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Sammanfattning 

 

Titel: Det digitaliserade servicemötet 

- en studie av relation och självservice 

Ämne: Magisteruppsats, 10p, Institutionen för Service 
Management, Lunds universitet 

Författare: Andreas Bruzelius, Ola Hallenheim 

Handledare: Carl R Hellberg, Pia Siljeklint 

Problemdiskussion: Den forskning som främst återges i service 
managementlitteraturen bygger på att människor träffas 
i ett servicemöte där frontpersonalen ”levererar” service. 
Ofta betonas frontpersonalens stora roll som deltids-
marknadsförare och de stora resurser som tjänste-
företag bör lägga på att stödja frontpersonalen för att 
servicemöten skall bli lyckade och skapa värde för såväl 
företag som kund. 

I takt med att den tekniska utvecklingen går framåt 
kommer självservice sannolikt att öka och fler tjänster 
kommer att fungera utan det traditionella servicemötet. 
Hur påverkas kundrelationer, kundvärdet och lojaliteten 
gentemot serviceföretaget när servicemötet förändras? 
Hur kan företag använda sig av självservice för att skapa 
konkurrensfördelar? 

Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur tjänstemötet 
och kundrelationen påverkas av en utökad grad av 
självservice, främst via Internet. 

Metod: En kvalitativ metod har används, djupintervjuer med 
representanter för de ingående företagen, Svenska 
Handelsbanken, Swedbank och Inwarehouse. Vårt 
angreppssätt har varit att ställa teori gentemot vårt 
empiriska material för att därefter kunna dra de nöd-
vändiga slutsatserna för att kunna svara på våra fråge-
ställningar. 

Slutsatser: Relationernas betydelse har inte minskat på grund av 
självservicens utbredning. Lojaliteten minskar däremot 
om de personliga relationerna inte prioriteras. En 
kombination som bygger på en god relation kompletterat 
med självservice för rutintjänster är nyckeln till att 
kunna skapa konkurrensfördelar. 

Nyckelord: Servicemöte, tjänster, relationer, självservice, SST-
system, konkurrensfördel, e-handel, banker 
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Förord 

 

 

 

Denna uppsats har skrivits under senare hälften av vårterminen 2007 vid Institutionen för 

Service Management, Lunds universitet. Tiden inför uppsatsskrivandet präglades av många 

och långa diskussioner angående vårt val av uppsatsämne. Till slut kom vi fram till att 

självservice var ett intressant och aktuellt ämne och vår uppfattning förstärktes alltmer under 

arbetets gång. Det har varit en intensiv tid med mycket slit men också många roliga stunder 

och denna tid kommer vi med glädje att se tillbaka på. 

Vi vill tacka vår respondenter Lars Idorn, Handelsbanken, Peter Hammar, Swedbank och 

Patrik Settlin, Inwarehouse för att de ställt upp med sin tid, ett generöst kunskapsbidrag och 

idéer som varit högst väsentliga för vår uppsats.  

Sist men inte minst vill vi tacka våra handledare Pia Siljeklint och Calle R Hellberg för deras 

kritiska granskning och den värdefulla vägledning de bistått oss med under arbetets gång. 

 

 

Malmö maj 2007 

 

 

Andreas Bruzelius  Ola Hallenheim 
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1. Inledning 

Ta ut pengar i en bankomat, checka in på flygplatsen genom att stoppa in ditt kreditkort i en 

maskin och få ett boardingcard, skanna in makaronerna och mjölken själv när du handlar på 

ICA och betala hyran via din Internetbank. Self Service Technology system eller Självserviceteknik-

system (SST-system), är en benämning på dessa system där kunden interagerar med 

leverantörer som representeras av olika tekniska lösningar och maskiner. Självservicesystem 

har blivit allt vanligare och utvecklingen har sannolikt drivits på ytterligare i takt med 

Internets utbredning. Internet används regelbundet av nästan 80 procent av den svenska 

befolkningen och drygt 60 procent av svenskarna har någon gång beställt varor eller tjänster 

på Internet. Antalet privata Internetbankskunder ökade med nästan 3000 procent under åren 

1997-2005. E-handeln slår nya rekord varje år, under 2006 ökade försäljningen med 32 

procent till 11,8 miljarder kronor enligt Handelns utredningsinstitut. Det digitala hemmet är 

här och utvecklingen berör alla branscher, inte minst service- och tjänsteföretag. 

 
There seem to be no limits to the possibilities of what can be done on the Internet /--
-/ …the traditional physical marketplace is challenged by a virtual marketspace, where 
the content of a transaction is information about goods or services instead of the 
goods or services themselves, the context of a transaction is electronic, on-screen 
interactions instead of face-to-face interactions, and the infrastructure enabling a 
transaction consists of computers and communication lines instead of physical stores 
or service organisations  

(Grönroos et al., 2000:243) 
 

SST-systemen innebär att ett företags kunder själva är med i den värdeskapande processen. 

Detta är inget nytt inom service management, dock bygger teorierna om detta nästan 

uteslutande på det ”traditionella servicemötet” med den personliga interaktionen och 

relationen som de viktigaste elementen.  

 

Motiven till implementering av SST-system torde oftast vara att göra kostnadsreduceringar 

men även andra fördelar finns, bland annat kan de möjliggöra en ökad tillgänglighet och 

därmed ett ökat kundvärde. 

1.1 Problemformulering 

Forskningsfältet service management kännetecknas av fördjupning i främst styrning, ledning 

och organisation av tjänstproducerande företag. Det vi tror är det mest återkommande temat 

under det fyraåriga magisterprogrammet i service management är den stora betydelsen, för 
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företag, av att ha goda relationer med sina kunder (och övriga intressenter). Vikten av att ha 

kundfokus samt att agera på rätt sätt i ”sanningens ögonblick” är en nödvändighet för att 

klara konkurrensen.  

 

Den forskning som främst återges i service managementlitteraturen bygger på att människor 

träffas i ett servicemöte där frontpersonalen ”levererar” service. I litteraturen representeras 

servicemötet ofta av ett klassiskt exempel, mötet mellan frontpersonal (ex. hotellreceptionist) 

och kunden (ex. hotellgäst). Ofta betonas frontpersonalens stora roll som 

deltidsmarknadsförare och de stora resurser som tjänsteföretag bör lägga på att stödja 

frontpersonalen för att servicemöten skall bli lyckade och skapa värde för såväl företag som 

kund.  

 

I den kandidatuppsats som vi skrev vårterminen 2006, som handlade om tjänsteutveckling i 

hotellbranschen skrev vi följande,  
 
Personalens kunskap är förstås också en viktig resurs i ett serviceföretag för att sanningens 
ögonblick ska kunna hanteras på bästa sätt. Det är också med hjälp av rätt kunskap som man 
kan säkerställa att kundens tid används på bästa och mest effektiva sätt. Personalen måste 
också besitta den kompetens som krävs för att skaffa och styra de resurser som erfordras för 
en lyckad tjänsteprocess. 

(Bruzelius et al., 2006:16) 
 

Detta är en åsikt som vi inte tidigare reflekterat särskilt mycket över, det har varit en 

självklarhet. Inför skrivandet av denna uppsats hade vi många och långa diskussioner kring 

Internet som kanal för varu- och tjänsteförsäljning och då ställs ovanstående resonemang på 

sin spets eftersom det underförstått handlar om personliga möten. När vi funderade på vårt 

ämnesval till uppsatsen hade vi diskussioner om ”det digitala servicemötet” och konstaterade 

ganska snart att vi under nästan fyra år vid Institutionen för Service Management inte någon 

gång diskuterat SST-systemens effekt på företags långsiktiga relationer med sina kunder. När 

vi börjat söka information kring detta tog det snabbt stopp. Många studier handlar om 

benägenheten att använda SST-system och diskussioner kring förtroende för tekniska 

lösningar på Internet. Detta är både intressant och nära kopplat till vårt val av ämne även om 

vi menar att denna diskussion till viss del är överspelad, baserat på det faktum att de flesta 

människor i Sverige faktiskt använder dessa tjänster idag och redan har tagit steget att handla 

via nätet. Vi går således steget längre och fokuserar på de tjänster som idag faktiskt utförs. 
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En av de främsta forskarna, när det gäller teknikbaserade servicemöten och SST-system, är 

Matthew L. Meuter som docent i marknadsföring och verksam vid California State University 

i USA. De artiklar och rapporter vi fann var nästan uteslutande skrivna av amerikanska 

forskare och skrivna i en amerikansk kontext. Det som väckt vår nyfikenhet och som vi skall 

försöka bidra med i denna uppsats är hur företag ser på tekniken och hur systemen påverkar 

kundrelationerna. Vi vill också utreda hur företag kan utnyttja den nya tekniken i 

kombination med traditionella servicemöten för att skapa konkurrensfördelar. Anledningen 

till detta är att vi sett hur en mängd tjänster, som tidigare krävt interpersonella möten nu 

klaras av med hjälp av självserviceteknik. I takt med att den tekniska utvecklingen går framåt 

kommer denna typ av självservice sannolikt att öka och fler tjänster kommer att kunna 

utföras via kombinationer av traditionella servicemöten och teknik eller enbart teknik. Det vi 

tycker är intressant att studera är hur de traditionella service managementteorierna som 

baseras på relationer och lojalitet, fungerar när det traditionella servicemötet förändras. 

1.2 Syfte 

Syftet är att beskriva och analysera hur tjänstemötet och kundrelationen påverkas av en 

utökad grad av självservice, främst via Internet. 

1.3 Frågeställningar 

• Har personliga relationer fått en mindre betydelse på grund av en ökad grad av 

självservice?  

• Hur påverkar självservicesystemen kunders lojalitet? 

• Hur kan företag kombinera ny teknik och självservice med det traditionella 

servicemötet för att skapa konkurrensfördelar? 
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1.4 Disposition 

I kapitel 1, Inledning presenterar vi övergripande fenomenet självservice, SST-system och vårt 

problemområde samt redogör för vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

I kapitel 2, Metod redogör vi för den vetenskapliga ansats vi använt oss av i uppsatsarbetet. 

Vårt tillvägagångssätt diskuteras med utgångspunkt i det syfte och de frågeställningar vi 

formulerat. 

 

Teoriavsnitten, kapitel 3, Tjänstemöten och servicemöten samt kapitel 4, Relationer och självservice 

innehåller dels en kort bakgrund till forskningsfältet service management för att sedan övergå 

i mer specifik teori kring relationer, tjänstemöten, självservice, Internet och 

konkurrensfördelar. 

 

Kapitel 5, Empiri består av presentationer av de företag som vi studerat samt en beskrivning av 

hur våra respondenter har beskrivit hur dessa företag arbetar med relationer, servicemöten 

samt hur självservicetjänster tillämpas.  

 

I kapitel 6 Analys följer vi samma struktur och indelning som teoriavsnitten, detta för att göra 

uppsatsen mer överskådlig och lättläst. Här möts teorin och empirin för att skapa ett 

underlag för våra svar på de frågeställningar vi formulerat. Fokus ligger på att analysera hur 

tjänstemöten och kundrelationer påverkas av utökad självservice. 

 

Kapitel 7 Slutsatser innehåller de slutsatser som vi kunnat dra av det insamlade materialet samt 

svar på uppsatsens frågeställningar om relationer, självservice och konkurrensfördelar. Vi 

diskuterar vilka generaliseringar som kan göras av uppsatsens resultat samt lämnar förslag till 

vidare forskning inom självservice och relationer.  
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2. Metod 

Vi utgick från uppsatsens syfte vid vårt val av metod, vilken kan beskrivas som kvalitativ med 

en deskriptiv avsikt. Vårt mål är att beskriva och analysera hur tjänstemötet, kundrelationen 

och lojaliteten påverkas av självservice, samt belysa de möjligheter som finns för att skapa 

konkurrensfördelar med hjälp av den nya tekniken. Vi har valt att användas oss av en metod 

som bygger på att man tar utgångspunkt i teorin för att testa den samt för att kunna skapa ny 

teori, vilket är vår målsättning. 

 

För vår undersökning skulle sannolikt den bästa metoden vara att kunna genomföra den med 

både djup och bredd. Detta kräver tillgång till stora resurser, i vårt fall främst i form av tid 

men även ekonomiskt. Eftersom denna typ av undersökning inte har varit möjlig av 

förklarliga skäl ställdes vi inför valet att välja mellan den breda, kvantitativa 

undersökningsmetoden eller den mer djupgående kvalitativa. Eftersom vår studie utgår från 

ett ledningsperspektiv är vi övertygade om att den kvalitativa metoden ger en bättre förståelse 

för de aspekter som rör självservice och som vi har som syfte att undersöka. 

 

Vi vill i sammanhanget påpeka att en kvantitativ studie hade varit intressant som komplement 

till det angreppssätt som vi valt. Det huvudsakliga syftet med en sådan undersökning hade i 

så fall varit att fånga kundernas uppfattning om företagens självservice. Dock menar vi att 

kundernas perspektiv till viss del fångas upp av våra egna erfarenheter samt våra 

företagsrespondenters kunskaper om kunderna. Dessutom har teorin fungerat som ett 

verktyg för att vi ska kunna definiera starka och svaga sidor hos de undersökta företagen i 

detta avseende.  

