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Purpose The aim of this thesis is to examine if the process in which Nordea Bank 

handles with dissatisfaction management complies or deviates from a 

proprietary model for handling dissatisfaction. The outcome is expected 

to result in a revised theoretical model for Nordea´s dissatisfaction 

management as well as improvement proposals for Nordea Bank. 

Method: The study consists of qualitative interviews. Employees from Nordea 

Bank both in the municipalities of Västerås and Sala have been 

interviewed, as well as Nordea’s customer ombudsman, press-officer and 

the manager for private marketing. Based on the literature review, an 

advanced model of dissatisfaction management was constructed, built on 

variables expected to affect dissatisfaction management. This model was 

then used as a base for the theory and the design of the interview guide. 

"Cut and paste" method was used in the empirical data with the aim of 

placing the interviews under each of its appropriate heading. The analysis 

then compared the empirical data with the previous theories from the 

literature review, leading to a revised model on handling with 

dissatisfaction management and suggestions on improvement for Nordea. 

Conclusions: Nordea Bank has a good dissatisfaction management. The employee 

mandate is a key component to give customers a good and fast handling. 

What is least consistent with the proprietary model is that Nordea Bank 

does not give feedback to its local offices on how the bank deals with the 

dissatisfaction management. A suggestion for improvement is that 

Nordea needs to coach their employees both in customer service and in 

complaint handling. The bank needs to have a more reliable internet 

bank, a clearer communication and to clarify their fees and costs for 

customers. Furthermore, Nordea needs to improve its feedback to the 

local offices and also implement a monitoring process. 



   

 

Sammanfattning 

Titel: Missnöjeshantering i banker – En fallstudie av Nordea Bank 

Datum: 19 januari, 2012 

Institution: Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens 

Högskola 

Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp 

Författare: Sewerin Pererik och Kämpe John  

Handledare: Thunman, Carl G 

Nyckelord: Klagomål, banker, servicen, Nordea 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka missnöjeshantering hos 

Nordea Bank. Uppsatsen undersöker hur Nordeas missnöjeshantering 

överensstämmer med en egen utformad modell för missnöjeshantering. 

Utfallet förväntas resultera i en reviderad modell för missnöjeshantering 

samt att utreda om Nordea Bank kan förbättra sin missnöjeshantering. 

Metod: Studien utgörs av kvalitativa intervjuer. Lokalkontor i Västerås och Sala 

har intervjuats, samt Nordeas kundombudsman, pressansvarig och 

privatmarknadschef . Utifrån litteraturundersökningen konstruerades en 

modell som bygger på de variabler som förväntas påverka 

missnöjeshanteringsprocessen. Modellen användes som grund för teori 

och utformning av intervjuguide. ”Klipp och klistra metod” användes i 

empirin för att placera in intervjun under passade rubriker. Analysen 

jämförde empiri med teori som leder fram till en reviderad 

missnöjeshanteringsmodell och förbättringsförslag . 

Slutsatser: Nordea har en fungerande klagomålshantering med individuella mandat 

som är en viktig komponent för att ge kunderna en bra och snabb 

hantering. Det som är minst överensstämmande med den egen utformade 

modellen i jämförelse med Nordea är att banken inte återkopplar till 

lokalkontoren om vad som sker och åtgärdas i missnöjeshanteringen. 

Förslag på förbättringsåtgärder är att Nordea behöver utbilda anställda i 

kundbemötande och klagomålshantering. Banken behöver driftsäkra 

internetbanken, en tydligare kommunikation och förtydliga avgifter och 

kostnader för sina kunder. Utöver detta behöver Nordea förbättra sin 

återkoppling till lokalkontor och implementera en uppföljningsprocess. 
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1 INTRODUKTION 

Kapitlet börjar med en inledning och problembakgrund som mynnar ut i uppsatsens syfte. 

Denna uppsats ingår i forskningsprojektet "Klagomålshantering i bank- och finanssektorn" 

vid Mälardalens högskola och är en av tre uppsatser som har undersökt missnöjeshantering i 

svenska banker. Projektet leds av docent Carl G Thunman. Projektgruppen har till syfte att 

beskriva missnöjeshantering i banker gentemot privatkunder, tre banker valdes ut, SEB, 

Nordea och Sala Sparbank. SEB valdes ut för deras uppsökande kundtjänst, Sala Sparbank för 

sin goda kundservice och Nordea för att det är den största finanskoncernen i norra Europa. 

Denna uppsats har fokuserat på Nordea. Nordea Bank bildades år 2000 genom att de nordiska 

bankerna: MeritaNordbanken, Unibank A/S och Christiania Bank og Kreditkasse ASA gick 

samman. (Nordea 1, 2012) Nordea har sin huvudverksamhet i Norden. Banken har totalt cirka 

9,3 miljoner privatkunder och av dem gör omkring 4,9 miljoner bankärenden på Nordeas 

internetbank. (Nordea 2, 2012)  

1.1 Problembakgrund 

De flesta tjänsteinriktade företag befinner sig idag i en situation där produkter är homogena, 

konkurrens har drivit ned priser på tjänster och produkter, företag ligger belägna nära 

varandra och reklam som företag kommunicerar ut är densamma. Ett sätt att differentiera sig 

från sin konkurrent är att ha en hög servicegrad, vårda relationen med existerande kunder, och 

ha en bra och effektiv klagomålshantering. (Complaint Management in European Banks, 

2007) Ett företags klagomålshantering kan utgöra en stor påverkan på kundens framtida 

engagemang och beteende mot företaget. Det handlar främst kundernas återköpsbenägenhet 

och sannolikheten till positiv eller negativ ryktesspridning, så kallad "word of mouth". 

(Davidow, 2003) 

Under år 2010 har antalet klagomål ökat gällande bankernas tjänster och produkter, men det 

råder ett stort mörkertal då klagomål riktas direkt mot bankerna (Affärsvärlden, 2010). Många 

bankkunder säger sig haft anledning att klaga men inte fullföljt klagoprocessen. En anledning 

till att konsumenterna inte klagar kan bero på att klagomålsprocessen är tidsödande och i 

slutändan blir problemet ändå inte löst. (Creutzer, 2010). Johan Parmler, verkställande 

direktör för svenskt kvalitetsindex ger bankernas klagomålshantering underkänt och beskriver 

den som ”bedrövlig” men säger ändå att bankerna har blivit duktigare på att motsvara 

kundernas förväntan. (Svenskt Kvalitesindex, 2011) Genom åren har forskning skett inom 
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området kundklagomål, i synnerhet varför kunder klagar, men få beskriver hela 

klagomålsprocessen inom företagen. Denna uppsats ämnar undersöka hela 

missnöjeshanteringsprocessen inom Nordea, från lokalkontoret upp till ledningsnivå för att 

skapa en komplett bild av processen. Tidigare forskning har inte påtalat sociala mediers 

betydelse inom missnöjeshantering som har inkluderats i denna uppsats. I uppsatsen har 

begreppet "klagomål" utökats till att även omfatta missnöje för att inkludera information som 

normalt inte registreras.  

De svenska bankerna mäter kundnöjdhet oftare än andra europeiska banker och har en hög 

teknikutveckling (Market research, 2007). Till exempel lanserade Svenska Enskilda Banken 

(SEB) världens första internetbank för små och medelstora företag (Skandinaviska Enskilda 

Banken, 2005). I samband med de svenska bankernas teknikutveckling har bankernas 

lokalkontor fått mindre betydelse då kundernas kontakt med banken förflyttats från 

lokalkontor till internet. Bankerna vill att deras kunder ska sköta sina ärenden över internet 

som leder till nya krav på banken, både när det gäller att ha en fungerande teknik och 

kontaktmöjligheter då kunden kan uträtta sina ärenden när den vill. Det gör det intressant att 

undersöka de svenska bankerna som därmed blir pionjärer inom det här området och som 

andra banker i andra länder kan ha nytta av i framtiden. Resultatet av denna uppsats riktar sig 

till medarbetare på Nordea, ledning och medarbetare på de lokala kontoren. Även andra 

banker och deras personal förväntas kunna dra nytta av undersökningen.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka missnöjeshantering hos Nordea Bank. Uppsatsen 

undersöker hur Nordeas missnöjeshantering överensstämmer med en egen utformad modell 

för missnöjeshantering. Utfallet förväntas resultera i en reviderad modell för 

missnöjeshantering samt eventuella förbättringsförslag för Nordea Banks 

missnöjeshanteringsprocess.  
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1.3 Dispositionen för återstående delar av uppsatsen 

Kapitel 2 - Metod:  I metodavsnittet beskrivs hur litteratursökningen gick till, 

skapandet av modellen, val av metod, intervjuteknik, konstruktion 

av intervjuguiden samt hur analys och slutsatser växt fram.  

Kapitel 3 –  Avsnittet definierar upp begreppen missnöje och klagomål och går  

Missnöjeshanteringsmodell: in djupare på den egen utformade flödesschemat specifika 

variabler. 

Kapitel 4 - Empiri: Kapitlet inleds med en kort beskrivning av Nordea och därefter 

respondenternas svar från intervjuerna. 

Kapitel 5 - Analys: Kapitlet jämför teorin mot uppsatsens empiri som leder fram till 

uppsatsens slutsatser. 

Kapitel 6 - Slutsatser:  I kapitlet presenteras förbättringsåtgärder för  

  Nordeas missnöje och klagomålshantering, reviderad  

  missnöjeshanteringsmodell och diskussion om möjliga åtgärder, 

  samt förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 
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2 METOD 

Avsnittet tar upp tillvägagångssättet för skapandet av denna uppsats. 

2.1 Datainsamling 

Projektgruppen utförde en gemensam litteraturundersökning inom missnöjeshantering. 

Genom samarbetet delades sökandet upp i olika databaser, tidningsartiklar, vetenskapliga 

artiklar, böcker och uppsatser. All relevant information sparades i en gemensam mapp i 

Dropbox, en internetbaserad lagringsplats som alla i projektgruppen hade tillgång till. Efter att 

projektgruppen utvecklat uppsatsens syfte påbörjades processen att välja ut relevant litteratur. 

I litteratursökningen har databaser använts från Mälardalens högskola, Stockholms 

Universitet och Uppsalas Universitet. Databaserna som sökts igenom är: ABI/INFORM 

Global (Proquest), Libhub, Google scholar, Google, Emerald, Mediearkivet, Business Source 

Premier, Ebrary, Emerald Journals, JSTOR och Nationalencyklopedin. Om möjligt har 

artiklarnas grundkälla använts, samt att alla artiklar granskats kritiskt innan beslut fattats om 

att använda dem. Kriterier som tagits i beaktning för att använda en artikel är dess relevans 

och validitet samt studera om andra forskare kommit fram till liknande resultat och slutsatser 

inom samma ämne. DiVA och Uppsatser.se har använts för att söka efter tidigare relevanta 

uppsatser inom ämnet. Sökord som har använts är olika kombinationer av: Customer 

relationship management, customer experience management, touchpoints, complaint banks, 

banker, klagomål, sociala medier, service, quality, experience, service recovery, Facebook 

och Twitter. Information har även hämtats från Nordea Banks hemsida och årsredovisning 

från 2010. Även tidningsartiklar har använts, det finns en risk att tidningsartiklar är vinklade 

för att skapa rubriker och väcka intresse och därför har artiklarna granskats extra kritiskt och 

använts minimalt.  

Missnöjeshanteringsmodellen är främst uppbyggd på tidigare kända forskare slutsatser inom 

ämnet samt artiklar från databaserna som är vetenskapligt granskade. Litteratursökandet 

resulterade i ett flertal böcker. En del av missnöjeshanteringsmodellen bygger på utländska 

forskares resultat. Projektgruppen anser inte att det är negativt, då det inte existerar svensk 

forskning som tar upp hela missnöjeshanteringsprocessen i ett företag. Artiklarna är relevanta 

då deras forskningsresultat riktar sig mot företag som tillhandahåller service, tjänster och 

produkter, som banksektorn tillhör. 
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2.2 Flödesschema för missnöjeshantering inom banker 

Under litteratursökningen återfanns inget färdigt flödesschema för bankernas 

missnöjeshantering varav ett eget flödesschema konstruerades utifrån litteratursökningen. 

Under seminarium ett diskuterade projektgruppen och handledaren syftet med denna uppsats 

och skissade ett preliminärt flödesschema för missnöjeshanteringsprocessen. Schemat delades 

in i fyra delar: Kund, Kommunikation, "Word of mouth" och Organisation. Därefter 

diskuterades variabler som kunde påverka de fyra delarna. Variablerna var till hjälp vid 

konstruerandet av missnöjeshanteringsmodellen, då det underlättade sökandet efter specifik 

information. Efter seminarium ett träffades projektgruppen vid ett flertal tillfällen för att 

konstruera missnöjeshanteringsmodellen, reflektera över uppsatsens syfte samt påbörja 

skapandet av intervjuguiderna. Under seminarium två diskuterade projektgruppen och 

handledaren variablernas relevans för missnöjeshanteringsmodellen. Flödesschemat 

bearbetades för att anpassas till bankernas uppsökande kundtjänst. Vid samma seminarium 

diskuterades intervjuguidernas utformning och relevans, för att få kunna få svar på 

intervjuguidernas frågor samt lämplig intervjumetod och vilka nivåer som skulle intervjuas 

för att skapa äkthet och trovärdighet i denna uppsats. Det var ett viktigt beslut att fatta för att 

kunna jämföra och dra konceptuella slutsatser gällande bankerna och deras 

missnöjeshantering. Efter seminarie två bearbetadeprojektgruppen flödesschemat för att göra 

det lättförståeligt och pedagogisk. Vid seminarium tre presenterades den slutgiltiga versionen 

av flödesschemat, se figur 1 nedan. De specifika variablerna för de fyra delarna beskrivs mer 

detaljerat i kapitel 3 Missnöjeshanteringsmodell. 
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Den röda pilen visar ryktesspridning om banken, de röda streckade linjerna symboliserar 

kunders spridande av negativ "word of mouth". De svarta pilarna visar flöden inom 

organisationen och de gröna pilarna visar kommunikationen mellan kund och företag. Den 

svarta handen symboliserar "uppsökande kundtjänst", den gröna linjen från "uppsökande 

kundtjänst" är streckad då det inte är säkert att den "uppsökande kundtjänsten" väljer att 

kontakta kunden. Schemat har använts som grund för teori, konstruktion av intervjufrågor och 

som verktyg för analysen. 

