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Purpose: The purpose of the thesis is to describe the dissatisfaction management in 

SEB. The thesis intends to examine how SEBs actual dissatisfaction 

management corresponds with an own created model of dissatisfaction 

management. The investigation intends to conclude with a revised model 

of dissatisfaction management. The thesis also intends to investigate how 

SEBs dissatisfaction management can be improved. 

Method: An own model of dissatisfaction management was developed from 

literature, articles and information from Internet sites. The model was the 

foundation for an interview guide. Individual interviews were realized 

with two office managers and a phone interview with a quality manager 

that works with seeking customer service. A focus group interview was 

also realized with complaint managers. The results were processed 

through the cut and paste method and notes that were transcribed to full 

sentences. An analysis was realized on the basis of the model that 

resulted in a revised model and recommendations. 

Conclusion: The dissatisfaction model was revised in several of its categories for 

example employees at the local offices have limited opportunities to 

handle dissatisfaction by their own and support can also be given within 

departments through staff meetings. Improvements can be realized in 

several categories for example time limits should be implemented for 

answering a customer and the local offices should be indicated that 

employees must be able to handle dissatisfaction without involving the 

office manager. 

  



 

 

 

Sammanfattning 

Datum: 19 januari, 2012 

Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp 

Institution: Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens 

högskola 

Författare: Lorenzo Díaz Zamora 

Titel: Missnöjeshantering i svenska banker – En fallstudie av Skandinaviska 

Enskilda Banken (SEB) 

Handledare:  Carl G Thunman 

Nyckelord: Klagomål, banker, missnöje, Word of Mouth och Skandinaviska Enskilda 

Banken (SEB) 

Syfte:  Uppsatsens syfte är att beskriva missnöjeshanteringen hos SEB. Det 

avses att undersöka hur SEB:s faktiska missnöjeshantering stämmer 

överens med en egen utformad modell för missnöjeshantering. Under-

sökningen avser att utmynna i en reviderad modell för missnöjes-

hantering. Slutligen avses att utreda hur SEB:s hantering av missnöje kan 

förbättras. 

Metod: Det utvecklades en egen missnöjeshanteringsmodell utifrån litteratur, 

artiklar och information från webbplatser. Modellen utgjorde grund för 

en intervjuguide. Enskilda personliga intervjuer genomfördes med två 

kontorschefer och en telefonintervju med kvalitetsansvarige som arbetar 

med uppsökande kundtjänst. Det gjorde också en fokusgruppintervju med 

klagomålsansvariga. Resultatet bearbetades genom klipp och klistra 

metoden samt genom stödanteckningar som renskrevs till fullständiga 

meningar. Analys gjordes utifrån modellen som resulterade i en reviderad 

modell och rekommendationer. 

Slutsats: Missnöjeshanteringsmodellen reviderades i flera av dess områden 

exempelvis har anställda i lokalkontoren en begränsad möjlighet att 

hantera missnöjen självmant och support ges även inom avdelningar 

genom personalmöten. Förbättring kan ske inom flera områden exempel-

vis bör det ställas vissa tidsramar för när kunden ska få svar och indikeras 

för lokalkontoren att anställda ska kunna hantera missnöje utan att blanda 

in kontorschefen. 

  



 

 

 

Förord 
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1 INTRODUKTION 

I detta kapitel anges en introduktion till uppsatsen, dess syfte och uppsatsen disposition. 

1.1 Inledning 

Kunder kan idag enklare framföra missnöjen eftersom de inte nu exempelvis behöver vänta i 

långa telefon- eller kassaköer. I stället kan de framföra sitt missnöje genom sociala medier 

såsom Facebook och Twitter. Antalet klagomål mot banker i fråga om hur de hanterar 

kundens affärer har ökat och det råder ett stort mörkertal. Det är i genomsnitt 4 % av 

bankkunderna som haft intentionen att framföra ett missnöje men inte fortsatt med klago-

målsprocessen. Anledning till att de inte fullföljt denna kan vara att de betraktat klagomåls-

processen som jobbig på grund av att de kanske ansett den som tidsödande och att den inte 

skulle leda till något resultat. (Creutzer, 2010) 

Strategi för hur klagomål ska hanteras bör dock vara en grundpelare för varje företag. 

(Johnston & Mehra, 2002) I stort sätt kommer alla företag för eller senare att begå misstag då 

en tjänst produceras och/eller levereras. Åtgärder som företaget vidtar för att söka efter eller 

tillfredställa en missnöjd kund är viktigt för dess verksamhet och kommande inkomster. 

(Andreassen, 2000) Företaget bör ha en god förståelse för de kostnader som är associerade 

med klagomålshanteringen. (Johnston & Mehra, 2002) Det kostar fem gånger mer att ersätta 

en kund än att behålla denne. En framgångsrik klagomålshantering kommer därför leda till 

besparingar. (Hart, 1990 refererat i Duffy, Miller, & Bexley, 2006) 

Forskning sker inom klagomålshantering men denna beskriver oftast enbart delar och inte 

hela klagomålsprocessen. Sociala mediers betydelse har inte heller inkluderats i tidigare 

forskning inom området. Uppsatsen undersöker därför hela processen och social medier 

inkluderas. Det görs även en utvidgning av begreppet klagomål till missnöje. Avsikten är att 

även informella synpunkter ska kunna betraktas. 

Banker i Sverige befinner sig långt fram i utvecklingen när det gäller undersökningar av 

kundnöjdhet och teknisk tillämpning. SEB lanserade redan 1979 det första online-systemet för 

kunder och banken introducerade världens första Internetbank, IKF (Internetkontor för små 

och medelstora företag). (SEB, 2005) Svenska banker undersöker dessutom kundnöjdhet 

oftare än andra banker i Europa och 96,7 % undersöker kundnöjdhet varje vecka eller varje 

månad. (Datamonitor, 2007) Banker i Sverige är därför intressanta att studera. 
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SEB har anor från 1856 (SEB, 2012 A) och har 17 000 medarbetare. (SEB, 2011 A) Banken 

har varit pionjär i att bland annat lansera IKF (SEB, 2005) och satsar nu på sociala medier för 

att hantera missnöjen. (Sköld, 2012) Med fyra miljoner privatkunder är banken för många 

kundens val men SEB har enligt Svensk Kvalitetsindex haft låga resultat i kundnöjdhet. 

(Svenskt Kvalitetsindex, 2011, s. 5) Det gör att banken är intressant att studera. 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att beskriva missnöjeshanteringen hos SEB. Det avses att undersöka hur 

SEB:s faktiska missnöjeshantering stämmer överens med en egen utformad modell för 

missnöjeshantering. Undersökningen avser att utmynna i en reviderad modell för missnöjes-

hantering. Slutligen avses att utreda hur SEB:s hantering av missnöje kan förbättras. 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är efter det första kapitlet disponerad på följande sätt: 

Kapitel 2 Metod, anger den metod som använts för att svara på syftet och utformad modell 

som ligger grund för undersökningen. 

Kapitel 3 Missnöjeshantering i banker, anger definition av missnöje och klagomål samt 

missnöjeshanteringsmodellens fyra huvuddelar: Kunden, Kommunikation, Word of Mouth 

och Organisation. 

Kapitel 4 Resultat, anger resultat från intervjuerna och erhållen information från andra källor. 

Kapitlet innehåller en kort introduktion om SEB och är därefter uppdelad efter definition av 

missnöje och klagomål samt missnöjeshanteringsmodellens fyra huvuddelar: Kunden, 

Kommunikation, Word of Mouth och Organisation. 

Kapitel 5 Analys, anger analys och är uppdelad efter definition av missnöje och klagomål 

samt missnöjeshanteringsmodellens fyra huvuddelar: Kunden, Kommunikation, Word of 

Mouth och Organisation. 

Kapitel 6 Slutsatser och rekommendationer, anger slutsatser och rekommendationer. I det som 

rubriceras Reviderad missnöjeshanteringsmodell anges skillnader mellan missnöjes-

hanteringsmodellen och den reviderade modellen utifrån modellens fyra huvuddelar: Kunden, 

Kommunikation, Word of Mouth och Organisation. Rekommendationerna är också uppdelade 

efter modellens fyra huvuddelar.  
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2 METOD 

I kapitlet beskrivs använd metod för att svara på syftet och utformad modell som ligger grund för 

undersökningen. 

2.1 Forskningsprojekt 

Uppsatsen ingick i forskningsprojektet Klagomålshantering i bank- och finanssektorn vid 

Mälardalens högskola som leddes av docent Carl G Thunman. I projektgruppen ingick initialt 

sex personer men under arbetets gång minskade antalet till fem personer. Projektgruppen var 

uppdelad i tre mindre grupper som undersökte tre olika banker. Uppsatsen fokuserade på SEB 

medan de andra två grupperna undersökte Sala Sparbank respektive Nordea. Projektgruppen 

utvecklade gemensamt en missnöjeshanteringsmodell och var stöd till varandra under arbetets 

gång. 

2.2 Datainsamling 

Initialt gjorde projektgruppen en gemensam litteratursökning inom området klagomåls-

hantering. Förslag på sökord och kurslitteratur gavs av handledare Carl G Thunman. Därefter 

delade projektgruppen in relevanta områden mellan sig och gjorde ytterligare litteratur-

sökningar. Den erhållna informationen delades sedan till samtliga i projektgruppen. Informa-

tionen användes för att få en inblick i ämnesområdet. Projektgruppen utvecklade sedermera 

gemensamt ett syfte och en modell för missnöjeshantering. Den information som insamlades 

delades med alla i projektgruppen genom Internetlagringsplatsen Dropbox. I denna lagrades 

även samtliga dokument som skrevs och användes i uppsatserna. Syftet var att underlätta 

arbetet och dela information mellan medlemmarna i projektgruppen. 

Olika databaser via Mälardalens högskola, Stockholm universitet och Uppsala universitet 

användes för att samla in information. Det genomfördes även fritextsökningar i Google och 

Google Scholar. Information söktes även på Finansinspektionens, Allmänna Reklamations-

nämndens och Konsumenternas Bank- och Finansbyrås webbplats. Databaser som användes 

var ABI/INFORM Global, Affärsdata, Business Source Premier, DiVA, Ebrary, Emerald 

Journals, JSTOR, LibHub, Mediearkivet och Nationalencyklopedin. Sökord som användes 

antingen själva eller i kombination med varandra var bank, banks, complaint management, 

customer experience management, customer relationship management, klagomål, klagomåls-

hantering, quality, service, service recovery, touchpoints, Twitter, Facebook och sociala 

medier. Det användes även relevant litteratur samt referenslistor från artiklar, uppsatser och 
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böcker för att finna ytterligare information. Information om SEB erhölls genom deras 

webbplats, internt system och utlämnade dokument. 

2.3 Modell för missnöjeshantering inom banker 

Missnöjeshanteringsmodellen utvecklades gemensamt av projektgruppen och utgick från den 

information som hittades i litteratursökningen. Modellen delades upp i fyra delar Kunden, 

Kommunikation, Word of Mouth och Organisation. Varje del utvecklades med teorier och 

andra informationskällor, vilka presenteras närmare i kapitel 3 Missnöjeshantering i banker. 

Modellen var sedan grund för utformningen av intervjuguiderna och även för uppsatsens 

struktur. Det gjordes också av projektgruppen gemensamt ett flödesschema för modellen. 

Flödesschemat diskuterades av projektgruppen tillsammans med handledaren vid ett flertal 

tillfällen. Projektgruppen ritade även förslag på flödesschema flertal gånger och slutresultatet 

presenteras nedan: 

 

Figur 1: Flödesschema för missnöjeshantering inom banker, egen utformning 

 Gröna pilar: Kommunikation mellan kunden och banken 

Streckade gröna pilar: Kontakt av uppsökande kundtjänst med kunden då det fångats (svart 

hand) ryktesspridning om banken 

 Röd pil: Ryktesspridning om banken  

 Svarta pilar: Flöden inom banken 
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2.4 Val av undersökningsmetod 

Det beslutades gemensamt av projektgruppen att genomföra en kvalitativ studie för att få mer 

kunskap om missnöjeshanteringsprocessen. Information samlades in genom enskilda inter-

vjuer och en fokusgruppintervju hos SEB. Enskilda personliga intervjuer genomfördes med 

kontorschefer och enskild telefonintervju med kvalitetsansvarig som arbetar med uppsökande 

kundtjänst. Fokusgruppintervju gjordes med anställda i avdelningen Kundrelationer (Kund-

relationer), vilka tillika är klagomålsansvariga. 

 

De enskilda personliga intervjuerna gjordes med kontorschefen i Köping Jonas Ribbholm och 

kontorschefen i Västerås Ulf Ottosson. Det finns både för- och nackdelar med att genomföra 

enskilda personliga intervjuer. 

Fördelar är: 

 Det är en flexibel metod eftersom det är möjligt att koncentrera frågorna på ett visst 

område eller utgå från ett mer allmänt förhållningssätt. 

 Det går att utreda olika nivåer inom en organisation oavsett dess storlek. 

 Det är en välkänd och accepterad metod. (Cassel, 2004, s. 21) 

Nackdelar är: 

 Det är tidskrävande. 

 Det kan genereras mycket information som inte alltid är relevant. 

 Den som svarar kanske inte vill prata om ämnet. (Cassel, 2004, s. 21) 

Under intervjuerna hade intervjuaren nackdelarna i åtanke. Tidsmässigt var avsikten att hålla 

intervjuerna till en timme men de pågick något längre. Tidskillnaden var dock minimal och 

var därför inte ett problem. Intervjuaren hade också som avsikt att hålla intervjun till ämnet 

för att undvika irrelevant information och det var i de flesta fall möjligt. I vissa fall 

genererades däremot information som inte var nödvändigtvis relevant för uppsatsen. Det 

gällde exempelvis hur kundnöjdhetsundersökningar genomförs. Intervjuaren ville dock inte 

avbryta den intervjuade för att undvika att denne inte skulle vilka prata ytterligare om ämnet. 

De som intervjuades var mycket villiga att prata om missnöjeshantering och positivt inställda 

till intervjun. Det var därför inga problem med att de som svarade inte skulle vilja prata om 

ämnet. 
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Den enskilda telefonintervjun genomfördes med kvalitetsansvarige som arbetar med 

uppsökande kundtjänst Samuel Kammensjö. Det finns även för- och nackdelar med enskilda 

telefonintervjuer. 

Fördelar är: 

 Det är mindre kostsam och tidskrävande. Intervjuaren behöver exempelvis inte resa till 

den som ska intervjuas. 

 Den intervjuade påverkas inte av exempelvis personliga egenskaper hos intervjuaren 

såsom kön, ålder och etnisk bakgrund. (Bryman & Bell, 2005, s. 140) 

Nackdelar är: 

 Det är svårt att avgöra om det talas med rätt person. 

 Det är inte möjligt att se personen som intervjuas. Intervjuaren kan då inte reagera på 

den svarandes ansiktsuttryck vid exempelvis en fundering. (Bryman & Bell, 2005, s. 

140) 

Intervjuaren hade nackdelarna i åtanke när intervjun genomfördes. Det var inte svårt att 

avgöra om det var rätt person som intervjuades eftersom kontakt hade hafts via telefon 

tidigare och telefonnumret gick direkt till den intervjuade. Intervjuaren var förberedd på att 

förklara med ord om eventuella oklarheter uppstod. Det var ändå svårt att avläsa den inter-

vjuades reaktioner på olika frågor och funderingar uppstod ibland som var svåra att klargöra. 

De frågor som ställdes besvarade däremot och därför var det inte ett större problem. 

 

Fokusgruppintervjun gjordes med klagomålsansvariga Ulrika Arehag, Ann-Britt Holm (chef) 

och Åsa Sommensjö. Det finns även för- och nackdelar med att genomföra fokusgrupp-

intervjuer. 

Fördelar är: 

 De som svarar kan hjälpa varandra och då komma fram till resonemang som inte hade 

framgått i en enskild intervju. 

 Den är tidseffektiv eftersom flera kan intervjuas. (Bryman & Bell, 2011, s. 504) 

Nackdelar är: 

 En deltagare kan påverka en annan deltagares åsikter. 

 De som svarar kanske inte har mod eller möjlighet att uttrycka egna åsikter på grund 

av övriga deltagare. (Bryman & Bell, 2011, ss. 515-516) 
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Under intervjun hade intervjuaren nackdelarna i åtanke. I de fall någon inte hade fått uttrycka 

en åsikt eller liknande svar angivits var intervjuaren beredd att fråga en specifik deltagare om 

dennes åsikt. Det upplevdes inte under intervjun att de som svarade inte uttryckte sina åsikter 

eller att deras åsikter påverkades av varandra. Intervjuaren behövde därför inte fråga en 

specifik deltagare om dennes åsikt. 