2.1 Tillvägagångssätt 

Tidigt i uppsatsarbetet sökte vi att få en överblick av de böcker, artiklar och uppsatser som 

behandlade det ämne som vi valt att undersöka. Vi läste in oss övergripande på 

forskningsfältet och skapade oss en bild av den tidigare forskningen inom främst självservice 

och till viss del e-handel samtidigt som vi funderade på vilka företag vi skulle kunna använda 

oss av i studien. 
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Efter många diskussioner kring vårt val av ämne bestämde vi oss för att koncentrera vår 

studie på den svenska bankbranschen. Båda författarna har haft relativt mycket kontakt med 

olika banker och hade använt bankernas SST-system i stor omfattning och hade därför en bra 

bild av hur dessa system fungerar. Under uppsatsens författande hittade vi ytterligare ett 

företag, verksamt inom e-handel, som vi menar kompletterar vår undersökning på ett bra 

sätt, se 2.3.1 Urval. 

2.2 Val av teori 

Eftersom självservice är ett relativt nytt fenomen (jämfört med personlig service), som 

framförallt gjort stora framsteg sedan dator med bredbandsuppkoppling mot Internet blev 

”var mans egendom”, är forskningen kring Self Service Technology system (SST-system) inte 

särskilt omfattande. Med vår studiebakgrund har vi kommit i kontakt med en stor mängd 

litteratur inom service management. Det var därför naturligt att starta med en genomgång av 

den litteratur vi använt oss av under vår studietid vid Institutionen för Service Management. 

Den mest använda kurslitteraturen under utbildningen är sannolikt Christian Grönroos’ bok 

Service Management – en CRM ansats som har fungerat bra även i denna studie, eftersom den 

täcker ämnet på ett bra sätt. Dock bygger Grönroos bok och övrig kurslitteratur till största 

del på att relationer och kundmöten är möten mellan människor. För att hitta teori som 

handlar om relationer och de servicemöten som sker via SST-system har vi främst använt oss 

av artiklar och andra vetenskapliga rapporter som vi uteslutande funnit via sökningar i Lunds 

universitets söksystem ELIN (Electronic Library Information Navigator). Detta har varit 

artiklar författade av forskare som har specialiserat sig inom självservice och kundrelationer. 

Även om vi funnit ett antal artiklar menar vi att forskningsområdet inte är särskilt 

välundersökt, åtminstone inte med det fokus vi har och i en svensk kontext. Den, nästan 

uteslutande, amerikanska forskning som bedrivits har främst fokuserat på osäkerheten kring 

användningen av ny teknik samt kundernas benägenhet att använda sig av den.  

 

För att ge läsaren en bakgrund till service management och den forskning som bedrivs inom 

tjänster och service började vi med en genomgång av det kunskapsläge som finns på 

området. Detta ger en bra bas som sedan kompletteras med nyare forskning inom det 

område som är kärnan i vår studie. 
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2.3 Primärdata 

Vi har valt att genomföra en empirisk studie med intervjuer, detta var inget svårt val. 

Anledningen var främst att den information vi kände att vi behövde, inte fanns tillgänglig på 

något annat sätt. I efterhand kan vi konstatera att den information och de erfarenheter som 

vi, genom att möta våra respondenter, fått ta del av inte skulle kunna ersättas på något annat 

sätt.  

 

Efter en genomgång av teorin kunde vi slå fast att bankbranschen var den bransch i Sverige 

som varit mest aktiv i införandet av SST-system. Det var därför naturligt att i ett tidigt skede 

av studien rikta fokus mot bankerna och deras tjänsteerbjudanden. Internethandel tyckte vi 

också var intressant eftersom de nästan uteslutande använder sig av självservice i sina 

kundrelationer. Dessa branscher har också det gemensamt att produkterna de erbjuder oftast 

inte är unika. Detta innebär att service ter sig som det mest naturliga ”vapnet” för att klara sig 

i konkurrensen.  

2.3.1 Urval 

När vi sökte företag och intervjupersoner till vår uppsats var det naturligt att börja med 

bankföretag. Vi fick en bra kontakt med representanter för två stora banker som båda hade 

en bra inblick i bankernas respektive serviceerbjudanden och goda kunskaper kring SST-

systemen. De kunde ge oss en bra bild av Internet- och telefonbankernas roll i det totala 

tjänsterbjudandet. 

 

För att få ett något bredare perspektiv i studien valde vi att också kontakta ett e-

handelsföretag. Det som väckte vårt intresse för just det företag vi har med i studien var att 

man gått från att vara ett renodlat ”internetföretag” till att även ha så kallade konceptbutiker 

på noga utvalda lägen. Vi tyckte det var intressant att möta en representant för ett sådant 

företag och få veta mer om hur tankegångarna hade gått inför etableringen av fysiska butiker. 

 

De djupintervjuer vi genomfört har gjorts med respondenter från tre olika företag, två banker 

och ett elektronikföretag. Vårt första undersökta företag var Handelsbanken där vi träffade 

Lars Idorn som jobbat i bankbranschen drygt 30 år. Idag arbetar han som ställföreträdande 

privatmarknadschef på Handelsbankens kontor, Malmö City och leder tillsammans med sin 

chef kontorets cirka 20 privatrådgivare.  
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Det andra företaget är Swedbank där vi intervjuade Peter Hammar som är kontorschef för 

Swedbanks kontor på Hjälmarekajen i Malmö. Kontoret öppnades i september 2006 och 

ligger vid sidan av Orkanen, Malmö Högskolas bibliotek. Området är ett av Malmös mest 

expansiva nära Västra Hamnen och Dockan i Malmös hamnområde.  

 

Det tredje och sista fallföretaget är Inwarehouse som representerades av butikschefen Patrik 

Settlin som är chef för den nyöppnade butiken på Baltzarsgatan i Malmö. Patrik Settlin har 

en gedigen erfarenhet inom e-handel och har arbetat inom Inwarehouse sedan slutet av 1990-

talet på ett flertal olika positioner tidigare, bland annat som key account manager och e-

business manager.  

 

Vid genomförande av intervjuer är en av svårigheterna att bedöma hur den information man 

får del av verkligen stämmer. Vi har använt oss av Sigmund Grønmos bok Metoder i 

samhällsvetenskap för vår källkritiska bedömning av de genomförda intervjuerna. Den bygger 

på fyra steg, tillgänglighet, relevans, autenticitet och trovärdighet (2006:126f).   

 

Vi har i samtliga fall valt att intervjua representanter för publika, börsnoterade företag. Detta 

innebär att en stor mängd bakgrundsinformation finns tillgänglig, dessutom ”har de ögonen 

på sig” från framförallt ekonomiska bedömare, journalister och investerare. Tillgängligheten har 

generellt varit god. När det gäller relevans handlar det om att finna respondenter som har, för 

studien, väsentlig information att bidra med. De respondenter vi har mött har alla haft en 

ledande ställning inom respektive företag och har en god erfarenhet inom sitt område. Att 

det blivit just de aktuella respondenterna som företrätt företagen är ingen slump utan de har 

själva visat ett stort intresse för de frågor som vi önskat intervjua dem om. Autenticiteten har 

inte på något sätt varit ett problem, att de personer vi träffat, utgett sig för att vara någon 

annan än de egentligen är bedömer vi som högst osannolikt. Däremot är autenticitet starkt 

kopplat till det sista steget i den källkritiska bedömningen, trovärdighet. Det är inte orimligt att 

tro att de respondenter vi mött har framhållit en bild av ”sina företag” som kanske bättre 

stämmer med hur man vill framstå än hur de verkligen är. Detta är något som är helt naturligt 

men som medfört att vi försökt använda oss av kompletterande informationskällor i 

möjligaste mån. Vår egen erfarenhet och sunda förnuft har också varit till hjälp i dessa 

avvägningar. Vi menar sammantaget att de källor vi använt oss av är användbara i förhållande 
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till det syfte vi har med uppsatsen. I sammanhanget vill vi också påpeka att den information 

vi fått från våra respondenter inte i något fall varit orimlig och krävt vidare undersökningar. 

Ett skäl till detta tror vi är att respondenterna i samtliga fall är erfarna inom sina områden 

och har en mycket god inblick i respektive verksamhet. 

2.3.2 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes i två av tre fall på respektive respondents arbetsplats. Vid intervjun 

med Patrik Settlin kunde vi av praktiska skäl inte genomföra intervjun på hans arbetsplats, vi 

valde då i samråd med honom att genomföra den på ett närliggande café. Varje intervju 

varade drygt en timme och utgick från intervjuguider med tydlig struktur men utan 

detaljerade frågor. Författarna hade innan intervjun istället diskuterat igenom vilka frågor 

som var intressanta och hade dessa mer detaljerade frågor ”i huvudet” och ställde dem när 

det passade in under samtalets gång. Vi hade en strategi att intervjuerna tydligt skulle ha 

karaktären av en diskussion framför mer förhörsliknande varianter. I diskussionen blev det 

naturligt att ställa följdfrågor och att fördjupa sig i valda delar. Denna intervjuteknik kan 

sammanfattas som semistandardiserad (Lundahl & Skärvad, 1999:116). De största fördelarna 

med en mindre standardiserade intervjusituationer ”är att svaren kan bli mer uttömmande 

och nyanserade” (Ibid.). 

 

Respondenterna hade inte tagit del av våra intervjuguider på förhand utan hade endast fått en 

kortare beskrivning av vår bakgrund och vårt uppsatsämne över telefon. Samtliga intervjuer 

genomfördes med de två författarna närvarande vilket vi inte tror har påverkat 

intervjusituationen negativt. Vid bedömningen av huruvida det skulle vara negativt att båda 

två närvarade har vi vägt in det faktum att vi valt att ha en avslappnad och informell 

intervjusituation i samtliga fall, där målet har varit att respondenterna skulle känna sig 

bekväma samtidigt som vi fick den information som vi behövde. 

 

Vi följde i stora drag Ulf Lundahl och Per-Hugo Skärvads ”guide” vid genomförandet av 

våra intervjuer. Den bygger på elva steg, bland annat att man i inledningen av intervjun skall 

lägga tonvikten vid personlig kontakt och skapa en förtroendefull atmosfär (Lundahl & 

Skärvad, 1999:120). Vi inledde samtliga intervjuer med att berätta mer utförligt om vårt 

uppsatsarbete, om utbildningen generellt och vårt syfte med att intervjua den aktuella 

respondenten. Sedan bad vi respondenterna berätta lite om sin egen bakgrund och ge sin bild 
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av det område som vi var intresserade av, självservice. Denna typ av icke-kontroversiella 

frågor ger, enligt Lundahl och Skärvad respondenten möjlighet att ”bli varm i kläderna” 

vilket underlättar i den fortsatta intervjun (Ibid.).  

 

Efter godkännande av respondenten spelades samtliga intervjuer in, detta också som ett led i 

att skapa en mer avslappnad intervjusituation. Att spela in intervjuerna betydde att vi inte 

behövde sitta och anteckna för att få med nödvändig information, citat blev också betydligt 

enklare att återge på rätt sätt. Dessutom är vi förvissade om att inspelningen gjorde 

intervjuerna bekvämare för såväl oss som respondenterna. I samband med att vi startade 

inspelningen var vi tydliga med att respondenten skulle berätta för oss om det fanns uppgifter 

som denne inte ville att vi skulle lämna ut. De inspelade intervjuerna transkriberades för att 

kunna användas lättare i det fortsatta uppsatsarbetet. Efter varje intervju gick författarna 

igenom och analyserade den för att utröna vad som kunde förbättras inför kommande 

intervjuer, i något fall kontaktades respondenten igen via telefon för att ställa följdfrågor som 

vi ansåg nödvändiga. 

 

Eftersom vi använt oss av en semistandardiserad intervjuteknik och haft ett uttalat mål att få 

en avslappnad intervjusituation har intervjuerna haft något olika inriktning beroende på 

respondenterna, även om vi haft en tydlig ”röd tråd” vid samtliga intervjuer. Trots detta 

medför denna typ av intervjuer en ökad risk för försämrad validitet, något som vi varit 

medvetna om, men trots detta gjort denna avvägning. Befring (1994:60) menar också att de 

flesta egenskaper inom vårt forskningsfält är ”relativt svåra att mäta på grund av det 

problematiska i att definiera entydiga och observerbara hållpunkter för mätningen”. 

2.4 Sekundärdata 

För att bilda oss en egen helhetsbild av de undersökta företagen och fenomenet SST-system 

har vi använt oss av sekundärdata. Denna information har inte använts för vår egentliga 

studie, utan har primärt fungerat för att ge oss en bättre insyn inom det område vi valt att 

undersöka. För denna uppsats har sekundärdatan främst utgjorts av de undersökta företagens 

webbplatser och övrig marknadsföring, branschorganisationer, till exempel Svenska 

Bankföreningen och Handelns utredningsinstitut samt en uppsjö av artiklar och uppsatser 

som behandlat vårt ämne på ett eller annat sätt.  
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3. Tjänster och servicemöten 

Vi har valt att dela upp teoriavsnittet i två delar, i den första delen behandlar vi tjänster och 

tjänsteforskning ur ett allmänt perspektiv för att ge en bild av tjänsters speciella särdrag och 

komplexitet. Vår uppfattning är att detta underlag är nödvändigt för att följa resonemangen 

senare i uppsatsen. Tjänsters speciella logik är något som kommer att finnas som bakgrund i 

analys- och slutsatsavsnitten och vi kommer att referera till det i dessa avsnitt. 

3.1 Tjänster 

Tjänsteforskning är ett relativt nytt forskningsområde, disciplinen började växa fram under 

1960- och 1970-talen och har sedan dess förändrats från att ha fokuserat på skillnader mellan 

varor och tjänster till att alltmer inriktas på tjänsters egen logik. Under 1980-talet började 

forskningen fokusera på tjänstemarknadsföring. Innan dess hade ordet service mest används 

för att beskriva det komplement som krävs till produkter, t.ex. garantier, underhåll och 

betalningsvillkor (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998:18). 