 

Figur 1: Flödesschema för missnöjeshanteringsprocessen inom banker, egen utformning 

2.3 Val av undersökningsmetod  

Syftet med denna uppsats är att undersöka missnöjeshantering hos Nordea Bank. Uppsatsen 

undersöker hur Nordeas missnöjeshantering överensstämmer med en egen utformad modell 

för missnöjeshantering. Utfallet förväntas resultera i en reviderad modell för 

missnöjeshantering samt eventuella förbättringsförslag för Nordea Banks 

missnöjeshanteringsprocess. För att komma fram till dessa slutsatser är det mest lämpligt att 

använda sig av en kvalitativ metod. Empirin i denna uppsats har samlats in genom olika typer 

av kvalitativa intervjuer inom Nordeas organisation. En intervjuteknik som använts i 

undersökningen är fokusgruppmetoden. 
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Några fördelar med denna metod är: 

 Deltagarna får möjligheten att diskutera med varandra, ge sin åsikt inom ämnet och 

berätta vad huvudproblemet är utifrån deras synvinkel. 

 Tidseffektivt 

 Moderatorn får möjlighet att följa upp intressanta fakta som kan ha förbisetts i teorin. 

(Bryman & Bell, 2011, ss. 502-504) 

Några nackdelar med fokusgrupper är att: 

 Moderatorn har mindre kontroll än i enskilda intervjuer och det är svårt att avgöra hur 

pass aktiv och kontrollerande moderatorn bör vara.  

 Respondenterna kan påverka varandras åsikter.  

 En del respondenten inte vågar uttrycka sina personliga åsikter eller får komma till tals 

på grund av andra respondenter. (Bryman & Bell, 2011, ss. 515-516) 

För att motverka dessa effekter kom moderatorn och sekreteraren överens om en signal 

mellan varandra ifall sekreteraren ansåg att diskussionen gick åt fel håll. Genom denna signal 

kunde moderatorn kliva in och styra tillbaka respondenterna till ämnet. Om någon av 

respondenterna tog upp mycket talrum var moderatorn förberedd att styra diskussionen genom 

att säga: Det är ett sätt att se det på. Är det någon annan som har en annan syn på detta? 

Moderatorn var även förberedd på att uppmuntra respondenter som inte varit aktiva under 

intervjun.  

På organisationsnivå utfördes enskilda intervjuer med Nordeas kundombudsman Karin 

Löfgren och Erik Gref, privatmarknadschef. Intervjuerna med Löfgren och Gref är inriktade 

på organisationen då dessa har mer kunskap om organisationens strategi än lokalkontorens 

medarbetare.  

Några fördelar med enskild intervju är: 

 En av de mest flexibla metoderna för att undersöka företag och organisationer, då det 

går att koncentrera sig på ett speciellt område eller ha en bred utgångspunkt. 

 Metod som lämpar sig för att undersöka olika nivåer inom ett företag, vare sig det är 

stort eller litet. 

 Väl accepterad och känd metod bland respondenter. (King, 2004, ss. 11-22) 
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Några nackdelar med enskild intervju är att: 

 Den är tidskrävande 

 Den generar mycket data, som inte behöver vara relevant för undersökningen. 

 Respondenten kan vara ovillig att samtala, om det är ett känsligt ämne. (King, 2004, 

ss. 11-22) 

Nackdelarna har funnits i åtanke under intervjun. För att inte generera onödig data och hålla 

sig till ämnet användes en signal mellan moderatorn och sekreteraren, som uppmaning till 

moderatorn att styra tillbaka samtalet till ämnet och fortsätta framåt med intervjun.  

Intervjun med Gref genomfördes på elektronisk väg via e-post. Några fördelar med intervju 

via e-post är att: 

 Metoden ses som substitut eller komplement till intervjuer som sker ansikte mot 

ansikte. 

 Långa distanser utgör inte längre ett problem. 

 Respondenten kan svara på frågorna när den har möjlighet. (Morgan & Symon, 2004, 

ss. 23-33) 

Några nackdelar med elektronisk intervju är: 

 Förlorar möjligheten att tolka kroppsspråket. 

 Respondenten kan bli mer kritisk och fokuserad på vad den skriver som kan leda till 

ett redigerat, korrekt svar.  

 Lätt att missförstå frågorna som ställs som leder till ökad risk för felaktigt svar eller 

inget svar alls. (Morgan & Symon, 2004, ss. 23-33) 

Nackdelarna har motverkats genom att jämföra Grefs svar mot kundombudsmannen ifall de 

korrelaterar eller inte. Svaren har hög korrelationsgrad som ses som ett tecken på att svaren är 

oredigerade. Svaren som getts är relevanta för frågorna som ställts som visar att respondenten 

har förstått frågorna.  

Intervjufrågorna skapades med missnöjeshanteringsmodellen i kapitel 3 som utgångspunkt. 

Utifrån modellen har intervjun delats in i fyra kategorier: Kund, Kommunikation, "Word of 

mouth" och Organisation. Varje kategori innehåller i sin tur en eller flera frågor med 

tillhörande stödord ifall respondenterna inte förstod eller inte uppfattade frågan. 

Intervjufrågorna diskuterades igenom av projektgruppen som en försäkring att frågorna har 

samma innebörd för samtliga inom projektgruppen. Det var nödvändigt för att generera ett 
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resultat som kan jämföras mellan projektgruppens olika banker i ett senare skeende. Tre 

intervjuguider skapades, en för lokalkontoren och en för kundombudsmannen och 

privatmarknadschefen. Den tredje intervjuguiden skapades för telefonintervjun med 

Hedström. Den bestod av en enda fråga där Hedström ombads att berätta om Nordeas scanner. 

Intervjufrågorna är av semistrukturerad karaktär vilket innebär att moderatorn utgått från ett 

visst antal kategorier med ett visst antal frågor som ska avhandlas under intervjun, även kallad 

för intervjuguide.  

Några fördelar med att använda en semistrukturerad intervjuguide är att: 

 Frågorna som ställs till respondenten är av öppen karaktär, vilket gör det lätt att 

samtala om frågorna och berätta utifrån sin synvinkel. 

 Intervjufrågorna behöver inte ställas i en specifik ordning. 

 Respondenten får möjlighet att berätta om problem, upplevelser och olika beteenden. 

(Bryman & Bell, 2011, s. 467) 

Tabellen nedan beskriver vilka frågor i intervjuguiderna i bilaga två och tre som mäter vilka 

delar av kapitel 3- Missnöjeshanteringsmodell. 

Rubrik i modellen Frågor i gruppintervjun Frågor till klagomålsansvarige och 

affärsområdeschefen 

Missnöje och klagomål 2 2 

Kund 3a, 3b, 3c, 3e, 4, 6 3, 4, 6 

Kommunikation 3d, 4, 5, 7, 8 5, 7, 8 

"Word of mouth" 10 10 

Organisation 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Tabell 2.  

För att få mer kunskap om medarbetarnas roll i banken och få dem avslappnade skapades två 

introduktionsfrågor:  

 Beskriv Er roll i företaget?  

 Vad innebär missnöje för Er? Är det någon skillnad på missnöje och klagomål? 

Introduktionsfrågorna är något som medarbetarna har kännedom om och leder in dem på 

intervjutemat. Intervjun är strukturerad i fyra delar Kund, Kommunikation, "Word of mouth" 
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och Organisation. Det bör vara lättare för respondenterna att diskutera kunder än till exempel 

kommunikation och därför avhandlas ämnena i den ovanstående ordningen.  

Intervjun avslutades genom att ställa kompletterande frågor:  

 Har arbetsgången gällande missnöjeshantering förändrats under de senaste åren?  

 Är det något ytterligare ni vill tillägga förutom det vi pratat om? 

 Är det något ni saknar eller vill förbättra med missnöjeshanteringen? 

 Vilka tips och goda idéer kan ni ge oss om att utveckla missnöjeshantering i svenska 

banker? 

Detta för att fånga upp variabler som kan ha förbisetts i konstruktionen av intervjufrågor. 

Intervjun avslutades med att tacka för att de tagit sig tid och därefter delades kontaktuppgifter 

ut till respondenterna ifall de önskade komplettera något i efterhand.  

2.4 Val av respondenter 

Tabellen nedan beskriver respondenterna, antal, titel, ort, intervjumetod och datum. 

Respondenter An

tal 

Titel Ort Metod Datum 

Helen Hedfors 1 Kontorschef Västerås Enskild intervju 111208 

Lokalkontor ett 2 Kundtjänstmedarbetare Västerås Fokusgruppintervju 111222 

Lokalkontor två 2 Kundtjänstmedarbetare Sala Fokusgruppintervju 111213 

Karin Löfgren 1 Kundombudsman Stockholm Enskild intervju 111214 

Erik Gref 1 Privatmarknadschef Stockholm Enskild intervju 

(Via e-post) 

120105 

Daniel Hedström 1 Pressansvarig Stockholm Telefonintervju 120102 

Tabell 1. Presentation av respondenter 

Önskemålet var att utföra fokusgruppintervjuer med tre till fyra personer från varje 

lokalkontor, antalet respondenter bestämdes gemensamt av projektgruppen. Tre för att bilda 

en grupp och maximalt fyra för att det skulle vara möjligt för de utvalda kontoren att ställa 

upp med medarbetare till gruppintervjuerna. Ett lokalt kontor kontaktades och kontorschefen 
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Helen Hedfors ville hjälpa till. Undersökningen utfördes vid årets slut som är en hektisk tid 

för banker och Hedfors hade svårt att avvara tre medarbetare för en gruppintervju . Därför 

intervjuades kontorschefen enskilt och två medarbetarna i ett senare skeende, utanför 

arbetstid. En i projektgruppen förmedlade kontakt till kontor två som ligger i Sala. 

Lokalkontor två kunde bara ställa upp med två respondenter, det är inget som har påverkat 

resultatet i uppsatsen då båda kontoren genererat tillräckligt med svar för att kunna jämföras 

och analyseras. Medarbetarna från kundtjänst arbetar med alla sorters uppgifter som 

förekommer på bank, som insättning och uttag, pensioner, lån och aktiehandel. Kontorschefen 

har det yttersta ansvaret för kontoret och arbetar även som rådgivare ute i kundtjänst vid 

behov.  

Därefter kontaktades Karin Löfgren som arbetar som kundombudsman på Nordeas 

huvudkontor i Stockholm. Nordea har valt att kalla klagomålsansvarig för kundombudsman, 

som en markering att personen enbart inte har hand om klagomål, utan också arbetar med att 

göra förbättringar för Nordeas kunder. Löfgren förmedlade sedan kontakt till Daniel 

Hedström som arbetar som pressansvarig samt Erik Gref. Gref arbetar som 

privatmarknadschef på Nordeas huvudkontor i Stockholm.  

Undersökningen ägde rum vid årets slut, en tidpunkt då många människor är lediga och 

intervjun med privatmarknadschefen Gref utfördes därför via e-post, då det var enda 

möjligheten för att hinna få svar inom magisterkursens tid. Intervjuguiden som utformats för 

organisationsnivå bifogades till Gref, med skillnaden att stödorden för moderatorn redigerats 

bort för att undvika att leda in respondenten i ett visst tankemönster. Grefs svar anses som 

värdefulla då han arbetar som privatmarknadschef på huvudkontoret och ingår i 

ledningsgruppen samt är den som kundombudsmannen rapporterar till. 

Respondenterna som ställde upp hade mångårig erfarenhet inom banksektorn och alla 

respondenter, utom en, har arbetat aktivt med att ta emot och behandla missnöje och 

klagomål. Den som inte hade erfarenhet av att handlägga missnöjeshantering och klagomål 

var Hedström, pressansvarig. Det har inte påverkat uppsatsens trovärdighet, då hans roll 

enbart var att berätta om Nordeas scanner, se bilaga 4, svar från intervjun med Hedström 

beskrivs utförligare under rubrik 4.5. Respondenterna är viktiga då de representerar alla 

nivåerna i organisationen. Medarbetarna på lokalkontoren som dagligen möter kunderna och 

handlägger deras missnöje och klagomål, kundombudsmannen som handlägger mer komplexa 

klagomål på huvudkontoret och som skapar rapporter till sin chef Gref, som arbetar med 
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ledningsgruppen och känner till hur organisationen arbetar för att hantera klagomål och 

utformar strategier. Hedström är viktig då han har djupare kunskap om hur Nordeas scanner 

fungerar. 

2.5 Genomförandet av intervjuerna 

För att få svar på intervjuerna skickades ett informationsbrev ut till alla respondenter i förväg 

om vilka ämnesområden som skulle behandlas under intervjun, dock inte de exakta 

intervjufrågorna. Syftet med att inte skicka de exakta intervjufrågorna är att motverka 

vinklade svar som förberetts i förhand, men ändå känna till samtalsämnet och på så sätt känna 

en trygghet och vilja diskutera frågorna.  

Intervjun inleddes genom att tacka respondenterna för sin medverkan. På lokalkontoren gavs 

en kort information om att personer som deltog skulle vara anonyma i uppsatsen, samt be om 

tillåtelse att spela in intervjuerna. Lovad anonymitet stärker viljan att tala fritt. Hedfors, 

Löfgren, Gref och Hedström tillfrågades om de gav sitt tillstånd att spela in intervjuerna, samt 

använda deras namn och titel i uppsatsen. Intervjuerna spelades in med diktafon och 

mobiltelefon. Genom att spela in intervjuerna gick det att lyssna på intervjuerna flera gånger 

under transkriberingen, som en försäkring att ingenting väsentligt missats och för att 

underlätta analysprocessen. Mobiltelefonen användes som reserv. Anteckningar användes för 

att skriva ned frågor som kontorschefen inte kunde svara på utan som istället hänvisades att 

ställas till kundombudsmannen. Inför varje intervju växlades moderator för att få mer 

erfarenhet av att leda en intervju. 