2.5 Urval 

SEB valdes som studieobjekt på grund av dels deras satsning på sociala medier och dels för 

att de enligt Svensk Kvalitetsindex haft låga resultat i kundnöjdhet. (Svenskt Kvalitetsindex, 

2011, s. 5) Kontakt togs initialt genom e-post med olika kontorschefer i Mellansverige. Det 

tillfrågades om fokusgruppintervju kunde genomföras med frontpersonal och om enskild 

intervju kunde göras med kontorschef. Det erhölls däremot enbart ett svar där det inte fanns 

möjlighet att genomföra intervju. Personlig kontakt togs därför med lokalkontoren i Köping 

och Västerås. Det var inte möjligt för kontoren att undvara personal för fokusgruppintervju på 

grund av arbete men kontorscheferna kunde medverka. Intervju bokades därför till den 16 

december 2011 med kontorschefen i Köping Jonas Ribbholm respektive kontorschefen i 

Västerås Ulf Ottosson.  

Det togs även kontakt via e-post med kundtjänstchefen Lajla Aganovic och chef för 

uppsökande kundtjänst Samuel Kammensjö. Lajla Aganovic hänvisade vidare till Kund-

relationer. Telefonkontakt togs därför med Kundrelationer som hänvisade att en förfrågan 

skulle skickas via e-post. En förfrågan skickades och denna besvarades med att fokus-

gruppintervju kunde genomföras den 22 december 2011. Deltagarna till intervjun bestämdes 

av Kundrelationer efter tillgänglighet. Samuel Kammensjö var vid kontakttillfället inte 

tillgänglig. Denne besvarade sedan via e-post att intervju kunde genomföras med honom och 

att det skulle ges förslag på tidpunkt. Förslag skickades via e-post men svar erhölls inte därför 

togs kontakt via telefon och intervju bokades till den 19 december 2011. 

De som deltog i intervjuerna var relevanta för studien eftersom samtliga haft kontakt med 

missnöjen. Samuel Kammensjö arbetar specifikt med missnöjen som uttrycks i sociala medier 

och Kundrelationer hanterar missnöjen för hela banken. Kontorscheferna kommer även i 

kontakt med nästan samtliga missnöjen i respektive kontor på lokal nivå. Studien kunde ha 

utökats med svar från frontpersonal däremot var det inte möjligt att genomföra sådana 

intervjuer. Det upplevdes inte som ett problem eftersom kontorscheferna agerar oftast 

tillsammans med frontpersonal när ett missnöje hanteras. 



Missnöjeshantering i svenska banker - En fallstudie av Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 

8 

 

2.6 Utformning av intervjuguide 

Intervjuguiden utformades gemensamt av projektgruppen utifrån missnöjeshanterings-

modellen. Viktiga variabler identifierades i modellen och diskuterades av projektgruppen 

tillsammans med handledaren vid ett flertal tillfällen. Projektgruppen delade upp intervju-

guiden i fem delar: 

 Arbetsroll på banken och definitioner på missnöje och klagomål. 

 Missnöjda kunder och deras egenskaper. 

 Framförande och bemötande av missnöje. 

 Organisationsflödet av missnöjeshantering inom banken. 

 Frågor om förbättring och utveckling. 

Intervjuguiden innehåller en huvudfråga och i förekommande fall en underfråga eller 

stödpunkter för intervjuaren. Stödpunkterna avsåg att hjälpa intervjuaren ifall diskussionen 

avstannade eller inte höll sig till ämnet. Intervjufrågorna anpassades till semistrukturerade 

intervjuer. Frågorna formulerades därför öppet med möjlighet till diskussion. Det gör det 

enklare för de intervjuade att diskutera frågor. (Bryman & Bell, 2011, s. 467) Det finns två 

intervjuguider beroende på vem som intervjuades. Skillnaden är att frågorna antingen ställdes 

i förhållande till andra eller riktad mot de intervjuade. Fråga 11a borttogs också vid fokus-

gruppintervjun. (Se bilaga 1 och 2) 

I tabell 1 anges vilka frågor i intervjuguiderna (bilaga 1 och 2) som mäter de olika delarna i 

kapitel 3 Missnöjeshantering i banker. 

Huvudrubrik i kapitel 

3 Missnöjeshantering i 

banker 

Frågor i enskilda 

intervjuer 

Frågor i fokusgruppintervjun 

Missnöje och klagomål 2 och 2a 2 och 2a 

Kunden 3, 3a, 4, 5, 6 och 6a 3, 3a, 4, 5, 6 och 6a 

Kommunikation 7, 7a och 9 7, 7a och 9 

Word of Mouth 8, 8a och 8b 8, 8a och 8b 

Organisation 10, 11, 11a, 12, 12a, 13, 

13a, 14 och 14a 

10,11, 12, 12a, 13, 13a, 14 och 14a 

 

Tabell 1: Huvudrubrik i kapitel 3 Missnöjeshantering i banker och intervjufrågor, egen utformning 

Intervjuguiden innehöll även en introducerande fråga för att få vetskap om den intervjuades 

roll inom banken: 
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 Beskriv din/er roll i banken? 

Avslutningsvis innehöll den avslutande frågor och stödfrågor: 

 Har arbetsgången gällande missnöjeshantering förändrats under de senaste åren?  

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

 Är det något du saknar eller vill förbättra med missnöjeshanteringen? 

 Varför? Kan ni utveckla? Hur menar du? Kan ni ge exempel? 

Avsikten med de avslutande frågorna och stödfrågorna var att utveckla eller tydliggöra de 

frågor som ställts. 

2.7 Intervjuerna 

En arbetsdag innan genomförandet av respektive intervju skickades e-post med information 

om vad intervjun skulle handla om och exempel på frågor för att de intervjuade skulle kunna 

få vetskap om intervjuns innehåll. (Se bilaga 3)  

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av inspelningsfunktion i mobiltelefon. Det skrevs 

dessutom anteckningar för att lyfta fram det väsentliga i intervjun och ha som stöd vid 

eventuella tekniska problem. Den första och andra intervjun genomfördes av endast en 

gruppmedlem. Den tredje och fjärde intervjun genomfördes gemensamt där den tidigare ej 

medverkande gruppmedlemmen fick leda intervjun medan den andre förde anteckningar.  

I tabell 2 anges information om intervjuerna: 

Intervjuade Antal Tidsåtgång Titel Ort Datum 

Jonas Ribbholm 1 75 min Kontorschef Köping 111216 

Ulf Ottosson 1 65 min Kontorschef Västerås 111216 

Samuel 

Kammensjö 

1 45 min Kvalitetsansvarig 

som arbetar med 

uppsökande 

kundtjänst 

Göteborg 

(via 

telefon) 

111219 

Ulrika Arehag 

Ann-Britt Holm 

Åsa Sommensjö 

3 60 min Klagomålsansvariga Stockholm 111222 

 

 

Tabell 2: Information intervjuer, egen utformning 
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De som intervjuades informerades innan påbörjandet av intervjuerna om undersökningen och 

att den ingick i ett forskningsprojekt. Samtliga intervjuade tillfrågades om de ville bli 

benämnda vid namn, befattning eller anonymt och om intervjun fick spelas in. De intervjuade 

fick sedan berätta om sin roll i banken. 

Första intervjun genomfördes med kontorschefen i Köping Jonas Ribbholm. Intervjun tog 

cirka 75 minuter. Den intervjuade berättade öppet om missnöjeshantering och var positivt 

inställd till intervjun. Alla frågor ställdes inte utan information erhölls ändå. Inspelningen av 

intervjun fungerade och gjorda anteckningar användes enbart i mindre utsträckning vid 

intervjutranskriberingen. 

Andra intervjun genomfördes med kontorschefen i Västerås Ulf Ottosson. Intervjun tog cirka 

65 minuter. Även här berättade den intervjuade öppet om missnöjeshantering och var positiv 

inställd till intervjun. Kontorschefen väntade däremot på ett samtal vilket gjorde att intervjun 

avbröts två gånger. Det upplevdes inte som ett problem eftersom det var korta pauser som inte 

påverkade intervjun. Nästan samtliga frågor ställdes för att erhålla information. Det var inte 

heller några problem med inspelningen av intervjun och nedskrivna anteckningar behövdes 

inte för att genomföra transkriberingen av intervjun. 

Tredje intervjun gjordes med kvalitetsansvarige Samuel Kammensjö via telefon. Intervjun tog 

cirka 45 minuter. Den intervjuade var positiv inställd till intervjun och berättade öppet om 

hantering av missnöje. Intervjun genomfördes däremot via telefon vilket gjorde att det ibland 

var svårt att höra varandra. Det var också svårt att avläsa den intervjuades reaktioner på olika 

frågor och funderingar uppstod ibland som var svåra att klargöra. Alla frågor ställdes inte för 

att erhålla information. Det skedde en inspelning av intervjun men den gruppmedlem som 

hade tillgång till inspelningen transkriberade initialt inte intervjun och delade inte heller med 

sig informationen. Stödanteckningar användes därför för att återskapa informationen. 

Inspelningen erhölls dock sedan i ett sent skede och den information som användes i 

uppsatsen från intervjun kontrollerades gentemot det inspelade materialet. I de fall det var 

nödvändigt gjordes ändringar. Informationen skickades sedan till den intervjuade som 

kommenterade innehållet. Korrigering av informationen gjordes därefter utifrån den inter-

vjuades kommentarer. 

Fjärde och sista intervjun genomfördes med klagomålsansvariga Ulrika Arehag, Ann-Britt 

Holm (chef) och Åsa Sommensjö. Intervjun tog cirka 60 minuter. Det var vid intervjutillfället 

avslappnad miljö och samtliga intervjuade talade öppet om missnöjeshantering. Det upplevdes 
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inga problem med att en chef deltog bland andra anställda. Alla vågade diskutera frågorna 

utan att de intervjuade verkade hämmade. Även här skedde en inspelning av intervjun men 

den gruppmedlem som hade tillgång till inspelningen transkriberade initialt inte intervjun och 

delade inte heller med sig informationen. Stödanteckningar användes därför för att återskapa 

informationen. Inspelningen erhölls dock sedan i ett sent skede och den information som 

användes i uppsatsen från intervjun kontrollerades gentemot det inspelade materialet. I de fall 

det var nödvändigt gjordes ändringar. Informationen skickades sedan till de intervjuade som 

kommenterade innehållet. Korrigering av informationen gjordes därefter utifrån de inter-

vjuades kommentarer. 

Samtliga intervjuade fick information om att de skulle erhålla intervjun i skrift för att 

eventuellt klargöra missförstånd och få godkännande. Intervjuerna som genomfördes med 

kontorscheferna Jonas Ribbholm respektive Ulf Ottosson skickades tre arbetsdagar efter 

intervjun. Båda var på semester vid det tillfället och skulle återkomma senare. Svar erhölls 

däremot aldrig. Intervjuerna med kvalitetsansvarige Samuel Kammensjö respektive klago-

målsansvariga Ulrika Arehag, Ann-Britt Holm och Åsa Sommensjö transkriberades inte 

eftersom den gruppmedlem som hade tillgång till inspelningarna inte delade med sig 

informationen förrän i ett alldeles för sent skede. Den information som användes i uppsatsen 

från dessa två senare intervjuer skickades dock till de intervjuade. Innehållet kommenterades 

och korrigering skedde utifrån kommentarerna. 

2.8 Bearbetning av empiriskt material 

Intervjuinspelningarna som det fanns tillgång till avlyssnades samma dag som intervjuerna 

genomfördes. Informationen sammanställdes sedan tillsammans med förda anteckningar efter 

frågorna i intervjuguiden. Sedan grupperades informationen genom ”klipp och klistra 

metoden”. Det innebär att anteckningar från en intervju klipps och klistras i lämplig 

teoriavdelning. (Wilson, 2003, s. 113) Informationen klipptes och klistrades därför in i lämp-

lig plats utifrån rubrik i kapitel 3 Missnöjeshantering i banker. Materialet renskrevs därefter 

för att ta bort talspråksformuleringar eller upprepningar. Även irrelevant material valdes att 

utelämnas. Intervjuinspelningarna som det inte fanns tillgång till skrevs in med hjälp av 

stödanteckningar i respektive plats utifrån rubrik i kapitel 3 Missnöjeshantering i banker. 

Stödanteckningarna innehöll många gånger enbart stödord och renskrevs till fullständiga 

meningar för att informationen skulle bli förståelig. Även här valdes irrelevant material att 

utelämnas. Inspelningarna erhölls dock slutligen och den information som användes i upp-

satsen från intervjun kontrollerades gentemot det inspelade materialet. I de fall det var 
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nödvändigt gjordes ändringar. Informationen skickades sedan till de intervjuade som 

kommenterade innehållet. Korrigering av informationen gjordes därefter utifrån de inter-

vjuades kommentarer. 

Intervjuresultatet framställdes sedan efter rubrikerna i kapitel 3 Missnöjeshantering i banker. I 

denna angavs även information erhållen från andra källor. Analysen framställdes också efter 

rubrikerna i kapitel 3 Missnöjeshantering i banker. I de fall det var aktuellt framkom även 

rekommendationer. Den genomförda analysen utmynnade i en reviderad missnöjeshanterings-

modell och rekommendationer för SEB. Slutsatserna och rekommendationerna framställdes 

sedan efter rubrikerna i kapitel 3 Missnöjeshantering i banker. I slutsatser presenterades den 

reviderade modellen i form av skillnader, vilket innebar att endast skillnader mellan miss-

nöjeshanteringsmodellen och den reviderade modellen framställdes. De rekommendationer 

som presenterades är slutligen de som betraktades som mest relevanta för SEB.  
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3 MISSNÖJESHANTERING I BANKER 

I detta kapitel anges definition av missnöje och klagomål samt missnöjeshanteringsmodellen som består av fyra 

huvuddelar: Kunden, Kommunikation, Word of Mouth och Organisation. 

3.1 Missnöje och klagomål 

Missnöje är en känsla av att något borde vara bättre medan klagomål är en formell yttring av 

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

framfört konkret missnöje rörande hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt. Allmänna 

synpunkter, generella missnöjesyttringar och missnöjen som har mindre betydelse för kunden 

betraktas inte som klagomål. (FFFS 2002:23) 

3.2 Missnöjeshanteringsmodellen 

3.2.1 Kunden 

3.2.1.1 Kundegenskaper 

Det finns ingen betydelsefull skillnad på kundnöjdhet och hantering av klagomål beroende på 

ålder, kön och tid som kund hos banken. (Duffy, Miller, & Bexley, 2006) Företags klagomåls-

hantering behöver därför inte nödvändigtvis skilja sig beroende på exempelvis kundens ålder, 

kön och tid som kund hos banken. Kvinnor uppfattar vidare hantering av klagomål 

annorlunda än män. Möjligheten att vara delaktig, uttrycka åsikter och ge förslag är viktigt för 

kvinnor vid klagomålshanteringen. Män betraktar däremot inte nämnda faktorer som viktiga. 

(McColl-Kennedy, Daus, & Sparks, 2003) Det antyder att kvinnor kan komma att framföra 

fler klagomål än män eftersom de visar ett större engagemang för klagomål. 

Studie av svenska bankkunder anger att vissa åldersgrupper tenderar att framföra fler klago-

mål än andra åldersgrupper. Kunder i åldrarna 33-47 år och 63-77 år framför fler klagomål än 

kunder i åldersgrupperna 18-32 år och 78 år och uppåt. Klagomålen från åldersgruppen 33-77 

år förs oftast till banken medan övriga åldersgrupper gör det i mindre utsträckning. 

(Galijatovic, Höijer, & Seldus, 2009, ss. 55-56) 

Det är lojala kunder som framför klagomål. (Durand & Eccles, 1998) Lojala kunder har även 

engagerat sig mer i företaget och varit kunder en längre tid. (Robbins & Miller, 2004) Det 

antyder att engagerade kunder är de som utför klagomål. Lojalitet kan påverkas av hur ett 

klagomål hanteras. När klagomålshanteringen avslutats är kundlojalitet i hög grad beroende 

av hur nöjd kunden är efter klagomålet. Det har mindre betydelse om kunden tidigare varit 
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nöjd. Hanteras kundklagomålet på ett felaktigt sätt kommer kundens lojalitet minska och detta 

oavsett om kunden tidigare varit nöjd med företagets tjänster. Den drivande faktorn för 

kundens lojalitet är hur denne upplevt klagomålshanteringen. Det finns till och med en risk att 

kunder som tidigare varit mycket nöjda väljer att lämna företaget. (Homburg & Fürst, 2005) 

Bankkunder har dock en hög grad av lojalitet och ett misstag har inte en negativ påverkan på 

lojaliteten, och det oavsett vilka åtgärder som vidtagits under klagomålshanteringen. (de 

Ruyter & Wetzels, 2000) 

Kunders benägenhet att framföra klagomål påverkas vidare av vilket förhållningssätt kunden 

har till klagomål. Kunder som tror att klagomål inte kommer att leda till någonting handlar 

oftast inte då ett missnöje uppstått. De håller sig passiva och sprider inte klagomål till 

företaget eller tredje parter. Ryktesspridning om företaget sprids sällan från dessa kunder och 

de kan benämnas passiva kunder. (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2006, s. 220) 

De kunder som betraktar klagomål som något positivt klagar flitigt hos företaget vid missnöje. 

