säger att det finns en negativ
sida också och berättar hur kunder som han känner exempelvis kan förvänta sig att bli
bjudna på avgifter. Vi upplever det som han menar är negativt inte som något som är
direkt kopplat till hantering av missnöjda kunder eller tjänsteåterhämtning, utan snarare
som en faktor som kan skapa missnöje. De andra två respondenterna på city menar att
det finns både positiva och negativa aspekter med att ha relationer med kunderna i
situationer med missnöjda kunder. Vi ser här återigen en tydlig skillnad mellan
åsikterna hos kontorsanställda och cityanställda. Vid kontor, där man har relationer till
kunderna, ser man det som något klart positivt i tjänsteåterhämtningssituationer. Bland
de  cityanställda  är  det  blandade  åsikter,  men  om  vi  ser  till  helheten  så  är  det  sex
respondenter som menar att relationer är något enbart positivt för hanteringen av
missnöjda kunder. Respondenterna menar att en kund är mer benägen att på ett mer
argsint sätt framföra missnöje hos en okänd person som man inte har någon relation till,
något  som  de  anställda  menar  är  något  positivt  om  man  arbetar  på  kontor  då  kunder
uttrycker missnöjet på ett varligare sätt.
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6.2.6 Uppmuntra och spåra klagomål

Om ett företag ska kunna omvända missnöjda kunder förutsätter det att kundens
missnöje når företaget. En kund är mer benägen att uttrycka missnöje och framföra
klagomål om det finns enkla sätt att göra detta.68 Swedbank har två kanaler för kunder
att använda sig av för att framföra klagomål och missnöje. Den primära kanalen för
kunden är närmaste Swedbankkontor, och därefter en central klagomålsansvarig. Vi
finner det intressant att det endast är en av respondenterna som säger att det är en kanal
som hon varit med om att kunder använder sig av samt att hälften av respondenterna
överhuvudtaget inte nämner klagomålsansvarig. Vi menar att det antingen kan bero på
att respondenterna inte tänker på den kanalen när vi diskuterar då de helt enkelt inte är
vana att den används, eller så vet de inte att kanalen finns. Om kanalen inte används
tänker vi att det antingen beror på att klagomålet hanteras på ett tillräckligt bra sätt på
kontoren att kunderna inte har ett behov av att gå vidare, eller så beror det på att kanalen
inte är tilläckigt lättåtkomlig. En av respondenterna uttrycker att det vore önskvärt om
det fanns ett enkelt generellt sätt att skicka in klagomål, vilket tyder på det sistnämnda.

6.2.7 Att lära av tidigare händelser

Det är fördelaktigt för ett företag att ta lärdom av förlorade kunder. Det ger företaget en
möjlighet att förbättra sig.69 Vidare kan företaget förbättra tjänsteleveransen och
tjänsteåterhämtningsprocesserna genom att kartlägga källorna till missnöje bland
kunderna.70 På Swedbank samlar inte företaget in information från kontaktpersonalen
rörande vanligt förekommande missnöje eller klagomål, eller hur personalen hanterar
missnöjda kunder. Däremot har personalen på ett kontor på eget initiativ kontaktat
förlorade kunder för att få veta vad som fått kunden att lämna banken. Vi ser således att
det finns ett behov bland viss personal att få veta vad som gått fel. Vidare tänker vi att
det inte är så konstigt att det är just vid ett litet kontor som detta sker, då personalen där
tar det mer personligt om en kund lämnar dem. Då handlar det om att just de
personligen misslyckats med att skapa en nöjd kund.

Trots  att  det  inte  på  ett  organiserat  sätt  sker  en  kartläggning  över
tjänsteåterhämtningsprocesser som bidrar till ökad kunskap inom organisationen kring
detta, menar de anställda att de ständigt blir skickligare på att hantera missnöjda kunder.
De lär av egna erfarenheter. Vi tror dock att det vore fördelaktigt för organisationen att
på ett organiserat sätt låta de anställda dela med sig av dessa erfarenheter, något som
skulle kunna innebära ett större antal nöjda kunder för företaget.