 

Tjänstesektorn har under lång tid setts med viss skepsis, tjänster har inte ansetts lika fina som 

produkter. Ordet service kommer från latinets servus som betyder slav, vilket ger en 

föreställning om tjänsteyrkenas status. Även om det skett förändringar i värderingen av 

serviceyrken lever en del fördomar kvar. I boken Ett land av tjänster –Sveriges väg från löpande 

band till bredband skriver Anders Johnson (1999), …handeln uppfattas som ”fördyrande 

mellanhänder”, hushållstjänster avfärdas som ”pigjobb” och administration avfärdas som 

”onödig byråkrati”.  

 

Det som utmärker de flesta tjänster är att de till skillnad från produkter, produceras och 

konsumeras samtidigt. Svårigheten att bestämma vad en tjänst är har lett till ett antal 

definitioner. Tjänsteforskaren Christian Grönroos (2002:59) pekar på tre grundläggande 

egenskaper som gäller för de flesta tjänster, 

 
• Tjänster är processer som består av en rad aktiviteter snarare än saker. 
• Tjänster produceras och konsumeras åtminstone delvis samtidigt. 
• Kunden deltar åtminstone i viss mån i tjänsteproduktionens process. 

 
En förklaring till den nervärderande synen på tjänster är kopplat till Grönroos första 

tjänstegenskap ovan. Den immateriella karaktären hos tjänster skiljer sig tydligt från en bonde 
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som plöjer sin jord och en arbetare som bygger en bil i en fabrik eftersom dessa utför ett 

påtagligt arbete som resulterar i ”saker”. En revisor som reviderar bokföring eller servitören 

som serverar på restaurang utför ett abstrakt arbete, deras tjänster kan inte transporteras, 

lagras eller säljas vidare (Johnson, 1999).  

 

Grönroos tredje tjänsteegenskap behandlar kundens roll som medproducent. Rollen för 

konsumenten som medproducent har fått en större betydelse även för varuproducerande 

företag. Ett exempel är bilindustrin som under större delen av sin historia har karaktäriserats 

av standardisering, massproduktion och löpandebandteknik. Idag är det annorlunda, ofta 

produceras bilen efter att den är köpt, vilket ger konsumenten möjlighet att delvis vara 

medproducent. Exempelvis erbjuder ett flertal biltillverkare sina kunder att via deras 

hemsidor bygga sin egen bil (se till exempel www.volvocars.com, www.audi.se och 

www.bmw.se). I fallet med SST-system är den grundläggande idén att kunden fungerar som 

medproducent. En Internetbank bygger på att banken tillhandahåller en teknisk plattform 

och konsumenten är den som initierar processerna och därigenom själv utför tjänsterna.   

 

Historiskt skiljer man på producent och konsument men detta är något som har kommit att 

ifrågasättas allt mer. De två amerikanska professorerna i marknadsföring, Stephen L. Vargo 

och Robert F. Lusch (2004:10-11) menar att konsumenten alltid är medproducent. Även om 

konsumenten inte har varit medproducent kommer det en tid efter inköpstillfället där 

värdeskapande processer kan skapas. Gummesson (2004:36) går ut ytterligare en aning 

hårdare och menar att distinktionen mellan producent och konsument bör dödsförklaras och 

att kunden inte är en passiv mottagare utan snarare en aktiv medproducent och värdeskapare. 

Om vi fortsätter med biltillverkarna som exempel innebär ett bilinköp att kunderna kommer 

använda bilen efter sina individuella behov vilket skapar värde för dem. Kunden kommer 

kanske även i kontakt med samma företag igen då bilen ska underhållas, repareras och 

slutligen kanske även bytas in mot en ny. Grönroos (2005:232) menar att om man ser 

konsumtionsbegreppet ur ett värdeperspektiv kommer även de processer som uppkommer 

när konsumenten använder de tjänster som omsluter produkten vara värdeskapande. Här 

kommer SST-systemen in, eftersom de just kan vara en del av dessa processer som skapar 

värde. Tilläggas kan även det synsätt Normann och Ramírez (1994:94) har på kundens 

värdeskapande process, nämligen följande: ”Kundernas aktiviteter syftar till att skapa inte 

bara ekonomiskt, utan även socialt, psykologiskt, estetiskt och moraliskt värde”. När det inte 
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handlar om varor i sin absoluta form menar Grönroos (2005:234) att varor liknar mer tjänster 

än varor i sig själv. Denna övergripande bakgrundsinformation om tjänsters logik fungerar 

som en bas för våra resonemang senare i uppsatsen. 

3.2 Transaktions- och relationsperspektivet  

När det gäller att skapa kundvärde skiljer Grönroos mellan transaktions- respektive 

relationsperspektivet. I det traditionella transaktionsperspektivet skapas kundvärdet av 

företaget i de produkter som produceras och levereras. I en marknadsföringskontext 

(transaktionsmarknadsföring) innebär detta, enligt Grönroos, att företaget inriktar sig på att 

distribuera ett redan producerat värde för att på så sätt uppnå resultat (Grönroos 2002:35). 

Precis som namnet antyder handlar denna typ av marknadsföring om att skapa transaktioner. 

Perspektivet vilar på en grundtanke om ett så kallat utbytbart värde, det vill säga att pengar 

och dess värde kan bytas mot företagets produkter (Grönroos 1996:9). Med hjälp av en 

kampanj- och prisorienterad marknadsföring försöker företaget ständigt erövra nya kunder. 

Transaktionsmarknadsföringen har varit det dominerade synsättet sedan 1970-talet och kan 

vara de bästa och enda sättet för företaget att nå en ny marknad eller värva nya kunder. 

Dock, menar Grönroos, att denna situation blir alltmer ovanlig och att de flesta marknader 

snarare karaktäriseras av en betydande konkurrensintensitet. Alltfler företag upplever det mer 

kostnadseffektivt att bevara och vårda redan existerande kunder än att värva nya (Grönroos 

2002:32, se Kotler 2003:20). Kanske är det också av denna anledning som allt fler företag har 

fått upp ögonen för den nygamla relationsmarknadsföringen. 

 

 
Figur 1:3. (Efter Grönroos 2000:35) 

 

Relationsperspektivet är egentligen betydligt äldre än transaktionsperspektivet och går tillbaka 

ända till handelns uppkomst. I relationsperspektivet ligger vikten på det samspel som uppstår 
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i köp-/serviceprocessen mellan kund och leverantör. Det är i denna process som kundvärdet 

skapas. ”Fokus ligger inte på produkten, utan på de värdeskapande processer där kunden 

upplever det värde som växer fram” (Grönroos 2002:35). SST-system, menar vi, är bra 

exempel på dessa värdeskapande processer eftersom deras syfte i många fall är att fungera som ett 

stöd i försäljningen av produkter. Eftersom många branscher präglas av en stark konkurrens 

finns det mycket som talar för att det är de värdeskapande processerna runt ett företags 

egentliga erbjudande som kan vara avgörande för hur väl man lyckas i konkurrensen.  

 

Termen relationsmarknadsföring introducerades 1983 av Leonard Berry (Grönroos 2002:34) 

och har växt fram ur den så kallade nordiska skolans tjänsteforskning (Grönroos 1996:10). På 

grundval av relationsperspektivet blir företagens marknadsföringsinsatser att stödja kundens 

konsumtion och nyttjandeprocess så att värde uppstår både för kunden och för dem själva. 

Istället för att distribuera ett färdigt värde gäller det att skapa värde (Grönroos 2002:36). För 

företaget gäller det att skapa, underhålla och stärka relationer vilket kräver insatser från 

samtliga anställda inom företaget, inte enbart marknadsavdelningen (Arnerup-Cooper & 

Edvardsson 1998:238). I de artiklar vi läst rörande självservice uppfattar vi att i de många 

företag som implementerat SST-system finns en tro och förhoppning om att systemen skall 

fungera som ett verktyg för att stärka relationerna och därigenom skapa ett större värde och 

bättre tjänstemöten. 

3.3 Tjänstemötet 

Mötet mellan tjänsteföretag och kund ligger ofta som grund för hur företaget och dess 

erbjudande uppfattas. Richard Normann introducerade metaforen sanningens ögonblick i början 

av 1980-talet efter att Ernest Hemmingway använt sig av det för att illustrera det avgörande 

momentet i tjurfäktning, det avslutande mötet mellan matadoren och tjuren. Metaforen visar 

vikten av detta ögonblick, det är helt avgörande för hur relationen mellan leverantören och 

kunden skall utvecklas. Metaforen som Normann förde fram för att beskriva tjänstemötet 

ställs på sin spets i dagens samhälle där sanningens ögonblick sker oavbrutet. Vi syftar på de 

servicemöten mellan leverantör och kund som sker via de allt fler och mer avancerade SST-

systemen. Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998:35) menar att metaforen, sanningens 

ögonblick, avser lyfta fram ”det dramatiska, det laddade, att det är i mötet mellan de båda 

aktörerna som tjänsten uppstår och kvaliteten realiseras”. Denna tolkning blir nästan komisk 

när man funderar över ett helt vanligt kontantuttag i en bankomat. Arnerup-Cooper och 
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Edvardsson, (1998:34) menar också att de flesta tjänster är ett resultat av mötet mellan 

tjänsteproducent och kund. Faktum är att tjänsten ”ta ut pengar” innebär ett möte även om 

banken, i vårt exempel ovan, representeras av en maskin.  

  

Det är ett välkänt faktum att frontpersonal påverkar kundens uppfattning av servicemötet 

och tjänsteföretaget. Harris et al. (1995:64) skriver bland annat följande, “there is a clear 

recognition in the services marketing literature of the importance of personal interactions in 

the service encounter in creating satisfied customers”. De personliga interaktionerna och 

relationerna har således en mycket stor betydelse för tjänstemötet, men trots detta verkar 

utvecklingen gå åt motsatt håll. 
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4. Relationer och självservice 

I det andra teoriavsnittet kommer vi att behandla de teoretiska områden som är specifika för 

vår uppsats. Denna teori behandlar bland annat relationer, teori kring konkurrensfördelar 

samt fenomenet självservice. Vi tar även upp en del bakgrundsfakta om e-handel och 

utvecklingen av självservice i den svenska bankbranschen. Vi tar också tillfället i akt att 

resonera kring hur självservicen relaterar till den traditionella service management-

forskningen. 

4.1 Relationer 

Som vi nämnde i inledningen är företagets förmåga att skapa och hantera relationer med sina 

kunder en grundsten inom service managementforskningen. Den så kallade 

relationsmarknadsföringen, vilket behandlas senare, bygger på att man definierar sina kunder 

som någon man samspelar med och skapar relationer med och inte behöver övertala. Men 

vad är då egentligen en relation och hur skapas den? Först och främst, enligt Gummesson, är 

relationer något som länkar samman människor och/eller organisationer på ett antingen kort- 

eller långsiktigt tidsplan (Gummesson 2004:13). Eller, enligt Grönroos, en känsla som får en 

eller flera människor att bindas samman. Ur ett kund- kontra företagsperspektiv menar 

Grönroos att relationer är starkt sammankopplade med den inställning och attityd som finns 

hos företagets kunder och att en relation måste förtjänas av tjänsteföretaget. Vidare menar 

Grönroos att det är kunden och inte företaget som bestämmer om en relation har vuxit fram 

och utvecklar detta genom följande definition: ”En relation har vuxit fram när kunden anser 

att kund och leverantör/tjänsteföretaget tänker på samma sätt” (Grönroos 2002:46). Detta 

ömsesidiga tankesätt bygger på alla de kontakter kunden har med företaget och speglas av 

den kommunikation och de interaktioner, såväl personliga som via SST-system, som sker 

mellan kunden och företaget. Denna ömsesidighet kan även förklaras med begreppet ”win-

win-situation”, det vill säga att båda parter upplever fördelar genom relationen (ibid.). Ett sätt 

för företaget att få en indikation om relation har vuxit fram är att mäta hur frekventa inköp 

en kund har gjort hos ett företag. Dock ska det inte användas som ensam mätmetod då det 

kan finnas flera skäl till att en kund gör inköp hos ett visst företag, exempelvis kan det vara 

på grund av låga priser eller för att företaget har geografiskt gynnsamt läge (Grönroos 

2002:45).  
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I tjänsteprocessen, där kund och tjänsteleverantör på något sätt samverkar med varandra 

skapas en relation enligt Arnerup-Cooper och Edvardssons resonemang. Om man delar 

Grönroos tes om relationer betyder samverkan att kunden och leverantören tänker på samma 

sätt.  
När man producerar och levererar tjänster kommer man nästan alltid i direkt kontakt 
med sina kunder /…/ Kunden som använder tjänsten måste oftast på något sätt 
samverka med den som producerar tjänsten. Denna samverkan eller interaktion kan 
vara mer eller mindre omfattande, direkt eller via teknologiska hjälpmedel, men på 
något sätt uppkommer en relation mellan kund och leverantör.  

(Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998:21) 
 

Både korta servicemöten såsom till exempel en överföring via Internetbanken och längre 

såsom ett restaurang- eller hotellbesök bygger på att kunden integrerar med det 

tjänsteproducerande företaget (Grönroos 2002:33). Grönroos menar att en tjänsteprocess 

även kan vara så kallat indirekt. Detta kan exemplifieras med en telefonoperatör som måste 

tillhandahålla och skapa den teknik som behövs för att tjänsten ska kunnas produceras och 

konsumeras. Oavsett vilken situation det handlar om framhävs relationen mellan parterna 

som ett fundament för tjänsten (ibid.). 