Dessa kunder byter oftast inte företag eller vänder sig till tredje parter utan de ger företaget en 

andra chans. Det sprids sällan rykten om företaget från dessa kunder och de kan benämnas 

uttrycksfulla kunder. (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2006, ss. 220-221) 

Kunder som är arga på företaget tenderar att sprida rykten om företaget till släkt och vänner, 

däremot inte lika mycket till tredje parter. Företaget får sällan en andra chans av dessa kunder 

utan de går hellre till konkurrenten och kundgruppen kan benämnas arga kunder. (Zeithaml, 

Bitner, & Gremler, 2006, s. 221) 

Det finns även kunder som tror att klagomål slutligen kommer leda till positiva konsekvenser. 

Dessa kunder klagar därför till företaget och tredje parter. Ryktesspridning om företaget 

sprids från dessa kunder och de kan benämnas klagomålsbenägna kunder. (Zeithaml, Bitner, 

& Gremler, 2006, ss. 220-221) 

3.2.1.2 Anledning till varför kunden uttrycker missnöje 

Kundförväntningar uppfylls inte om kunden upplever missnöje då en tjänst utförs. Kundens 

förväntningar kommer i dessa fall förändras. (Spyrakopoulos & Lewis, 2001) Uppfylls inte 

förväntningarna klagar kunden. (Normann, 1983, s. 38) Studie i Sverige anger att kunder är 

missnöjda eftersom banken gett dålig information, gjort fel eller bemött kunden på ett 

felaktigt sätt. Studien anger också att det bankkunder oftast är missnöjda med är bank- kort 

och konto, rådgivning, lån samt Internettjänster. Anledningen till varför kunder är missnöjda 
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med sina bankkonton kan vara låga räntor. Orsaker till missnöje med Internettjänster kan vara 

tekniska problem och att kunder hanterat koder felaktigt. (Galijatovic, Höijer, & Seldus, 2009, 

ss. 45-46) Internetbanken används av inemot 75 % av alla bankkunder och utav dessa har 

ungefär 12 % en applikation i sin mobil för att utföra bankärenden. (Petersen, 2011) Det 

ställer krav på banker att minska tekniska problem på sina Internettjänster för att undvika 

missnöjda kunder. 

3.2.1.3 Kundförväntan 

Kunden förväntar sig att klagomålshanteringen tas på allvar. Företaget bör se till att 

klagomålshanteringen upplevs som unik och personlig. (Johnston & Mehra, 2002) Lösningen 

är viktigare än processen vid klagomålshantering. Upplevelse av en rättvis lösning efter 

klagomål är viktigare än att inte upprätthålla förväntningar under klagomålsprocessen. En 

kund som blir väl behandlad under klagomålsprocessen kommer inte att känna sig nöjd om 

lösningen inte upplevs som rättvis. En rättvis lösning innebär inte alltid att kunden har rätt. 

Genom att ge information om orsaken till misstaget kan den klagandes syn av orsaker och 

lösning till problemet förändras. Vid tveksamma fall bör dock företaget låta kunden få rätt. 

Företaget bör utgå från att kunden är ärlig och gör ett legitimt klagomål. Utgås det i stället 

från att kunden är oärlig kommer företaget troligtvis att distansera sig från kunden. 

(Andreassen, 2000) 

Rättvisa vid bankers klagomålshantering har däremot mindre påverkan på kundrelationer. Det 

kan bero på att bankkunder har en högre toleransnivå. Begår banken ett misstag accepteras det 

mer än om likande misstag skulle begås inom en annan näringsverksamhet. En förklaring till 

att bankkunder har en högre toleransnivå vid misstag är att det upplevs som svårare att byta 

bank, de har varit kunder relativt länge och ser mer fördelar med att stanna kvar hos banken 

än att lämna den. (de Ruyter & Wetzels, 2000) 

Det är avgörande att ett snabbt svar ges för att en klagande kund ska bli nöjd. (Johnston & 

Mehra, 2002) Kunder bör dessutom få information om varför en viss lösning har bestämts. 

(Robbins & Miller, 2004) Kundnöjdhet påverkas i hög grad av de strategier som en bank 

utnyttjar sig utav. De klagomålshanteringsstrategier som är effektivast för en bank är att 

lyssna empatiskt och åtgärda kundens problem. En ursäkt och kompensation från banken är 

inte lika effektivt. (Duffy, Miller, & Bexley, 2006) Andra studier visar dock att inom bank-

väsendet är en ursäkt viktig under klagomålsprocessen. En sådan ursäkt har större betydelse 

för banker än andra näringsverksamheter. (de Ruyter & Wetzels, 2000) 
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3.2.2 Kommunikation 

3.2.2.1 När kunden vill uttrycka missnöje 

Företag bör uppmuntra kunder till att klaga och det ska vara enkelt att göra det. Ges 

möjligheten till att klaga kan missnöjda kunder förvandlas till lojala kunder. (Johnston & 

Mehra, 2002) Information om hur och var kunden kan framföra sina klagomål bör framgå 

tydligt. I de fall företagets tjänster finns på två eller flera språk bör information finnas på 

samtliga språk. Finns det kunder med speciella behov bör informationen finnas tillgänglig på 

olika sätt. Det ska dessutom inte tas betalt från den som klagar och alla dokument bör skrivas 

på ett lättförståeligt sätt. (Scriabina & Fomiehov, 2005) 

Det bör finnas olika metoder för att föra fram klagomål. Den vanligaste metoden är att kunden 

fyller i ett formulär. Kunden kommer däremot påverkas negativt eftersom metoden är tids-

krävande. (Durand & Eccles, 1998) Banker kan i stället exempelvis underlätta för kunder att 

klaga genom att dela ut broschyrer och sätta upp affischer som indikerar att kommentarer tas 

emot oavsett dess innehåll. Broschyrerna och affischerna bör vara synliga i kontor och i olika 

typer av kommunikationskanaler såsom årsrapporter. (Johnston & Mehra, 2002) 

Klagomål kan framföras via traditionella vägar såsom besök hos företaget eller genom brev 

men även via elektroniska kommunikationskanaler såsom e-post. Kunder har då möjlighet att 

uttrycka missnöjen oavsett plats och tidpunkt. (Mjahed & Triki, 2008) Elektroniska 

kommunikationskanaler som tillhandahålls måste dock vara pålitliga och enkla att använda. 

Kunder måste känna förtroende vid användning av dem och erhålla en positiv upplevelse. 

(Ganguli & Roy, 2011) 

Ledningen bör även engageras i klagomålshanteringen. Det kan genomföras genom att kunder 

och anställda ges möjlighet att kontakta ledningen för att framföra klagomål. Det bör inte 

enbart vara högt prioriterade klagomål, utan även enklare klagomål bör kunna uttryckas till 

ledningen. (Johnston & Mehra, 2002) 

3.2.2.2 Kundbemötande 

Anställdas beteende när de tar emot klagomål är viktig för en god klagomålshantering. 

(Andreassen, 2000) Personlig kontakt bör eftersträvas (Johnston & Mehra, 2002) och 

bankkunder vill att personalen lyssnar empatiskt samt att problemet åtgärdas. Kunden 

eftersträvar inte kompensation eller en ursäkt i lika stor utsträckning. (Duffy, Miller, & 
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Bexley, 2006) Under klagomålsprocessen kan en ursäkt dock vara viktig för bankkunder. (de 

Ruyter & Wetzels, 2000) 

3.2.2.3 Svar till kunden 

När kunden framfört ett klagomål vill denne ha ett snabbt svar. Företaget bör ha en 

klagomålsprocedur som leder till att snabba svar kan ges. Inom 24 timmar bör kunden 

underrättas om att klagomål mottagits. Krävs en undersökning bör svar ges inom 5 dagar. 

(Johnston & Mehra, 2002) I de fall då en snabb lösning inte är möjlig på grund av exempelvis 

juridiska aspekter bör organisationen hålla kunden uppdaterad om processen. (Andreassen, 

2000) 

3.2.3 Word of Mouth 

Kunder kan uppleva att klagomål leder till irritation och bortkastad tid. (Durand & Eccles, 

1998) Det finns vidare kunder som inte klagar även om de förlorat tid och/eller pengar på 

grund av företaget. (Onyeaso, 2007) Kunder vill dock uttrycka ett upplevt missnöje. (Grahn, 

2009) I stället för att klaga till företaget berättas därför missnöjet till släkt och vänner. Det 

leder till att företaget inte får nödvändig information om felaktigheter inom verksamheten. 

(Durand & Eccles, 1998) 

Kunder hade förut färre möjligheter att uttala upplevda missnöjen. Det kunde exempelvis ske 

hos affärsbiträdet inför en mindre grupp människor men i dagsläget kan kunden uttrycka sig 

via Twitter, Facebook, bloggar med mera. Genom sociala medier finns nya och oförutsedda 

möjligheter för kunder att förmedla upplevda missnöjen. Negativ ryktesspridning om företag-

et kan då sträcka sig till en större grupp människor. (Grahn, 2009) Sådan ryktesspridning kan 

av banker undvikas med hjälp av en uppsökande kundtjänst. (Sköld, 2012) 

Företag får bättre tillväxt och därmed möjlighet till ökad vinst om dess kunder rekom-

menderar företaget och dess produkter till andra i sin omgivning. Genom att ha en utvecklad 

service som kan avhjälpa problem i framtiden skapas positiv ryktesspridning. (Grönroos, 

2007, s. 309) Företagets klagomålshantering kommer därmed påverka kunders förväntningar 

och köpbeteende. Det i sin tur påverkar kundernas återköpsbenägenhet och sannolikhet till 

positiv ryktesspridning. (Davidow, 2003) 
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3.2.4 Organisation 

3.2.4.1 Anställda i kontakt med missnöje 

Klagomål bör betraktas som en möjlighet i stället för ett problem. Om företaget betraktar 

klagomål som ett problem kommer syndabockar att sökas vilket inte är bra för nytänkande 

och förbättringar. Betraktas klagomålet som en möjlighet kan företagets rykte, trovärdighet 

och kundnöjdhet utvecklas. (Goleman, Boyatzis och McKee, 2002, refererat i Scriabina & 

Fomiehov, 2005) 

Klagomål bör hanteras både på lokal och på central nivå. En bank kan ha en central nivå som 

behandlar alla inkommande klagomål. Samtidigt bör lokala kontor försöka lösa problemet i 

första hand. En kund ska inte behöva skicka in ett klagomål till central nivå fastän lösning 

kunde ha gjorts på lokal nivå. (Johnston & Mehra, 2002) Genom uppsökande kundtjänst i 

sociala medier kan en bank också hantera klagomål. (Sköld, 2012) 

Anställda bör uppmuntras till att ta initiativ för tillfredställa missnöjda kunder. (Johnston & 

Mehra, 2002) Det bör finnas möjligheter att vidta de åtgärder som är rättvisa beroende på 

situation och kund. (Andreassen, 2000) Problemet ska kunna lösas direkt utan att blanda in 

andra såsom chefer och kompensationer ska kunna utges av anställda. (de Ruyter & Wetzels, 

2000) Anställda måste uppleva att ledningen ser klagomål som något positivt och att de 

särskiljs från disciplinära åtgärder. Det bör inte finnas en rädsla eller obehag hos de som 

hanterar klagomål. (Goleman, Boyatzis och McKee, 2002, refererat i Scriabina & Fomiehov, 

2005) Anställda bör inte oroa sig för att de kommer att straffas för att de går utanför sina 

arbetsbefogenheter när de söker efter en lösning. De ska däremot hålla sig inom de gränser 

som företaget uppställer och passeras gränserna ska ingen anklagas utan bearbetas. (Johnston 

& Mehra, 2002) 

3.2.4.2 Stödfunktioner 

Anställda som arbetar med klagomålshantering bör utbildas inom området eftersom de 

representerar företaget utåt. Chefer på olika nivåer bör också integreras i utbildningen. 

Utbildningen bör leda till att anställda ska kunna använda företagets klagomålshanterings-

principer och att dokumenterade processer efterföljs. Har företaget en välutbildad personal 

finns bättre möjligheter att lösa kunders klagomål. Det leder i slutändan till fler nöjda kunder. 

(Scriabina & Fomiehov, 2005) 
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Det är av vikt för kunden att få snabb service. Banker behöver utveckla system för att hantera 

tillgång, efterfrågan och support. Det beror på att flertalet finansiella tjänster inte kan förvaras 

för att hantera variationer i efterfrågan. Anställda på bankens kundtjänst behöver exempelvis 

support ifall dessa inte kan lösa ett problem självmant. (Lewis, 2004, s. 267) 

3.2.4.3 Informationssystem 

Företag måste utveckla system som anger vad, när och varför något gått fel. Tillsammans med 

ett system som mäter kundnöjdhet kan åtgärder vidtas för att minska antalet missnöjda 

kunder. (Andreassen, 2000) Utvecklingen inom klagomålshanteringsområdet har lett till att 

data- och informationshantering implementerats i datasystem. Det innebär att företags enda 

sätt att effektivt hantera klagomål numera är med hjälp av elektroniska system. (Mjahed & 

Triki, 2008) Företaget bör utveckla elektroniska system som tar hänsyn till hur klagomåls-

kunskap hanteras inom företaget. (Mjahed & Triki, 2008) Klagomålsinformation bör kunna 

införas i automatiska integrerade system för framtida analyser (America, 1996) och de 

klagomål som framförts måste kunna presenteras till olika delar i företaget (Mjahed & Triki, 

2008). 

3.2.4.4 Uppföljning 

Klagomål bör ses om en viktig stöttepelare för verksamhetens framtida framgångar. 

Information om klagomål bör insamlas på central nivå. Hittas en lösning på lokal nivå bör 

information om klagomålet och dess lösning skickas till central nivå. Företaget bör undersöka 

om organisationen har lärt sig något från klagomålet och om det genomförts nödvändiga 

förändringar. Ansvaret för förbättringar och förändringar bör ligga på central nivå. Detsamma 

gäller för analyser av klagomål. (Johnston & Mehra, 2002) Analysen bör leda till att identi-

fiera och åtgärda orsaker till missnöjet. (America, 1996) 

En konsekvent klagomålshantering kan skapas om ansvaret ligger på central nivå. Denna bör 

dokumentera processer och policyn för hur klagomål ska hanteras. Antalet och tidsåtgången 

för klagomål kan då minskas. (Scriabina & Fomiehov, 2005) 

Regelbundna rapporter (minst en gång per månad) bör vidare skickas ut och diskuteras av 

samliga inom företaget. Det är inte bara ledningen och chefer som ska ta del av informa-

tionen, utan även övriga anställda bör ta del av rapporterna. Det kan ske genom möten och att 

de publiceras i nyhetsbrev för anställda. Genom att kommunicera klagomålsinformation kan 

anställda ta del av de problem som företaget upplever och hur de hanteras. (Johnston & 

Mehra, 2002) 
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Kunder känner också ibland att de inte är inblandade i klagomålsprocessen efter att de har 

utfört sitt klagomål. Klagomålsprocessen kan dessutom leda till ytterligare otillfredsställelse 

hos kunden. Företaget bör därför kontakta kunden när processen avslutats. Det som bör 

undersökas vid denna kontakt är hur kunden uppfattat lösningen och vad denne tyckte om 

klagomålsprocessen. (Johnston & Mehra, 2002)  
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4 RESULTAT 

I detta kapitel anges resultat från intervjuerna och erhållen information från andra källor. Kapitlet innehåller en 

kort introduktion om SEB och är därefter uppdelat efter definition av missnöje och klagomål samt 

missnöjeshanteringsmodellens fyra huvuddelar: Kunden, Kommunikation, Word of Mouth och Organisation 

4.1 SEB  

Stockholms Enskilda Bank grundades 1856 (SEB, 2012 A) och fusionerades 1972 med 

Skandinaviska Banken till SEB (SEB, 2012 B). Banken är främst etablerad i Baltikum, 

Norden samt Tyskland och har cirka 4 miljoner privatkunder. SEB har 17 000 medarbetare 

och som vision att vara den mest betrodda partnern för kunder med ambitioner. (SEB, 2011 

A) Banken har en stark inriktning på företags- och investment banking men erbjuder även 

privatpersoner, företag samt institutioner ett brett sortiment av finansiella tjänster. SEB är 

dessutom i fråga om livsförsäkringstjänster en ledande leverantör och finns representerad runt 

om i världen i ett 20-tal länder. (SEB, 2012 C) 

4.2 Missnöje och klagomål 

Missnöje är när kunden upplever att någonting är fel. (Kammensjö, 2011) Det kan vara ett 

allmänt missnöje över dåliga räntor eller långa väntetider i telefonbanken. (Ribbholm, 2011) 

Kunder kan vara missnöjda utan att klaga. (Ottosson, 2011) När kunden agerar på sitt miss-

nöje blir det ett klagomål (Kammensjö, 2011) och avser något konkret som inträffat kunden 

(Arehag, Holm, & Sommensjö, 2011). 