6.3 Intern tjänsteåterhämtning

Då samtliga respondenter uppger att det är energikrävande att hantera missnöjda kunder
och att det påverkar dem själva negativt ser vi att det finns ett visst behov av så kallad
intern tjänsteåterhämtning. Vi ser dock vissa skillnader mellan de föreslagna teoretiska

68 Huppertz (2007)
69 Reichheld och Teal (1996) s.190-198
70 Zeithaml, Bitner och Gremler (2006) s.235-236
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åtgärderna och det behov respondenterna uttrycker. Banksäljarna vänder sig i första
hand till sina kolleger för att prata ut om situationer med kunder och tycker att det är ett
bra sätt att få ventilera sina känslor. Utifrån vad de betonar ser vi att behovet att just få
ventilera känslor är viktigt för den egna återhämtningen. Vidare uppfattar vi
respondenterna som nöjda med att kunna prata ut med kolleger, då det innebär att de
kan förstå varandras situation. Dock nämner tre av respondenterna vid city att de skulle
vilja ha mer tid till att reflektera över och hantera känslorna av att träffa missnöjda
kunder. Vi ser det som anmärkningsvärt att det är just anställda vid city som har detta
behov, när ingen vid kontor nämner en sådan önskan. Vi relaterar det närmast till det
faktum att arbetssituationen skiljer sig mellan banksäljare på city och på kontor
avseende arbetstider och öppettider såväl som praktiska arbetsuppgifter. Vår uppfattning
är att anställda vid kontor har större möjligheter att disponera tiden utanför öppettid till
att behandla sina upplevelser, även om det inte anses ingå i de egentliga
arbetsuppgifterna. Att banksäljare vid city har mindre möjligheter att själva disponera
tiden på detta sätt tror vi ökar behovet av att under mer organiserade former behandla
arbetsrelaterade upplevelser.

En ytterligare skillnad mellan anställda vid kontor och city är att tre respondenter vid
kontor uppger sig ta det personligt när kunder är missnöjda med tjänsten, men endast en
vid city. Här ser vi en koppling mellan att ha en personlig relation mellan kunderna och
att ta klagomål personligt. Det är en koppling som för oss känns naturlig då en relation
mellan kund och anställd skapar ett visst klimat som medför ett större personligt
engagemang. Vi finner dock inget samband mellan att ta klagomål personligt och att
vara i behov av ytterligare tjänsteåterhämtning. En förklaring till det kan vara att kunder
vid små kontor visar mindre missnöje, en uppfattning bland de anställda som visas i
undersökningen, vilket innebär att kontorsanställda trots allt inte behöver ta kritik lika
ofta. Sammanfattningsvis tar fler kontorsanställda missnöje personligt än anställda vid
city, men å andra sidan är personalen vid kontor inte lika ofta i situationer som innebär
att kunden öppet visar sitt missnöje.

Bowen och Johnstons föreslår att den interna tjänsteåterhämtningen skall ha liknande
huvudinnehåll som den externa, vilket de har sammanfattat i delarna reaktion,
information, agerande och kompensation.71 I förhållande till dessa rubriker resulterar
respondenternas uppfattning i följande sammanställande.

Reaktion. Två respondenter betonar sin goda relation till sin närmaste chef i
samband med att känslomässigt hantera arbetet med missnöjda kunder. De
övriga respondenterna nämner inte relationen över huvudtaget, men vi uppfattar
dem inte heller som missnöjda med sin chefs stöd och empati. Dock
framkommer det av studien att banksäljarna i första hand vänder sig till sina
kolleger för att ventilera känslor och åsikter. Baserat på respondenternas åsikter
anser vi att det många gånger är tillräckligt att prata ut med en kollega, både på
grund av tillgängligheten och att det är lätt att relatera till varandras problem. Vi
ser å andra sidan fördelar med att tala med en överordnad då denne bland annat
kan ge ett nytt perspektiv på situationen. Att majoriteten av respondenterna inte
reflekterar över den möjligheten kan givetvis ha olika orsaker, men utifrån vårt