 

En relation som bygger på personliga möten, innebär alltid kostnader. Dessa kostnader kan 

härledas främst till direkta personalkostnader, men också till tillgänglighet och lokaler med 

mera som är nödvändiga för att mötet skall kunna genomföras. En av grundtankarna inom 

service managment är att relationer och god service skall skapa ett större värde. Grönroos 

menar att tjänsteföretag misslyckats om kunderna inte är beredda att betala för bra service, 

och tar upp exempel på när tjänsteerbjudandet inte håller måttet (Grönroos 2002:142), 

 
• Tjänsteleverantören har inte lyckats visa kunderna de fördelar och det värde som 

erbjudna tjänster ger kunden. 
 
• Tjänsteleverantören har inte lyckats visa att erbjudandets långsiktiga kostnadseffekterna 

är en viktigare beslutsfaktor än priset 
 

• Erbjudandet är inte tillräckligt kundinriktat och erbjuder inte det som kunderna önskar 
 

• Vissa kunder är inte intresserade av värdeökande tilläggstjänster, utan är endast 
intresserad av kärnlösningen så billigt som möjligt. 

 

Detta är intressant med hänsyn till våra frågeställningar eftersom det är ett faktum att de 

flesta självservicetjänster i någon del syftar till att kunna göra besparingar. 
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4.1.2 High tech och high touch 

Enligt Evert Gummesson handlar high tech – modern teknik, och high touch – mänskliga 

aspekter, om att hitta den optimala balansen. Detta är på många sätt det denna uppsats 

handlar om, hur företag lyckas kombinera dessa två motpoler, eftersom ingen av dem 

sannolikt fungerar isolerade, åtminstone inte på affärsmässiga grunder. Gummesson drar 

paralleller till den japanska symbolen yin och yang där två spänningar strävar efter att finna 

harmoni. Vidare menar Gummeson att en växande IT-kultur även bidrar till en ökad 

efterfrågan på mer high touch aktiviteter som segling, vandring i fjällen eller att åka ut på 

lantstället (Gummesson 2004:143f).  

 

Ett företag som försökt hitta balansen mellan high tech respektive high touch är den finska 

Ålandsbanken. Banken har bland annat vunnit den Svenska Handelshögskolan i Helsingfors’ 

pris för bästa reaktionsmarknadsföring (Award for Excellence in Relationship Marketing and 

Management). Strategin för att öka sina marknadsandelar på det finska fastlandet har varit 

genom så kallad Customer to Customer-strategi inom sitt egna nätverk. Vidare har banken byggt 

upp en välfungerande Internetbank men samtidigt inte gjort avkall på den traditionella 

personkontakten. I uppbyggnadsfasen av Internetbanken valde även Ålandsbanken en lite 

annorlunda metod. Istället för att låta IT-specialister bygga upp hemsidan gavs uppdraget till 

två journalister som fick agera konsumenter (Gummesson 2004:147). Vi kommer att 

återkomma till frågan om balans mellan high tech och high touch senare. 

4.2 Frontpersonal som marknadsförare 

Som redan behandlas har relationer, främst ur tjänsteperspektiv och delvis även ur ett 

varuperspektiv, sin början i att kund och leverantör samspelar, interagerar och kommunicerar 

med varandra. Inte så sällan finns det även en fysisk närvaro i form av att en representant 

från företaget träffar kunden, antingen på tjänstearenan, i butiken eller i via ett telefonsamtal. 

Det så kallade relationsperspektivet förespråkar också att samtliga av företagets anställda 

agerar som deltidsmarknadsförare, vilket i sin tur vilar på den interna marknadsföringen. Ur 

detta perspektiv delar Grönroos (2002:372) upp den interna marknadsföringen i bland annat 

dessa övergripande mål: 

 

• Att se till att de anställda är motiverade att vara kundinriktade och tjänstevilliga så att 
de därigenom fyller sina roller som deltidsmarknadsförare i den interaktiva 
marknadsföringsprocessen. 
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• Att de personer som internt eller externt tillhandahåller tjänster får tillräckligt stöd 

från ledningen tillsammans med tekniskt stöd så att de kan ta sitt ansvar som 
deltidsmarknadsförare.  

 

Alltså, den interna marknadsföringen är avgörande för att företagets personal skall kunna 

agera som bra deltidsmarknadsförare vilket i sin tur förmedlas genom en så kallad interaktiv 

marknadsförings process. Denna interaktiva marknadsföringsprocess torde vara väsentlig i de 

beståndsdelar som skapar en relation, nämligen samspel, interaktion och kommunikation. 

Eller, som Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998:220) menar, en anställd i ett tjänsteföretag 

har ofta en mycket framträdande roll och att den upplevda kvalitén i stor utsträckning avgörs 

på hans eller hennes kompetens och agerande. 

 
”I tjänsteföretag har oftast en stor del av personalen kundkontakt – direkt eller 
indirekt, öga mot öga med kunden eller per telefon. Här finns sällan någon 
kundtjänstavdelning, utan alla får rycka in mer eller mindre.”  

(Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998:220) 

 

Som framkommer här och som nämnts tidigare finns även det indirekta tjänste/servicemötet, 

där företag byggt upp en till exempel datoriserad serviceplattform och där servicen till stor 

del är självskapande (Grönroos 2002:33). I personalintensiva branscher såsom restaurang, 

hotell, städbolag och bank är det lätt att se människans betydelse för företagets framgång 

(Grönroos 1996:77, se Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998:220). I vissa branscher, kanske 

främst bankbranschen, har man övergått till en alltmer automatiserad självbetjänande 

tjänsteproduktion. Personalstyrkan har minskat och tjänste/servicemötet har blivit 

avpersonifierat, det vill säga indirekt. Trots att kontakttillfällena mellan kund och företag 

minskat innebär inte detta att personalens roll som deltidsmarknadsförare har försvunnit. 

Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998:220) menare att det är snarare så att det innebär ett 

ännu större ansvar på personalen att, via de få kundkontakterna de har, skapa långsiktiga 

relationer, kvalitetskontroll samt merförsäljning. Grönroos (1996:78) instämmer, men pekar 

samtidigt på risker som en automatiserad tjänsteproduktion kan innebära. Till följd av att 

företagets direkta personalkontakt minskar påverkar detta företagets förmåga att vara flexibel 

i kundkontakten, att upptäcka missnöje och kanske framförallt, svårare att bygga en total 

kundrelation.  
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4.3 Självservice 

Servicemöten där kunden har direktkontakt med serviceföretag har, som tidigare nämnts, 

traditionellt varit möten mellan frontpersonal och kund. En ökande andel av dessa möten 

sker nu istället mellan kund och SST-system (Beatson et al., 2007:75).  SST-system definieras 

av ett antal amerikanska forskare som de hjälpmedel som möjliggör för kunder att 

”producera” service åt dem själva utan medverkan från serviceföretagets anställda (Meuter et 

al., 2005: 61). Exempel på SST-system är bankomater, banktjänster via Internet och 

självskanning i matbutiker (som bland annat används av ICA och COOP).  

 

Grönroos definition av tjänster som processer som består av en rad aktiviteter stämmer bra 

även för SST-systemen, likaså att konsumtion och produktion sker samtidigt. Den sista 

egenskapen som Grönroos tar upp är att kunden i viss mån deltar i produktionen. 

Självservicen bygger snarare på ett omvänt resonemang, där man hade kunnat uttrycka det 

som att det är leverantören som åtminstone i viss mån deltar, eftersom leverantörens roll oftast 

handlar om att tillhandahålla en teknisk plattform. Självservice stödjer både Gummessons 

samt Vargo och Luschs idéer kring konsumentens roll som medproducent och aktiv 

värdeskapare. Gummesson menar till och med att distinktionen mellan producent och 

konsument bör dödförklaras och i fallet med SST-system ter det sig logiskt. Diskussionen är 

angelägen eftersom det med dagens snabba teknikutveckling är sannolikt att självservice 

kommer att bli allt vanligare och spela en allt större roll. Utvecklingen berör både 

“lågkontakttjänster” som att tanka bilen till ”högkontakttjänster”, exempelvis 

hotellincheckning. (Beatson et al., 2007:76). 

 

SST-system kräver stora investeringar, både avseende tid och pengar. För att systemen skall 

användas krävs stora insatser för att utbilda kunderna i att använda dem. Fördelarna för 

företag som investerar i systemen är enligt Beatson et al. (2007:77) bland annat, 

 
increased speed of delivery and customisation of the service delivery process, reduced 
labour costs through less staff contact, increased productivity through fewer staff and 
opening hour restrictions, improved competitiveness, and differentiation through a 
technological reputation.  

 

Fördelarna med självservice för kunderna kan bland annat vara tid- och kostnadsbesparingar 

(Meuter et al., 2000), bekvämlighet och tillgänglighet samt att det i sig kan vara kul att 

använda systemen (Beatson et al. 2007).  
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Som i många fall, när ny teknik kommer ut på marknaden, är det privata näringslivet ofta det 

som är längst framme i utvecklingen. Det är dock inte enbart inom den privata sektorn som 

SST-systemen har gjort entré, Polisen i Sverige tar sedan november 2006 emot anmälningar 

via Internet. Enligt ett pressmeddelande från Polisen beräknar man att cirka tio procent av 

alla anmälningar kommer att göras via Internet i fortsättningen. Skälet till att ta emot 

anmälningarna är främst att öka andelen anmälda brott, underlätta för allmänheten som 

slipper köa i telefon eller på polisstationen samt att handläggningen går snabbare på 

myndigheterna (pressmeddelande, Polisen, 2006-11-01). Även 

många kommuner arbetar med olika tekniska lösningar för att 

kommuninvånarna skall kunna få grundläggande service. Malmö 

Stad har till exempel ”anställt” Sara som kan svara på frågor om 

Malmö Stad. Sara är i själva verket en sorts databas som innehåller 

uppgifter om Malmö och kommunens arbete (www.malmo.se, 

2007-05-16).                    Figur 2:4. Sara, Malmös digitala medarbetare 

 

Som vi nämnde i samband med 3.5 Tjänstemötet, finns det en viss komik i att applicera 

Normanns metafor sanningens ögonblick vid de tjänstemöten som sker via SST-system. Frågan 

är om sanningens ögonblick är en term som överhuvudtaget går att applicera på dessa möten 

mellan teknik och människa. Normann själv och övriga forskare, bland annat Arnerup-

Cooper och Edvardsson lämnar frågan öppen, då de inte avgränsar begreppet utan menar att 

det är ögonblicket då tjänsten uppstår och kvaliteten realiseras. Med denna definition är 

incheckningen i en maskin på flygplatsen ett sådant, sanningens ögonblick.  

 

SST-system har således, precis som allt annat, både för- och nackdelar. Bland nackdelarna 

med självservicesystem återfinns det grundläggande för självservice, avsaknaden av 

frontpersonal. Detta innebär att företag har svårare att tillämpa god service recovery om tjänsten 

av någon anledning misslyckas. Möjligheten till merförsäljning blir mindre och det finns en 

risk att företagets personal motarbetar tekniken eftersom den kan hota deras egen anställning 

(Beatson et al. 2007:77). SST-systemen verkar vid en första anblick vara transaktionsinriktade, 

en teknik som kunderna kan använda för att utföra tjänster åt sig själv, tillhandahålls av 

företag i utbyte mot pengar. Dock är frågan mer komplex än så och vi får anledning att 
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återkomma till frågan eftersom SST i många fall inte verkar ensamt utan som komplement i 

ett större sammanhang.  

 

Vi avslutar detta avsnitt med Beatson et al. (2007) som manar till eftertanke vid införandet av 

SST-system och menar att, “organisations must ensure they understand the full impact of 

self-service technology on their own customer mix and staff motivation, and that the 

potential advantages of self-service technology outweigh the potential disadvantages”. 

4.4 Internet som försäljningskanal för varor och tjänster 

Handelns utredningsinstitut genomför tillsammans med Posten AB och Svensk 

Distanshandel kvartalsvis en e-barometer där man redogör för den svenska e-handelns 

utveckling under det gångna kvartalet. Undersökningen bygger på ett urval av cirka 1 500 e-

handelsföretag och 1 000 tillfrågade konsumenter. De svenska e-handelsföretagen ökade sin 

försäljning under 2006 med 32 procent till 11,8 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 2,5 

procent av den totala detaljhandelns omsättning under samma period (HUI, e-barometer, 

2007). I e-barometern tillfrågas även konsumenter om sina köpvanor, i den senaste 

undersökningen svarade 83 procent av de tillfrågade att de kommer att handla på Internet 

under de kommande sex månaderna, bara 6 procent svarade att de inte kommer att handla på 

Internet överhuvudtaget (ibid.) 

 

Även om självservice, som nämnts ovan, kan ske via en mängd olika ”plattformar” är det 

som har betytt mest för utvecklingen sannolikt Internets inträde i hemmen. Användningen av 

Internet är stor i Sverige,. Enligt en rapport från Handelns utredningsinstitut (2006:22) 

används Internet regelbundet av 78 procent av svenskarna och 62 procent använder sig av 

Internet dagligen. När det gäller beställning av varor eller tjänster via Internet för privat bruk 

är det 39 procent av svenskarna som beställt de senaste tre månaderna, 15 procent har gjort 

det för mellan tre och tolv månader sedan och 7 procent som beställt för mer än ett år sedan. 

Således har drygt 60 procent av befolkningen någon gång beställt varor eller tjänster på 

Internet enligt statistik från SCB som avser första kvartalet 2006. 