Den första intervjun genomfördes på lokalkontoret i Västerås. Det var en enskild intervju med 

kontorschefen. Den andra intervjun genomfördes på lokalkontoret i Sala genom en 

fokusgruppintervju. Alla fick möjlighet att uttrycka sin åsikt och det var ingen som tog upp 

mer samtalstid än någon annan respondent. Det var ett öppet samtal, vilket sågs som ett 

tecken på att respondenterna inte blev påverkade av varandras svar. Den tredje intervjun 

genomfördes på Nordeas huvudkontor i Stockholm med kundombudsmannen. Löfgren delade 

med sig av historier och upplevelser och sin syn på hur missnöjeshantering utvecklats inom 

Nordea. Fjärde intervjun genomfördes via telefon med Nordeas pressansvarig - Daniel 

Hedström. Den femte intervjun genomfördes via e-post med Erik Gref. Den sjätte intervjun 

genomfördes i ett grupprum på Mälardalens högskola med två medarbetare från Västerås 

lokalkontor. Samtliga respondenter tillfrågades om de ville läsa igenom sammanställningen av 

sina svar på intervjufrågorna innan den slutgiltiga versionen skickas in och erbjöds även att få 
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en kopia skickad till sig. Det var enbart kundombudsmannen som valde att tacka ja till 

erbjudandet. 

All information transkriberades samma dag som intervjuerna genomfördes för att undvika 

misstolkningar och medans informationen var färsk. Därefter användes en ”klipp och klistra 

metod”. Klipp och klistra metoden innebär att anteckningarna från intervjun klipps och 

klistras in under passade kategori i teorin (Wilson, 2003, s. 113). Vilket innebar att relevant 

information lades in under passande kategori som det tillhörde i 

missnöjeshanteringsmodellen. Empirin presenteras därefter enligt modellens rubriker, Kund 

Kommunikation, "Word of mouth" och Organisation. Analysen byggs upp på samma sätt, 

först beskrivs teorin för att därefter jämföras mot respondenternas svar för att se om det 

stämmer överens eller inte. Det leder fram till uppsatsens slutsatser. Genom analysen togs en 

reviderad modell fram och även förslag på hur Nordea kan utveckla och förbättra sitt arbete 

inom missnöje och klagomålshantering.  

  



 

14 

 

3 MISSNÖJESHANTERINGSMODELL  

Avsnittet behandlar tidigare forskning som finns inom klagomål och missnöjeshanterin, som valts ut för 

flödesschemats specifika variabler. 

3.1 Missnöje och Klagomål 

Missnöje definieras som en åsikt eller känsla att något borde vara bättre. Medan klagomål är 

en formell yttring av missnöje (Nationalencyklopedin, 2011). Finansinspektionen definierar 

klagomål som ett konkret missnöje rörande hantering av en finansiell tjänst eller produkt. 

Generella missnöjesyttringar, missnöjen som anses ha liten betydelse för kunden och 

allmänna synpunkter anses inte som klagomål. (FFFS 2002:23) 

3.2 Kund 

Den ålderskategori som är mest benägen att kontakta banken om sitt missnöje är kunder i 

åldern 33-47 samt 63-77 där mer än hälften av de kunder som är missnöjda framför sitt 

klagomål till banken. (Galijatovic, Höijer, & Seldus, 2009, s. 55) Den största källan till 

missnöje inom bank är kort och bankkonton. Därefter kommer rådgivning, internetbanken, 

bristande information från bankens sida och misstag och felaktigheter från bankens. 

(Galijatovic, Höijer, & Seldus, 2009, ss. 45-46) Om felen rättas till snabbt vid en interaktion 

med banken handlar 95% av banken igen. (Grahn , 2009) Den ökade mekanisering och 

datorisering kan leda till att vissa tjänster, till exempel kontouttag genom bankomater, 

banktjänster uträttas på internet och kan ske snabbare och effektivare. Den teknik som 

används idag bör kunna ge bankanställda mer tid och tillåta dem att fokusera på kunden och 

förbättra relationen till den. (Lewis, 2004, s. 267) Idag används internetbanken av cirka 75 % 

av alla bankkunder. (Petersen, 2011) 

3.2.1 Klagomålshantering  

Företag kan lära sig att återhämta sig från misstag. En bra återhämtning kan vända arga, 

frustrerade kunder till att bli lojala. (iSight, n.d) Om företaget kan informera kunder om 

orsaken till misstaget på ett pedagogiskt sätt, kan företaget lyckas ändra den klagande 

kundens syn på situationen och kunden kan då se varför bankens lösning är den rätta. Kunder 

ska inte behöva bli hänvisad till någon speciell avdelning eller person utan alla anställda ska 

kunna ta emot och hantera klagomål. (Andreassen, 2000) För att kunna omvända en klagande 

kund behöver klagomålshanterare kunna vidta åtgärder utan att behöva blanda in chefer. För 

att processen ska fungera effektivt ska klagomålshanterare ha befogenhet att lösa problem 

direkt om det är möjligt och ha rätt att betala ut kompensationer (de Ruyter & Wetzels, 2000). 
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3.2.2 Förväntan på klagomål 

Forskning visar att kundnöjdhet har ett positivt samband till hur klagomål hanterats. Om en 

kund upplever ett stort missnöje med en tjänst har förväntningar inte uppfyllts. När det sker 

inträder en annan sorts förväntan där den vanliga klagomålshanteringen inte med säkerhet 

räcker till och det kan behövas att klagomålshanteraren behöver gå utanför den vanliga 

rutinen för att vända den negativa upplevelsen. (Spyrakopoulos & Lewis, 2001) Kunder som 

lämnar klagomål förväntar sig att företaget tar till åtgärder för att nå en lösning på problemet. 

Kunden förväntar sig också att företaget visar sympati, ger en ursäkt och en förklaring till 

uppkomsten av klagomålet. I en tveksam situation bör företag ge kunden rätt, tro gott om 

kunden och utgå ifrån att företaget har begått ett fel. (Andreassen, 2000) Ett företags 

klagomålshantering utgör en stor påverkan på kundens framtida förväntningar och framtida 

köp och deras köpbeteende mot företaget. Som i sin tur påverkar återköpsbenägenheten och 

sannolikheten till positiv ryktesspridning från företagets kunder. (Davidow, 2003) 

3.3 Kommunikation 

"Touchpoints" är kontaktytor ett företag har att interagera och kommunicera med sina kunder. 

Det kan vara reklam, webbplats, möte med anställd, kontor, telefonsamtal med mera. 

”Touchpoints” är viktiga eftersom det är platser där kunder bildar uppfattningar om företaget 

och varumärket utifrån den samlade erfarenhet som påverkar hur kunden upplever tjänsten. 

(Brigman, 2004) Kritiska ”touchpoints” är platser som är speciellt viktiga för företagets 

interaktion med kunder och har stor betydelse för kundens tillfredställelse. Detta förespråkar 

för att alltid planera serviceprocessen och minimera alla kritiska "touchpoints". Om 

situationerna inte rättas till finns det en stor risk att oväntade kvalitetsbrister kommer att 

uppstå i kundservicen. (Grönroos, 2007, ss. 272,309) 

 Inom bankvärlden räknas internetbank som en kritisk "touchpoint" och genom att ha en bra 

och driftsäker internetbank kan banken förbättra kunders tillfredställelse. Det ger en möjlighet 

att ta större marknadsandelar och förbättra kunders lojalitet. (Ballantine, 2010) En negativ 

upplevelse vid en kritisk ”touchpoint” kan istället leda till en förlorad kund, oavsett om 

upplevelserna varit positiva vid tidigare tillfällen (Brigman, 2004).  

En företagskultur som kännetecknas av att försöka finna, hörsamma och lösa klagomål på ett 

skyndsamt sätt och som tar klagomål på allvar är ett företag med en god klagomålshantering 

(Johnston & Mehra, 2002). Ett klagomål till ett företag är bara en liten del av det totala 

missnöje som finns ute hos kunder då det är väldigt få kunder som meddelar sina klagomål. 
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Ett klagomål bör vara enkelt att lämna, kunder bör dessutom uppmuntras att lämna klagomål 

för att företag ska få reda på vad kunder är missnöjda med. Alla typer av synpunkter, 

klagomål och åsikter bör tas emot oavsett vad de innehåller för det ger företaget en chans att 

vända missnöjda kunder till lojala kunder. Banker bör tydligt kommunicera ut till kunder hur 

de lämnar klagomål och göra den informationen synlig, både på kontor och i företagets 

redovisning. (Johnston & Mehra, 2002) 

Klagomål kan framföras på många sätt till företag. Dels kan klagomål lämnas genom besök 

till företaget, telefonsamtal eller brev. Det kan också framföras genom olika elektroniska 

system som exempelvis e-post där de oberoende av tid och plats kan meddela sitt missnöje. 

Utvecklingen av data- och informationshanteringen har resulterat i att klagomålshanteringen 

implementerats i datasystem vilket innebär att företag har möjlighet att hantera klagomål 

effektivt med hjälp av elektroniska system. (Mjahed & Triki, 2008) Det ska vara enkelt att 

klaga. För att få in så många missnöjen och klagomål som möjligt behöver 

klagomålsprocessen ta hänsyn till om företagets tjänster finns på fler språk så att inte 

osäkerhet med språket blir ett hinder för att klaga. (Scriabina & Fomiehov, 2005) För att 

kunna registrera ett klagomål i banken måste kunden lämna sina personuppgifter då 

klagomålet registreras personligen på kunden. Många kunder lämnar inte klagomål för att de 

inte kan lämna det anonymt, kunden vill inte att klagomålet registreras på dem. (Galijatovic, 

Höijer, & Seldus, 2009, ss. 52-53) 

3.3.1 Hantering av klagomål 

Det finns många olika strategier för att hantera klagomål på bästa sätt. Beroende på bankens 

strategi att hantera klagomål varierar kundnöjdheten. De strategier som är bäst är de där den 

anställda lyssnar empatiskt och åtgärdar uppkomna problem. (Duffy, Miller, & Bexley, 2006) 

Ett företag bör låta kunden få uppdateringar om klagomålet om det inte är möjligt med en 

snabb lösning på grund av juridiska problem. (Andreassen, 2000) Om det inte går att lösa 

problemet snabbt är det viktigt för företag att återkoppla till kund snabbt. En 

klagomålsprocess bör vara utformad så att kunden kan få ett svar så snabbt som möjligt. Om 

klagomål sker på annat sätt än en direkt kommunikation med anställd bör företaget inom 24 

timmar meddela kunden att klagomålet har mottagits och att ärendet handläggs så snart som 

möjligt. Om klagomålet kräver utredning bör besked ges inom 5 dagar. (Johnston & Mehra, 

2002) 
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3.4 "Word of mouth" 

Vanligtvis har "word of mouth" kommunikation stor påverkan, frekvent större påverkan än all 

annan marknadsföring. "Word of mouth" handlar om att förmedla en bild av det som skapats 

under interagerandet med företaget, kommunicerad från en person till en annan. Om ett starkt 

förhållande utvecklas mellan företaget och kunden kan en stark relation utvecklas som kan 

leda till att kunder rekommenderar företaget till folk i sin närhet. (Grönroos, 2007, ss. 308-

309) 

Negativa upplevelser tenderar att multiplicera sig snabbare och oftare än de positiva 

upplevelserna. Inom service är en vanlig multiplikator 12. En dålig upplevelse berättas alltså 

vidare till minst 12 personer och den positiva upplevelsen till färre. (Grönroos, 2007, s. 309) I 

takt med att informationssamhället utvecklas har det växt fram större möjligheter för 

missnöjda kunder att snabbt och direkt delge sig av information och åsikter till en större 

massa i form av nya sociala medier som till exempel smartphones, Twitter, bloggar och 

Facebook. (Social media: new platform for banks, 2011) Statistik påvisar att hälften av alla 

kunder som är missnöjda sprider negativ "word of mouth" om banken till vänner och familj, 

samma andel av missnöjda meddelar sin bank om missnöjdheten (Galijatovic, Höijer, & 

Seldus, 2009, ss. 47-48). Genom att vara kongruent i sin marknadsföring, arbeta med 

kundlojalitet och vårda nuvarande relationer ökar företagen sina chanser till försäljning och 

sker försäljningen på ett bra sätt kan det leda till positiv "word of mouth", vilket är mer 

kostnadseffektivt än att rekrytera nya kunder  (Lewis, 2004, s. 268).  

3.5 Organisation  

Lokala kontor ska försöka lösa problemet i första hand. Om kontoren lyckas lösa missnöjet 

bör informationen om hur det löstes vidarebefordras uppåt till den centrala nivån. (Johnston & 

Mehra, 2002) Medarbetare som har direkt kontakt med kunderna måste ha möjligheten att 

kunna vidta de åtgärder som krävs beroende på situation och kund (Andreassen, 2000). Att få 

en snabb service är viktigt för kunder. Många finansiella tjänster har ett komplext 

leveranssystem, som är beroende av många olika personer som befinner sig på olika 

avdelningar inom företaget. Medarbetare som arbetar i bankens kundtjänst och som inte kan 

lösa det uppkomna problemet, är beroende av en snabb och effektiv support. (Lewis, 2004, s. 