4.3 Missnöjeshanteringsmodellen 

4.3.1 Kunden 

4.3.1.1 Kundegenskaper 

Inom SEB är det gemene man som framför missnöje. (Arehag, Holm, & Sommensjö, 2011) 

Det finns i de flesta fall ingen speciell typ av kund som framför missnöje (Ottosson, 2011) 

utan det är generellt (Ribbholm, 2011). Ingen markant skillnad existerar mellan kön, ålder 

eller typ av person i fråga om att framföra missnöjen. (Ottosson, 2011) En skillnad som 

existerar däremot är att yngre har en benägenhet att framföra fler missnöjen i dagsläget än för 

10 år sedan. De som framför flest missnöjen är vidare de kunder som är allmänt missnöjda. 

Kunden är exempelvis missnöjd med vädret eller på livsmedelsbutiken och för detta missnöje 

vidare till banken. (Ribbholm, 2011) De kunder som framför fler missnöjen än andra är 

dessutom de som gjort placeringar. (Ottosson, 2011)  
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4.3.1.2 Anledning till varför kunden uttrycker missnöje 

SEB:s kunder uttrycker missnöje när deras förväntningar inte uppfylls. (Ottosson, 2011) Det 

kan exempelvis vara på det sättet att kunden tror att lån ska erhållas men sen visar det sig att 

denne inte får lånet och då uppstår missnöje. (Ribbholm, 2011) Kunden kanske också vill 

göra ett enklare ärende i kundtjänsten och förväntar sig en snabb handläggning. Det visar sig 

däremot att det är lång väntetid vilket gör att kundens förväntan bryts och missnöje uppstår. 

(Ottosson, 2011) Kunden blir också missnöjd då denne inte blir bemött på ett korrekt sätt. Det 

kanske är på det sättet att en medarbetare har en dålig dag och bemöter kunden på ett felaktigt 

sätt. (Ribbholm, 2011) Slutligen blir kunden missnöjd när det skett ett handläggningsfel. 

(Arehag, Holm, & Sommensjö, 2011) 

Kunder blir även missnöjda när produkter och tjänster inte fungerar enligt deras förvänt-

ningar. Det som kunden oftast är missnöjd med är tillgänglighet, placeringar och problem med 

kort. Tillgänglighetsproblemet existerar på lokal och central nivå. (Ribbholm, 2011) Det kan 

vara svårt att nå en rådgivare per telefon eller det är långa väntetider i kassan. (Ottosson, 

2011) När kunden ringer till telefonbanken kan denne exempelvis få veta att han eller hon har 

köplats 75. Kunden tror då att denne kommer få vänta länge och väljer att inte dröja kvar. Det 

som kunden inte vet är att det är många som tar emot samtal och därför blir det inte långa 

väntetider. (Ribbholm, 2011) Kunden kan också välja att banken ska ringa åter och behöver 

då inte vänta i telefonkön. (Langlet, 2007) I fråga om placeringar är kunden oftast missnöjd 

med hur aktiemarknaden och konjunkturen utformat sig. Banken kan dock inte påverka hur 

dessa utformar sig däremot gör varje rådgivare en individuell analys av personens ekono-

miska ställning och förväntningar innan en investering genomförs. När det gäller problem 

med kort är det oftast på det sättet att kunden ansett att kortet debiterats felaktigt. I de flesta 

fall löses problemet antingen genom att kunden själv indikerar att denne köpt produkten eller 

att banken upptäcker felaktigheter. (Ribbholm, 2011) 

4.3.1.3 Kundförväntan 

När en kund framför ett missnöje förväntar sig denne att banken är tillmötesgående och att ett 

tillrättaläggande sker. (Ottosson, 2011) I de fall det inte är möjligt att tillmötesgå kunden är 

det viktigt att föra en dialog och förklara varför det förhåller sig på ett visst sätt. (Ribbholm, 

2011) Kunder förväntar sig dessutom ett empatiskt bemötande och förståelse för dennes 

situation. (Ottosson, 2011) Kunden kan också förvänta sig en ursäkt eller kompensation. Det 

viktigaste för kunden är lösningen på klagomålet och inte hur snabbt ett svar erhålls. I vissa 
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fall kan det räcka med en ursäkt och en snabb hantering för att kunden ska bli nöjd. 

(Ribbholm, 2011) 

4.3.2 Kommunikation 

4.3.2.1 När kunden vill uttrycka missnöje 

SEB:s kunder ska enkelt kunna framföra missnöjen. Samtliga bankens dokument ska skrivas 

på ett sådant sätt som ingen kan uppfatta som felaktigt. Dokumenten ska skrivas enkelt, 

personligt och i du-form. Det bör inte heller användas bankuttryck som kunden inte förstår. 

Kunden får självmant välja hur missnöjet ska framföras, denne kan antingen uttrycka det 

skriftligt eller muntligt. Föreligger speciella skäl ska dock missnöjet uttryckas skriftligen. 

(SEB, 2011 B) SEB:s kunder kan framföra missnöje genom att besöka lokalkontoret, ringa, 

skicka brev eller e-post, registrera missnöjet på SEB.se, skriva i sociala medier såsom 

Facebook och Twitter. (Arehag, Holm, & Sommensjö, 2011) Uttrycker kunder missnöje på 

bloggar kan SEB i vissa fall besvara dessa. (Kammensjö, 2011) Även ledningen kan kontaktas 

för att framföra missnöje. Verkställande direktör (VD) kan erhålla missnöjen och då skickar 

denne det vidare till rätt avdelning inom organisationen. (Ribbholm, 2011) SEB gör dessutom 

kontinuerliga kundundersökningar där kunden har möjlighet att framföra egna kommentarer 

om felaktigheter som banken gjort. (Ottosson, 2011) Anställda inom banken har också 

möjlighet att framföra tips om missnöjda kunder. Det sker genom att ett elektroniskt formulär 

fylls i och skickas till Kundrelationer. En avstämning måste i dessa fall alltid göras med den 

missnöjda kunden. (SEB, 2011 B) Kontaktar kunden telefonbanken kan han eller hon bemötas 

på 23 olika språk (SEB, 2012 D) och det kostar i de flesta fall inte kunden något att framföra 

sitt missnöje via de olika kommunikationskanalerna. Väljer kunden däremot att ringa eller 

skicka brev kommer en kostnad att uppstå. Ringer kunden kan denne däremot välja att SEB 

ska kontakta dem åter och då betalar kunden inget för samtalet. (Langlet, 2007) 

4.3.2.2 Kundbemötande 

När ett missnöje framförs bör muntlig kontakt med kunden eftersträvas. Den anställde ska vid 

kontakten med kunden vara professionell (SEB, 2011 C), inte ta det personligt (om det inte är 

just han eller hon det berör) och lyssna på denne. Han eller hon ska få tala till punkt och den 

anställde ska försöka förstå vad denne vill säga. Inga förhastade slutsatser ska göras, den 

anställde ska ställa öppna frågor och inte göra egna värderingar. En noggrann utredning ska 

genomföras och problemet identifieras. Kunden ska vidare mötas med empati och respekt. 

Den anställde ska bekräfta kundens känslor vilket inte innebär att kunden får rätt i sak utan att 
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förståelse visas för att denne haft obehag. I de fall det är nödvändigt ska den anställde 

dessutom be om ursäkt. (SEB, 2011 B) 

4.3.2.3 Svar till kunden 

Det finns inga tidsramar utsedda för när ett svar ska ges till kunden utan det ska ske 

skyndsamt. Inom 1-2 dagar ska kunden däremot få en bekräftelse på att missnöjet mottagits. 

Missnöjen som framförs kan vara av olika karaktär och därför kan tiden för respons variera. I 

vissa fall kan det bli aktuellt att ta hänsyn till juridiska aspekter eller att berörda parter i 

kontoret måste ha en dialog om problemet. (Ottosson, 2011) Det kan även bli på det sättet att 

banken får ta uppgifter och sedan återkomma. (Ribbholm, 2011) Det kan då ta längre tid 

innan ett svar erhålls. (Ottosson, 2011) I vissa fall har det gått en längre period innan kunden 

fått svar och det särskilt när kunden refererat till händelser som inträffat för ett tag sedan. 

(Arehag, Holm, & Sommensjö, 2011) I andra fall är missnöjet inte lika komplicerad och kan 

lösas på en gång eller ett par dagar. (Ribbholm, 2011) Kunden ska däremot alltid då missnöjet 

inte kan lösas på en gång informeras om hur denna ska hanteras (SEB, 2011 C) och hur den 

fortsatta kontakten ska ske (SEB, 2011 B). I de fall kunden inte tillmötesgås ska denne vidare 

informeras skriftligen. (SEB, 2011 C) 

4.3.3 Word of Mouth 

SEB:s kunder kan tycka att det är jobbigt att framföra missnöjen (Arehag, Holm, & 

Sommensjö, 2011) och de kunder som inte uttrycker sitt missnöje till banken agerar genom att 

inte säga något, lämna banken (Ottosson, 2011), sprida det till grannar, vid middagar (Arehag, 

Holm, & Sommensjö, 2011), eller i olika sociala medier (Sköld, 2012). I de fall missnöjet 

sprids påverkas banken negativt och dess varumärke skadas. (Arehag, Holm, & Sommensjö, 

2011) Banken får inte heller reda på missnöjet och då kan förbättringar inte genomföras. 

(Ottosson, 2011) Missnöje som inte uttrycks till banken hanteras på olika sätt. Det finns inget 

uttalat system för att hantera kunder som lämnar banken. Banken kan dock komma att 

kontakta kunden och fråga varför denne väljer att byta bank. Det gäller inte alltid utan bara 

vissa kunder kontaktas. (Ribbholm, 2011) I de fall missnöjet uttrycks på exempelvis en 

middag kan anställda försöka ge en förklaring. (Ottosson, 2011) Uttrycks missnöjet i olika 

sociala medier kan SEB:s uppsökande kundtjänst kontakta personen och försöka hjälpa denne. 

(Sköld, 2012) 
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4.3.4 Organisation 

4.3.4.1 Anställda i kontakt med missnöje 

Inom SEB är det lika viktigt att ta hand om en missnöjd kund som att anskaffa en ny kund och 

banken prioriterar hantering av missnöje högt. (Ribbholm, 2011) Det anses inom banken att 

det är bra (Ottosson, 2011) och fint (Arehag, Holm, & Sommensjö, 2011) att kunder framför 

missnöjen. Banken har möjlighet att göra något, förklara och förbättra sig när ett missnöje 

framförs. (Ottosson, 2011) Anställda har även möjlighet att lära sig mycket. (Kammensjö, 

2011) Det kan exempelvis vara på det sättet att kunden påpekar något självklart som banken 

förbisett eftersom den blivit hemmablind. (Ottosson, 2011) Det är vidare en utmaning att 

vända en missnöjd kund till en nöjd kund (Ribbholm, 2011) och det är inte jobbigt att hantera 

ett missnöje utan roligt (Kammensjö, 2011). I de allra flesta fall uppstår ett positivt utbyte vid 

missnöjeshanteringen. (Ottosson, 2011) En missnöjd kund tar däremot mycket energi från 

anställda. Uttrycker en kund flera missnöjen under en kort period kan banken dessutom inte 

göra särskilt mycket åt det. (Ribbholm, 2011) Missnöjeshanteringen i fråga om klagomål kan 

också vara krävande på grund av mycket dokumentation. (Ottosson, 2011) 

SEB mottager missnöje på lokal och central nivå. Uttrycks missnöjet på lokal nivå ska i första 

hand anställd i frontpersonalen bemöta det själv. (Ottosson, 2011) I de fall den anställde inte 

kan lösa problemet vänder sig denne till kontorschefen men oftast hamnar missnöjet ändå hos 

kontorschefen. (Ribbholm, 2011) Den anställde och kontorschefen diskuterar nämligen hur 

missnöjet ska hanteras. Kontorschefen kan därefter komma att träffa kunden själv eller 

tillsammans med medarbetaren. Kunder kan även ibland ta direkt kontakt med kontorschefen i 

stället för den som anses ha gjort fel för att undvika konfrontation med denna. (Ottosson, 

2011) Kontorschefen medverkar i hur det ska ageras och beslutas på lokal nivå. I de fall 

anställd och kontorschef inte kan lösa missnöjet vänder sig de till Kundrelationer på central 

nivå. (Ribbholm, 2011) Kundrelationer har sedan en dialog med kontoret under resterande del 

av processen. (Arehag, Holm, & Sommensjö, 2011) 

Uttrycks missnöjet på central nivå till kundtjänst ska frontpersonal där i första hand hantera 

missnöjet. (SEB, 2011 B) I de fall kunden framför missnöje till Kundrelationer kontaktas 

berört lokalkontor eftersom varje kund tillhör ett sådant. Anledningen är att det på lokal nivå 

kanske innehas mer kännedom om kundens situation och om det blir fråga om kompensa-

tioner ska denna kostnadsföras hos lokalkontoret. (Ottosson, 2011)  
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I de fall missnöjet uttrycks i sociala medier kan kunden komma att kontaktas av bankens 

uppsökande kundtjänst som består av ett team (egen anmärkning frontpersonal). (Sköld, 2012) 

Det är team medlemmarna som ska hantera missnöjet i första hand och vid osäkerhet kan de 

vända sig till sin närmaste chef. (Kammensjö, 2011) 

I vissa fall måste missnöjet skickas vidare till Kundrelationer och det är när missnöjet kommit 

till banken genom Finansinspektionen eller Konsumentombudsmannen. Även när missnöjet är 

ställt till ledningen eller huvudkontoret ska denna skickas vidare till Kundrelationer. (SEB, 

2011 B) 

Frontpersonal har också rätt att ersätta en kund upp till tusen kronor utan att behöva ta kontakt 

med närmaste chef. Ersättningsnivågränser för kompensationer varierar därefter beroende på 

nivå inom banken. (SEB, 2011 B) 

4.3.4.2 Stödfunktioner 

Inom SEB genomgår varje nyanställd en interaktiv utbildning i kundnöjdhet. (Ribbholm, 

2011) Ingen konkret utbildning genomförs sedan i missnöjeshantering. (Arehag, Holm, & 

Sommensjö, 2011) Varje anställd lär sig i stället att hantera missnöje genom erfarenheter. På 

personalmöten diskuteras också olika frågor som rör missnöje. (Ribbholm, 2011) Uppsökande 

kundtjänst arbetar också med workshops där olika händelser studeras. (Kammensjö, 2011) I 

de fall missnöjet inte kan lösas kan stöd eftersökas när som helst från Kundrelationer 

(Ribbholm, 2011) som sedan ger stöd under hela missnöjeshanteringsprocessen (Arehag, 

Holm, & Sommensjö, 2011). 

4.3.4.3 Informationssystem 

Inom SEB ska generellt tyckande om banken, reklamationer samt klagomål registreras i 

informationssystemet Ormis. (SEB, 2011 B) Allmänna missnöjen som exempelvis rör banker 

i största allmänhet dokumenteras däremot inte. (Ottosson, 2011) Kundmöten i fråga om 

ekonomisk rådgivning dokumenteras vidare i en separat (Arehag, Holm, & Sommensjö, 2011) 

elektronisk kundjournal. På det sättet kan andra anställda veta vad kunden har pratat om vid 

kundmötet. Varje månad erhålls dessutom rapporter om kundnöjdhet och tillgänglighet. 