 

Som tidigare nämnts är en grundläggande egenskap för tjänster att de har karaktären av en 

process, en process som skall ge ett resultat. Som regel är resultatet en del av processen 

eftersom tjänster samproduceras av kunden och leverantören och produceras och 
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konsumeras samtidigt (Grönroos, 2002). Handel över Internet är också en process där 

servicen som leverantören tillhandahåller kan ses som en grundförutsättning för att kunna ta 

del av ett erbjudande. Grönroos et al. (2000) menar att kunden måste kunna använda sig av 

systemet, i detta fall leverantörens hemsida, för att kunna skaffa sig information om varan 

eller tjänsten, för att beställa, betala samt ställa frågor inför köpet. Dessa och andra aktiviteter 

som är relaterat till erbjudandet är nödvändiga för att skaffa information inför ett köp. 

Grönroos et al. (2000) skriver att, “Regardless of whether they are related to physical goods 

or services, Internet offerings are processes that should lead to an outcome.” Detta kan 

tolkas som att ett företag som vill sälja sitt erbjudande, oavsett om det är en vara eller tjänst, 

via Internet bör tänka i termer av service och se sitt erbjudande som en del i kundens 

värdeskapande process. 

 

Elektronik tillsammans med böcker och skivor är det som svenska konsumenter köper i 

störst utsträckning via Internet (HUI, e-barometer, 2007). I dessa branscher är produkterna 

oftast identiska och från samma tillverkare. Då är istället leverantörernas hjälp- och 

stödtjänster som blir avgörande för kundens val av leverantör. 

 
Extras or peripherals are auxiliary services used to enhance the value of the offering. As 
there is often limited or no difference between the core services of competing firms, 
customers' choice of a service may often be determined by what are regarded as 
peripherals. Customers evaluate a service based on whether the service package includes 
all the elements that they expect and on the extent to which each of these elements 
meets their quality criteria  

(Normann, 1992 se Grönroos et al., 2000).  
 
Detta gäller naturligtvis även renodlade tjänster, till exempel banktjänster där bankernas 

kärntjänster är väldigt lika men där hjälp- och stödtjänsterna skiljer sig åt. De faktorer som e-

handelsaktörerna själva menar är de viktigaste för att nå framgång är bland annat att hålla låga 

priser, att leverera i rätt tid, erbjuda kundtjänst samt att bygga relationer med kunderna (HUI, 

E-handel 2.0, 2006). I Handelns utredningsinstituts rapport pekar man på de utmaningar som 

e-handeln står inför bland annat skriver de följande som är spännande läsning för den som 

intresserar sig för service management, 
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…det faktum att konsumenter med stigande inkomster har en tendens att bli mer 
intresserade av att köpa tjänster. Som exempel utgjorde detaljhandeln nästan 50 procent 
av den totala konsumtionen i början på 70-talet, medan den idag utgör ungefär en 
tredjedel. /---/ En lösning är att försöka ladda sitt erbjudande med ett större 
tjänsteinnehåll. /---/ För e-handelsföretag kan det handla om att bli än bättre på att 
leverera varorna hem till kunderna, att bli än bättre på att hjälpa kunderna att få de varor 
som de efterfrågar. Hur e-handeln skall utveckla tjänsteinnehållet är en viktig fråga att 
fundera över. 

   (HUI, E-handel 2.0, 2006:43) 
 

Forskning visar också att servicemöten på Internet innebär att det är svårare att genomföra 

eventuella rättelser på ett bra sätt, jämfört med personliga möten, se bland annat Beatson et 

al. (2007). Detta är något som vi menar också bör läggas till det ovanstående resonemanget 

om e-handel.  

4.4.1 Internet som stöd vid köpprocessen 

Köpprocessen, oavsett om den sker med hjälp av SST-system eller ej, startar med att ett 

behov uppmärksammas, till exempel att ett problem behöver lösas. Nästa steg är att söka 

information om den vara eller tjänst som kunden är intresserad av. ”By gathering 

information, customers increase their awareness and knowledge of available choices and 

product features” (Kotler et al., 2003:221). Här är Internet och självservice ett mycket bra 

verktyg för att kunna jämföra. Alternativet är att besöka eller ringa ett stort antal 

butiker/leverantörer för att hitta de valmöjligheter som finns. Detta tar betydligt mycket mer 

tid i anspråk jämfört med att använda sig Internet för att snabbt få en bild av möjliga 

alternativ. När konsumenten har kartlagt de tillgängliga alternativen är nästa steg i processen 

att utvärdera och rangordna de olika alternativen. Detta steg är svårt för marknadsförarna, 

eftersom det inte finns något enkelt svar på hur kunderna tänker, olika delar av erbjudandet 

värderas olika och det som av vissa kunder ses som en förutsättning ses av andra som en helt 

irrelevant. Även här fungerar Internet som ett verktyg, det finns en uppsjö av 

jämförelsetjänster (t.ex. Pricerunner) som samlar ett mycket stort antal leverantörer och 

alternativ enkelt sökbara med information och priser om allt från bolån och 

Internetabonnemang till golfskor. Dock visar studier att jämförelsetjänster inte alltid fungerar 

på det sätt som beskrivs ovan. Karlsson et al. (2006) riktar kritik mot Internet som stöd vid 

köpprocessen, 
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Den ökade informationen på Internet kan leda till att beslutsprocessen tar längre tid 
eller till och med helt avstannar då konsumenten anser att den produkt den tänkte 
köpa inte längre är tillräcklig för de förändrade behoven. /---/ De 
rekommendationsagenter som finns idag anser vi inte fungerar då de utgår ifrån att 
konsumenten är rationell. Agenterna tar inte hänsyn till att människor är 
mångfacetterade varelser med olika behov beroende på vad det är som skall 
införskaffas. De blir endast ett prisjämförelseverktyg som inte underlättar val av 
produkt 

(Karlsson et al., 2006:38) 
 

Vid köpbeslutet köper kunden, i normalfallet, den produkt eller tjänst som rankats högst 

beroende på kundens preferenser. Kotler et al. (2003), beskriver här något av 

marknadsförarnas mardröm, nämligen att två faktorer kommer in och stör det avgörande 

beslutet. Dessa är hur andra människor påverkar kunden i detta skede, det kan till exempel 

kan vara familjemedlemmar och vänner, samt andra oväntade händelser som gör att kunden 

backar ur i sista stund. En tolkning av Karlsson et al. (2006) är att den stora mängd 

information, som dessutom uppdateras mycket snabbt, som finns tillgänglig på Internet kan 

fungera som störningsmoment vid köpbeslutet.  

 

Den sista fasen, efter köpet, är kritisk för leverantören eftersom kunden då antingen är nöjd 

eller missnöjd och detta naturligtvis påverkar den framtida möjligheten till nya affärer. Kotler 

et al. betonar vikten av att en kund som köper något inte vet vilket värde som har skapats 

förrän efter köpet och att mycket energi måste läggas ner på nya kunder, ”…managers must 

remember that first-time customers are not really customers, they are only trying…” (Kotler 

et al., 2003:222). En bransch som påverkats mycket av införandet av ny teknik är bank. Även 

om köpprocessen kanske är lättast att applicera på fysiska produkter gäller det naturligtvis 

också tjänsteföretagen och därmed även bankerna.  

4.5 SST-system och konkurrensfördelar 

En av våra frågeställningar tar utgångspunkt i hur SST-system kan kombineras med det 

traditionella servicemötet och därigenom skapa konkurrensfördelar. Banker och andra 

företag som valt att arbeta med SST-system har gjort ett strategiskt val. Termen strategi 

härstammar från grekiskan och handlar från början om maktförhållanden i en 

säkerhetspolitisk kontext (Nationalencyklopedin, webbplats, www.ne.se, 070512). Inom 

företagsekonomin handlar det om de handlingar som företag vidtar för att hamna i bästa 

möjliga position för att möta konkurrensen på marknaden. Utgångspunkten inför ett företags 

lansering av SST-system som del i strategin är att de tillsammans med övriga resurser och 
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företagets organisatoriska förmågor skall skapa konkurrensfördelar gentemot den övriga 

marknaden. Robert M. Grant definierar, i boken Contemporary Strategy Analysis, vad en 

konkurrensfördel är; “When two or more firms compete within the same market, one firm 

possesses a competitive advantage over its rivals when it earns (or has the potential to earn) a 

persistently higher rate of profit” (Grant, 2005:225). Det man bör observera i sammanhanget 

är att konkurrensfördelar inte automatiskt innebär en högre lönsamhet, de måste realiseras 

(Ibid.).  

 Figur 3:4. (Efter Grant, 2005:225, översatt till svenska) 
 

Ett exempel är ett företag som har en fysisk butik och som utökar verksamheten med SST-

system, en e-butik, då har företaget en konkurrensfördel gentemot konkurrenterna under 

förutsättning att konkurrenterna inte har motsvarande tjänst. Grant (2005:225) menar att 

konkurrensfördelar inte nödvändigtvis behöver realiseras genom högre vinst, utan det kan till 

exempel vara marknadsandel, teknologiinvesteringar och kundlojalitet. De flesta stora företag 

har, sedan tekniken kunde användas, infört tekniska system för att kunna skapa 

konkurrensfördelar. Exemplet med e-butiken menar vi är klassiskt, eftersom det innebär att 

ett företag utgår från en fysisk ”traditionell” butik som utvidgas. Det omvända är sannolikt 

betydligt ovanligare, men förekommande, bland annat är ett av våra undersökta företag 

exempel på detta.    

 

Konkurrensfördelar kan delas in i två grundläggande typer, lägsta kostnad, där fokus ligger på 

att de lägsta möjliga kostnaderna och differentiering, där fokus istället läggs på att skapa unika 
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kundvärden. Differentiering innebär alltid kostnader, till exempel bättre utbildad personal, 

högre marknadsföringskostnader och kostnader för bättre service (Grant, 2005:289). SST-

systemen, vars syfte ofta är att vara kostnadsbesparande för leverantören skulle kunnas sägas 

vara del i en strategi som gick ut på lägsta kostnad. Dock kan det vara så att företag med hjälp 

av SST syftar till att erbjuda unika kundvärden, ofta i kombinationer med personliga 

relationer. Av denna anledning går det inte att dra slutsatser åt ena eller andra hållet utan att 

ha en helhetsbild av leverantörens tjänsteerbjudande. 

  

Det är generellt enklare att uppnå varaktighet i kundrelationen genom en 

differentieringsstrategi eftersom den är betydligt svårare att imitera för en konkurrent. Ett 

tekniskt system är betydligt lättare att imitera än till exempel ett företags personal och deras 

relationer. Differentiering kräver dock att priserna kan hållas på en sådan nivå att 

differentieringskostnaden täcks. Detta vill vi koppla till Grönroos resonemang om att 

leverantören måste visa för kunden att pris och värde är två skilda ting och att ett högre pris 

motiveras med ett större värde för kunden. 

  

Vid en första anblick får många känslan av att tillhandahållandet av varor och tjänster på 

Internet uteslutande handlar om kostnadsstrategier. Ur ett service management-perspektiv är 

detta naturligtvis intressant att studera, eftersom detta perspektiv utgår ifrån att leverantören 

skall vara en del i kundens värdeskapande process på så många andra sätt än att bara erbjuda 

lågprislösningar. Vi återkommer till SST-systemen som en del i ett företags helhetserbjudande 

samt diskussionen kring hur SST-systemen kan användas för att skapa konkurrensfördelar. 

4.6 Internet och den svenska bankmarknaden 

Den svenska bankmarknaden kan i huvudsakligen dels delas in i de fyra storbankerna, 

Nordea, Svenska Handelsbanken, Swedbank samt Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), 

dels i fristående sparbanker som Sparbanken Gripen samt slutligen i så kallade nischbanker 

såsom ICA- och IKANO banken. En fjärde kategori är de utländska bankerna som sedan  

mitten av 1980-talet har etablerat sig Sverige, varav Danske bank är den mest framträdande. 

1986 upphävdes förbudet för utländska företag att bedriva bankverksamhet i Sverige. Sedan 

dess har ett tjugotal bankföretag startat filialer eller dotterbolag i Sverige (Konkurrensverket, 

webbplats, www.konkurrensverket.se, 2007-04-26).  
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I en rapport från mars 2007 gjord av den Svenska Bankföreningen belyses att branschen är 

under stor förändring. Nyetableringen från utländska företag, branschglidning samt den nya 

teknologin sägs vara de största anledningarna. Förändringen har inneburit att de traditionella 

bankkontoren har minskat i antal samtidigt som tillgängligheten för banktjänster har ökat 

väsentligt. Internetbankerna är enligt rapporten inte den enda orsaken. Kontantuttag i 

handeln, kreditmöjligheter i detaljhandeln samt en ökad kreditkortsanvändning lyfts även 

fram som bidragande orsaker (Bankföreningen, webbplats, www.bankforeningen.se, 2007-05-

05). Enligt diagrammet nedan, har antalet bankkontor minskat med 612 stycken mellan 1997 

och 2005. Samtidigt har antalet anställda minskat med 6 571 stycken mellan samma år. Under 

samma period har antalet privata Internetbankskunder ökat med 2 890 procent.  

  

Bankverksamheten i Sverige och antal Internetbankskunder 

 Banker Kontor Anställda 
 

Internetbankskunder, privat 
 

1997 124 2522 43 202 202 000 

1998 126 2197 43 531  628 000 

1999 124 2140 43 222 1 540 000 

2000 126 2059 41 995 2 728 000 

2001 129 2061 42 001 3 900 000 

2002 127 2041 42 357 4 575 000 

2003 125 2046 40 169 4 722 000 

2004 126 1907 36 465 5 294 000 

2005 127 1910 36 631 5 837 000 

2006 - - - 6 527 000 

Figur 4:4. Källa: Svenska Bankföreningen (2007), (www.bankforeningen.se) 
 

I en artikel publicerad i Journal of Internet Banking and Commerce refererar forskaren Abdullah S. 