267) 
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Genom att se klagomål som möjligheter optimerar organisationen nyttan av klagomålet. De 

använder klagomålet till att utveckla sitt rykte, trovärdighet och kundnöjdhet. Det är viktigt att 

personalen som möter kunder och de som arbetar med klagomålshantering får en bra 

utbildning inom området eftersom det är dessa personer som representerar företaget gentemot 

kunderna. (Scriabina & Fomiehov, 2005) Möjlighet och tillträde att kommunicera viktiga 

klagomål från konsumenterna till ledning för att avgöra om det finns behov för förändringar i 

företagets policy, metoder eller i utformningen av företagets produkter eller tjänster. (iSight, 

n.d) Om en kund inte klagar, utan istället byter bank tappar banken framtida intäkter och 

viktig information om kundens missnöje. Om banken hade kunnat få tillgång till information 

hade de kunnat analysera och eventuellt utvecklat och anpassat sin produkt eller tjänst. 

(Chebat, Davidow, & Codjovi, 2005) 

En organisation som har en välutbildad personal kan få fler möjligheter att lösa kundernas 

klagomål vilket leder till fler nöjda kunder. (Scriabina & Fomiehov, 2005) Kunders missnöje 

och klagomål bör dokumenteras på central nivå. Regelbundna rapporter bör ske, gärna 

månadsvis och bör läsas och diskuteras av samtliga inom företaget. Informationen behöver nå 

ut till alla enheter inom företaget, inte enbart chefer och ledning. Det kan ske genom 

exempelvis möten eller i nyhetsbrev för anställda. Genom att dela med sig av 

klagomålsinformation kan anställda ta del av de problem som företaget upplever, hur de 

hanteras och hur de löstes. (Johnston & Mehra, 2002) 

3.5.1 Uppföljning 

Ansvaret inom bankväsendet för analyser, förbättringar och förändringar för 

klagomålshanteringsprocessen bör ligga på en central nivå. Att ha en bra klagomålshantering 

är en viktig grundsten för verksamhetens framtida framgångar och intäkter. 

Klagomålsansvariga bör involveras i affärsmöten, och ha möjligheten att påverka när det 

gäller att utforma strategin för företaget. I själva utformandet bör företaget utnyttja 

medarbetarnas erfarenheter och kunskaper inom klagomål för att vidareutveckla och förbättra 

klagomålshanteringen och processen. (Johnston & Mehra, 2002) Viktigt är att 

klagomålshanteringen är konsekvent och att processer och policys finns dokumenterade och 

lättåtkomliga för hur företaget ska göra i dessa specifika situationer (Scriabina & Fomiehov, 

2005). 
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Ett stort engagemang från företagsledningens sida är ett viktigt verktyg för en framgångsrik 

klagomålshantering och för att kunna använda klagomål som ett ledningsverktyg. Med en bra 

klagomålshantering kan chefer upptäcka nya sätt att nå rättvisa lösningar på missnöjen, 

förbättra klagomålshanteringen. Om ledningen väljer att sätta kundnöjdhet som ett 

primärt mål och flytta fokus från att se kostnader till att se värdet av att tillfredsställa kund 

och lita på att de anställda använder sitt omdöme för att ta fram rätt lösning kan det resultera i 

ett där företaget lyckats behålla kvar mer än dubbelt så många kunder som tidigare och fått 

kunder med högre lojalitet. (iSight, n.d) 
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4 UNDERSÖKNINGEN 

Nedanstående avsnitt återger respondenternas svar från intervjuerna som genomförts. Kapitlet är uppdelat 

enligt missnöjeshanteringsmodellens.   

4.1 Definition av missnöje och klagomål 

Orden missnöje och klagomål går hand i hand och det är svårt att göra en gränsdragning. 

Enligt respondenterna kan missnöje vara när en kund haft en annan förväntning än utfallet. Ett 

klagomål är när kunden är missnöjd med något konkret, exempelvis höga avgifter eller 

koncernchefens bonus. (Sala & Västerås, Fokusgruppintervju, 2011) "Missnöje handlar i 

regel om en förväntan som inte uppfylles på ett eller annat sätt. Ett klagomål är ett uttryckt 

missnöje" (Gref, Intervju via e-post - privatmarknadschef, 2012). Det kan bero på olika saker 

som till exempel, otydlighet från bankens sida, rena handläggningsfel, produkt fel och 

olämpligt bemötande (Gref & Västerås, Intervjuer, 2011 och 2012). 

"Ett missnöje kan vara utfallet av en placering, har kunden valt den och varit införstådd med 

riskerna kan det aldrig bli ett klagomål". "Ett klagomål kan vara om kunden är missnöjd med 

rådgivaren för att den underlåtit berätta om riskerna". (Hedfors, Enskild intervju - 

kontorschef Västerås, 2011) Kundombudsmannen berättar att Nordea kallar missnöje för 

synpunkter. Skillnaden på missnöje och klagomål förklaras på följande vis: "Synpunkter är ett 

missnöje som inte kräver uppföljning gentemot kunden, medan klagomål är viktiga att hantera 

för att behålla relationen med kunden". (Löfgren, 2011) Dessutom kan ett mindre bra hanterat 

missnöje växa och bli ett klagomål. Vad en medarbetare uppfattar som missnöje eller 

klagomål är subjektivt, det viktigaste är att det registreras så att Nordea får kännedom om 

problemet och kan tillsätta åtgärder. (Löfgren, 2011) 

4.2 Kund 

Respondenterna uppger att kunder klagar mest på höga avgifter, bristfällig information, långa 

väntetider, borttagning av kontanthanteringen, fonderna som backat, driftstörningar på 

internetbanken och att kunden upplevt att den fått ett otrevligt bemötande (Gref, Västerås, 

Sala, & Löfgren, 2011,2012). Avgifterna på lokalkontoren är en medveten strategi från 

Nordea för att få fler kunder att använda sig av internetbanken. På internetbanken får 

bankkunderna utföra ärendet på egen hand, men kostnadsfritt. (Västerås, Fokusgruppintervju , 

2011) 
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Alla sorters kunder klagar, rik som fattig, gammal som ung, män som kvinnor (Västerås, Sala, 

& Löfgren, Intervjuer, 2011). Två respondenter anser att det varierar vilka som klagar och att 

det inte finns någon kundgrupp eller segment som utmärker sig mer än andra (Gref & 

Hedfors, Intervjuer, 2011, 2012). Vilka kunder som klagar beror på vilken livssituationen de 

befinner sig i, till exempel äldre klagar på minskad kontanthantering och medelålders klagar 

på räntorna på lånen (Västerås, Fokusgruppintervju , 2011). Ett annat kännetecken är hur 

engagerad kunden är i sina affärer med banken (Sala, Fokusgruppintervju, 2011). Efter en 

stunds funderande uppgavs det att det oftast är äldre och medelålders män som klagar mest 

(Västerås, Fokusgruppintervju , 2011). Framför allt de som är födda på 1930 talet och 1970 

talet (Löfgren, 2011). 

Ett klagomål är en chans att stärka bankens relation med kunden då det existerar en 

lojalitetstrappa som innebär att om Nordea löser kundens problem på ett bra sätt så ökar 

lojaliteten till företaget till en nivå som var högre än innan relationen sattes på prov. Om 

kunden är nöjd fortsätter den handla och förhoppningsvis berättar för sina vänner om vilken 

bra leverantör Nordea är. Det är viktigt att lösa problemet direkt där det uppstår. Nordea vill 

få en chans att ställa allt till rätta, går det inte att lösa problemet är det beklagligt, men kunden 

måste vilja kommunicera med Nordea. (Löfgren, 2011) "Det är svårt att nå en lösning med 

någon som inte vill samtala eller diskutera det inträffade" (Västerås, Fokusgruppintervju , 

2011). ”Det är svårt att göra alla kunder nöjda” (Västerås, Fokusgruppintervju , 2011). "Att 

ha en nollvision inom klagomålshantering är inte möjligt och det går inte att göra alla kunder 

nöjda" (Löfgren, 2011). 

4.3 Kommunikation 

Det går att nå Nordea genom många olika kanaler för att framföra sitt klagomål, till exempel 

genom ett personligt besök till lokalkontoret, kontakta sin personliga bankman, ringa 

kundcentret, skicka brev, skicka e-post, skriva på Nordeas Facebook profil och Nordeas 

hemsida där det går att fylla i ett formulär (Hedfors, Löfgren, Västerås, & Sala, 2011). 

Kunden kan vända sig till vem som helst inom företaget, medarbetare, kontorschef och VD, 

alla har mandat och ansvar att handlägga klagomål. Mandaten har skapats för att kunder ska 

slippa skickas runt i onödan om de har hamnat fel. (Hedfors, Enskild intervju - kontorschef 

Västerås, 2011) Om kunden väljer att skicka e-post till Nordea försöker de besvara kunden 

inom 24 timmar (Löfgren, 2011). Om kund väljer att kontakta Nordeas lokalkontor på annat 

sätt än genom ett personligt besök, ringa sin bankman eller Kundcenter, har kunden möjlighet 

att kontakta en central enhet på huvudkontoret som kan hantera klagomålet därifrån. Vanligast 
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är att besöka lokalkontoret eller att ringa till Kundcenter. (Hedfors & Löfgren, Intervjuer, 

2011) När medarbetaren registrerar ett klagomål ska kunden få ett besked inom 14 dagar. Om 

ärendet tar längre tid ska banken kontakta kunden och berätta om vad som sker i utredningen, 

varför det dröjer och när banken förväntas återkomma med en lösning. (Hedfors, Enskild 

intervju - kontorschef Västerås, 2011) "Nordea strävar dock alltid efter att lösa problemet 

direkt eller så fort det går, beroende på ärendets natur" (Löfgren, 2011). 

Respondenterna anser inte att det är svårt för kunden att få kontakt med Nordea om den vill 

lämna synpunkter eller klagomål (Hedfors, Löfgren, Västerås, & Sala, 2011). Det går att ringa 

till telefonbanken till klockan åtta på kvällen om kunden vill prata med någon personligen. 

Efter klockan åtta på kvällen går det att skicka e-post, besöka Nordeas hemsida eller kontakta 

Nordea på Facebook. Ett flertal av bankens kunder har även en extratjänst som innebär 

tillgång till Kundcenter dygnet runt alla dagar. Denna extratjänst kommer att bli gratis och 

tillgänglig för alla kunder under våren år 2012). På Facebook har Nordea bemanning dygnet 

runt för att besvara kunders frågor, medarbetaren har möjlighet att registrera synpunkter och 

klagomål, men inte utföra bankärenden. (Löfgren, 2011) 

Det finns ingen möjlighet för kunden att framföra sitt missnöje på andra språk än svenska och 

engelska, det kan finnas undantagsfall om någon på kontoret kan ett tredje språk (Västerås, 

Sala, & Löfgren, Intervjuer, 2011). Kunder som inte kan språket är väl medvetna om det och 

brukar lösa det själva och det upplevs inte som något problem (Löfgren, 2011). Nordea 

arbetar efter sin värdering att skapa positiva kundupplevelser som är:  

 Vi tänker och agerar med kundens bästa för ögonen 

 Vi förstår enskilda kunders behov och överträffar förväntningarna 

 Vi agerar professionellt 

 Vi skapar varaktiga relationer (Nordea Bank, 2012) 

Nordea kallar ovanstående punkter för ”Positiva kundupplevelser” och är något som ska 

genomsyra hela organisationen (Sala & Löfgren, Intervjuer, 2011). Viktigaste är dock att 

medarbetare har rätt attityd och kommer ihåg vem som betalar deras lön - kunden. (Löfgren, 

2011) Det finns inga givna riktlinjer hur en kund ska bemötas, mer än att sunt förnuft ska 

användas. Hur en kund ska bemötas diskuteras på morgonmöten, internutbildningar och det 

finns även interna instruktioner på intranätet. (Hedfors, Enskild intervju - kontorschef 

Västerås, 2011) Respondenterna tror att kunden förväntar sig en lösning och åtgärd. 

Lösningen ska ske genom att banktjänstemannen ska lyssna på klagomålet, visa empati, 
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sammanfatta det som hänt för att säkerställa att banktjänstemannen uppfattat problemet rätt, 

lösa problemet direkt, be om ursäkt och ge eventuell kompensation av goodwill om kunden 

haft utgifter på grund av det uppkomna problemet. Vill kunden prata med kontorschefen får 

kunden göra det direkt, många gånger behövs inte det utan medarbetarna tar hjälp av 

varandra. (Västerås, Sala, & Löfgren, Intervjuer, 2011) Sala kontoret tillägger att klagomålet 

ska tas på allvar och på ett respektfullt sätt av banktjänstemannen och att det inte handlar om 

ekonomisk kompensation, utan att kunden vill diskutera det inträffade. Sala skickar ut en 

kundenkät en gång om året som går ut till ett stort antal kunder och som därigenom kan fånga 

upp en del av missnöjet. (Sala, Fokusgruppintervju, 2011) 

4.4 "Word of mouth" 

Alla respondenterna uppger att missnöjda kunder sprider sin upplevelse till människor i sin 

omgivning, till exempel vänner, familj, släkt, arbetskollegor och via olika sociala medier och 

påverkar banken negativt (Gref, Västerås, Sala, & Löfgren, 2011,2012). Kunderna kan även 

tiga, eller i värsta fall byta bank (Gref, Intervju via e-post - privatmarknadschef, 2012). Vilket 

sätt kunden väljer att sprida sitt missnöje beror på vilken ålderskategori kunden tillhör. Yngre 

använder hellre Facebook eller Twitter, medan äldre generationen hellre kontaktar tidningar 

(Västerås, Fokusgruppintervju , 2011). Idag sprids missnöjet fortare än förut och det gör det 

viktigt för banken att arbeta med missnöjda kunder och bemöta dem på ett bra sätt (Hedfors, 

Enskild intervju - kontorschef Västerås, 2011). Kontoret arbetar inte på något sätt med att få 

kontakt med kunder som väljer att inte komma in och påtala sitt klagomål, utan istället väljer 

att gå till olika sociala medier. Det är sällan lokalkontoret svarar på en insändare i en tidning, 

då bankkontoret riskerar att bryta mot personuppgiftslagen och banksekretessen. (Hedfors, 

Enskild intervju - kontorschef Västerås, 2011) "Kunder uppskattar proaktiv rådgivning och 

rådgivning är en av nycklarna till nöjda kunder" (Västerås, Fokusgruppintervju , 2011). 