(Ribbholm, 2011) 

4.3.4.4 Uppföljning 

Inom SEB ska generellt tyckande om banken, reklamationer samt klagomål registreras i 

Ormis. (SEB, 2011 B) Hur missnöjet hanterats dokumenteras vidare i Ormis. (Arehag, Holm, 
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& Sommensjö, 2011) Missnöjen som införts i Ormis sammanställs (Ribbholm, 2011) och 

analyseras centralt (Arehag, Holm, & Sommensjö, 2011). I de fall det är fråga om ett 

förekommande problem försöker banken hantera det centralt. (Ribbholm, 2011) SEB har även 

klagomålspolicy som anger att bankens ledning ska anta instruktioner och förfaranden för 

missnöjeshantering. (SEB, 2011 C) Instruktioner och förfaranden för missnöjeshantering finns 

i internt system. (SEB, 2011 B) Varje månad erhålls vidare rapporter om kundnöjdhet och 

tillgänglighet. (Ribbholm, 2011) I kundnöjdhetsundersökningarna kan information om 

felaktigheter som banken gjort framföras. (Ottosson, 2011) Rapporterna diskuteras på 

personalmöten men de finns även tillgängliga i Ormis. (Ribbholm, 2011) Det genomförs även 

återkopplingar inom bankens avdelningar både lokalt (Ottosson, 2011) och centralt (Arehag, 

Holm, & Sommensjö, 2011) om hur ett missnöje hanterats. Ingen uppföljning görs med 

kunden på lokal nivå. Missnöjet anses utagerat då den har blivit löst med kunden. Det finns 

inte tid och resurser för att genomföra uppföljningar lokalt. (Ribbholm, 2011) 
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5 ANALYS 

I detta kapitel anges analys. Kapitlet är uppdelat efter definition av missnöje och klagomål samt 

missnöjeshanteringsmodellens fyra huvuddelar: Kunden, Kommunikation, Word of Mouth och Organisation. 

5.1 Missnöje och klagomål 

Missnöje är enligt teori en känsla av att något borde vara bättre medan klagomål är en formell 

yttring av missnöje. (Nationalencyklopedin, 2011). Finansinspektionen definierar klagomål 

som ett framfört konkret missnöje rörande hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt. 

Allmänna synpunkter, generella missnöjesyttringar och missnöjen som har mindre betydelse 

för kunden betraktas inte som klagomål. (FFFS 2002:23) Inom SEB är missnöje när kunden 

upplever att något är fel (Kammensjö, 2011) och är exempelvis ett allmänt missnöje över 

dåliga räntor eller långa väntetider i telefonbanken (Ribbholm, 2011). Kunden kan dessutom 

vara missnöjd utan att klaga. (Ottosson, 2011) Missnöje är därför upplevelsen av att något 

borde vara bättre och avser exempelvis allmänna synpunkter eller generella missnöjes-

yttringar. Missnöjet behöver dessutom inte ha yttrats formellt. Klagomål är i SEB när kunden 

råkat ut för något konkret (Arehag, Holm, & Sommensjö, 2011) och agerar på sitt missnöje 

(Kammensjö, 2011). Klagomål är därför när kunden framför ett konkret missnöje till banken 

och blir på det sättet formellt. Överensstämmelse finns därmed mellan teori och SEB. Det 

omnämns visserligen inget om att missnöjen som har mindre betydelse för kunden inte 

betraktas som klagomål. Det angavs däremot endast exempel och därför kan inte slutsatsen 

göras att sådana typer av missnöjen betraktas som klagomål. 

5.2 Missnöjeshanteringsmodellen 

5.2.1 Kunden 

5.2.1.1 Kundegenskaper 

Missnöjeshanteringsmodellen indikerar att det inte finns någon betydelsefull skillnad på 

kundnöjdhet och hantering av klagomål beroende på ålder, kön och tid som kund hos banken. 

(Duffy, Miller, & Bexley, 2006) Klagomålshanteringen behöver därför inte nödvändigtvis 

skilja sig beroende på exempelvis kundens ålder, kön eller tid som kund hos banken. SEB 

utgår ifrån att gemene man framför missnöje. (Arehag, Holm, & Sommensjö, 2011) Det 

förekommer att vissa typer av kunder utför fler missnöjen än andra (Ottosson, 2011; 

Ribbholm, 2011) men utgångspunkten är att det är generellt (Ribbholm, 2011) vilken typ av 

kund som uttrycker missnöje. SEB hanterar därför inte missnöje olika beroende på kunden 
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ålder, kön och tid som kund hos banken. Det finns därmed ingen skillnad mellan modellen 

och situationen inom SEB. 

Modellen anger vidare att vissa typer av kunder kan komma att framföra fler klagomål än 

andra. Kvinnor framför möjligen fler klagomål än män eftersom de engagerar sig mera i fråga 

om klagomål (McColl-Kennedy, Daus, & Sparks, 2003) och vissa åldersgrupper framför fler 

klagomål än andra (Galijatovic, Höijer, & Seldus, 2009, ss. 55-56). Det är också lojala kunder 

som framför klagomål. (Durand & Eccles, 1998) Lojala kunder har engagerat sig mer i 

företaget och varit kunder en längre tid. (Robbins & Miller, 2004) Det antyder att engagerade 

kunder är de som utför klagomål. Inom SEB är det i de flesta fall ingen speciell typ av kund 

som framför missnöje (Ottosson, 2011) dock framför kunder som är allmänt missnöjda 

(Ribbholm, 2011) eller gjort placeringar (Ottosson, 2011) fler missnöjen än andra. Kunder 

som är allmänt missnöjda kommer inte enbart att framföra sitt missnöje till SEB utan de 

kommer att föra vidare denna eftersom de agerar på det sättet. SEB har därför kunder som är 

villiga att framföra missnöjen men som också kommer sprida detta missnöje till andra. 

Modellen anger att dessa typer av kunder betraktas som klagomålsbenägna eftersom dessa 

gärna framför klagomål till företaget och sprider rykten om denna till andra. (Zeithaml, 

Bitner, & Gremler, 2006, ss. 220-221) 

Kunder som gjort placeringar framför också fler missnöjen än andra. (Ottosson, 2011) Lojala 

kunder har engagerat sig mer i företag och genom att göra placeringar engagerar sig kunden 

mer inom banken. Det är därför lojala engagerade kunder som framför fler missnöjen än 

andra. Kön och ålder har ingen betydelse i fråga om att framföra fler missnöjen eller inte. 

(Ottosson, 2011) Det har däremot skett en skillnad i jämförelse med 10 år sedan. Yngre har 

börjat framföra fler missnöjen än förut. (Ribbholm, 2011) Det innebär inte att yngre framför 

fler missnöjen än andra. En viss åtskillnad existerar därmed mellan missnöjeshanterings-

modellen och SEB. Kundvariabler såsom kön och ålder har nämligen ingen betydelse för om 

kunden framför fler missnöjen eller inte. 

Kundvariablerna kön och ålder har ingen betydelse för om det framförs fler missnöjen eller 

inte hos SEB. (Ottosson, 2011) Missnöjeshanteringen behöver därför inte rikta sig mot ett 

specifikt kön eller en specifik ålder. Lojala kunder har däremot varit kunder en längre tid och 

det är lojala engagerade kunder som framför missnöjen hos SEB. Banken skulle därför kunna 

inrikta hanteringen av missnöje till dessa kunder. Modellen indikerar visserligen att det inte är 

nödvändigt (Duffy, Miller, & Bexley, 2006) och dessutom har bankkunder en hög grad av 
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lojalitet som inte påverkas negativt om banken begår ett misstag, och det oavsett vilka 

åtgärder som vidtas under klagomålshanteringen (de Ruyter & Wetzels, 2000). Anledningar 

till att anpassa sin missnöjeshantering till denna grupp kan dock vara att undvika problem 

med kundrelationen eller ge kunden en bättre tjänst. 

5.2.1.2 Anledning till varför kunden uttrycker missnöje 

Missnöjeshanteringsmodellen anger att kunder blir missnöjda när dennes förväntningar inte 

uppfylls (Normann, 1983, s. 38), banken gett felaktig information, gjort fel eller bemött 

kunden på ett felaktigt sätt (Galijatovic, Höijer, & Seldus, 2009, s. 46). Det existerar en viss 

överensstämmelse här mellan modellen och SEB eftersom dess kunder blir missnöjda när 

förväntningar inte uppfylls (Ottosson, 2011), de bemötts på ett felaktigt sätt (Ribbholm, 2011) 

eller banken gjort fel (Arehag, Holm, & Sommensjö, 2011). Bankens agerande i fråga om att 

ge felaktig information verkar dock inte vara orsak till varför SEB:s kunder blir missnöjda. 

Kunden blir missnöjd när produkten eller tjänsten inte fungerar enligt förväntan. Det 

bankkunder oftast är missnöjda med enligt modellen är bank- kort och konto, rådgivning, lån 

samt Internettjänster. Orsak till missnöje med Internettjänster kan vara tekniska problem. 

(Galijatovic, Höijer, & Seldus, 2009, ss. 45-46) Flertalet bankkunder använder sig i dagsläget 

av Internettjänster (Petersen, 2011) och därför ställs krav på att minska tekniska problem för 

att undvika missnöje. Inom SEB är kunder oftast missnöjda med tillgänglighet, placeringar 

och bankkort. (Ribbholm, 2011) Det bankkunder oftast är missnöjda med skiljer sig därmed 

markant mellan missnöjeshanteringsmodellen och SEB. Bankkort är det enda som stämmer 

överens medan tillgänglighet och placeringar inte alls är något kunder ofta är missnöjda med 

enligt modellen. SEB:s kunder verkar dessutom inte ofta vara missnöjda med bankkonton, 

rådgivning, lån och Internettjänster. De tekniska krav som ställs på Internettjänster verkar 

därför inte vara ett problem för banken. 

SEB bör fokusera på att förbättra de tre områdena kunder oftast är missnöjda inom. 

Tillgängligheten i telefonbanken kan exempelvis förbättras genom att ange väntetid i stället 

för köplats. Kunderna kan även informeras tydligare om att det är möjligt att banken ringer 

åter och då behöver inte kunden vänta i telefonkön. Problem med placeringar kan förbättras 

genom att ge tydligare information till kunden om vilka risker som är involverade med dessa. 

Slutligen kan problem med bankkort minskas om återkommande problem med kortet 

identifieras och åtgärdas. Det kanske är på det sättet att kunden ofta får problem i vissa 
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butiker och då bör banken fokusera på att identifiera orsaker till varför problemet uppstår i 

dessa butiker samt åtgärda detta. 

5.2.1.3 Kundförväntan 

Missnöjeshanteringsmodellen anger att kunden förväntar sig att klagomålshanteringen tas på 

allvar. Företag bör se till att deras klagomålshantering upplevs som unik och personlig. 

(Johnston & Mehra, 2002) Inom SEB finns en medvetenhet om att anställda inom banken ska 

möta kunden med empati och visa förståelse för dennes situation. (Ottosson, 2011) Det 

indikerar att klagomålshanteringen tas på allvar och att den blir unik samt personlig. 

Lösningen är vidare enligt modellen viktigare än processen vid klagomålshantering. Upp-

levelse av en rättvis lösning efter klagomål är viktigare än att inte upprätthålla förväntningar 

under klagomålsprocessen. En rättvis lösning innebär inte alltid att kunden har rätt. Genom att 

ge information om orsaken till misstaget kan den klagandes syn av orsaker och lösning till 

problemet förändras. Vid tveksamma fall bör dock företaget låta kunden få rätt. (Andreassen, 

2000) Lösningen är viktig för SEB:s kunder eftersom de förväntar sig ett tillrättaläggande 

(Ottosson, 2011). Den lösning som banken ger innebär inte alltid att kunden haft rätt eftersom 

det inte i alla situationer är möjligt att tillmötesgå kunden. I dessa fall för banken en dialog 

med kunden samt ger en förklaring. (Ribbholm, 2011) SEB kan på det sättet ge information 

om orsaker till misstaget som kan ändra den missnöjdes syn på orsaker och lösning till 

problemet. Överensstämmelse finns därmed i viss mån mellan missnöjeshanteringsmodellen 

och situationen inom SEB. Det framgår dock inte av studien att SEB i tveksamma fall låter 

kunden få rätt eller att lösningen ska vara rättvis. Anledningen kan vara att banken betraktar 

det som en självklarhet att kunden ska få en rättvis lösning och rätt i tveksamma fall. Det kan 

samtidigt vara på det sättet att banken inte är medveten om detta. Rättvisa vid bankers 

klagomålshantering har visserligen mindre påverkan på kundrelationer (de Ruyter & Wetzels, 

2000) men är ändå något företag bör ha i åtanke när en lösning ges (Andreassen, 2000). 

Kunden bör också få rätt i tveksamma fall eftersom företaget bör utgå från att kunden är ärlig 

och gör ett legitimt klagomål. Utgås det i stället från att kunden är oärlig kommer företaget 

troligtvis att distansera sig från kunden. (Andreassen, 2000) SEB bör därför eftersträva en 

rättvis lösning och ge kunden rätt i tveksamma fall för att relationen till kunden inte ska 

försämras. 

Det är enligt missnöjeshanteringsmodellen avgörande att ett snabbt svar ges för att en 

klagande kund ska bli nöjd. (Johnston & Mehra, 2002) Kunder bör dessutom få information 

om varför en viss lösning har bestämts. (Robbins & Miller, 2004) Det är för SEB:s kunder 
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viktigare med lösningen än ett snabbt svar. I vissa fall kan det räcka med en snabb hantering 

för att kunden ska bli nöjd. (Ribbholm, 2011) Det existerar därmed en skillnad på när SEB:s 

kunder vill ha ett snabbt svar eller inte. Anledningen kan vara att det är fråga om olika grader 

av missnöje. Svårare missnöjen kanske kunden vill ha en god lösning på i stället för ett snabbt 

svar medan enklare missnöjen kanske denne vill få hanterade på ett snabbt sätt. SEB:s kunder 

får vidare en förklaring om deras missnöje inte kan tillmötesgås (Ribbholm, 2011) och 

därmed information om varför en lösning bestämts. Det finns därmed viss överensstämmelse 

mellan modellen och situationen inom SEB. Ett snabbt svar är dock inte alltid nödvändigt för 

att kunden ska bli nöjd. 

Missnöjeshanteringsmodellen anger att de klagomålshanteringsstrategier som är effektivast 

för en bank är att lyssna empatiskt och åtgärda kundens problem. En ursäkt och kompensation 

är inte lika effektivt. (Duffy, Miller, & Bexley, 2006) Andra studier visar dock att inom 

bankväsendet är en ursäkt viktig under klagomålsprocessen. (de Ruyter & Wetzels, 2000) 

SEB:s kunder ska bemötas med empati (Ottosson, 2011) men de får inte alltid sina problem 

åtgärdade eftersom banken inte alltid tillmötesgår kunden (Ribbholm, 2011). Det kan 

visserligen vara effektivast för banken att alltid åtgärda kundens problem men det kan finnas 

situationer då det inte är möjligt. SEB:s kunder kan förvänta sig en ursäkt eller kompensation. 

I vissa fall vill kunden bara ha en ursäkt och en snabb hantering. (Ribbholm, 2011) Det är 

därmed för SEB inte alltid effektivast att lyssna empatisk och åtgärda kundens problem. 

Situationer kan uppstå då kunden exempelvis blir nöjd med en ursäkt eller kompensation. Den 

missnöjeshanteringsstrategi som bör användas beror därför i hög grad på vilken lösning 

kunden eftersträvar. Det finns därmed endast begränsad överensstämmelse mellan modellen 

och SEB. Empatisk bemötande och en ursäkt förekommer i enlighet med modellen men den 

missnöjeshanteringsstrategi som är effektivast beror på vad kunden vill ha för lösning. 

5.2.2 Kommunikation 

5.2.2.1 När kunden vill uttrycka missnöje 

Företag ska enligt missnöjeshanteringsmodellen uppmuntra kunder till att klaga och det ska 

vara enkelt att göra det. (Johnston & Mehra, 2002) Tydlig information bör framgå om var och 

hur kunden kan framföra klagomål. Informationen bör vara lättförståelig, tillgänglig på olika 

sätt och finnas i olika språk om företagets tjänster finns på två eller flera språk. Det ska 

dessutom inte tas betalt ifrån den som klagar. (Scriabina & Fomiehov, 2005) Inom SEB finns 

en medvetenhet om att det ska vara enkelt att framföra missnöjen och att dokument ska 
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skrivas på ett lättförståeligt sätt. Kunden kan även i de flesta fall välja om denne ska framföra 

missnöjet muntligen eller skriftligen men föreligger speciella skäl måste det framföras 

skriftligen. (SEB, 2011 B) Missnöjet kan uttryckas genom många olika kommunikations-

kanaler. (Arehag, Holm, & Sommensjö, 2011; Kammensjö, 2011) SEB:s kunder kan därmed 

enkelt uttrycka ett missnöje samt tydligt få reda på var och hur denne ska framföra ett 

missnöje. Kontaktas telefonbanken kan kunden dessutom bemötas på 23 olika språk (SEB, 

2012 D) och de kommunikationskanaler som kan användas är i de flesta fall kostnadsfria. 

Väljer kunden att ringa eller skicka brev kommer det däremot att kosta. Telefonkostnaden kan 

emellertid elimineras om kunden väljer att banken ska ringa åter. (Langlet, 2007) 

Portokostnaden tas inte heller av banken utan av en extern part. Kunder kan därmed vända sig 

till banken på olika språk och behöver egentligen inte betala något till denna. Modellen 

överensstämmer därför i stort sätt med situationen inom SEB. Föreligger dock speciella skäl 

måste missnöjet framföras skriftligen. Kunden väljer kanske då att inte framföra denna 

eftersom han eller hon anser att det är bevärligt att göra på det sättet. Kunder anser nämligen 

att det är tidskrävande att fylla i formulär. (Durand & Eccles, 1998) Det kan göra att kunder 

får svårare att uttrycka vissa missnöjen. Banken bör försöka underlätta för kunden även i 

dessa fall att framföra missnöjet. Det kan exempelvis ske genom att ge stöd åt den missnöjde 

när missnöjet skrivs. 