Al-Mudimigh till en rapport gjord av Ernst & Young som visar bankernas kostnader för en 

transaktion via olika kanaler. En transaktion som utförs på ett bankkontor kostar enligt 

rapporten $1.07, via telefonbank med personlig service $0.85, via talsvar $0.44 och via 

Internetbank 1 Cent. Bankernas kostnad för att utföra en transaktion på kontoret är alltså 

mer än hundra gånger högre, än om transaktionen görs av kunden via Internetbanken (Al-

Mudimigh, 2007:4).  
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5. Empiri / tre fall 

I vårt empiriavsnitt presenterar vi våra undersökta företag samt hur de arbetar med de 

grundfrågor som vi har som syfte att undersöka, servicemöten, relationer och självservice. 

Strukturen för detta avsnitt följer strukturen i vårt teoriavsnitt och är således uppdelade efter 

hur företagen arbetar med tjänster och servicemöten samt relationer och självservice. Även om 

Swedbank och Svenska Handelsbanken är relativt lika har vi valt att redovisa dem separat. 

Anledningen till detta är att dels att det främjar strukturen, dels att det trots allt finns 

olikheter. 

5.1 Svenska Handelsbanken 

 

Handelsbankens historia går tillbaka till 1871 då Stockholms Handelsbank grundades. Under 

1910-talet skedde en rad fusioner med banker runt om i Sverige som resulterade i att banken 

växte och bytte namn till Svenska Handelsbanken. Idag är Handelsbanken en 

fullsortimentsbank med 458 kontor i Sverige. Handelsbanken har även kontor i 22 länder 

utanför Sveriges gränser, främst i övriga Norden och Storbritannien och drygt 10 000 

anställda. Handelsbankens övergripande mål är att ha en högre räntabilitet på eget kapital än 

andra börsnoterade banker i Norden (Handelsbanken, webbplats, www.handelsbanken.se, 

070503). För att nå målet skall Handelsbanken erbjuda kunderna bättre service samtidigt som 

kostnadsnivån ska vara lägre än i andra banker (Ibid.). Handelsbanken skiljer sig en del från de 

andra svenska storbankerna i det avseendet att Handelsbankskoncernens affärsverksamhet är 

starkt decentraliserad. Arbetssättet utgår från de enskilda kontorens ansvar för kunderna. 

Organisationen skall främja samspelet mellan starka kontor, kvalificerade specialister och effektiva 

stödfunktioner (Ibid.).  

5.1.1 Tjänster och servicemöten hos Svenska Handelsbanken 

De tjänster som Handelsbanken erbjuder uppfyller väl de kriterier som Grönroos menar är 

specifika för tjänster. Handelsbankens tjänster kan beskrivas som processer där kunden i viss 

mån deltar i produktionen. Dessutom sker produktion och konsumtion delvis samtidigt. 

Samproduktionen blir särskilt tydlig vid användning av Handelsbankens Internettjänster, där 

kunden är den som startar processerna genom att interagera med en teknisk plattform som 

tillhandahålls av banken. Detta innebär att kunden fungerar som en värdeskapare och att den 
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tekniska lösningen i sig kan öka värdet för kunden. Enligt bland annat Grönroos är det inte 

produkten i sig utan processen runt den som skapar värdet. 

Servicemötena mellan Handelsbanken och dess kunder sker på kontoren i form av personliga 

möten och över telefon, men även via SST-systemen. Sanningens ögonblick inträffar otroligt 

många gånger, varje gång en kund interagerar med en bankomat eller kontrollerar sitt saldo 

via Internetbanken sker ett servicemöte. Vi förstår på Lars Idorn att han ser de personliga 

servicemötena som mycket viktiga. Handelsbanken Malmö City arbetar med en modell som 

innebär att varje rådgivare har ansvar för ”sina” kunder. En kundansvarig rådgivare på 

kontoret har mellan 150 och 200 kunder som de ansvarar för. Ansvaret innebär att de skall 

kontakta ”sina” kunder minst en gång per år och ha ett möte. Inför mötet förbereder 

rådgivaren sig genom att läsa på om kundens historik och kanske ta fram förslag på 

förändringar. Något som är viktigt att påpeka i sammanhanget är att alla kunder inte har en 

ansvarig rådgivare och alltså inte blir kontaktade minst en gång per år. Vem som hamnar i 

vilken kategori bestäms utifrån det nuvarande engagemanget och potentialen hos kunden. 

Dels handlar det om relationer i största allmänhet men det ligger även nära frontpersonalens 

betydelse och den interaktiva marknadsföringen. Mer ingående kommer detta behandlas i 

analysen. 

5.1.2 Relationer och självservice hos Svenska Handelsbanken 

De kundansvariga rådgivarna fungerar som en bas för bankens relationsbyggande arbete men 

stöds också av andra insatser. Ett sätt som Handelsbanken arbetar med för att bygga 

relationer med sina kunder är att bjuda in till olika träffar och andra aktiviteter. Idorn berättar 

att banken nyligen arrangerade en husköparträff för ungdomar i samarbete med en stor 

mäklarbyrå. Samtidigt menar han att det är svårt att locka kunderna till aktiviteterna eftersom 

folk generellt inte har tid. Kvällsaktiviteter är uteslutna enligt Idorn, istället är det 

sammankomster i samband med frukost och lunch som banken måste rikta in sig på. 

Aktiviteterna genomförs oftast av det enskilda kontoret eller i samarbete med de andra 

Malmökontoren. Lars Idorn berättar att större aktiviteter och kampanjer är ovanliga inom 

Handelsbanken. Han kommer in på marknadsföring och nämner att SEB, Nordea och 

Swedbank ständigt syns i främst TV-reklam. Handelsbanken har en helt annan strategi och 

förlitar sig i mycket större utsträckning av nöjda kunders word-of-mouth. Idorn säger att 

detta är den bästa reklamen de kan få och fortsätter,  
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…speciellt jag som har varit här så länge, när mina kunder vars barn nu kommer in och 
är i er ålder och ska börja köpa… Är då föräldrarna nöjda tar de hit barnen och så kan 
vi förhoppningsvis göra dem nöjda också. Så bränner vi inte så mycket pengar på 
reklam. 

(Intervju, Idorn, 070503) 

 

När vi presenterade vår uppsatsidé för Lars Idorn kom vi ganska snabbt in på 

Internetbanken och frågan om relationen till kunderna hade blivit sämre när kunderna inte 

kommer till kontoret i samma utsträckning som tidigare. Idorn berättar,  

Visst, vi kanske inte har samma chans att göra mer affärer med de kunder som enbart 
jobbar mot Internetbanken. Å andra sidan, där kan man göra allting, man kan öppna 
fonder, öppna stående överföringar och man kan binda sina lån. Man kan göra allting 
idag, i stort sett.  

(Intervju, Idorn, 070503) 
 

Han fortsätter genom att säga, ”Men ibland kanske vi kunde ha sagt, - jag tycker faktiskt att 

du ska börja pensionsspara nu är du så gammal och jag tycker du ska göra det i den och den 

fonden, för den tror vi på just nu”. Detta finns det inte möjlighet att göra när kunderna 

använder bankens självservicetjänster. Ovanstående argument från Lars Idorn är högst 

relevant för vår uppsats i sin helhet, eftersom han här visar på att självservicen påverkar 

relationerna och därmed möjligheten till affärer.  

Den självservice som Handelsbanken erbjuder sina kunder är främst telefonbank och 

Internetbank. Övrig självservice består av Handelsbankens uttagsautomater samt en WAP-

tjänst (Wireless Application Protocol) som möjliggör åtkomst av enkla tjänster på Internet via 

mobiltelefon. Telefonbanken är helt automatiserad och det går inte att prata med någon via 

tjänsten. Därav är de tjänster som kan utföras ganska begränsade, det handlar om 

saldokontroll, information om fonder samt överföringar mellan egna eller familjemedlems 

konto. Internettjänsten innehåller betydligt fler möjligheter förutom de tjänster som finns 

tillgängliga via telefonbanken kan kunderna bland annat också betala räkningar, göra 

överföringar till valfritt konto, handla med värdepapper och fonder samt beställa kort. 

Senaste tillskottet av Internettjänster är Handelsbankens direktlån där man som privatkund 

kan låna upp till 150 000 kronor.  

De senaste årens intåg av så kallade nischbanker som exempelvis Skandiabanken och 

IKANO Banken, som nästan uteslutande använder SST-systemen som bas i verksamheten, 

har varit en prispressare enligt Idorn. Dessa har ofta förmånliga inlåningsräntor och bolån 
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samt låga depåavgifter och kortavgifter. Enligt Idorn, har det inte funnits någon uttalad 

strategi från Handelsbanken att priskonkurrera med dessa banker och säger följande i frågan,  

 
Vi får ju det varje dag av våra kunder, ja men kolla vad dom har. Ja, men de har inte 
det här kontorsnätet och de har inte mig som handläggare. Det får du själv sätta ett 
pris på, brukar jag säga. Vill du ha Lars Idorn som din personliga bankkontakt och 
kunna ringa mig när du vill, så kostar det. Eller får de lägga sina lån på IKANO 
Banken. Men visst det är en prispressare som bara den.  

(Intervju, Idorn, 070503) 

 

Lars Idorn är till viss del kluven till den egna bankens SST-system och menar att de har både 

för- och nackdelar med övervikt åt fördelarna. För bankens del innebär det att många rena 

rutinuppgifter inte längre behöver göras på kontoret vilket är kostnadsbesparande. För 

kunderna att de kan göra sina bankaffärer när de vill och slipper stå i kö till kassan. 

Avslutningsvis säger Lars Idorn följande om konkurrenssituationen inom den svenska 

bankbranschen, vilket vi tycker sammanfattar hans inställning på ett bra sätt, 

Oavsett vilken bank du väljer, Nordea, SEB eller Swedbank, är egentligen sak samma, 
det är mig eller min kollega som vi kan konkurrera med. Vi har samma produkter och 
i stort sätt samma prissättning, men det är oss som individer. Sen är det upp till oss att 
göra ett bra jobb och se till att kunderna blir nöjda. Det är liksom personerna på 
banken och dem har man inte på Internetbanken. Där kan man välja i princip vilken 
som helst, bara de har en bra inlåningsränta eller bolåneränta. 

(Intervju, Idorn, 070503) 

 

Vi tolkar Idorns uttalande som att det som återstår för de stora bankerna att konkurrera med 

är relationerna som frontpersonalen har med kunderna. Således använder sig Handelsbanken 

av relationsperspektivet och därmed fokuserar de på processen och värdeskapandet. 

Nischbankerna satsar istället mer på ett transaktionsperspektiv, där priset spelar en större roll 

och fokus istället ligger på resultat och värdedistribution.   
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5.2 Swedbank 

 

FöreningsSparbanken bytte namn till Swedbank i september 2006, som det tidigare namnet 

antyder är banken ett resultat av ett samgående mellan Föreningsbanken och Sparbanken. 

Detta skedde hösten 1997. Bankens historia är dock betydligt mycket äldre, den första 

sparbanken bildades i Göteborg 1820 och den första jordbrukskassan (senare 

Föreningsbanken) grundades 1915. Swedbank är en ledande aktör på den svenska 

bankmarknaden med 4,1 miljoner svenska privatkunder och 477 kontor. Swedbank har också 

en stark ställning i Baltikum efter uppköpet av Hansabank våren 2005. Swedbanks vision 

handlar om att förstå och agera utifrån kundernas behov så att Swedbank kan erbjuda de 

bästa finansiella lösningarna och därmed förbättra kundernas livskvalitet. Swedbank vill ha 

den högsta kundtillfredställelsen, bästa lönsamheten och vara den bästa arbetsgivaren på de 

marknader där de verkar (Swedbank, webbplats, www.swedbank.se, 070510). 

5.2.1 Tjänster och servicemöten hos Swedbank 

I stort sätt överrensstämmer Swedbanks och Handelsbankens tjänsteerbjudande med 

varandra. Båda är mycket stora aktörer på den svenska bankmarknaden och båda har ett stort 

utbud av tjänster. 

 

Servicemötena hos Swedbank sker genom tre kanaler eller ”de tre vägarna in i banken” som 

Peter Hammar uttrycker det, telefonbanken, Internetbanken samt kontoret. Tanken är, säger 

Hammar, ”att dessa ska komplettera varandra för att få nöjda kunder och där är kontoret är 

mest väsentligt”. En skillnad mellan Handelsbankens och Swedbanks telefontjänster är att 

Swedbanks telefonbank erbjuder en möjlighet att tala med en banktjänsteman. Detta innebär 

att det finns möjlighet att få hjälp med mer kvalificerade ärenden jämfört med 

Handelsbankens telefonbank. Att de olika vägarna in i banken skall fungera som komplement 

till varandra visar på att Swedbank tagit fasta på att skapa balans mellan high tech och high touch. 

 

Som ett steg för att förbättra servicemötena har Swedbank antagit ny strategi, att bli ledande 

på service eller som Hammar uttrycker det ”service leadership”. Exempelvis uttalar man sig 

så här i en presentationsfilm på bankens hemsida, ”Det som avgör kundernas val är i allt 
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högre utsträckning upplevelsen av den service man erbjuds och den känsla och uppfattning 

av banken som varumärket är en sammanfattning av” (070508). Jan Lidén, koncernchef för 

Swedbank säger följande om bankens nya servicestrategi, 
 
För banken innebär det ju, vi måste se till att kundernas intryck förändras och dom ska 
då tycka att går fortare, att det är enklare, att det blir vänligare och att saker och ting blir 
väldigt lätt att förstå när det gäller bankens lösningsförslag till problemet som kunden då 
har eller behovet som kunden har. 