Sociala medier har blivit en större risk för företagen, eftersom allt som skrivs i media inte är 

sant. Till exempel missnöjda kunder skriver ut något som hänt på Facebook, deras vänner 

"gillar" det eller länkar det vidare och en del kanske bara skriver något för att skapa 

reaktioner. (Löfgren, 2011) Hösten år 2011 har Nordea förekommit i kvällstidningarna på 

grund av bonusar, lägenheter och pensioner som har resulterat i mer missnöje och klagomål 

(Sala & Löfgren, Intervjuer, 2011). 
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Nordea köper in en tjänst som scannar Internet varje natt. Scannern söker igenom bloggar, 

Facebook och Twitter, därefter sammanställs informationen och ett utdrag skickas till Nordea 

varje dag. Än så länge används inte informationen i någon större utsträckning, utan mer som 

en sorts kundundersökning för att upptäcka kunders åsikter. I dagsläget bevakar Nordea bara 

informationsflödet och söker inte aktivt kontakt med missnöjda kunder. I framtiden ska 

Nordea arbeta mer metodiskt med scanningen, då allt fler kunder väljer att använda sig av 

sociala medier som Facebook, Twitter och bloggar och bli en uppsökande kundtjänst. 

(Hedström, 2012) 

4.5 Organisation 

När medarbetarna börjar anställningen sker en inlärningsperiod, de utbildas inom bankens 

system, lagar, regler och rutiner, mycket är ”learning by doing” (Västerås, Fokusgruppintervju 

, 2011). I början arbetar aldrig en nyanställd ensam, allting övervakas av en mer erfaren 

kollega och minskas efterhand då medarbetaren istället rådfrågar kollegorna. Dock sker ingen 

kundbemötande utbildning. Det läggs inte så mycket fokus på utbildning. (Hedfors, Enskild 

intervju - kontorschef Västerås, 2011) Lokalkontoren har morgonmöten som sker minst tre 

gånger per vecka med målet att sprida kunskapen bland medarbetarna. Under mötet diskuteras 

situationer för att förebygga framtida problem, det sker även utvärdering hur bra lösningarna 

fungerade. (Sala & Västerås, Fokusgruppintervju, 2011) På intranätet finns det dokument från 

den högre nivån och som fungerar som ramverk och hjälpmedel, det finns även dokument 

som beskriver olika rutiner steg för steg (Hedfors, Enskild intervju - kontorschef Västerås, 

2011). Det är kontorschefens ansvar att rutiner följs (Sala, Fokusgruppintervju, 2011). 

På internutbildningar går föreläsaren igenom kundbemötande och utbildar hur registrering och 

dokumentation ska ske i datasystemet. I rekryteringsprocessen är en viktig kvalifikation att 

kunna arbeta med människor. (Hedfors, Enskild intervju - kontorschef Västerås, 2011) 

Ett missnöje blir ett formellt klagomål när det registreras i bankens system, på kundens profil 

(Hedfors & Löfgren, Intervjuer, 2011). Om problemet blir löst direkt i kundtjänst räknas det 

inte som ett klagomål och det registreras inte i bankens system, bara om kunden fått 

ekonomisk kompensation. Det sker heller ingen dokumentation om hur medarbetaren löst 

problemet, utan det får medarbetaren dela med sig av på morgonmötet till sina kollegor. (Sala, 

Fokusgruppintervju, 2011) Medarbetare kan själv välja om den vill lösa ett klagomål eller om 

den vill ta stöd av en kollega eller kontorschefen (Hedfors, Enskild intervju - kontorschef 

Västerås, 2011). Den normala processen vid ett allvarligare klagomål är att den som haft 
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kontakt med kunden sköter ärendet och bokar ett möte med kunden. Under mötet 

sammanfattas ärendet, om fel begåtts rättas det till och därefter diskuteras eventuell 

ekonomisk kompensation. Det kan även bli en kompromiss, banken väljer att ersätta ändå 

trots att banken inte har gjort något fel, så kallad goodwill. Därefter avslutas mötet genom att 

fråga om kunden har fler frågor, om kunden har ytterligare krav och om kunden anser att 

ärendet är utagerat. Om det inte går att lösa situationen på kontoret ombeds kunden kontakta 

Nordeas kundombudsman. (Hedfors, Enskild intervju - kontorschef Västerås, 2011) 

När ärendet är stängt och utrett sker ingen uppföljning av klagomålet. Klagomålet ligger 

registrerat på kunden som gör att nästa medarbetare som får kunden kan se vad som hänt. 

(Sala & Västerås, Fokusgruppintervju, 2011) På organisationsnivå har det diskuterats flera 

gånger om att följa upp klagomålet i efterhand, men på grund av risken att riva upp något som 

kunden har släppt har Nordea valt att inte göra det, det är dock inget som säger att det inte är 

något som kan komma att införas i framtiden (Löfgren, 2011). 

Nordea vill lösa problem direkt där de uppstår och till sin hjälp har medarbetarna en 

telefonsupport som de kan ringa till och ställa frågor om hur de bör agera och vad de kan säga 

till kunden. Det leder till att medarbetaren själv kan lösa problemet med stöd, Nordea får en 

nöjd kund för att de löser problemet direkt och medarbetaren lär sig något nytt till nästa gång. 

Om ett ärende kommer direkt till kundombudsmannen får medarbetaren återkoppling på 

ärendet direkt, men det skickas inte ut någon allmän information eller återkoppling till 

lokalkontoren. (Löfgren, 2011) Om kontoret har begått ett fel och ärendet har hamnat hos 

kundombudsmannen, då måste kundombudsmannen kontakta kontorschefen där felet uppstått 

för att få ett godkännande att kostnadsföra ersättningen på just det lokalkontoret (Sala & 

Västerås, Fokusgruppintervju, 2011). 

Efter att klagomål registrerats sammanställs en rapport varje kvartal som skickas iväg och 

redovisas inför den högsta ledningen inom Sverige. Rapporten måste även innehålla förslag 

på åtgärder. Varannan vecka sammanställs även en kortare rapport från de nordiska länderna 

till högsta ledningen i banken som berättar vad som hänt de senaste två veckorna, till exempel 

om internetbanken haft driftstörningar. Det skickas inte ut någon återkoppling till 

lokalkontoren på rapporterna. (Löfgren, 2011) 

Lokalkontoren använder datasystemets klagomålsdel oftare än synpunktsdelen. Medan 

kundcentret registrerar fler synpunkter än klagomål. Det kan bero på att lokalkontoren har en 

relation med kunden vilket leder till att det registreras som ett klagomål, medan kundcentret 
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inte har en relation med kunden och därför blir det registrerat som synpunkt. Synpunkter 

ligger som en länk i systemet där klagomål registreras, personen som arbetar med klagomål 

kan tro att det är samma system, programmet som det registreras i ser nästan likadant ut och 

har samma utformning. (Löfgren, 2011) 

Nordea har en positiv inställning till missnöjda kunder och klagomål. "Ett klagomål är en 

möjlighet". (Gref, Intervju via e-post - privatmarknadschef, 2012) "Vill undvika missnöjda 

kunder, arbetar ju för kunderna och det är så vi växer som bank" (Västerås, 

Fokusgruppintervju , 2011). "Bara kunder som kan tala om vad vi kan bli bättre på" (Sala, 

Fokusgruppintervju, 2011). "Banken uppskattar att kunderna påpekar brister och att 

kunderna menar väl och vill göra banken medvetna om vad som kan förbättras" (Sala, 

Fokusgruppintervju, 2011). En missnöjd kund är en möjlighet för banken att kunna bemöta 

och agera för att ställa allt tillrätta. Det är viktigt att agera internt, om det är något 

återkommande är det en signal för att något kan förbättras eller utvecklas. "Ett klagomål 

behöver inte vara något negativt". (Hedfors, Enskild intervju - kontorschef Västerås, 2011) 

Genom kunderna har Nordea fått bättre produkter, rutiner, större kundkunskap och duktigare 

medarbetare. Genom missnöjeshanteringen får företaget lära sig något nytt varje dag. 

(Löfgren, 2011) Det en utmaning att lyckas omvända en missnöjd kund till att bli en nöjd 

kund. Lyckas medarbetaren blir det positivt både för företag och för medarbetaren som 

person. Kunder är oftast gladast efteråt och kommer in med fler problem för att de känner sig 

trygga och blir mer engagerade för att de vet att de får hjälp, förhoppningsvis blir de nöjda 

och pratar gott om Nordea. (Västerås, Fokusgruppintervju , 2011) 

Något som förenklat och effektiviserat missnöjeshanteringen var tilldelningen av mandat till 

varje medarbetare. Mandatet innebär att medarbetare inom Nordea kan besluta direkt att 

kompensera kunder upp till en viss nivå, utan att behöva blanda in kollegor eller 

kontorschefen. Papperet på utbetalningen attesteras av två personer för beslutet ska gälla, den 

andra underskriften kan ske vid lämpligt tillfälle. Kontorschefen kan även ta kontakt med 

kundombudsmannen om det är summor som är högre än den bestämda nivån på mandatet och 

därigenom få en snabb återkoppling om det råder tveksamheter. (Sala, Fokusgruppintervju, 

2011) 
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Arbetsgången gällande missnöjeshantering har inte förändrats de senaste åren. Den största 

händelsen som inträffat är när registret för klagomål började användas och allting blev 

datoriserat. Attityden när det gäller hantering av klagomål har heller inte förändrats de senaste 

åren. (Hedfors, Enskild intervju - kontorschef Västerås, 2011) 

Respondenterna berättar att det sällan är missnöje och klagomål, men när det väl uppstår 

arbetar kontoret på ett bra sätt med att lösa problemet, då rutinen är enkel och tydlig. 

Klagomålshanteringen är en viktig fråga för kontoret och det är ingen som vill ha en missnöjd 

kund då det finns en risk att kunden inte kommer tillbaka. (Sala, Fokusgruppintervju, 2011) 

Medarbetarna tycker att processen fungerar bra "tycker det fungerar väldigt bra idag, vi har 

inte så mycket kundklagomål" (Sala, Fokusgruppintervju, 2011). "Generellt har vi inte så 

mycket kundklagomål och det funkar bra när vi får det" (Västerås, Fokusgruppintervju , 

2011). 

Däremot i jämförelse för många år sedan har mycket hänt. Nordea började arbeta med att 

förbättra kundupplevelsen och det är först nyligen som det märks att organisationen har en 

större kundfokus. De som är chefer nu har suttit i kundtjänsten själva och då kan det bli högre 

prioritering att lösa problemen. Konkurrensen har hårdnat och företagen måste vara bättre på 

något och då blir det servicen. (Västerås, Fokusgruppintervju , 2011) Idag talas det mer om 

positiva kundupplevelser som är en av Nordeas värderingar (Sala, Fokusgruppintervju, 2011). 

Service och kundfokus är viktigare idag, det har fått en mer central roll, diskuteras mer och på 

en högre nivå i organisationen (Löfgren, 2011). Det går att förbättra klagomålshanteringen 

genom att implementera en "efter köpet process" där Nordea återkopplar om kunden är nöjd 

med produkten och hanteringen av klagomål, mer träning och utbildning i kundbemötande 

(Gref, Intervju via e-post - privatmarknadschef, 2012). Kontoret i Sala efterfrågar ett forum 

för medarbetarna på de olika lokalkontoren där de kan dela med sig av sina erfarenheter (Sala, 

Fokusgruppintervju, 2011). Nordea kan alltid bli bättre, det går alltid att förenkla, ha en 

tydligare kommunikation med kunden, bättre bemötande och ta hand om personalen bättre. 

Idag är det viktigaste för Nordea att anpassa sig till den yngre generationen och möta dem på 

rätt sätt och plats. (Löfgren, 2011) 
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5 ANALYS 

Avsnittet gör en analys av teori och resultatet av undersökningen. I slutet av avsnittet finns en sammanställning 

av analysen.  

5.1 Missnöje och klagomål 

Nationalencyklopedin definierar klagomål som en formell yttring av missnöje, medan ett 

missnöje definieras som en åsikt eller känsla av att något borde vara bättre 

(Nationalencyklopedin, 2011). Finansinspektionen definierar klagomål som ett konkret 

missnöje rörande hantering av en finansiell tjänst eller produkt (FFFS 2002:23). Orden 

missnöje och klagomål är snarlika och det är svårt att göra en gränsdragning (Sala & Västerås, 

Fokusgruppintervju, 2011). Missnöje kan bero på otydlighet från bankens sida, rena 

handläggningsfel, produktfel och olämpligt bemötande (Gref & Västerås, Intervjuer, 2011 och 

2012). Kundombudsmannen kallar missnöje för synpunkter (Löfgren, 2011) och Gref ser 

missnöje som en förväntan hos kund som inte har uppfyllts och klagomål som ett uttryckt 

missnöje (Gref, Intervju via e-post - privatmarknadschef, 2012). 

Respondenterna har svårt att avgöra när ett ärende är ett klagomål eller ett missnöje. Nordeas 

anställda behöver en entydig bild av vad som är ett klagomål och vad som är ett missnöje för 

att förbättra dess hantering. 

5.2 Kund 

Galijatovic, Höijer, och Seldus (2009, s. 55) anger att äldre kunder är mer benägna att klaga 

och har en större lojalitet till sin bank. Alla sorters kunder klagar, men några kännetecken på 

kunder som klagar ofta är de kunder med stort engagemang i banken, kunder i åldern 30-40 år 

och pensionärer (Sala & Löfgren, Intervjuer, 2011). 

Empirin styrker att det finns en stor bredd i klagomålen men att personer i åldern 30-40 år och 

över 67 år är mer benägna att klaga, detta är i samstämmighet med teorin. 