Olika metoder för att framföra klagomål bör även enligt missnöjeshanteringsmodellen 

existera. Det kan exempelvis framföras klagomål genom formulär (Durand & Eccles, 1998), 

besök hos företaget, brev och kontakt via elektroniska kommunikationskanaler (Mjahed & 

Triki, 2008). Även broschyrer och affischer kan användas som indikerar att kommentarer tas 

emot oavsett dess innehåll. (Johnston & Mehra, 2002) Kunder och anställda bör dessutom 

kunna kontakta ledningen för att framföra klagomål, oavsett dess grad. (Johnston & Mehra, 

2002) Det finns olika sätt för SEB:s kunder att framföra missnöjen. Kunden kan besöka 

lokalkontoret, ringa, skicka brev eller e-post, registrera missnöjet på SEB.se, skriva i sociala 

medier såsom Facebook och Twitter. (Arehag, Holm, & Sommensjö, 2011) Missnöjen kan 

dessutom uttryckas på bloggar och i vissa fall besvaras dessa. (Kammensjö, 2011) Det är även 

möjligt för kunder att kontakta ledningen för att framföra missnöjen. Ledningen kommer 

däremot inte att hantera denna utan skicka den vidare till rätt avdelning inom banken. 

(Ribbholm, 2011). Anställda kontaktar inte ledningen för att tipsa om kunder som är miss-

nöjda utan detta sker till Kundrelationer (SEB, 2011 B). Modellen och situationen inom SEB 

överensstämmer därmed till stor del. Användandet av broschyrer och affischer är däremot 
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något som inte förespråkas av banken. Anställda kontaktar vidare inte heller ledningen för att 

framföra missnöjen. Kunder kan visserligen kontakta ledningen men denna kommer att skicka 

missnöjet vidare till annan avdelning inom banken. Det har därför mindre betydelse om 

kunden faktiskt kontaktar ledningen eftersom denne inte kommer att bemötas av denna. 

Möjligheten att framföra missnöje till ledningen är därför begränsad. Modellen utökas 

därutöver med ytterligare metoder. Kunder kan ringa till banken och anställda tipsa om 

missnöjda kunder till Kundrelationer. 

De elektroniska kommunikationskanaler som tillhandahålls måste vidare enligt modellen vara 

pålitliga och enkla att använda. Kunder måste känna förtroende vid användning av dem och 

erhålla en positiv upplevelse. (Ganguli & Roy, 2011) SEB:s kunder kan uttrycka missnöjen 

genom registrering på SEB.se, e-post och sociala medier. (Arehag, Holm, & Sommensjö, 

2011; Kammensjö, 2011) De elektroniska kommunikationskanalsmetoder som SEB:s kunder 

har till förfogande är för den datorvane enkla att använda. Det är även välkända elektroniska 

kommunikationskanaler och därför kan kunden känna förtroende vid användning av dem. 

Inga oförväntade resultat kommer nämligen att uppstå och kunden får då en positiv 

upplevelse. Missnöjeshanteringsmodellen stämmer därmed överens med hur det föreligger 

hos SEB. 

5.2.2.2 Kundbemötande 

Missnöjeshanteringsmodellen indikerar att anställdas beteende när de tar emot klagomål är 

viktig för en god klagomålshantering. (Andreassen, 2000) Personlig kontakt bör eftersträvas 

(Johnston & Mehra, 2002) och bankkunder vill att personalen lyssnar empatiskt samt att 

problemet åtgärdas. Kunden eftersträvar inte kompensation eller en ursäkt i lika stor 

utsträckning. (Duffy, Miller, & Bexley, 2006) Under klagomålsprocessen kan en ursäkt dock 

vara viktig för bankkunder. (de Ruyter & Wetzels, 2000) Inom SEB finns en medvetenhet om 

att den anställdes beteende är viktig vid mottagande av missnöje. Den som tar emot missnöjet 

ska nämligen försöka ta muntlig kontakt, vara professionell, (SEB, 2011 C) inte ta det 

personligt (om det inte berör denne) och lyssna på kunden. Den missnöjde ska också bemötas 

med empati, respekt och förståelse. I de fall det behövs ska kunden få en ursäkt. (SEB, 2011 

B) Kunder förväntar sig därmed en ursäkt i vissa fall, vilket visar att en sådan är viktig för 

denne. Problemet ska vidare identifieras och inga förhastade slutsatser ska göras. (SEB, 2011 

B) Genom att göra detta undersöker banken hur kundens problem ska lösas. Banken avser då i 

första hand att lösa kundens problem, vilket är vad denne eftersträvar. Situationen inom SEB 

överensstämmer därmed med modellen men den utvecklas också. Anställda ska, utöver att 
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visa empati, lyssna på kunden och bemöta denne med respekt samt förståelse. Den anställde 

ska också vara professionell och inte ta det personligt (om det inte är just han eller hon det 

berör). 

Anställda som kommer i kontakt med missnöje får ta det personligt om ett uttryckt missnöje 

berör denne. (SEB, 2011 B) Den anställde ska visserligen vara professionell men i dessa fall 

kan det bli svårt. Personliga påhopp kan därför uppstå både från både kunden och den 

anställde. Kunden kanske blir då ännu mer missnöjd. För att undvika ytterligare missnöje bör 

det inom SEB alltid förespråkas professionalism framför möjligheten att få ta det personligt 

då ett missnöje berör den anställde. Det kan genomföras genom att tydliggöra i interna 

dokument att professionalism alltid ska eftersträvas även när det gäller missnöjen som 

uttrycks mot en viss anställd. 

5.2.2.3 Svar till kunden 

När kunden väl framfört ett klagomål vill denne enligt modellen ha ett snabbt svar. Inom 24 

timmar bör kunden underrättas om att klagomål mottagits. Krävs en undersökning bör svar 

ges inom 5 dagar. (Johnston & Mehra, 2002) I de fall då en snabb lösning inte är möjlig på 

grund av exempelvis juridiska aspekter bör organisationen hålla kunden uppdaterad om 

processen. (Andreassen, 2000) I SEB ska kunden inom 1-2 dagar få en bekräftelse på att 

missnöjet har mottagits. (Ottosson, 2011) Kunden får alltså inte nödvändigtvis mottagnings-

bekräftelse inom 24 timmar men skillnaden är minimal. Det finns ingen utsedd tid då kunden 

ska få ett svar utan det varierar beroende på typen av missnöje. Svaret ska dock ges 

skyndsamt, (Ottosson, 2011) vilket kan vara allt från att kunden får svar direkt till att det tar 

fler än 5 dagar men i vissa fall tar det ännu längre tid (Arehag, Holm, & Sommensjö, 2011). I 

de fall missnöjet inte kan lösa på en gång ska kunden informeras om hur denna ska hanteras. 

(SEB, 2011 C) Kunden får då initial information om processens fortskridande. Banken ska 

även informera kunden om hur den fortsatta kontakten ska ske. (SEB, 2011 B) Det antyder att 

det hålls en kontinuerlig kontakt med kunden och denne kan då erhålla information om hur 

processen fortskrider. Kunden måste dessutom informeras skriftligen om denne inte 

tillmötesgås. (SEB, 2011 C) Det finns därmed viss överensstämmelse mellan modellen och 

situationen i SEB. Ingen tidsram finns dock för när kunden ska få ett svar. Det kan vara ett 

problem särskilt med tanke på att vissa kunder inte fått svar under en längre period. Banken 

bör därför ställa vissa tidsramar för när kunden ska få svar. Denna tidsram är givetvis 

beroende på vilken typ av missnöje det är fråga om men kunden ska i de flesta fall inte 
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behöva vänta en lång period. Modellen utvecklas dessutom eftersom SEB:s kunder måste 

erhålla ett skriftligt svar om denne inte tillmötesgås. 

5.2.3 Word of Mouth 

Missnöjeshanteringsmodellen indikerar att kunder kan uppleva att klagomål leder till irritation 

och bortkastad tid. (Durand & Eccles, 1998) Det finns till och med kunder som inte klagar 

även om de förlorat tid och/eller pengar på grund av företaget. (Onyeaso, 2007) Ett upplevt 

missnöje vill dock uttryckas av kunden. (Grahn, 2009) I stället för att klaga till företaget 

berättas därför missnöjet till släkt och vänner. Det leder till att företaget inte får nödvändig 

information om felaktigheter inom verksamheten. (Durand & Eccles, 1998) Genom sociala 

medier finns också nya och oförutsedda möjligheter för kunder att förmedla upplevda 

missnöjen. Negativ ryktesspridning om företaget kan då sträcka sig till en större grupp 

människor. (Grahn, 2009) Sådan ryktesspridning kan av banker undvikas med hjälp av en 

uppsökande kundtjänst (Sköld, 2012) och har företaget en utvecklad service som kan avhjälpa 

problem i framtiden kan positiv ryktesspridning i stället skapas (Grönroos, 2007, s. 309). 

SEB:s kunder kan tycka att det är jobbigt att framföra missnöjen. (Arehag, Holm, & 

Sommensjö, 2011) De kanske tror att det kommer leda till irritation och bortkastad tid. Det 

kan vara en anledning till varför vissa av SEB:s kunder inte säger något när de upplevt ett 

missnöje. Andra kunder sprider sitt missnöje till släkt och vänner (Arehag, Holm, & 

Sommensjö, 2011) eller i sociala medier (Sköld, 2012). Banken påverkas då negativ och 

varumärket skadas. (Arehag, Holm, & Sommensjö, 2011) Det erhålls inte heller information 

om missnöjet och banken får svårt att göra förbättringar. (Ottosson, 2011) Banken får alltså 

inte nödvändig information om felaktigheter inom dess verksamhet. Det finns också kunder 

som väljer att lämna banken i stället för att framföra sitt missnöje. (Ottosson, 2011) SEB 

försöker undvika negativ ryktesspridning och avhjälpa problem för att skapa positiv 

ryktesspridning på olika sätt. Kunder som väljer att lämna banken kontaktas i vissa fall 

(Ribbholm, 2011) och anställda kan försöka ge en förklaring när missnöje uttrycks på 

exempelvis en middag (Ottosson, 2011). I de fall missnöjet uttrycks i sociala medier kan 

uppsökande kundtjänst kontakta personen och försöka lösa problemet. (Sköld, 2012) 

Modellen stämmer därmed överens till viss del med situationen i SEB men den utvecklas 

också. Kunder kan nämligen komma att lämna banken i stället för att uttrycka ett missnöje. 

Anställda i banken använder även andra metoder än uppsökande kundtjänst för att undvika 

ryktesspridning såsom att kontakta kunder när de lämnat banken och ge förklaringar när 

missnöje uttrycks vid personliga tillställningar. 
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I vissa fall kan kunden lämna banken i stället för att framföra missnöje. (Ottosson, 2011) 

Höga krav ställs då på bankens produkter och tjänster. Banken kontaktar i vissa fall kunden 

för att undersöka varför han eller hon lämnat banken. SEB måste däremot arbeta för att 

undvika att kunden över huvud taget funderar på att lämna banken.  Det kan ske genom att 

förbättra relationen till kunden och dennes lojalitet. 

5.2.4 Organisation 

5.2.4.1 Anställda i kontakt med missnöje 

Missnöjeshanteringsmodellen anger att klagomål bör betraktas som en möjlighet i stället för 

ett problem. Om företaget betraktar klagomål som ett problem kommer syndabockar att sökas 

vilket inte är bra för nytänkande och förbättringar. Betraktas klagomålet som en möjlighet kan 

företagets rykte, trovärdighet och kundnöjdhet utvecklas. (Goleman, Boyatzis och McKee, 

2002, refererat i Scriabina & Fomiehov, 2005) SEB anser att missnöjeshanteringen ska 

prioriteras högt. Det är minst lika viktigt att ta hand om en missnöjd kund som att förvärva en 

ny (Ribbholm, 2011) och det anses bra (Ottosson, 2011) samt fint (Arehag, Holm, & 

Sommensjö, 2011) när kunden framför ett missnöje. Anställda får också en utmaning 

(Ribbholm, 2011) och betraktar det inte som jobbigt utan roligt när de hanterar missnöje 

(Kammensjö, 2011). Positiva utbyten uppstår i de allra flesta fall (Ottosson, 2011) men 

missnöjda kunder tar energi från anställda (Ribbholm, 2011) och dokumentation runt 

klagomål kan vara krävande (Ottosson, 2011). Uttrycker dessutom en kund flera missnöjen 

under en kort period känner banken att den inte kan gör mycket åt problemet. (Ribbholm, 

2011) SEB har därför i de allra flesta fall en positiv inställning till missnöje. Det finns 

situationer då det inom banken kommer att upplevas som mindre positivt att hantera missnöje. 

Missnöjen betraktas däremot inte på grund av det som ett problem. Banken har nämligen 

inställningen att de kan göra något, förklara, ta lärdom och förbättra sig när missnöje uttrycks. 

(Ottosson, 2011) Missnöjen betraktas därför mer som en möjlighet och då kommer 

syndabockar inte att eftersökas utan banken avser i stället att utveckla sin verksamhet. 

Modellen överensstämmer därmed med situationen inom SEB. 

Modellen indikerar att klagomål bör hanteras både på lokal och på central nivå. En bank kan 

ha en central nivå som behandlar alla inkommande klagomål. Samtidigt bör lokala kontor 

försöka lösa problemet i första hand. En kund ska inte behöva skicka in ett klagomål till 

central nivå fastän lösning kunde ha gjorts på lokal nivå. (Johnston & Mehra, 2002) Genom 

uppsökande kundtjänst i sociala medier kan en bank också hantera klagomål. (Sköld, 2012) 
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SEB hanterar missnöjen både på lokal och central nivå. Kontaktas lokalkontor hanterar de 

missnöjet i första hand (Ottosson, 2011) och detsamma gäller om missnöje framförs till 

kundtjänst (SEB, 2011 B). Skickas missnöjet till Kundrelationer kommer lokalkontoret som 

kunden tillhör att kontaktas för att denna kanske har mer kännedom om kundens situation och 

ska denne kompenseras görs kostnadsföring på lokalkontoret. (Ottosson, 2011) Det antyder att 

lokalkontoren får hantera missnöjet i första hand även om den skickats till Kundrelationer. 

Uttrycks missnöje i sociala medier kan uppsökande kundtjänst komma att kontakta kunden för 

att hantera missnöjet. (Sköld, 2012) Lokalkontor kontaktar i sin tur Kundrelationer när 

missnöjet inte kan lösas. (Ribbholm, 2011) Kundrelationer har därefter en dialog med 

lokalkontoret under resterande del av processen. (Arehag, Holm, & Sommensjö, 2011) 

Arbetsgången är sannolikt densamma när det gäller kundtjänst och uppsökande kundstjänst. 

Anledningen till det är att frontpersonalen i dessa avdelningar i likhet med lokalkontoren är de 

första som hanterar missnöjet. I uppsökande kundtjänst kan frontpersonalen dessutom i likhet 

med lokalkontoren (Ribbholm, 2011) vända sig till sin närmaste chef vid osäkerhet 

(Kammensjö, 2011) och i kundtjänst borde detsamma ske. Kunder kan välja om de ska 

framföra missnöjet på lokal eller central nivå. De kan nämligen kontakta lokalkontor, 

kundtjänst eller Kundrelationer. En kund behöver då inte kontakta någon på central nivå. I 

vissa fall måste missnöjet skickas till Kundrelationer (SEB, 2011 B) men det sker av bankens 

anställda och inte av kunden. Överensstämmelse finns därmed till stora delar mellan modellen 

och SEB. Alla inkommande missnöjen behandlas däremot inte på central nivå. Det är dock 

inte heller nödvändigt enligt modellen. Missnöjeshanteringsmodellen utvecklas dessutom. 

Olika avdelningar både på lokal och central nivå kan vända sig till Kundrelationer om de inte 

löser missnöjet. Kundrelationer kommer sedan att ha en dialog med avdelningarna under 

resterande del av processen. Missnöjeshanteringen sker då i samspel mellan olika avdelningar 

inom banken. 