71 Bowen och Johnston (1999)
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helhetsintryck av arbetssituationerna vid city respektive kontor ser vi att brist på
tid eller tillgänglighet kan vara två orsaker till att anställda inte vänder sig till
sin chef för att ventilera.
Information. En ytterligare fördel vi ser med att tala med en överordnad om
extern såväl som intern tjänsteåterhämtning är att det skapar möjligheter att
förbättra rutiner och vidta andra åtgärder. Vid citykontoret är veckomötena en
möjlighet för personal och chefer att utbyta viktig information. Vår uppfattning
baserat på respondenternas svar är dock att det vid dessa möten inte är tillfälle
att ta upp sådant som upplevs som mindre viktigt, såsom upplevelser och
känslor. Det faktum att tre anställda vid city vill ha mer tid till reflektion tyder
på att det finns ett behov av att avsätta tid för att regelbundet utvärdera arbetet
med bland annat tjänsteåterhämtning.
Agerande. Eftersom att respondenterna anser sig nöjda med sina möjligheter att
kompensera kunder och bland annat uttrycker att de har befogenheter för att
kunna göra egna bedömningar vid hanteringen av missnöjda kunder ser vi att
bankpersonalen blivit försedd med ett viktigt verktyg för att kunna genomföra
effektiv tjänsteåterhämtning, nämligen bemyndigande. Det baserar vi på att
bemyndigande förstärker personalens känsla av kontroll 72, vilket vi ser tydligt
bland respondenterna då de uppger sig ha tillräckliga kunskaper för att kunna
hjälpa missnöjda kunder på ett bra sätt.
Kompensation. Med tanke på banksäljarnas varierade arbetsuppgifter har vi
svårt att se hur kompensation i form av pengar eller andra gåvor skulle
administreras då mätning av prestationerna är svåra att genomföra. Vad som blir
relevant i denna miljö är snarast kompensation i form av tid. De anställda vid
citykontoret uttrycker ett behov av att få mer tid till att reflektera över
energikrävande situationer i arbetet, vilket tyder på att den kompensation i form
av tid de har att tillgå inte är tillfredsställande. Att banksäljarna vid kontor inte
uttrycker ett sådant behov ser vi som att de upplever kompensationen i form av
tid som tillräcklig.

Att implementera de interna tjänsteåterhämtningsstrategierna i Swedbank ser vi som i
allra högsta grad genomförbart då delar av dem redan är väl uppfyllda samtidigt som
andra delar är bristande. Dock måste strategierna anpassas för att passa de specifika
behov som finns på arbetsplatserna. Eftersom att skillnader visat sig gällande
arbetssituationerna vid kontor respektive city är behovet av intern tjänsteåterhämtning
olika. Vid city är behovet av kompensation i form av mer tid till reflektion större, vilket
gör att denna avsättning av tid inte är nödvändig i samma utsträckning för anställda vid
kontor.

72 Hughes, Ginnett och Curphy (2006)  s. 270-271



53

7. SLUTSATSER

Här presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till genom vår analytiska diskussion.
Därmed uppfyller vi vårt syfte och besvarar vår problemformulering ”Hur upplever sig
bankanställda vid Swedbank kunna hantera missnöjda kunder?”

Banksäljare – fria eller bundna?

I analysen av det empiriska materialet fastställs att banksäljarna vid Swedbank inte
följer några specifika rutiner eller policys vid hanteringen av missnöjda kunder. De har
inte heller fått någon utbildning i tjänsteåterhämtning. Vi ser dock att avsaknaden av
dessa verktyg kompenseras i en för banksäljarna tillfredsställande utsträckning av en
hög grad av bemyndigande och möjligheter att vara flexibla i kundmötet. Tack vare att
banksäljarna upplever sig ha kontroll över hanteringen av missnöjda kunder på så sätt
att de uppger sig kunna hantera och hjälpa de flesta kunder, finns väldigt litet behov av
utveckling av rutiner eller specifik utbildning. Banksäljarnas egen uppfattning om sina
möjligheter att hantera missnöjda kunder är att förutsättningarna är goda.