Kunder är mest missnöjda med kort och bankkonton och därefter kommer rådgivning och 

internettjänster. En tredjedel av kunderna är missnöjda på grund av dålig information, faktiska 

misstag eller felaktigheter från banken. (Galijatovic, Höijer, & Seldus, 2009, ss. 45-46) 

Nordea upplever att de vanligaste klagomålen är avgifter, lång väntetid, driftstörningar 

gällande internetbank, otrevligt kundbemötande, borttagen kontanthantering och fonder som 

inte gått som förväntat (Gref, Västerås, Sala, & Löfgren, 2011,2012). Under hösten 2011 har 
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det varit mycket klagomål om ersättningar till Vd:n då media har uppmärksammat det 

(Löfgren, 2011). 

Respondenterna svar överensstämmer inte med teorin vilket kan till viss del bero på att vissa 

klagomål rör särskilda omständigheter såsom ersättningar till Vd:n.  

Banken kan lära sig att återhämta sig från misstag. En bra återhämtning kan vända frustrerade 

kunder till att bli lojala. (iSight, n.d) En av de värsta sakerna ett företag kan råka ut för är en 

kund som inte förmedlar sitt missnöje. Företag ska inte reducera klagomålen utan istället 

försöka eliminera källan som utlöser klagomålet. (Grahn , 2009) Bättre relation till kund leder 

till positiv "word of mouth" som ger ökade möjligheter till försäljning och är mer 

kostnadseffektivt än att rekrytera nya kunder (Lewis, 2004). Ett klagomål är en chans att 

stärka bankens relation med kunden då det existerar en lojalitetstrappa, där lojalietet ökar om 

kundens problem blir lösta. Blir problemet löst på ett bra sätt är chansen större att kunden 

sprider positiv "word of mouth". Det är viktigt att lösa klagomål när det uppstår så det inte 

blir liggande och bortglömt, då klagomålet ger Nordea en chans att ställa allt tillrätta och ta 

reda på vad som gått fel. (Löfgren, 2011) Det är viktigt att agera internt, om det är ett 

återkommande missnöje är det en signal på att något kan förbättras eller utvecklas (Hedfors & 

Löfgren, Intervjuer, 2011). 

Empirin påvisar att banken vet att lojalitetet beror på att kundens problem blir lösta. Likväl 

sprids postiv ”word of mouth” om kunden blir nöjd och att det är viktigt att ta emot klagomål 

vilket är i samstämmigt med teorin. 

Ett företags klagomålshantering utgör en stor påverkan på kundens framtida förväntningar , 

framtida köp och deras köpbeteende mot företaget (Davidow, 2003). En kund ska inte bli 

hänvisad till någon speciell avdelning eller person, utan alla anställda ska kunna ta emot 

klagomål (Andreassen, 2000). Klagomålshanterare ska kunna vidta åtgärder utan att blanda in 

chefer, medarbetaren behöver ha befogenhet att lösa problem och ha rätt att betala ut 

kompensationer (de Ruyter & Wetzels, 2000). Nordeas mandat ger möjlighet till en snabb 

hantering om banken begått något fel och möjlighet att ge eventuell ersättning som 

kompensation (Västerås, Fokusgruppintervju , 2011). Kunden kan vända sig till vem som 

helst inom företaget för alla har mandat och ansvar att handlägga klagomål. Mandaten har 

skapats för att kunder ska slippa skickas runt i onödan om de har hamnat fel. (Hedfors, 

Enskild intervju - kontorschef Västerås, 2011) Målet med Nordeas klagomålshantering är att 
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lösa klagomålet direkt, då krävs det mindre energi, tid och pengar av båda parter (Löfgren, 

2011). 

Nordeas hantering av klagomål stämmer bra överens med teorin där alla medarbetare kan ta 

emot och hantera klagomål. Mandatet ger banken möjlighet till en snabb hantering. 

De flesta missnöjda kunder utför affärer med företaget igen om deras problem blir lösta på ett 

tillfredställande sätt (Spyrakopoulos & Lewis, 2001). Kunder som lämnar klagomål förväntar 

sig en förklaring och en ursäkt till uppkomsten av klagomålet. Företag bör låta kunden få rätt 

om klagomålet är tveksamt och med tydlig information av produkten kan den klagandes syn 

på situationen ändras och acceptera bankens agerande. (Andreassen, 2000) Kunder som 

lämnar klagomål förväntar sig att företaget tar till åtgärder för att kundens problems ska bli 

löst. Genom att banken lyssnar på klagomålet, visar empati, löser problemet direkt, ber om 

ursäkt, ger en förklaring till det inträffande och eventuell ger kompensation kan klagomålet 

lösas. (Västerås, Sala, & Löfgren, Intervjuer, 2011) Banken kan även betala ut ersättning när 

banken inte har gjort fel, men då är det ett tecken på Nordeas goda vilja. En anställd ska 

kunna säga nej på ett sätt som kunden förstår och kan acceptera. (Löfgren, 2011) 

Nordeas anställda försöker hantera klagomål i riktlinje med teorin. Den möjlighet som finns 

för anställda att kompensera om något har varit otydligt överensstämmer med teorin. 

5.3 Kommunikation 

God klagomålshantering kännetecknas av att försöka finna, hörsamma och lösa klagomål på 

ett skyndsamt sätt och att klagomål tas på allvar. Det ska vara enkelt att lämna ett klagomål 

eller missnöje. Alla typer av synpunkter, klagomål och åsikter bör tas emot oavsett vad de 

innehåller, då det ger företaget en chans att vända missnöjda kunder till lojala kunder. 

(Johnston & Mehra, 2002) Automatiserade system gör klagomålshanteringen mer effektiv 

(Mjahed & Triki, 2008). Det finns många olika möjligheter att kontakta och lämna klagomål. 

Det vanligaste sättet är ett personligt besök, andra möjligheter att komma i kontakt med 

Nordea är att ringa kundcenter, fylla i formulär på Nordeas hemsida, skriva på Nordeas 

Facebook, e-post och vanligt brev. I alla kanaler finns det anställda som kan registrera 

synpunkter och klagomål. (Västerås, Sala, & Löfgren, Intervjuer, 2011) Nordeas 

Facebooksida är bemannad dygnet runt (Löfgren, 2011).  
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Hos Nordeas kan kunder framföra klagomål på många olika tillvägagångssätt. Nordea arbetar 

inte aktivt med att finna klagomål utan hörsammar och försöker lösa klagomålen när de 

kommer in till dem. Detta innebär att större delen av teorin överenstämmer med empirin. 

Det är viktigt för företag att ha en strategi för missnöjeshanteringen, en strategi som alla i 

organisationen känner till och som hela organisationen använder sig av. Banker ska vara 

tydliga i sin kommunikation hur kunderna kan lämna klagomål och hur klagomålsprocessen 

ser ut och fungerar. (Johnston & Mehra, 2002) Den bästa strategin är att lyssna empatiskt och 

åtgärda uppkomna problem (Duffy, Miller, & Bexley, 2006). Hos Nordea är det medarbetaren 

som avgör vad som är ett missnöje eller klagomål och det är upp till kontorschefen hur 

ärendet skall hanteras. Om inte medarbetaren kan hantera det själv kan den ta hjälp av en 

kollega eller av sin chef. (Sala, Fokusgruppintervju, 2011) Vill kunden prata med 

kontorschefen får kunden göra det direkt (Sala, Fokusgruppintervju, 2011).  

Enligt respondenterna finns det inga klara direktiv vad som är ett klagomål och vad som är 

missnöje och hur det ska hanteras. Empirin är inte överensstämmande med teorin. 

En klagomålsprocess bör vara utformad så att kunden får ett snabbt svar då tid är en 

betydande faktor för kundnöjdhet vid klagomål och om klagomålsprocessen tar tid bör 

återkoppling ske hur arbetet fortgår (Johnston & Mehra, 2002). Om ett klagomål inte kan 

lösas direkt utan behöver avvakta utredning ska banken hålla kunden uppdaterad (Andreassen, 

2000). Lokalkontor ska hantera enklare problem och rätta till problemet direkt på kontoret om 

det går. E-post ska kundtjänsten besvara inom 24 timmar. (Hedfors, Enskild intervju - 

kontorschef Västerås, 2011) Klagomål som inte kan lösas direkt ska banken informera kunden 

och meddela vad som sker i utredningen, varför besked dröjer och när banken förväntas 

återkomma med en lösning (Hedfors, Enskild intervju - kontorschef Västerås, 2011). De 

problem som inte kan lösas direkt ska kontoret återkoppla till kund inom 14 dagar av den som 

tog emot klagomålet, enligt lag från Finansinspektionen (Västerås, Fokusgruppintervju , 

2011). Nordea försöker alltid lösa problem så fort som möjligt (Löfgren, 2011). 

Banken har tydliga tidsramar inom vilka tider kunder skall få återkoppling och det finns även 

rutiner om återkoppling i enighet med teorin. 

För att förenkla och skapa en möjlighet att få in så många klagomål som möjligt behöver 

klagomålsprocessen ta hänsyn till om företagets tjänster finns på fler språk så att inte 

språkosäkerhet blir ett hinder för att lämna klagomål (Scriabina & Fomiehov, 2005). Nordea 
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har inga formulär eller blanketter på andra språk (Hedfors, Enskild intervju - kontorschef 

Västerås, 2011). Varken på lokal nivå eller uppe på central nivå finns det någon rutin för 

klagomål som vill framföras på ett annat språk än svenska (Löfgren, 2011). 

Nordea saknar strategi för att ta emot klagomål på ett annat språk än svenska vilket är i 

motsats till teorin vilket kan leda till att missnöjda kunder väljer att inte framföra sitt 

klagomål. 

Bankkunder avstår från att lämna klagomål för att de inte kan lämnas anonymt, då klagomålen 

alltid registreras på den klagande kundens personuppgifter (Galijatovic, Höijer, & Seldus, 

2009). Kontorschef Hedfors (2011) bekräftar att de enbart kan ta emot klagomål om kunden 

godkänner att det registreras på dem och att det inte är möjligt att registrera klagomål utan 

personanknytning, hon tillägger att utan registreringen kan klagomålet aldrig bli något annat 

än en synpunkt och det går heller inte att betala ut någon ekonomisk kompensation. 

Det är svårt att konstatera att bankkunder avstår från att lämna klagomål eftersom 

undersökningen är inriktad på bankens hantering men en efterfrågan att kunna framföra 

klagomål anonymt finns och bör tas tillvara av banken. 

”Touchpoints” ger kund en uppfattning om företaget och varumärket, utifrån personliga 

erfarenheter som i sin tur påverkar hur kunden upplever tjänsten (Brigman, 2004). Om kunder 

är nöjda med interaktionen med företagets ”touchpoints” kan det leda till att kunder berättar 

för sina vänner och sprider positiv "word of mouth" (Ballantine, 2010). Genom en förbättrad 

kundrelation kan banken få fler kunder och generera bättre resultat. En stor del av 

helhetsintrycket av en organisation beror på vilken service kunder får från företagets 

”touchpoints”, oberoende i vilken form det sker kontorsbesök, telefon, webbplats. (Brigman, 

2004) Banken jobbar med positiva kundupplevelser, men några av de vanligaste klagomålen 

är driftstörningar på internetbanken och att kunden upplevt att den fått ett otrevligt bemötande 

(Gref, Västerås, Sala, et al.). Det finns inga givna riktlinjer för hur en kund ska bemötas, mer 

än att "sunt förnuft ska användas". Kundbemötande diskuteras på morgonmöten, 

internutbildningar och det finns en mindre utbildning på Nordeas intranät. (Hedfors, Enskild 

intervju - kontorschef Västerås, 2011)  

Många klagomål som banken får in handlar om internetbanken och bemötande på kontor som 

är Nordeas viktigaste ”touchpoints”. Genom att förbättra sig inom dessa områden kan banken 

få nöjdare kunder.  
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5.4 "Word of mouth" 

Om ett starkt förhållande utvecklas mellan företaget och kunden kan det leda till att kunden 

rekommenderar företaget till människor i sin bekantskap (Grönroos, 2007, ss. 308-309). Det 

innebär ökade affärsmöjligheter för företagen genom kunders positiva "word of mouth" 

(Lewis, 2004). Missnöjda kunder som hör av sig till banken ger Nordea en möjlighet att 

bemöta och agera så att kunden blir nöjd. Det är viktigt med nöjda kunder efter att de varit i 

kontakt med Nordea, annars är risken stor att kunden sprider negativ "word of mouth" om 

Nordea. Nordea arbetar aktivt med kundbemötande för att minska negativ "word of mouth". 

Det kan vara viktigare att arbeta med kundbemötande på mindre orter än stora, då alla känner 

alla. Nordea arbetar dagligen med att skapa positiva kundupplevelser som är en av deras 

stöttepelare inom organisationen. (Sala, Fokusgruppintervju, 2011) Kunder uppskattar 

proaktiv rådgivning och rådgivning är en nyckel till nöjda kunder (Västerås, 

Fokusgruppintervju , 2011). 

Nordea känner till betydelsen av att få en nöjd kund för att kunden ska fortsätta använda 

banken, men det är svårt att avgöra om bankens hantering är tillräcklig för att få en ökad 

kundlojalitet. 

Enligt Galijatovic et al (2009, ss. 47-48) sprider mer än hälften av alla missnöjda kunder 

negativ "word of mouth" om en bank när de är missnöjda. Negativa upplevelser tenderar att 

multiplicera sig snabbare än positiva upplevelserna (Grönroos, 2007, s. 309). Dagens 

informationssamhälle har gett stora möjligheter för missnöjda kunder att snabbt delge sig av 

information och åsikter till en större massa, i form av dagstidningar, radio, tv, smartphones, 

bloggar, Twitter och Facebook (Social media: new platform for banks, 2011). Det har blivit 

viktigare för banken att anställda bemöter kunder på rätt sätt (Sala & Västerås, 

Fokusgruppintervju, 2011). Kunder sprider sina upplevelser till människor i sin omgivning, på 

Facebook och bloggar (Hedfors, Enskild intervju - kontorschef Västerås, 2011). Dagens 

teknikutveckling sprider information snabbare än tidigare och därmed också missnöje. Att 

arbeta förebyggande mot negativ "word of mouth" är viktigt på en liten ort. (Sala, 

Fokusgruppintervju, 2011) Lokalkontor arbetar inte med att få kontakt med kunder som väljer 

att inte komma in och påtala sitt klagomål (Hedfors, Enskild intervju - kontorschef Västerås, 

2011).  