Missnöjeshanteringsmodellen anger vidare att anställda bör uppmuntras till att ta initiativ för 

tillfredställa missnöjda kunder. (Johnston & Mehra, 2002) Det bör finnas möjligheter att vidta 

de åtgärder som är rättvisa beroende på situation och kund. (Andreassen, 2000) Problemet ska 

kunna lösas direkt utan att blanda in andra såsom chefer och kompensationer ska kunna utges 

av anställda. (de Ruyter & Wetzels, 2000) Anställda bör inte oroa sig för att de kommer att 

straffas för att de går utanför sina arbetsbefogenheter när de söker efter en lösning. De ska 

däremot hålla sig inom de gränser som företaget uppställer och passeras gränserna ska ingen 

anklagas utan bearbetas. (Johnston & Mehra, 2002) Inom SEB:s ska missnöje hanteras i första 
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hand av frontpersonalen (Ottosson, 2011; SEB, 2011 B; Kammensjö, 2011) och de kan ge 

kompensationer för upp till tusen kronor utan att kontakta närmaste chef (SEB, 2011 B). 

Anställda kan då utge kompensationer till en viss nivå. I lokalkontor hamnar däremot oftast 

missnöjen hos kontorschefen antingen via anställd eller genom direkt kontakt med kunden. I 

de fall missnöjet kommer via anställd diskuteras det med kontorschefen hur missnöjet ska 

hanteras. (Ottosson, 2011) Kontorschefen medverkar sedan i hur det ageras och beslutas. 

(Ribbholm, 2011) Missnöjen på lokal nivå brukar därför inte lösas utan att blanda in 

kontorschefen. Anställda uppmuntras i dessa fall inte till att ta initiativ för att tillfredställa en 

missnöjd kund eftersom de inte får hantera missnöjet självmant. Det finns möjlighet att vidta 

åtgärder men de är begränsade eftersom kontorschefen måste medverka i hanteringen av 

missnöjet. Det spelar därför mindre roll om det är den anställde som i första hand ska hantera 

missnöjet och att denne kan utge kompensationer. Kontorschefens inblandning i missnöjes-

hanteringen antyder också att anställda inte vågar hantera det självt. Anställda vågar då än 

mindre gå utanför sina arbetsbefogenheter för att finna en lösning. Ingen risk finns därmed att 

anställda ska passera de gränser som företaget uppställer. Utredningen indikerar inte att det-

samma gäller hos kundtjänst eller uppsökande kundtjänst. Den anger inte heller motsatsen. 

Det finns därmed endast överensstämmelse mellan modellen och situationen inom SEB när 

det gäller möjlighet att utge kompensationer. Skillnaden är markant mellan modellen och SEB 

när det gäller lokalkontoren. Anställdas möjlighet att hantera missnöje självmant är begrän-

sad. Det kan göra att kunder upplever än mera missnöje eftersom anställda hela tiden kommer 

att kontakta sin chef för att lösa kundens problem och därmed tar hanteringen längre tid. 

Banken bör därför indikera för lokalkontoren att anställda ska kunna hantera missnöje utan att 

blanda in kontorschefen. 

5.2.4.2 Stödfunktioner 

Anställda som arbetar med klagomålshantering bör enligt missnöjeshanteringsmodellen 

utbildas inom området eftersom de representerar företaget utåt. Chefer på olika nivåer bör 

också integreras i utbildningen. Har företaget en välutbildad personal finns bättre möjligheter 

att lösa kunders klagomål. Det leder i slutändan till fler nöjda kunder. (Scriabina & Fomiehov, 

2005) Banker behöver utveckla system för att hantera support. Anställda på bankens 

kundtjänst behöver exempelvis support ifall dessa inte kan lösa ett problem självmant. (Lewis, 

2004, s. 267) Inom SEB genomgår nyanställda utbildning i kundnöjdhet (Ribbholm, 2011) 

men ingen konkret utbildning genomförs därefter i missnöjeshantering (Arehag, Holm, & 

Sommensjö, 2011). I stället lär sig personalen genom erfarenheter. (Ribbholm, 2011) 
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Uppsökande kundtjänst genomför däremot workshops där missnöjen studeras. (Kammensjö, 

2011) På personalmöten diskuteras också missnöjen (Ribbholm, 2011) Anställda kan då 

stödja varandra i hanteringen av missnöje. Kundrelationer ger vidare stöd i de fall missnöjet 

inte kan lösas. (Ribbholm, 2011) Support erhålls därmed på personalmöten och genom 

Kundrelationer. Det finns därmed endast viss överensstämmelse mellan modellen och SEB. 

De flesta anställda genomgår nämligen ingen konkret utbildning i missnöjeshantering under 

anställningstiden. Erfarenheter byter ut denna utbildning. Modellen utvecklas också eftersom 

det klargörs att supportsystemet inom SEB består av personalmöten och kontakt med 

Kundrelationer. 

De flesta anställda får endast kunskap om missnöjeshantering genom erfarenheter. (Ribbholm, 

2011) I de fall en anställd inte kommer i kontakt med missnöjen ofta får denne ingen större 

kunskap i området. När sedan han eller hon träffar på en missnöjd kund blir det svårare att 

hantera missnöjet. Sämre möjligheter finns då för att lösa missnöjen vilket kan leda till ännu 

större missnöje. SEB kan minimera denna risk genom att genomföra kontinuerliga 

utbildningar i missnöjeshantering. 

5.2.4.3 Informationssystem 

Missnöjeshanteringsmodellen anger att företag måste utveckla system som anger vad, när och 

varför något gått fel. Tillsammans med ett system som mäter kundnöjdhet kan åtgärder vidtas 

för att minska antalet missnöjda kunder. (Andreassen, 2000) Företags enda sätt att effektivt 

hantera klagomål numera är med hjälp av elektroniska system. Företag bör därför utveckla 

elektroniska system som tar hänsyn till hur klagomålskunskap hanteras inom företaget. 

(Mjahed & Triki, 2008) Klagomålsinformation bör kunna införas i automatiska integrerade 

system för framtida analyser (America, 1996) och de klagomål som framförts måste kunna 

presenteras till olika delar i företaget (Mjahed & Triki, 2008). Inom SEB finns det ett 

elektroniskt informationssystem Ormis där generellt tyckande om banken, reklamationer och 

klagomål registreras. (SEB, 2011 B) Allmänna missnöjen registreras dock inte. (Ottosson, 

2011) Missnöjen av olika slag riktade mot banken registreras därmed i Ormis. Utöver det 

finns en separat (Arehag, Holm, & Sommensjö, 2011) elektronisk kundjournal. I den 

registreras vad det har pratats om i kundmöten som rör ekonomisk rådgivning. (Ribbholm, 

2011) Missnöje från kunden skulle därmed även kunna komma att registreras i kundjournalen. 

Anställda kan genom både Ormis samt kundjournalen erhålla information om missnöjen och 

de presenteras då till olika delar inom banken. Måntagliga rapporter om kundnöjdhet och 

tillgänglighet görs dessutom av SEB. (Ribbholm, 2011) Missnöjen registrerade i Ormis och 



Missnöjeshantering i svenska banker - En fallstudie av Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 

41 

 

rapporterna om kundnöjdhet samt tillgänglighet gör att banken kan vidta åtgärder för att 

minska antal missnöjda kunder. Modellen stämmer därmed överens med situationen inom 

SEB men den utvecklas också. Det klargörs nämligen att SEB registrerar missnöjen i Ormis 

och att missnöjen också kan komma att registreras i kundjournalen. Banken gör dessutom 

måntagliga rapporter i tillgänglighet och mäter inte enbart kundnöjdhet. 

Inom SEB sker registrering av missnöjen i Ormis (SEB, 2011 B) dessutom kan sådana 

komma att registreras i den separata (Arehag, Holm, & Sommensjö, 2011) elektroniska 

kundjournalen (Ribbholm, 2011). Missnöjen som registreras i respektive system kommer 

däremot inte att visas i det andra systemet eftersom de är separerade från varandra. Det 

innebär exempelvis att information i kundjournalen om ett missnöje inte kommer framgå av 

Ormis. Banken skulle därför kunna integrera systemen. Missnöjen som framgår av respektive 

system skulle då kunna överföras till det andra systemet. 

5.2.4.4 Uppföljning 

Missnöjeshanteringsmodellen anger att information om klagomål bör insamlas på central 

nivå. Hittas en lösning på lokal nivå bör information om klagomålet och dess lösning skickas 

till central nivå. Företaget bör undersöka om organisationen har lärt sig något från klagomålet 

och om det genomförts nödvändiga förändringar. Ansvaret för förbättringar och förändringar 

bör ligga på central nivå. Detsamma gäller för analyser av klagomål. (Johnston & Mehra, 

2002) Analysen bör leda till att identifiera och åtgärda orsaker till missnöjet. (America, 1996) 

I SEB sammanställs generellt tyckande om banken, reklamationer samt klagomål centralt i 

Ormis (SEB, 2011 B) och till följd därav samlas information om missnöje på central nivå. I 

Ormis dokumenteras vidare hur missnöjet hanterats. (Arehag, Holm, & Sommensjö, 2011) 

Information om en lösning från lokal nivå kan då erhållas på central nivå. Analyser av 

missnöjen som registrerats i Ormis sker centralt (Arehag, Holm, & Sommensjö, 2011) och 

detsamma gäller lösning av förekommande problem (Ribbholm, 2011). I de fall det finns 

förekommande problem identifieras och åtgärdas orsaker till missnöjet. Det är i dessa fall 

sannolikt att banken tar lärdom av missnöjet och undviker denna eftersom det finns en 

medvetenhet om problemet. Ansvaret för förbättringar, förändringar och analyser ligger i och 

med det på central nivå. Överensstämmelse finns därför mellan modellen och situationen 

inom SEB. 

Modellen indikerar vidare att en konsekvent klagomålshantering kan skapas om ansvaret 

ligger på central nivå. Denna bör dokumentera processer och policyn för hur klagomål ska 
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hanteras. Antalet och tidsåtgången för klagomål kan då minskas. (Scriabina & Fomiehov, 

2005) Inom SEB ska ledningen anta instruktioner samt förfaranden för missnöjeshantering 

(SEB, 2011 C) och därmed ligger ansvaret centralt. Instruktionerna och förfarandena finns i 

ett internt system. (SEB, 2011 B) Den är därför tillgänglig för hela banken och då skapas en 

konsekvent missnöjeshantering. Antalet samt tidsåtgången för missnöjen kan minskas då 

eftersom det finns kunskap om hur missnöjen ska hanteras. Överensstämmelse finns därmed 

mellan modellen och situationen inom SEB.  

Missnöjeshanteringsmodellen anger även att regelbundna rapporter (minst en gång per 

månad) bör skickas ut och diskuteras av samliga inom företaget. Det är inte bara ledningen 

och chefer som ska ta del av informationen, utan även övriga anställda bör ta del av 

rapporterna. Det kan ske genom möten och att de publiceras i nyhetsbrev för anställda. 

Genom att kommunicera klagomålsinformation kan anställda ta del av de problem som 

företaget upplever och hur de hanteras. (Johnston & Mehra, 2002) Inom SEB skickas varje 

månad rapporter i kundnöjdhet och tillgänglighet. (Ribbholm, 2011) Rapporter om missnöjes-

hantering skickas därmed inte inom banken. Information om felaktigheter som banken gjort 

kan framföras i kundnöjdhetsundersökningarna (Ottosson, 2011) och således kommer de 

framgå i kundnöjdhetsrapporterna. På personalmöten diskuteras rapporter om kundnöjdhet 

och tillgänglighet men de finns även tillgängliga i Ormis. (Ribbholm, 2011) Information om 

hur ett missnöje hanterats dokumenteras i Ormis (Arehag, Holm, & Sommensjö, 2011) och 

kan då erhållas genom systemet. Samtliga anställda erhåller då information om hur tillgänglig 

banken är för kunderna och hur nöjda de är med banken. Information om upplevda missnöjen 

kommer också att erhållas och hur de hanterats. Inom bankens avdelningar görs på lokal 

(Ottosson, 2011) och central (Arehag, Holm, & Sommensjö, 2011) nivå återkoppling om hur 

ett missnöje hanterats. Återkoppling om hur ett missnöje hanterats sker då inte till hela 

banken. Det finns därmed endast viss överensstämmelse mellan modellen och SEB. Banken 

skickar nämligen inte rapporter i missnöjeshantering utan i kundnöjdhet och tillgänglighet. 

Rapporterna skickas inte heller genom nyhetsbrev däremot är det inte nödvändigt enligt 

modellen. Återkoppling om hur ett missnöje hanterats informeras slutligen inte till hela 

banken utan återkopplingen sker inom bankens olika avdelningar. 

Modellen anger avslutningsvis att kunder ibland också känner att de inte är inblandade i 

klagomålsprocessen efter att de har utfört sitt klagomål. Klagomålsprocessen kan dessutom 

leda till ytterligare otillfredsställelse hos kunden. Företaget bör därför kontakta kunden när 

processen avslutats. Det som bör undersökas vid denna kontakt är hur kunden uppfattat 
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lösningen och vad denne tyckte om klagomålsprocessen. (Johnston & Mehra, 2002) Lokal-

kontoren inom SEB gör ingen uppföljning med kunden på grund av brist på tid och resurser. 

Det anses som att missnöjet har blivit utagerat då den lösts. (Ribbholm, 2011) Kunden 

kontaktas då inte och banken får inte vetskap om hur kunden upplevde lösningen samt vad 

denne ansåg om missnöjeshanteringsprocessen. Det kanske är på det sättet att kunden inte 

kände sig inblandad i missnöjeshanteringsprocessen och att denna ledde till ytterligare 

otillfredsställelse. Utredningen indikerar inte att detsamma gäller hos övriga avdelningar inom 

banken som mottager missnöjen. Den anger inte heller motsatsen. Modellen stämmer därmed 

i fråga om lokalkontoren inte alls med hur det föreligger i SEB. Lokalkontor kontaktar 

nämligen aldrig kunden efter att missnöjet lösts. 

SEB har ett system där missnöjen sammanställs centralt (Ribbholm, 2011) men 

missnöjeshanteringsrapporter utges inte och återkoppling sker inte heller till hela banken. 

Information om missnöjeshantering kan då komma att förloras. SEB bör därför fokusera på att 

förbättra informationsflödet om missnöjeshantering inom banken. Det skulle kunna ske 

genom att skicka ut måntagliga rapporter om missnöjeshantering där det anges hur olika 

ärenden hanterats. 

Inom SEB kontaktar lokalkontor aldrig kunder efter att missnöjet lösts. (Ribbholm, 2011) 

Banken får då inte information om hur kunden upplevde missnöjeshanteringen. Möjligheter 

till förbättringar och förändringar minskas då. Det kanske är på det sättet att kunden kan bidra 

med nödvändig information för att förbättra bankens verksamhet. SEB bör därför möjliggöra 

det för lokalkontor att kontakta kunder efter att missnöjet blivit löst. Det skulle kunna ske 

genom att mer resurser tillägnas för att genomföra sådana kontakter. 
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6 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

I detta kapitel anges slutsatser och rekommendationer. I det som rubriceras Reviderad 

missnöjeshanteringsmodell anges skillnader mellan missnöjeshanteringsmodellen och den reviderade modellen 

utifrån modellens fyra huvuddelar: Kunden, Kommunikation, Word of Mouth och Organisation. 

Rekommendationerna är också uppdelad efter modellens fyra huvuddelar. 

6.1 Reviderad missnöjeshanteringsmodell 

Det finns både likheter och skillnader mellan missnöjeshanteringsmodellen och erhållna 

resultat. Missnöjeshanteringsmodellen revideras inom samtliga huvuddelar och skillnaderna 

anges nedan: 

6.1.1 Kunden 

6.1.1.1 Kundegenskaper 

Kundvariabler såsom kön och ålder har ingen betydelse för om kunden framför fler missnöjen 

eller inte till banken. 

6.1.1.2 Anledning till varför kunden uttrycker missnöje 

Bankens agerande i fråga om att ge felaktig information verkar inte vara orsak till varför 

SEB:s kunder blir missnöjda. SEB:s kunder är oftast missnöjda med, utöver bankkort som 

framgår av modellen, tillgänglighet och placeringar. 

6.1.1.3 Kundförväntan 

Det framgår inte av studien att SEB i tveksamma fall låter kunden få rätt eller att lösningen 

ska vara rättvis. Anledningen kan vara att banken betraktar det som en självklarhet att kunden 

ska få en rättvis lösning och rätt i tveksamma fall. Det kan samtidigt vara på det sättet att 

banken inte är medveten om detta. 

Ett snabbt svar är vidare inte alltid nödvändigt för att bankens kunder ska bli nöjda och den 

missnöjeshanteringsstrategi som är effektivast beror på vad kunden vill ha för lösning. 