(Jan Lidén, intervju, www.swedbank.se) 

 

Förutom att det flesta bankkontorens öppettider har förlängts och att tillgängligheten till 

kontoren har ökat, handlar den nya servicestrategin ”service leadership” om att lägga större 

fokus på kundmötet där man enligt Hammar, ”måste bli riktigt proffsiga”. Dessutom tillägger 

Hammar, har banken tagit fram en del nya produkter/tjänster som han tror kommer att bli 

uppskattade av kunderna. Han tar upp bankens nya så kallade ”merkoncept”,  

 

…egentligen är det koncept där du har allt det vanliga, vardagstjänster i grunden, sen 
har du en massa mervärde kopplat på det. Du får rabatt på massa hotellkedjor runt om i 
världen, rabatt på restauranger. Om du köper en tv får du ett års extra garanti samtidigt 
som du har ett prisskydd i upp till 90 dagar. Dessutom har du en concierge-service 
kopplat till konceptet… 

(Intervju, Hammar, 070504) 

 

Swedbanks nya servicestrategi tolkar vi som ett uppvaknande där man i likhet med 

Handelsbanken har insett betydelsen av relationer och mervärden som bankens främsta 

medel i den allt hårdare konkurrensen i branschen.  

5.2.2 Relationer och självservice hos Swedbank 

Även vid intervjun med Peter Hammar hamnade vi ganska snabbt vid frågan om 

självservicens inverkan på kundrelationen. Hammar menar att bankerna, i början, generellt 

hade en övertro på tekniken och vad kunderna själva ville och kunde göra. Han beskriver den 

tiden, i slutet av 1990-talet,  

”…under några år där kändes det som att framtidstron var att om några år kommer alla 
kunder sitta hemma och sköta allting hemifrån. Så det var väl då också antalet kontor 
minskade. Men de sista tre till fyra åren har det helt vänt, i alla fall inom Swedbank”.  

(Intervju, Hammar, 070504) 
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Peter Hammar menar att banken numera lägger enormt stort fokus på att få in kunderna på 

kontoren. Anledningen till detta är enligt Hammar att ”det är där vi har möjlighet att påverka 

kunden att göra affärer som är bra för kunden naturligtvis men som också är bra för 

banken”. Detta ser vi som en indikation på att Swedbank distanserat sig från kunderna allt 

för mycket genom implementeringen av SST-system, eftersom kunderna innan 

självservicetekniken fanns i stort sätt var tvungna att komma till kontoren för alla typer av 

ärenden.  

Ett sätt att nå ut till sina kunder och skapa relationer är att anordna olika former av 

kundträffar. I likhet med Handelsbanken anordnar även Swedbank sådana träffar. Den här 

typen av event är extra viktiga på grund av att man är ett så nytt kontor, menar Hammar. 

Den senaste träffen anordnades på restaurang Glasklart, ett stenkast från kontoret i Västra 

Hamnen i Malmö. De totalt 300 inbjudna gästerna fick höra representanter från Swedbank 

prata om privatekonomi, prognoser för räntan och bankens tjänster. Kvällen förgylldes även 

av en annan talare, som Hammar uttrycker det. Den här gången var det grundaren av 

modetidningen amelia, Amelia Adamo, som pratade om vårens mode.  

Som en stor del av sitt tjänsteerbjudande har Swedbank både telefon- och Internetbank. 

Internetbanken erbjuder i princip samma tjänster som Handelsbanken men servicen via 

telefon skiljer sig, som vi nämnt, åt. Swedbank erbjuder personlig service via telefon vilket 

innebär att man kan få hjälp med mer kvalificerade tjänster såsom värdepappershandel och 

utlandsbetalningar. Vi menar att detta inte kan klassificeras som självservice eftersom kunden 

har kontakt med personal på banken och interaktionen mer bör betraktas som ett traditionellt 

servicemöte. Swedbanks Internettjänst lanserades våren 1997, den första versionen erbjöd 

ganska begränsade tjänster såsom att se sitt saldo och betala sina räkningar. Därefter har 

övriga tjänster tillkommit, exempelvis handel med fonder, betala räkningar med 

förfallodagsbevakning, elektronisk faktura, utlandsbetalningar samt banktjänster via WAP 

(Swedbank, webbplats, www.swedbank.se, 070510).  

Även Peter Hammar har märkt av konkurrensen från de relativt nyetablerade nischbankerna. 

Hammar menar att man tjänar inte så mycket pengar på bolån längre, därför är varje 

kundmöte en förhandling kring kundens övriga engagemang. En person som enbart är 

intresserad att lägga sitt lån hos Swedbank är egentligen inte speciellt intressant. Men om 

kunden är villig att flytta hela sitt engagemang till banken har man också möjlighet att pressa 

priserna till en nivå som matchar de billigaste aktörerna på marknaden. Det gäller att bedöma 
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kundens potential och hitta andra vägar att tjäna pengar på, menar Hammar. Som ett steg i 

detta har man nyligen börjat med sakförsäkringar. Peter Hammar avslutar och säger följande; 

Vi vill att det ska kännas som man har allt samlat/…/vi hoppas också att det ska 
kännas, att man har en personlig relation med banken, att träffas en gång per år och då 
också gå över sina försäkringar.  

(Intervju, Hammar, 070504) 

 

Peter Hammar menar precis som Lars Idorn att det är svårt att få in kunderna på kontoret. 

De som befinner sig i åldern 35-50 med höga löner är ofta högt uppe i karriären, har kanske 

familj och är därmed svåra att få in. De kunder som har möjlighet att komma till kontoret 

kan förvänta sig ett möte per år med en privatrådgivare. Som privatrådgivare på Swedbank 

kan man ha en kundbas på uppemot 1200 kunder och tanken är att man ska träffa kunderna 

minst en gång per år. Under dessa möten är det meningen att rådgivaren ska bygga relationer 

till kunderna, säger Hammar och utvecklar; ”Den personliga relationen är kanske oftast det 

viktigaste som gör att man håller sig fast vid en bank.” Hammar menar vidare, att initiativet 

har gått från banken till kunden och säger följande;  

Kundernas beteende har ändrats väldigt drastiskt de sista åren, kunderna är mycket mer, 
alltså lojalitet mot en bank, det finns ingen anledning att ha det, egentligen och det är 
priset som styr väldigt mycket i vilken bank man är i, på ett helt annat sätt än tidigare. 
Lite har initiativet gått från banken till kunden. Innan har det varit mer att, komma till 
banken och snällt be om hjälp, men nu är det vi som måste jaga och försöka förmedla 
ett mervärde i vår bank.  

(Intervju, Hammar, 070504) 
 

Om det är som Hammar säger, att kunderna väljer bank endast utifrån pris är Swedbank illa 

ute enligt Grönroos (2002). Detta eftersom Swedbank inte lyckas visa för kunderna att bättre 

service och en god relation ger ett högre värde än ett lågt pris kan ge.   
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5.3 Inwarehouse 

 

Inwarehouse grundades 1992 och är idag ett av Sveriges ledande e-handelsföretag inom 

hemelektronik och IT-produkter. År 2000 köptes bolaget av svenska investerare för att säljas 

vidare till IT-företaget B2Express hösten 2001, i samband med detta introducerades 

Inwarehouse på NGM Equity. I slutet på mars 2007 lade den norska konkurrenten Komplett 

ett publikt bud på samtliga aktier i Inwarehouse, ett bud som styrelsen rekommenderade 

aktieägarna att acceptera (Inwarehouse, pressmeddelande 2007-03-27). 

Inwarehouse har från starten har varit ett renodlat postorder/e-handelsföretag utan fysiska 

butiker. Hösten 2005 öppnade Inwarehouse en så kallad konceptbutik nära Stureplan i 

Stockholm (Inwarehouse, webbplats, www.inwarehouse.se, 2007-05-11). Våren 2007 

öppnades ytterligare en butik på Baltzarsgatan i centrala Malmö. Butikernas lokalisering i 

absoluta A-lägen i de båda städerna är naturligtvis ingen slump och detta väckte vårt intresse 

för företaget.  

5.3.1 Tjänster och servicemöten hos Inwarehouse 

Rubriken ovan kan te sig märklig eftersom Inwarehouse är ett e-handelsföretag som till 

största del säljer hemelektronik. Det som gör företaget spännande att fördjupa sig i är det 

strategiska val som gjorts för att hitta nya vägar till tjänster och servicemöten.  

Från starten 1992 fram till hösten 2005 var Inwarehouse helt inriktad på företagsförsäljning. 

Inwarehouse hade under denna tid så kallade ”account managers” och ”key account 

managers” som hade ett kundansvar och företagen hade en kontaktperson på Inwarehouse 

som hjälpte till vid order, reklamation, med mera. Organisationen bestod också av fältsäljare 

som besökte företag och som Settlin uttrycker det, ”jagade in nya konton”. Hela denna 

försäljningsfunktion med kontaktpersoner och företagsförsäljning lades ner i runt årsskiftet 

2006/2007. När vi ställer frågan varför detta skedde svarar Settlin,  

…tillväxten framöver kommer att ligga på konsumentsidan, det är där det händer mest 
helt enkelt. Företagen har redan digitaliserats för länge sen egentligen. Den marknaden 
är väldigt mogen, men på konsumentsidan händer det ju vansinnigt mycket, både från 
tillverkarnas håll och konsumenterna som börjar vakna och handla. Ni vet ju själva, allt 
som tidigare var analogt blir digitalt, det digitala hemmet är en verklighet. 

(Intervju, Settlin, 070510) 
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Inwarehouse egentliga satsning på privatpersoner startades i samband öppnandet av butiken i 

Stockholm i november 2005. Vi var självklart intresserade av att veta hur tankarna hade gått 

inför öppnandet av butiker. Från att ha varit ett e-handelsföretag som enbart riktade sig mot 

företag till att rikta sig mot konsumentmarknaden och dessutom öppna en butik. Patrik 

Settlin svarar att det handlar om två grundläggande skäl, dels att öka affärerna eftersom det 

finns ett behov hos vissa kunder att handla över disk dels att genom en fysisk butik öka 

förtroendet för webbhandeln. Han utvecklar det genom att säga, 

Vad vi tror så känner folk som kanske inte vill lägga en webborder vartsomhelst en 
större trygghet när de vet att vi finns, dom har en butik, den ligger här. Köper jag den 
här grejen på webben kan jag faktiskt gå in och slänga den på disken om den är trasig. 

(Intervju, Settlin, 070510) 
 

Settlins citat visar på vikten av det personliga mötet och relationen. Vissa kunder har säkert 

inte det här behovet, men det är enligt Inwarehouse uppenbarligen tillräckligt många för att 

starta butiker. Även här kan man dra paralleller till Gummessons (2004) resonemang om 

balans mellan high tech och high touch. 

 

Vi förstår på Patrik Settlin att butikernas primära syfte inte är att sälja de stora volymerna 

utan snarare är en del i Inwarehouse marknadsföring och profilering. Att Malmöbutiken 

ligger på Baltzarsgatan är ett sätt att synas för den målgrupp man riktar sig mot. Inwarehouse 

försöker profilera sig som ett ”premiumbrand” som enbart säljer de bättre modellerna från 

kända märken, men till låga priser (Intervju, Settlin, 070510). Settlin berättar att butiken 

egentligen inte har något avkastningskrav på sig utan att ett nollresultat är gott nog, 

åtminstone till en början. Butikerna innebär också en helt ny möjlighet att använda sig av den 

traditionella formen av servicemöten för att skapa relationer. 

5.3.2 Relationer och självservice hos Inwarehouse 

Inwarehouse’ butiker är ett nytt grepp för ett e-handelsföretag eftersom det innebär en 

möjlighet att använda sig av den traditionella formen av servicemöten för att skapa relationer. 

Detta har inneburit ett stort steg för Inwarehouse eftersom grundtanken i företagets 

affärsmodell sedan starten 1992 varit självservice. Patrik Settlin berättar att de från början 

arbetade med traditionell postorder och skickade ut kataloger till företagskunder. Katalogen 

finns kvar ännu idag men med en betydligt mindre upplaga och omfång också 
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utgivningsfrekvensen har skurits ned mycket. Idag sker det mesta av försäljningen via 

Internet, Patrik Settlin har inga exakta siffror i huvudet men uppskattar att cirka 70 procent 

av det totala antalet lagda order sker via nätet. Inwarehouse har som vision att vara ett 

ledande e-handelsföretag i branschen. I Inwarehouse egna beskrivning av sin strategi kan 

man läsa följande, 
…erbjuda såväl privatpersoner som företagskunder en köpupplevelse på nätet som 
upplevs som enkel, smidig, och intuitiv och säkerställer högsta kundnöjdhet såväl innan, 
under och efter köpet. Det säkerställs genom ett modernt, effektivt och helintegrerat e-
handelsystem som ständigt vidareutvecklas 

(Inwarehouse, webbplats, www.inwarehouse.se, 070511) 

 

Enligt Patrik Settlin ska Inwarehouse förbli ett klassiskt e-handelsföretag, med den största 

andelen order via e-butiken. De relationer som skapas i butiken ska fungera som ett stöd för 

kundernas e-handel. Settlin berättar att ett direkt resultat av etableringen av butiken i 

Stockholm var att andelen order via Internet från Stockholmsområdet ökade markant. Han 

finner inget annat skäl till detta än att butiken hade öppnat. I Malmö har någon sådan 

mätning inte gjorts ännu, men han tror och hoppas att utvecklingen blir densamma även för 

denna region. Vi menar att Inwarehouse lyckats med en bra kombination av SST och de 

personliga relationerna via butikerna. Att försäljningen via Internet ökade från kunder i 

området runt butiken visar att strategin verkar fungera och att kunderna attraheras av en 

kombination av självservice och relationer. 