Nordea känner till att missnöjda kunder spridet negativ ”word of mouth” och försöker arbeta 

för att det inte ska uppstå vilket får anses stämma överens med teorin. 
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5.5 Organisation 

Genom att se klagomål som möjligheter kan organisationen optimera nyttan av klagomålet 

(Scriabina & Fomiehov, 2005). Lokala kontor försöker lösa problem i första hand. Om 

kontoren lyckas lösa missnöjet bör informationen om hur det löstes vidarebefordras till den 

centrala nivån som har hand om missnöjen och klagomål. (Johnston & Mehra, 2002) Banken 

har en positiv inställning till missnöjda kunder och klagomål och ser klagomål som en 

möjlighet för banken (Gref, Intervju via e-post - privatmarknadschef, 2012). Problem som blir 

lösta direkt i kundtjänst inte räknas som ett klagomål och det registreras bara i bankens system 

om kunden har fått ekonomisk kompensation (Sala, Fokusgruppintervju, 2011). När en 

anställd kan lösa problemet snabbt får banken nöjda kunder (Löfgren, 2011). Om det inte är 

möjligt att lösa situationen eller om kunden inte blir nöjd ombeds kund kontakta Nordeas 

kundombudsman (Hedfors, Enskild intervju - kontorschef Västerås, 2011). Om ett ärende 

kommer till kundombudsmannen får den ansvarige medarbetaren återkoppling på ärendet, 

men det ges inte någon allmän information eller återkoppling till lokalkontoren (Löfgren, 

2011). 

Eftersom lokala Nordeakontor inte för in klagomål som blir lösta direkt i kundtjänst får 

Nordeas huvudkontor inte någon vetskap hur kontoren löser ”vanliga” problem. Här 

överensstämmer inte teori med empirin. 

Det är viktigt att personal som möter kunder och arbetar med klagomålshantering får en bra 

utbildning inom området, då det är dessa personer som representerar företaget gentemot 

kunderna. En organisation som har en välutbildad personal kan få fler möjligheter att lösa 

kundernas klagomål vilket leder till fler nöjda kunder. (Scriabina & Fomiehov, 2005) Det är 

kontorschefens uppgift att utbilda personalen om hur klagomål och missnöjen ska hanteras 

och det vanligaste är att det lärs ut då händelsen inträffar (”learning by doing”-utbildning). 

Det är viktigt att alla medarbetare är väl insatta hur ett klagomål ska registreras då det enligt 

lag ska ske på ett specifikt sätt. På bankens intranät finns manualer om hur klagomål och 

missnöjen kan hanteras. (Sala & Västerås, Fokusgruppintervju, 2011) En viktig kvalifikation 

vid anställning är att kunna arbeta med människor och relationer (Hedfors, Enskild intervju - 

kontorschef Västerås, 2011). 

Nordea har ingen likartad nationell utbildning i klagomålshantering utan det är kontorschefens 

ansvar att utbilda personal. Empirin stämmer inte överens med teorin. 
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Det bör finnas möjlighet att kommunicera viktiga klagomål från kunder till ledningen för att 

avgöra om det finns behov för förändringar i företagets policy, metoder eller 

produktutformning (iSight, n.d). Genom Nordeas rapporteringssystem för klagomål har 

banken fått bättre produkter, rutiner, större kundkunskap och duktigare medarbetare. Genom 

missnöjeshanteringen får företaget lära sig något nytt varje dag. (Löfgren, 2011) 

Banken har ett utvecklat rapporteringssystem för klagomål och kundombudsmannen talar om 

att klagomål har resulterat i bättre produkter och rutiner vilket påvisar ett överensstämmande 

med teorin. 

En medarbetare som arbetar i bankens kundtjänst och som inte kan lösa det uppkomna 

problemet, är beroende av en snabb och effektiv support (Lewis, 2004, s. 267). De behöver ha 

möjlighet att snabbt kunna vidta åtgärder som krävs beroende på situationen och kunden 

(Andreassen, 2000). Att ge snabb service är en viktig ”touchpoint” för kunder (Lewis, 2004). 

Banken vill lösa problem direkt där de uppstår och till sin hjälp har medarbetarna en 

telefonsupport som de kan ringa och be om råd hur de bör agera i den uppkomna situationen. 

Klagomålshanteringen blir med hjälp av telefonsupporten snabbare, effektivare och 

medarbetaren har förhoppningsvis lärt sig något tills nästa gång. (Löfgren, 2011)  

Support som lokalkontor får från Nordeas telefonsupport stämmer överens med teorin och ger 

möjlighet till en snabb hantering som gynnar både medarbetar och kund. 

Information om klagomålen bör dokumenteras på central nivå, där bör också ansvaret för 

analyser, förbättringar och förändringar för klagomålshanteringsprocessen ligga (Johnston & 

Mehra, 2002). Regelbundna rapporter bör läsas och diskuteras av samtliga inom företaget. 

Informationen behöver komma ut till alla enheter inom företaget, inte enbart chefer och 

ledning. (iSight, n.d) Alla synpunkter, missnöje och klagomål registreras och samlas upp 

centralt hos Nordea. Nordea försöker lyssna på sina kunder, diskutera klagomålshantering på 

ledningsnivå och arbeta utifrån ett kundperspektiv. Det skrivs rapporter över klagomål och de 

åtgärder som har vidtagits, både varannan vecka och var tredje månad till ledningen. Statistik 

vilka klagomål som är vanligast publiceras på Nordeas intranät. (Sala & Löfgren, Intervjuer, 

2011) Nordea började arbeta med att förbättra kundupplevelsen och det är först nyligen som 

det märks att organisationen har ett större kundfokus (Västerås, Fokusgruppintervju , 2011). 
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Empirin påvisar att Nordea skapar rapporter och analyserar inkomna klagomål i enighet med 

teorin. Banken ger ingen feedback på rapporterna, vilket kan leda till att lokalkontoren inte får 

någon möjlighet att diskutera och agera för att åtgärda missnöje och klagomål. 

Klagomålsansvariga bör involveras i affärsmöten, och ha möjligheten att påverka när det 

gäller att utforma strategin för företaget. I själva utformandet bör företaget utnyttja 

medarbetarnas erfarenheter och kunskaper inom klagomål för att vidareutveckla och förbättra 

klagomålshanteringsprocessen. (Johnston & Mehra, 2002) Om banken får tillgång till 

information kan de analysera, utveckla och anpassa sin produkt (Chebat, Davidow, & 

Codjovi, 2005). Kundombudsmannen samla upp information och meddela ansvariga i olika 

produktgrupper om klagomål och missnöjen som kommer in så att de kan använda 

informationen när de utvecklar nya produkter, kundombudsmannen tillfrågas även när banken 

ska ta fram nya produkter och tjänster (Löfgren, 2011). 

Klagomålsansvarig påverkar Nordeas produkter och sprider de missnöje de får in till 

ansvariga produktgrupper vilket stämmer bra med teorin. Eftersom banken enbart har ett 

ramverk för kundbemötande är det upp till kontorschefen och medarbetarna att själva ta 

ansvar för att ge kunder bästa möjliga service och bemötande. 
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5.6 Sammanfattning av analysen 

Begrepp  
Respondenterna saknar tydlig begreppsförklaring mellan orden klagomål och missnöje vilket leder till 

svårigheter för anställda att göra gränsdragning av hur de skall hanteras. Nordeas definition 

överensstämmer inte dessa fullt ut med Finansinspektionens definition och risken finns att 

medarbetarna tolkar innebörden subjektivt och behandlar dem på fel sätt.  

Kund 
Variationen är stor på vilka det är som klagar och vad de klagar på hos Nordea. Respondenterna 

konstaterar att de vanligaste anledningar till klagomål är avgifter, väntetid och internetbanken, 

produkter som till viss del överstämde med teorin. Respondenterna påvisar att det är betydelsefullt att 

ta vara på klagomål och att det måste ske genom en god hantering för att få en nöjd kund. Nordea vill 

få in missnöjen så att det kan agera internt för att förbättra verksamheten, i enlighet med teorin.  

Det mandat som alla anställda har påskyndar Nordea klagomålshantering och ger en effektiv 

klagomålsprocess till fördel för kunder. Som respondenterna och teorin påvisar är Nordeas hantering 

av klagomål till stor del uppfylld då de försöker följa de viktigaste delarna; lyssna, ursäkta och försöka 

åtgärda. 

Kommunikation 
Nordea hanterar inte klagomål på alla de platser som teorin föreslår. Banken har ändå en bred variation 

på kanaler dit kunder kan söka sig för att uttrycka sitt missnöje. Nordea tar alltid emot klagomål på 

svenska och engelska, behärskar kund inte något av språken och övrig  språkkompetens inte finns hos 

anställda är det upp till kund att få hjälp med att uttrycka klagomål vilket enligt teorin begränsar 

bankens möjlighet att få in viktiga åsikter och missnöjen. 

Teorin föreslår en tydlig enhetlig strategi som hela företaget kan följa. Nordea har inga tydliga rutiner 

och strategier för hantering av klagomål, det är kontorschefens som bestämmer hur klagomål skall 

hanteras lokalt. I motsats till teorin kan klagomål inte lämnas anonymt till Nordea, även fast det finns 

en efterfrågan. Däremot kan synpunkter och ett rent missnöje meddelas utan att det registreras på 

kundens personuppgifter. Dessvärre får Nordea klagomål på internetbanken och i sitt bemötande 

gentemot kunder, ”touchpoints” som är viktiga för hur kunder upplever företaget. 
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"Word of mouth" 
Respondenterna vet att kunder sprider negativa upplevelser till bekanta och skriver ut sina missnöjen i 

olika forum och det därmed har kundbemötande blivit en allt viktigare del. Nordea försöker finnas på 

de plattformar där kunderna finns, de söker inte upp kunderna, utan låter kunden söka kontakt med 

Nordea och bemöter därefter kundens klagomål. Nordea arbetar aktivt med positiva kundupplevelser 

när kunder är i kontakt med banken. För att kunna få nöjdare kunder och sprida positivt "word of 

mouth". 

Organisation 
Nordea rapporterar, dokumenterar och samlar upp information om klagomål centralt som teorin 

föreslår. Det är upp till den anställde att bestämma om ett klagomål eller missnöje ska registreras i 

Nordeas datasystem. Resultatet av denna möjlighet ger att den sammanställda statistiken Nordea 

samlar in inte är överensstämmer med verkligheten. Nordea har genom sitt rapporteringssystem 

kunnat använda klagomål och missnöjen till att utveckla tjänster och rutiner. Nordea har även en 

support för klagomål för att kunna behandla klagomål snabbt, allt enligt teorin.  

De som arbetar med klagomål på Nordeas huvudkontor sitter med vid utformningen av nya produkter, 

Nordea påpekar att missnöjet de får in till olika produkttillverkare, helt enligt teorin. Nordeas anställda 

får inte i motsats till vad teorin föreslår någon enhetlig utbildning i hantering av klagomål, utan 

företaget utbildar medarbetaren då problemet uppkommer. 
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6 SLUTSATS 

Uppsatsens syfte var att undersöka Nordeas missnöjeshanteringprocess och se hur den överensstämmer mot en 

egen utformad modell inom missnöjeshantering. Skillnaderna resulterar i en reviderad 

missnöjeshanteringsmodell samt förbättringsförslag för Nordea Bank. 

6.1 Reviderad missnöjeshanteringsmodell 

Det som stämmer minst överens med den egen utformade modellen och Nordea är att Nordea 

inte återkopplar till lokalkontoren vad som sker och åtgärdas i missnöjeshanteringen. Det kan 

leda till att engagemanget ute på lokalkontoren minskar, då de inte vet vad organisationen gör 

för att åtgärda källan till missnöjet och klagomålet. Annars överensstämmer modellen väl med 

hur Nordea arbetar med missnöje och klagomålshantering.  

6.2 Förslag till Nordea för en förbättrad missnöje och klagomålshantering 

Nordea har en fungerande klagomålshantering där de anställdas mandat är en viktig 

komponent för att ge kunderna en bra och snabb hantering. De förbättringsåtgärder som 

upptäckts är följande:  

 Utbilda medarbetare i kundbemötande. Direkt när nya medarbetare börjar bör de få 

genomgå en grundläggande kundbemötande kurs. Nordea arbetar med positiva 

kundupplevelser och att skapa långvariga relationer och det gäller för dem att ta hand 

och vårda sitt varumärke. 

 Utbilda medarbetare i klagomålshantering och dess process. Anställda bör få en 

grundläggande utbildning och träning i klagomål och missnöje, så att synen på vad 

klagomål är och hur de bör hanteras blir mer enhetlig. På så vis genereras mer 

information vilka synpunkter och klagomål kunder har på bankens produkter och 

tjänster som leder till att Nordea kan tillsätta åtgärder för att skapa bättre rutiner, 

produkter och medarbetare. 

 Tydliggöra avgifter och kostnader för produkter och tjänster. Då en stor del av 

klagomålen uppkommer på grund av oväntade avgifter för kunden behöver banken 

tydliggöra avgifter innan kund köper en produkt eller tjänst och vara noggrann med att 

upplysa om det går att betala över Internet för att slippa eventuella onödiga avgifter.  

 Tydligare kommunikation. I många fall beror missnöje och klagomål på 

missförstånd och bristande information därmed bör Nordea överväga att utbilda 

medarbetare inom kommunikation.  
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 Driftsäkra internetbanken. Internetbanken är en viktig ”touchpoint” för banker. 