6.1.2 Kommunikation 

6.1.2.1 När kunden vill uttrycka missnöje 

Det kan vara svårare för SEB:s kunder ibland att framföra missnöje eftersom om det 

föreligger speciella skäl måste missnöjet framföras skriftligen. 
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SEB:s kunder kan också framföra missnöje genom att ringa till banken och anställda kan tipsa 

om missnöjda kunder till Kundrelationer. Användandet av broschyrer och affischer är något 

som inte förespråkas av banken. Anställda kontaktar vidare inte heller ledningen för att 

framföra missnöjen. Kunder kan visserligen kontakta ledningen men denna kommer att skicka 

missnöjet vidare till annan avdelning inom banken. Det har därför mindre betydelse om 

kunden faktiskt kontaktar ledningen eftersom denne inte kommer att bemötas av denna. 

Möjligheten att framför missnöje till ledningen är därför begränsad. 

6.1.2.2 Kundbemötande 

Anställda ska, utöver att visa empati som framgår av modellen, lyssna på kunden och bemöta 

denne med respekt samt förståelse. Den anställde ska också vara professionell och inte ta det 

personligt (om det inte är just han eller hon det berör). 

6.1.2.3 Svar till kunden 

Ingen tidsram finns för när kunden ska få ett svar och SEB:s kunder måste erhålla ett skriftligt 

svar om denne inte tillmötesgås. 

6.1.3 Word of Mouth 

Kunder kan komma att lämna banken i stället för att uttrycka ett missnöje. Anställda i banken 

använder även andra metoder för att undvika ryktesspridning såsom att kontakta kunder när 

de lämnat banken och ge förklaringar när missnöje uttrycks vid personliga tillställningar. 

6.1.4 Organisation 

6.1.4.1 Anställda i kontakt med missnöje 

Olika avdelningar både på lokal och central nivå inom SEB kan vända sig till Kundrelationer 

om de inte löser missnöjet. Kundrelation kommer sedan att ha en dialog med avdelningarna 

under resterande del av processen. Missnöjeshanteringen sker då i samspel mellan olika 

avdelningar inom banken. 

Anställdas möjlighet att hantera missnöje självmant i lokalkontoren är begränsad. Det kan 

göra att kunder upplever än mera missnöje eftersom anställda hela tiden kommer att kontakta 

sin chef för att lösa kundens problem och därmed tar hanteringen längre tid. 
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6.1.4.2 Stödfunktioner 

De flesta anställda genomgår ingen konkret utbildning i missnöjeshantering under anställ-

ningstiden och supportsystemet inom SEB består av personalmöten samt kontakt med Kund-

relationer. 

6.1.4.3 Informationssystem 

SEB registrerar missnöjen i Ormis och missnöjen kan också komma att registreras i kund-

journalen. Banken gör dessutom måntagliga rapporter i tillgänglighet. 

6.1.4.4 Uppföljning 

Inom SEB skickas inte rapporter i missnöjeshantering. Återkoppling om hur ett missnöje 

hanterats informeras inte till hela banken utan återkopplingen sker inom bankens olika 

avdelningar. Lokalkontor kontaktar slutligen aldrig kunden efter att missnöjet lösts. 

6.2 Rekommendationer 

6.2.1 Kunden 

6.2.1.1 Kundegenskaper 

Kundvariablerna kön och ålder har ingen betydelse för om det framförs fler missnöjen eller 

inte hos SEB. Missnöjeshanteringen behöver därför inte rikta sig mot ett specifikt kön eller en 

specifik ålder. Lojala kunder har däremot varit kunder en längre tid och det är lojala 

engagerade kunder som framför missnöjen hos SEB. Banken skulle därför kunna inrikta 

hanteringen av missnöje i förhållande till dessa kunder. Anledningarna till att anpassa sin 

missnöjeshantering till denna grupp kan vara att undvika problem med kundrelationen eller ge 

kunden en bättre tjänst. 

6.2.1.2 Anledning till varför kunden uttrycker missnöje 

SEB bör fokusera på att förbättra de tre områdena kunder oftast är missnöjda inom. 

Tillgängligheten i telefonbanken kan exempelvis förbättras genom att ange väntetid i stället 

för köplats. Kunderna kan även informeras tydligare om att det är möjligt att banken ringer 

åter och då behöver inte kunden vänta i telefonkön. Problem med placeringar kan förbättras 

genom att ge tydligare information till kunden om vilka risker som är involverade med dessa. 

Slutligen kan problem med bankkort minskas om återkommande problem med kortet 

identifieras och åtgärdas. Det kanske är på det sättet att kunden ofta får problem i vissa 
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butiker och då bör banken fokusera på att identifiera orsaker varför problemet uppstår i dessa 

butiker samt åtgärda detta. 

6.2.1.3 Kundförväntan 

Det framgår inte av studien att SEB i tveksamma fall låter kunden få rätt eller att lösningen 

ska vara rättvis. Anledningen kan vara att banken betraktar det som en självklarhet att kunden 

ska få en rättvis lösning och rätt i tveksamma fall. Det kan samtidigt vara på det sättet att 

banken inte är medveten om detta. Rättvisa vid bankers klagomålshantering har visserligen 

mindre påverkan på kundrelationer men är ändå något företag bör ha i åtanke när en lösning 

ges. Kunden bör också få rätt i tveksamma fall eftersom företaget bör utgå från att kunden är 

ärlig och gör ett legitimt klagomål. Utgås det i stället från att kunden är oärlig kommer 

företaget troligtvis att distansera sig från kunden. SEB bör därför eftersträva en rättvis lösning 

och ge kunden rätt i tveksamma fall för att relationen till kunden inte ska försämras. 

6.2.2 Kommunikation 

6.2.2.1 När kunden vill uttrycka missnöje 

Det kan vara svårare för SEB:s kunder ibland att framföra missnöje eftersom om det 

föreligger speciella skäl måste missnöjet framföras skriftligen. Kunden väljer kanske då att 

inte framföra denna eftersom han eller hon anser att det är bevärligt att göra på det sättet. 

Kunder anser nämligen att det är tidskrävande att fylla i formulär. Banken bör försöka 

underlätta för kunden även i dessa fall att framföra missnöjet. Det kan exempelvis ske genom 

att ge stöd åt den missnöjde när missnöjet skrivs. 

6.2.2.2 Kundbemötande 

Anställda som kommer i kontakt med missnöje får ta det personligt om ett uttryckt missnöje 

berör denne. Den anställde ska visserligen vara professionell men i dessa fall kan det bli svårt. 

Personliga påhopp kan därför uppstå både från både kunden och den anställde. Kunden 

kanske blir då ännu mer missnöjd. För att undvika ytterligare missnöje bör det inom SEB 

alltid förespråkas professionalism framför möjligheten att få ta det personligt då ett missnöje 

berör den anställde. Det kan genomföras genom att tydliggöra i interna dokument att 

professionalism alltid ska eftersträvas även när det gäller missnöjen som uttrycks mot en viss 

anställd. 
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6.2.2.3 Svar till kunden 

Ingen tidsram finns för när kunden ska få ett svar. Det kan vara ett problem särskilt med tanke 

på att vissa kunder inte fått svar under en längre period. Banken bör därför ställa vissa 

tidsramar för när kunden ska få svar. Denna tidsram är givetvis beroende på vilken typ av 

missnöje det är fråga om men kunden ska i de flesta fall inte behöva vänta en lång period. 

6.2.3 Word of Mouth 

I vissa fall kan kunden lämna banken i stället för att framför missnöje. Höga krav ställs då på 

bankens produkter och tjänster. Banken kontaktar i vissa fall kunden för att undersöka varför 

han eller hon lämnat banken. SEB måste däremot arbeta för att undvika att kunden över 

huvud taget funderar på att lämna banken.  Det kan ske genom att förbättra relationen till 

kunden och dennes lojalitet. 

6.2.4 Organisation 

6.2.4.1 Anställda i kontakt med missnöje 

Anställdas möjlighet att hantera missnöje självmant i lokalkontoren är begränsad. Det kan 

göra att kunder upplever än mera missnöje eftersom anställda hela tiden kommer att kontakta 

sin chef för att lösa kundens problem och därmed tar hanteringen längre tid. Banken bör 

därför indikera för lokalkontoren att anställda ska kunna hantera missnöje utan att blanda in 

kontorschefen. 

6.2.4.2 Stödfunktioner 

De flesta anställda får endast kunskap om missnöjeshantering genom erfarenheter. I de fall en 

anställd inte kommer i kontakt med missnöjen ofta får denne ingen större kunskap i området. 

När sedan han eller hon träffar på en missnöjd kund blir det svårare att hantera missnöjet. 

Sämre möjligheter finns då för att lösa missnöjen vilket kan leda till ännu större missnöje. 

SEB kan minimera denna risk genom att genomföra kontinuerliga utbildningar i missnöjes-

hantering. 

6.2.4.3 Informationssystem 

Inom SEB sker registrering av missnöjen i Ormis dessutom kan sådana komma att registreras 

i den separata elektroniska kundjournalen. Missnöjen som registreras i respektive system 

kommer däremot inte att visas i det andra systemet eftersom de är separerade från varandra. 

Det innebär exempelvis att information i kundjournalen om ett missnöje inte kommer framgå 
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av Ormis. Banken skulle därför kunna integrera systemen. Missnöjen som framgår av 

respektive system skulle då kunna överföras till det andra systemet. 

6.2.4.4 Uppföljning 

SEB har ett system där missnöjen sammanställs centralt men missnöjeshanteringsrapporter 

utges inte och återkoppling sker inte heller till hela banken. Information om missnöjes-

hantering kan då komma att förloras. SEB bör därför fokusera på att förbättra informations-

flödet om missnöjeshantering inom banken. Det skulle kunna ske genom att skicka ut 

måntagliga rapporter om missnöjeshantering där det anges hur olika ärenden hanterats. 

Inom SEB kontaktar lokalkontor aldrig kunder efter att missnöjet lösts. Banken får då inte 

information om hur kunden upplevde missnöjeshanteringen. Möjligheter till förbättringar och 

förändringar minskas då. Det kanske är på det sättet att kunden kan bidra med nödvändig 

information för att förbättra bankens verksamhet. SEB bör därför möjliggöra det för 

lokalkontor att kontakta kunder efter att missnöjet blivit löst. Det skulle kunna ske genom att 

mer resurser tillägnas för att genomföra sådana kontakter. 
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE (Enskild intervju) 

Välkommen till denna intervju. Vi är väldigt glada för att du 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 detta stödja er 

i ert fortsatta arbeta med missnöje men även bidra till fortsatt forskning. 

  

Intervjun består av några olika områden som du redan har fått ta del av och vi vill diskutera 

med dig kring dessa områden och det kommer ta ungefär en timme. Om du inte misstycker 

vill vi gärna spela in intervjun, detta gör vi för att inte misstolka och utelämna information. 

Hur vill du att vi citerar till denna intervju, anonymt, med namn eller befattning? Har du några 

frågor innan vi börjar? 

 

Arbetsroll på banken och definitioner på missnöje och klagomål 

1. Vad är din roll i banken? 

 

2. Vad innebär missnöje för dig?  

2a. Är det någon skillnad till klagomål? 

 

Missnöjda kunder och deras egenskaper 

3. Vad är kunderna oftast missnöjda med? 

3a. Vad är svårast att hantera? 

 

4. Varför tror du att kunder blir missnöjda? 

o Förväntningar 

 

5. Vad tror du kunderna förväntar sig av banken när de framför sitt missnöje? 

o Kompensation, ursäkt, empati, snabb lösning? 

 

6. Vilka typer av kunder uttrycker missnöje? 

6a. Vad kännetecknar dem? 

o Man/Kvinna 

o Ålder 
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o Lojalitet/Engagemang 

o Passiva, uttrycksfulla, arga och klagomålsbenägna kunder 

 

Framförande och bemötande av missnöje 

7. Hur kan kunden framföra sitt missnöje till banken? 

o Lättillgängligt 

o Flera språk 

o Kontakta ledningen 

7a. I vilken utsträckning utnyttjar de dessa kanaler? 

 

8. Vad tror du missnöjda kunder gör som inte kommer till banken? 

8a. Hur tror du detta påverkar banken? 

8b. Hur gör ni för att få in dessa kunder? 

 

9. Hur bör en missnöjd kund bemötas? 

 

Organisationsflödet av missnöjeshantering inom banken 

10. Hur förbereds personalen inför arbetet med missnöje?  

o Utbildning, policy, instruktioner, support, uppföljning, befogenhet 

o Lättarbetat? 

 

11. Vad kan frontpersonalen göra när det gäller missnöjda kunder? 

11a. Vad händer om de inte kan lösa problemet? 

 

12. Vad händer efter att kundens problem är löst? 

o Dokumentation, uppföljning, analyser och åtgärder, återkoppling (till kund) 

o Lättarbetat? 

12a. Vad får frontpersonalen för återkoppling på missnöjet? 

 

13. Hur ser ni rent allmänt på missnöjda kunder?  

o Positivt eller negativt? 

13a. Vad får du för utbyte av att hantera missnöje? 
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Frågor om förbättring och utveckling 

14. Vad är mest krävande i hanteringen av missnöje?  

14a. Vad är viktigast? 

 

15. Hur har arbetsgången gällande klagomålshanteringen förändrats de senaste åren? 

 

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

 

17. Är det något du saknar eller vill förbättra med missnöjeshanteringen? 

 

Stödfrågor: Varför? Kan ni utveckla? Hur menar du? Kan ni ge exempel? 
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE (Fokusgruppintervju) 

Välkommen 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 detta stödja er 

i ert fortsatta arbeta med missnöje men även bidra till fortsatt forskning. 

  

Intervjun består av några olika områden som ni redan har fått ta del av 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 du att vi citerar till denna intervju, anonymt, med namn eller befattning? Har du några 

frågor innan vi börjar? 

 

Arbetsroll på banken och definitioner på missnöje och klagomål 

1. Beskriv er roll på banken? 

 

2. Vad innebär missnöje för er?  

2a. Är det någon skillnad till klagomål? 

 

Missnöjda kunder och deras egenskaper 

3. Vad är kunderna oftast missnöjda med? 

3a. Vad är svårast att hantera? 

 

4. Varför tror ni att kunder blir missnöjda? 

o Förväntningar 

 

5. Vad tror ni kunderna förväntar sig av er när de framför sitt missnöje? 

o Kompensation, ursäkt, empati, snabb lösning? 

 

6. Vilka typer av kunder uttrycker missnöje? 

6a. Vad kännetecknar dem? 

o Man/Kvinna 

o Ålder 
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o Lojalitet/Engagemang 

o Passiva, uttrycksfulla, arga och klagomålsbenägna kunder 

 

Framförande och bemötande av missnöje 

7. Hur kan kunden framföra sitt missnöje till banken? 

o Lättillgängligt 

o Flera språk 

o Kontakta ledningen 

7a. I vilken utsträckning utnyttjar de dessa kanaler 

 

8. Vad tror ni missnöjda kunder gör som inte kommer till banken? 

8a. Hur tror du detta påverkar banken? 

8b. Hur gör ni för att få in dessa kunder? 

 

9.  Hur bemöter ni en missnöjd kund? 

 

Organisationsflödet av missnöjeshantering inom banken 

10. Hur förbereds ni inför arbetet med missnöje?  

o Utbildning, policy, instruktioner, support, uppföljning, befogenhet.  

o Lättarbetat? 

 

11. Vad kan ni göra när det gäller missnöjda kunder? 

 

12. Vad händer efter att kundens problem är löst? 

o Dokumentation, uppföljning, analyser och åtgärder, återkoppling (kund) 

o Lättarbetat? 

12a. Vad får ni för återkoppling på missnöjet? 

 

13. Hur ser ni rent allmänt på missnöjda kunder?  

o Positivt eller negativt? 

13a. Vad får ni ut av att hantera missnöje? 
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Frågor om förbättring och utveckling 

14. Vad är mest krävande i hanteringen av missnöje? 

14a. Vad är viktigast? 

 

15. Har arbetsgången gällande missnöjeshantering förändrats under de senaste åren?  

 

16. Är det något ytterligare du vill tillägga förutom det vi pratat om? 

 

17. Är det något du saknar eller vill förbättra med missnöjeshanteringen? 

 

Stödfrågor: Varför? Kan ni utveckla? Hur menar du? Kan ni ge exempel? 
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BILAGA 3 – E-postkontakt 

Hej 

På (dag) klockan (tid) besöker/ringer vi er/dig 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. Vi hoppas att denna 

undersökning ska kunna vara till nytta för ert fortsatta arbete men även som stöd till fortsatt 

forskning i ämnet. 

 

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. 

 

(Exempel på frågor framkom här) 

 

Tack på förhand, det ska bli riktigt intressant att träffa dig på (dag). 

 

Med vänlig hälsning 

Lorenzo Díaz Zamora 