Goda relationer – en styrka

Ett ytterligare fastställande utifrån empiri och analys är det faktum att bankanställda vid
landsortskontoren har en personlig relation till sina kunder, vilket inte är fallet vid
citykontoret. Vi ser två korrelationer mellan denna personliga relation och
tjänsteåterhämtning. Det faktum att kontorsanställda försöker förstå och visar empati
gentemot missnöjda kunder i större utsträckning än anställda vid city tyder på en mer
personlig hantering, vilket är direkt kopplat till den personliga relationen. Anställda vid
kontor ber även missnöjda kunder om ursäkt, något som inte sker i samma utsträckning
vid city. Att be om ursäkt ser vi som att personligen ta ett ansvar för situationen, vilket
vi även kopplar till den personliga relationen. Majoriteten av samtliga respondenter ser
personliga relationer med kunderna som en positiv faktor för tjänsteåterhämtning.
Utifrån denna aspekt i kombination med att banksäljarna med relationer till kunderna i
större utsträckning använder sig av tidigare nämnda tjänsteåterhämtningsstrategier drar
vi slutsatsen att en relation till kunden är positivt för tjänsteåterhämtningen vid
Swedbank.
Ventilera känslor

Banksäljarna upplever i vissa fall hanteringen av missnöjda kunder som energikrävande
och  vänder  sig  i  första  hand  till  sina  kolleger  för  att  ventilera  sådana  situationer.  En
personlig relation med kunderna leder även till att banksäljarna upplever missnöje som
personligt riktat i större utsträckning än om ingen relation finns. Någon koppling mellan
att de anställda vid kontor, vilka har en relation till sina kunder, därmed är i behov av
ytterligare återhämtning ser vi dock inte. Bankanställda vid city har däremot ett behov
av att få mer tid till att reflektera över och ventilera vissa situationer i arbetet, eftersom
att de saknar tillfällen då detta är möjligt. Vi ser därmed att de kontorsanställda har
tillfredsställande tillgång till intern tjänsteåterhämtning i form av tid, till skillnad från
anställda vid city, vilket är en följd av skillnader i arbetssituationer avseende bland
annat öppettider.
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Hantering av missnöjda kunder

Banksäljarna vid Swedbank anser sig kunna hantera missnöjda kunder på ett
tillfredställande sätt. Det faktum att banksäljarna är bemyndigade att fatta beslut, vilket
ger dem en känsla av kontroll som gör att de kan vara flexibla i sitt arbete, ger understöd
åt att de upplever sina möjligheter som tillfredsställande. Dock finns en brist i den
interna tjänsteåterhämtningen, vilket innebär att anställda vid city inte upplever
möjligheterna att internt återhämta sig efter hanteringen av missnöjda kunder som
tillfredsställande.

7.1 Förslag till vidare forskning

Under vår studie har kundrelationerna som behandlats visat sig vara på en personlig
nivå. Vår studie har visat att om en personlig relation finns mellan kunden och
personalen har det en positiv inverkan på tjänsteåterhämtningen. Vi har även sett
tendenser till att det finns positiva och negativa aspekter av den personliga relationen
som rör tjänsten i övrigt. Den forskning som finns i dagsläget är på en aggregerad nivå
och handlar inte om personliga kundrelationer på det här sättet. Vi menar att det skulle
vara intressant med forskning som fokuserar på just personliga relationer mellan
tjänsteleverantör och kund, något som vi kan tänka oss är vanligt bland små företag eller
i liknande fall med små kontor som de i vår studie.
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8. SANNINGSKRITERIER

Vi ger i detta kapitel läsaren hjälpande underlag för en kritisk granskning av studien
genom att beskriva de sanningskriterier vi försökt uppfylla.

Vanliga sanningskriterier för kvalitativa studier är trovärdighet och äkthet. Vidare består
begreppet trovärdighet av fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt
möjlighet att styrka och bekräfta.73

8.1 Tillförlitlighet

Då det kan finnas en rad olika beskrivningar av den sociala verkligheten är det av stor
vikt att forskaren på ett riktig sätt återger den studerades uppfattning av sin omgivning
och situation. Samtidigt ska forskningen utföras i enlighet med existerande riktlinjer. En
studie är således tillförlitlig om forskaren följt de regler som finns samt att de personer
som studerats bekräftat att forskaren uppfattat deras verklighet korrekt, så kallad
respondentvalidering.74 Då vi efter avslutad intervju gick igenom det som sagts under
intervjuerna med respondenterna, för att kontrollera så att vi uppfattat dem rätt, menar
vi att vi anser studiens tillförlitlighet vara god.