Nordea vill att kunden ska uträtta så mycket av sina vardagsärenden över 

internetbanken och försöker styra kunder genom att ta ut avgifter på lokalkontoren. 

Därför behöver internetbanken driftsäkras från att ha eventuella driftstörningar då det 

är en stor källa till frustration och missnöje.  

 Feedback vad som sker i organisationen och klagomålsarbetet. Nordea har ett 

utvecklat datasystem gällande missnöje och klagomål. Datasystemet bör utnyttjas 

bättre genom att Nordea skulle kunna återkoppla till varje bankkontor vilka missnöjen 

och klagomål som banken tar emot mest och arbeta för att åtgärda dessa. Genom 

denna åtgärd kan kontoren göra förändringar utifrån klagomålen och få nöjdare 

kunder.  

 Uppföljningsprocess. Implementera en process som följer upp hur kunder upplever 

Nordeas missnöjeshantering. Processen skulle även kunna gå att bygga ut och omfatta 

nöjdheten med bankens produkter och tjänster.  

6.3 Diskussion om möjliga åtgärder 

Det framkommer i intervjuerna att Nordea arbetar mycket med att försöka skapa positiva 

kundupplevelser och att målet är att det ska genomsyra hela organisationen. Ett hjälpmedel 

för att nå målet vore att se över organisationens styrmedel och införa ett nytt belöningssystem 

i form av prestationslön, baserat på nyckeltal inom service, som mäter kundnöjdhet, missnöje 

och klagomål, istället för att fokusera på organisationens resultat. Det existerar redan ett 

datasystem som mäter missnöje och klagomål och med lite anpassning bör det även gå att 

mäta kundnöjdhet. Ett korrekt utvalt belöningssystem skapar motivation och premierar 

beteende och prestationer hos medarbetarna. Det komplexa i genomförandet vore att 

förbereda medarbetarna i organisationen mentalt, men då Nordea redan arbetar med positiva 

kundupplevelser bör övergången kunna ske smidigt.  

För att få en bättre företagskultur vore en möjlighet att införa en personaltidning. På så sätt 

kan företaget kommunicera med sina anställda. Tidningen skulle kunna innehålla en kort 

artikel där VD:n berättar lite om verksamheten, intervjuer med olika medarbetare för att öka 

förståelsen för varandras arbete och branschrelaterad information. Nordea skulle på detta vis 

kunna ge feedback på hur företaget arbetar med olika projekt och vad som är på gång inom 

företaget.  
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Hösten år 2011 har Nordea fått mycket uppmärksamhet i media gällande pensioner, bonuslön 

och lägenheter. En möjlighet att minska dessa klagomål vore om Nordea kunde motivera vad 

VD:n har åstadkommit för att förtjäna belöningen. Vilket skulle kunna öka förståelsen hos 

Nordeas kunder. För att skapa rättvisa bör bonuslönen korrelatera med företagets resultat, det 

vill säga om företaget gör ett minus resultat bör VD:n få betala in pengar till företaget, eller 

inte få ut någon bonus  

Att driftsäkra internetbanken skulle kunna innebära en stor kostnad för Nordea. 

Driftsäkringen är något som Nordea skulle kunna använda sig av för att differentiera sig mot 

övriga banker. Som det är idag är det svårt att säga vad Nordea gör bättre i sin missnöjes och 

klagomålshantering än sina konkurrenter.  

6.4 Förslag till fortsatta studier 

En vidare fortsatt forskning vore att forska från kundernas perspektiv hur de upplever att 

Nordea arbetar och se vilket betyg och omdöme Nordeas kunder ger bankens missnöje och 

klagomålshantering för att se om det skiljer sig från ett kontor som ligger i en liten stad eller 

ett som ligger i en storstad.  
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Bilaga 1 

Hej! 

På (dag) (datum) (tidpunkt) kommer vi till er för att genomföra en undersökning inom 

missnöjeshantering till vår magisteruppsats inom Företagsekonomi på Mälardalens Högskola. 

Denna uppsats ingår i forskningsprojektet Klagomålshantering i bank- och finanssektorn vid 

Mälardalens högskola. Projektet leds av docent Carl G Thunman. Förhoppningsvis kan 

resultatet av projektet visa hur hantering av dessa frågor kan förbättras och även ge lite 

feedback till er själva i banken. Era svar kommer att hanteras anonymt. 

Vi kommer diskutera kring följande områden: 

o Arbetsroll på banken och definitioner på missnöje och klagomål. 

o Missnöjda kunder och deras egenskaper 

o Framförande och bemötande av missnöje 

o Organisationsflödet av missnöjeshantering inom banken 

o Frågor om förbättring och utveckling. 

Tack på förhand, det ska bli riktigt roligt och intressant att träffa er på måndag. 

Bästa hälsningar 

Pererik Sewerin och John Kämpe 

Vid eventuella förhinder vänligen kontakta Pelle eller John på: 

Pelle.sewerin@xxx.com eller kampe.john@xxx.com 

073 xxx xx xx  070 xxx xx xx 

 

 

mailto:Pelle.sewerin@xxx.com
mailto:kampe.john@xxx.com


 

 

 

Bilaga 2 

FOKUSGRUPPINTERVJUFRÅGOR 

Hej och välkomna till denna diskussion. Vi är väldigt glada för att ni vill delta och hjälpa oss 

med denna undersökning. Vi skriver vår magisteruppsats vid Mälardalens högskola och 

undersökningen ingår i ett forskningsprojekt vid högskolan som undersöker klagomåls- och 

missnöjeshantering i banker. Förhoppningsvis kan resultatet av projektet visa hur hantering av 

dessa frågor kan förbättras och även ge lite feedback till er själva i banken.  

Om ni inte misstycker vill vi gärna spela in intervjun. Detta gör vi enbart för att inte någon 

information ska misstolkas eller utelämnas. Ni kommer att vara anonyma och det kommer 

inte framgå några namn i uppsatsen. 

Intervjun består av några olika områden som ni redan har fått och vi vill diskutera med er 

kring dessa områden det kommer ta ungefär en timme. Har ni några frågor innan vi startar? 

Arbetsroll på banken och definitioner på missnöje och klagomål. 

1. Beskriv era roller på banken? 

2. Vad innebär missnöje för er?  Är det någon skillnad på missnöje och klagomål? 

Missnöjda kunder och deras egenskaper 

3. Har ni mottagit någon missnöjd kund?  

3a. Vad är kunderna oftast missnöjda med? 

3b. Vad är svårast att hantera? 

3c. Vad klagar man på?  

3d. Vad beror klagomålet på? Informationsbrister, faktiska misstag eller…? 

3d. Hur ofta mottar man missnöje eller klagomål? 

4. Varför tror ni att kunder blir missnöjda? 

 Förväntningar 

 

5. Vad tror ni kunderna förväntar sig av er när de framför sitt missnöje? 

 Kompensation, ursäkt, empati, snabb lösning? 

 

  



 

 

 

6. Vilka typer av kunder klagar? 

6a. Vad kännetecknar dem? 

 Kille/tjej ålder 

 Stora och små kunder (engagemang) 

 Aktiva, passiva 

 Lojala kunder vs. De som har andra banker också? 

 Återkommande? Activists? Sällskapliga pensionärer? 

 

Framförande och bemötande av missnöje 

7. Hur kan kunden framföra sitt missnöje till banken? 

 Muntligen, blankett, hänvisas till webben? 

 Är det svårt för kunden att framföra sitt missnöje? 

 Finns det en skillnad mellan olika språk 

 

8. Hur bemöter ni en missnöjd kund? 

 Finns det en skillnad mellan hur olika anställda hanterar ett missnöje?  

 

9. När blir ett utryckt missnöje ett mer ”formellt” klagomål? 

 

10. Vad tror ni missnöjda kunder gör som inte framför sitt missnöje till banken? 

a. Hur tror ni detta påverkar banken? 

b. Gör ni något för att få in dessa kunder? 

Organisationsflödet av missnöjeshantering inom banken 

11. Hur förbereds ni inför arbetet med att hantera missnöje från kunder?  

 Utbildning, policy, instruktioner, support, uppföljning, befogenhet.  

 Lättarbetat? 

 

12. Vad kan ni (kontoret) göra när det gäller missnöjda kunder? 

a. Vad händer om ni inte kan lösa problemet? 

 

13. Vad händer efter att kundens problem är löst? 

 Dokumentation, uppföljning, analyser och åtgärder, återkoppling,  

 Lättarbetat? 

12a. Vad och hur får ni återkoppling på missnöjet? 

 

14. Hur ser ni rent allmänt på missnöjda kunder?  

 Positivt eller negativt? 



 

 

 

14a. Vad får ni ut av att hantera missnöje? 

Frågor om förbättring och utveckling  

15. Vad är mest utvecklande i hanteringen av missnöje och klagomål? 

 

16. Har arbetsgången gällande missnöjeshantering förändrats under de senaste åren?  

 

17. Är det något ytterligare ni vill tillägga förutom det vi pratat om? 

18. Är det något ni saknar eller vill förbättra med missnöjeshanteringen? 

19. Vilka tips och goda idéer kan ni ge oss om att utveckla missnöjeshantering i svenska 

banker? 

Stödfrågor: Varför? Kan ni utveckla? Hur menar du? Kan ni ge exempel? 



 

 

 

BILAGA 2 

PERSONLIG INTERVJU 

Kundombudsman och privatmarknadschef 

Hej och välkomna till denna intervju. Vi är väldigt glada för att ni vill delta och hjälpa oss 

med denna undersökning. Denna undersökning ingår i en större projektgrupp som har till 

syfte att undersöka flera bankers missnöjeshantering. Förhoppningsvis kan resultatet av 

projektet visa hur hantering av dessa frågor kan förbättras och även ge lite feedback till er 

själva i banken. 

Intervjun består av några olika områden som ni redan har fått och vi vill diskutera med er 

kring dessa områden och det kommer ta ungefär en timme. Om ni inte misstycker vill vi gärna 

spela in intervjun, detta gör vi för att inte misstolka och utelämna information. Hur vill ni att 

vi citerar till denna intervju, anonymt, med namn eller befattning? Har ni några frågor innan 

vi börjar? 

Arbetsroll på banken och definitioner på missnöje och klagomål. 

1. Beskriv er roll i banken? 

 

2. Vad innebär missnöje för er?  Är det någon skillnad på missnöje och klagomål? 

Missnöjda kunder och deras egenskaper 

3. Vad beror klagomålet på? Informationsbrister, faktiska misstag eller…? 

 Vad klagar de på? 

 

4. Varför tror ni att kunder blir missnöjda? 

 Förväntningar 

 

5. Vad tror ni kunderna förväntar sig av er när de framför sitt missnöje? 

 Kompensation, ursäkt, empati, snabb lösning? 

 

6. Vilka typer av kunder klagar? 

6a. Vad kännetecknar dem? 

 Kille/tjej ålder 

 Stora och små kunder (engagemang) 

 Aktiva, passiva 

 Lojala kunder vs. De som har andra banker också? 

 Återkommande? Activists? Sällskapliga pensionärer? 



 

 

 

Framförande och bemötande av missnöje 

7. Hur kan kunden framföra sitt missnöje till banken? 

 Muntligen, blankett, hänvisas till webben? 

 Är det svårt för kunden att framföra sitt missnöje? 

 Finns det en skillnad mellan olika språk 

 

8. Hur bemöter ni en missnöjd kund? 

 Finns det en skillnad mellan hur olika anställda hanterar ett missnöje?  

 

9. När blir ett utryckt missnöje ett mer ”formellt” klagomål? 

 

10. Vad tror ni missnöjda kunder gör som inte framför sitt missnöje till banken? 

a. Hur tror ni detta påverkar banken? 

b. Gör ni något för att få in dessa kunder? 

Organisationsflödet av missnöjeshantering inom banken 

11. Hur förbereds personalen inför arbetet med att hantera missnöje från kunder?  

 Utbildning, policy, instruktioner, support, uppföljning, befogenhet.  

 Lättarbetat? 

 

12. Vad kan personalen göra när det gäller missnöjda kunder? 

12a. Vad händer om ni inte kan lösa problemet? 

 

13. Vad händer efter att kundens problem är löst? 

 Dokumentation, uppföljning, analyser och åtgärder, återkoppling,  

 Lättarbetat? 

13a. Vad och hur får ni återkoppling på missnöjet? 

 

14. Hur ser ni rent allmänt på missnöjda kunder?  

 Positivt eller negativt? 

14a. Vad får ni ut av att hantera missnöje? 



 

 

 

Frågor om förbättring och utveckling  

15. Vad är mest krävande i hanteringen av missnöje och klagomål? 

a. Vad är viktigast? 

 

16. Vad är mest utvecklande i hanteringen av missnöje och klagomål? 

 

17. Har arbetsgången gällande missnöjeshantering förändrats under de senaste åren?  

 

18. Är det något ytterligare ni vill tillägga förutom det vi pratat om? 

19. Är det något ni saknar eller vill förbättra med missnöjeshanteringen? 

20. Vilka tips och goda idéer kan ni ge oss om att utveckla missnöjeshantering i svenska 

banker? 

Stödfrågor: Varför? Kan ni utveckla? Hur menar du? Kan ni ge exempel? 

  



 

 

 

Bilaga 2  

TELEFON INTERVJU 

Pressansvarig 

1. Hur fungerar Nordeas scanner funktion? 

  



 

 

 

Bilaga 3 

Variabler i missnöjeshanteringsmodellen 

Kund 

 Ålder 

 Kön 

 Lojalitet/engagemang 

 Tekniknivå 

 Produktengagemang 

 Klagomåls benägenhet 

 Förväntan på klagomål 

Kommunikation 

 Erbjudna kanaler 

 Enkelthet/lätttillgånglighet 

 Snabbhet/tillgånglighet 

 Bemötande empatisk/kunnig 

Word-Of-Mouth 

 Vänner 

 Media 

 Arbetet 

 Ålder 

Organisation 

 Positiv inställning 

 Utbildning 

 Uppföljning 

 Informationssystem 

 

 