8.2 Överförbarhet

En kvalitativ studie fokuserar ofta på en liten grupp eller särpräglade individer. Det
innebär svårigheter att applicera resultaten av studien i ett annat socialt sammanhang,
vilket är vad överförbarhet handlar om. För att möjliggöra överförbarhet bör forskaren
ge en grundlig beskrivning av detaljerna i den studerade gruppen eller kulturen.75 Vi har
under hela arbetet med vår uppsats varit medvetna om svårigheten med just
överförbarhet. Vi har således inte haft några föreställningar om att kunna göra några
större generaliseringar utifrån våra resultat. Vi har dock tydligt redogjort för
kulturskillnaderna  mellan  de  små  och  stora  kontoren.  Vi  menar  därför  att  det  är  fullt
möjligt att de skillnader vi funnit även skulle visa sig existera om liknande studier
utfördes på andra banker, eller på andra tjänsteföretag med små respektive stora kontor
eller liknande. Således bör våra resultat kunna vara intressanta även för andra företag än
Swedbank.

73 Bryman och Bell (2005) s.306
74 ibid. s.307
75 ibid. s.307
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8.3 Pålitlighet

För att kunna granska och bedöma en undersökning krävs en tydlig redogörelse av alla
faser i forskningsprocessen. En sådan redogörelse medför pålitlighet.76 Vi har
genomgående i uppsatsen redogjort för de val vi gjort och för vår metod.

8.4 Möjlighet att styrka och konfirmera

Fullständig objektivitet är inte möjlig när en social verklighet studeras. Det är dock av
stor vikt att forskaren visar att denne inte medvetet har låtit sina personliga värderingar
eller teoretiska inriktning styra utförandet eller resultatet av undersökningen.77 Vi  är
fullt medvetna om att våra personliga erfarenheter, upplevelser och värderingar
påverkar arbetet, vilket vi redogjort för i vår förförståelse. Dock vill vi mena att detta
påverkar våra undermedvetna processer, då alla medvetna val vi gjort har förekommits
av ingående diskussioner för att saklighet ska råda i största möjliga mån.

8.5 Äkthet

Det finns fem kriterier för en studies äkthet. Den första, rättvis bild, handlar om vikten
av att studien återger en bild av de olika åsikter och uppfattningar som kan finnas bland
individerna i den undersökta kontexten.78 Vi  anser  oss  tydligt  ha  redogjort  för
åsiktsskillnader bland våra respondenter. Detta har skett bland annat genom citation.

Det andra kriteriet, ontologisk autenticitet, handlar om att individerna i studien ska
genom att delta i undersökningen få en större förståelse för den situation och miljö de
befinner sig i.79 Huruvida detta är något som ägt rum vad gäller våra respondenter kan
vi inte uttala oss om. De kommer att få ta del av uppsatsen när den är klar, vilket då
kanske kan bidra till en ökad förståelse. Samtidigt tänker vi oss att det faktum att de
delgivit oss erfarenheter och diskuterat dessa på en djup nivå kan ha lett till vidare
reflektion av förhållandena vilka de verkar i.

Det tredje kriteriet, pedagogisk autenticitet, handlar om att individerna ska genom att
delta i studien få ökad förståelse för andra individers (i samma miljö) upplevelser.80

Återigen vet vi inte om våra respondenter har fått en ökad förståelse vad gäller detta. Vi
tänker oss att de kommer få en djupare inblick i sina kollegers upplevelser när de läser
uppsatsen. Det är också fullt tänkbart att respondenterna har efter intervjuerna talat om
dessa med varandra, och således utbytt synpunkter och upplevelser.

76 Bryman och Bell (2005). s.307
77 ibid. s.307-308
78 ibid. s.309
79 ibid. s.309
80 ibid. s.309
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Katalytisk autencitet visar på huruvida studien gjort att individerna som deltagit i den
har kunnat förändra sin situation. Taktisk autenticitet visar på om studien hjälpt
deltagarna att vidta nödvändiga åtgärder. 81 Då ingen ännu har fått ta del av vår uppsats
kan vi inte uttala oss om dessa kriterier.

81 Bryman och Bell 2005  s.309
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