 

Inwarehouse skiljer sig markant från de två övriga fallen i vår studie eftersom de gått från 

renodlad självservice och postorder till att komplettera med butiker med möjlighet till 

relationer och traditionella servicemöten. Vi får anledning att återkomma till detta i vårt nästa 

avsnitt, analysen. 
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6. Analys – Tjänster och servicemöten 

I analysavsnitten har vi valt samma struktur som i teorikapitlet. Anledningen till detta är att vi 

tycker att strukturen blir tydlig och uppsatsen mer lättläst. 

6.1 Tjänster 

Två av de tre företag som vi har använt oss av i vår studie är knappast omtvistat klassade 

som tjänsteföretag. Banker är ett klassiskt exempel på renodlade tjänsteföretag. Deras 

verksamhet består av immateriella processer och produktion och konsumtion sker 

åtminstone delvis samtidigt. Allt i enlighet med Christian Grönroos’ definition av tjänster. I 

fallet med Inwarehouse är det svårare att etikettera det som tjänsteföretag. Dock är vi av 

uppfattningen att tjänsterna som omger produkterna är det som är avgörande för företagens 

existens. Hemelektronik säljs av en uppsjö företag, konkurrensen är hård och marginalerna 

pressade. Eftersom produkterna i många fall är identiska kan det inte vara detta som gör att 

en kund väljer en viss leverantör. Då är det istället andra faktorer som påverkar valen. Priset 

är naturligtvis en viktig parameter för vissa kunder men priskonkurrens är enligt många 

bedömare ingen särskilt bra strategi. Det som i övrigt kan påverka kundernas val är till stor 

del de tjänster som omger själva produkten. Betalningsalternativ, kundservice, frakt, med 

mera är exempel på sådana kringtjänster. 

 

Frågan om kundens roll som medproducent är intressant, när det gäller banktjänster är det 

alltid kunden som måste ta de avgörande besluten och förhoppningsvis ger banken de råd 

och den information som är nödvändig. När det gäller Internetbank är det också tydligt att 

kunden fungerar som medproducent och värdeskapare eftersom kunden är den som är aktiv 

och initierar processerna. Hos Inwarehouse deltar kunderna till viss del som medproducent 

eftersom beställningen i de flesta fall sker via Internet och detta tolkar vi som en typ av 

medproduktion. Inwarehouse har också, genom att endast sälja produkter av högre kvalitet, 

en affärsmodell som bidrar i stor utsträckning till kundernas värdeskapande process. Vår 

tolkning är att en produkt av bättre kvalitet skapar ett större värde, när den dessutom kan 

köpas till ett för kunden fördelaktigt pris. 
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6.2 Transaktions- och relationsperspektivet  

Resonemanget ovan är starkt kopplat till Grönroos teorier kring marknadsföringens 

relationsperspektiv. Vi ställer oss i viss mån frågande till om Inwarehouse har funderat i dessa 

banor. Vi tror att fokus trots allt ligger på produkterna till stor del, men resultatet blir att 

kundernas upplevda värde trots detta är större än hos konkurrenterna eftersom man fört in 

relationer som en del av erbjudandet. Vi har fått uppfattningen att strategin med butiker från 

början handlade om marknadsföring och profilering men ett resultat av detta är att relationer 

blivit en del av Inwarehouse erbjudande. Inwarehouse har valt en profil som innebär 

produkter med högre kvalitet men samtidigt låga priser vilket gör att företaget närmast kan 

klassificeras inom transaktionsperspektivet.  

 

Trots kritiken mot jämförelseverktyg på Internet, tror vi, med medhåll från Patrik Settlin, att 

dessa kan spela en avgörande roll vid köp av produkt. Settlin menar att hela branschen 

arbetar med otroligt låga marginaler vilket kräver stora volymer och att man som aktör måste 

konkurrera med sina stödtjänster. Vi menar att Inwarehouse’ butiker är ett bra exempel på en 

sådan stödtjänst. Det finns en uppsjö av både stora och små aktörer som säljer liknande 

produkter som Inwarehouse både via Internet och vanliga butiker. Enligt Settlin är alla 

konkurrenter men de som konkurrerar med samma affärsmodell är Dustin och Net on net. 

Dustin finns fortfarande endast på Internet medan Net on net har gjort intåg i den fysiska 

världen. Dessa har dock valt att satsa på mer lagerliknande affärsenheter i ytterområden. 

Genom butikerna får Inwarehouse möjlighet till personliga möten mellan kunder och 

anställda. Settlin menar att drömscenariot är att upplevelsen i butiken ska vara så bra att 

kunden vid nästa inköp aldrig gör någon prisjämförelse på Internet utan väljer Inwarehouse 

per automatik eftersom man vet att man kan lita på dem och att priserna är 

konkurrenskraftiga.  

 

Vår tolkning är att Inwarehouse genom sina butiker åtminstone har bättre möjlighet än sina 

närmaste konkurrenter att skapa lojala kunder. Det som även kan konstateras är, att det är 

det personliga mötet i butiken och inte det digitala servicemötet som ligger till grund för 

relationen.  Vidare menar vi, med stöd av denna och tidigare analys att Inwarehouse strategi 

alltmer kan placeras inom relationsperspektivet. 
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Även de båda bankerna kan analyseras efter transaktions- respektive relationsperspektivet. 

Enligt Konkurrensverket har ett antal nya aktörer de senaste åren etablerat sig på den svenska 

bankmarknaden. Konkurrensen har ökat och de så kallade nischbankerna som enbart eller till 

stora delar finns på Internet har pressat priserna på ett flertal banktjänster, något som 

bekräftas av både Peter Hammar på Swedbank och Lars Idorn på Handelsbanken. Strategin 

från nischbankerna har helt naturligt varit att värva nya kunder från de redan etablerade 

bankerna. Det främsta slagordet i denna strategi har varit förmånligare in- och utlåningsränta 

samt lägre avgifter på diverse tjänster. Alltså har priset spelat en avgörande roll vilket gör att 

dessa banker placeras inom transaktionsperspektivet. Varken Hammar eller Idorn vill påstå 

att det finns ett en uttalad strategi att lägga sig på samma låga prisnivå. Däremot påpekar båda 

att priset alltid är en förhandlingsfråga och är det en viktig kund för banken har man inga 

problem att sänka priserna.  

 

Vår tolkning är att varken Handelsbanken eller Swedbank har gått i fällan att börja 

konkurrera med priset som grund. Istället har man valt att konkurrera med det man redan 

har, nämligen relationer. Trots detta har nischbankerna lyckats ta marknadsdelar från de 

etablerade aktörerna vilket gör att ovanstående resonemang hjälper oss att besvara en av våra 

frågeställningar. Bankernas utbredning på Internet har medfört stora kostnadsbesparingar 

samtidigt som tillgängligheten för kunderna har ökat. På samma gång har man mer eller 

mindre frivilligt öppnat upp dörren för nya aktörer. Alltså har införandet och utökandet av 

självservicesystem, i detta fall Internet, gjort att kundlojaliteten har ställts på prov. Vår 

uppfattning är att, med stöd från våra respondenter att utbredningen på Internet påverkat 

kundernas lojalitet negativt.   

6.3 Tjänstemötet 

Traditionellt inom service managementforskningen har tjänstemöten varit något som mer 

eller mindre underförstått varit möten mellan människor. Att frontpersonalen har en ytterst 

viktig roll understryks och forskningen visar att de personliga relationerna i servicemötet är 

viktiga för kundtillfredställelsen. Uppenbart passar SST-systemen dåligt in, enligt denna 

forskning. Vi delar uppfattningen att de personliga mötena är viktiga, men för vissa tjänster 

finns det bättre och effektivare sätt att skapa värde. Hos de företag vi undersökt har de 

personliga mötena, enligt respondenterna, en mycket stor roll. Dock kompletteras dessa med 

olika typer av självservice, och enligt deras utsago är detta till för att kunderna ska bli nöjda. 
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Detta resonemang köper vi dock inte rakt av, för det finns även stora summor att spara för 

till exempel en bank genom att införa självservice i form av minskade personal- och 

lokalkostnader. Vi menar att det handlar om en ”win-win-situation”, där tillgängligheten blir 

större och företagen samtidigt kan spara på sina resurser.  

 

Tjänstemötena hos de undersökta företagen var det som från början var själva kärnan i vårt 

arbete. När vi tolkar Normanns metafor sanningens ögonblick kan vi konstatera att vi ställer oss 

tveksamma till tillämpningen av denna vid alla servicemöten. Som vi skrev i teoridelen blir 

det komiskt när man ska beskriva sanningens ögonblick vid ett uttag i en bankomat. 

Arnerup-Cooper och Edvardsson resonerar kring sanningens ögonblick som ett laddat och 

dramatiskt möte där tjänsten och kvaliteten realiseras, men vi delar således inte denna 

uppfattning när man ser den ur självserviceperspektivet. 
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7. Analys – Relationer och självservice 

Även i detta avsnitt följer vi samma struktur som i teoridelen, med undantag för avsnittet om 

Internet och den svenska bankmarknaden, som vi har utelämnat. Skälet är att detta avsnitt 

endast återger en historik kring bankmarknaden samt statistik kring antalet kontor och 

bankkunder med tillgång till bankernas Internettjänster. 

7.1 Relationer 

Som behandlats i teoridelen handlar relationer om ett ömsedigt tankesätt mellan kunden och 

leverantören vilket byggs upp av samspel, interaktioner och kommunikation som sker dem 

emellan. 

Representanterna från de företag vi har intervjuat har inte på något sätt förringat den tyngd 

och betydelse relationen har för företaget. Snarare tvärtom har relationer till kunderna 

framkommit som det kanske absolut viktigaste i företagets arbete med att göra affärer med 

sina kunder. Begreppet ”win-win-situation”, det vill säga att båda parterna ska uppleva 

fördelar passar bra in i denna kontext. Både Handelsbanken och Swedbank har liknande 

inställning när det gäller låntagare i banken. Peter Hammar menar att en kund som endast är 

intresserad att lägga sina lån på hos dem inte är intressant och menar att de i första hand vill 

ha kunder som lägger hela sitt bankengagemang hos Swedbank. Lars Idorn på 

Handelsbanken säger följande om samma situation;  

Det är upp till varje kund hur man vill ha det, men man kan nog inte ha både och, lite 
delar där och lite delar hos oss. Då känner jag, att jag hellre lägger mer krut på en kund 
som väljer hela Handelsbanken, det brukar jag också säga till kunderna.  
 

Alltså, redan i initieringsfasen blir bankens agerande en avgörande faktor för relationens 

fortskridande och i dessa ovanstående fall uteblir relationen på grund av att banken inte 

känner på att de kan ”vinna” något på den. Begreppet ”win-win-situation” ställs på sin spets 

när Peter Hammar från Swedbank säger att man lägger ner stor kraft på att få in kunderna på 

kontoret. Enligt honom är det här man har möjlighet att påverka kunderna att göra affärer 

som är bra för kunden såväl som för banken. Enligt oss, följer även Peter Hammar 

resonemang den teori som relationer som tidigare redovisats, nämligen, att relationer skapas 

genom i det samspel, interaktioner och kommunikation som sker mellan kund och företaget. 

Lars Idorn från Handelsbanken slår huvudet på spiken när han säger, ”Jag vill ju gärna se de 

personerna i ögonen som jag ska låna ut tre miljoner till”. Idorn resonerar vidare kring frågan 
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och han är övertygad om att det även är viktigt för kunderna att träffas och få ställa alla sina 

frågor som kan röra ett hus- eller lägenhetsköp. Både Hammar och Idorn verkar vara 

överrens om att det är det fysiska mötet mellan banken och kunden som är det mest 

betydelsefulla för relationen, och att stora beslut som ett husköp inte ska skötas via SST-

system. Detta ligger väl i linje med Harris et al. (1995) och deras påstående om den personliga 

interaktionens betydelse för kundnöjdhet.  

 

Vad gäller Inwarehouse så kan satsningen på butiker kanske främst ses ur 

marknadsföringsynpunkt, men som Patrik Settlin menar är det även för att stärka 

kundrelationerna och visa på företagets seriositet. Butiken i Malmö har inte funnits så länge 

vilket förklarar varför man ännu inte gjort några mätningar på försäljning i butiken eller om 

den har påverkat försäljningen på Internet. Däremot har man gjort den här typen av 

mätningar på butiken i Stockholm. Patrik Settlin vill inte dra några slutsatser utan nöjer sig 

med att konstatera att öppningen av butiken i Stockholm sammanfaller ganska väl med den 

markanta ökningen av antalet webbordrar i närområdet. Precis som teorin antyder visar den 

här typen av mätningar inte om företaget har relationer med sina kunder, men att öppningen 

av butiken har haft betydelse för företagets försäljning kan dock fastställas.  

 

Som Gummesson menar handlar high tech – modern teknik, och high touch – mänskliga 

aspekter, om att hitta den optimala balansen. Enligt statistik har antalet bankkontor mellan 

åren 1997-2005 minskat med 612 stycken, en utveckling som enligt Peter Hammar nu har 

vänt, åtminstone hos Swedbank. Övertron på den nya tekniken som fanns i slutet av 1990-

talet har försvunnit och istället har antalet bankkontor ökat samtidigt som öppettiderna har 

förlängts. Balansen mellan de båda ytterligheterna har förbättras genom detta och 

konkretiseras med de tre vägarna in i banken som Peter Hammar nämner. I de tre vägarna, 

Internetbanken, telefonbanken och kontoren, kan den förstnämnda klassificeras som high tech-

tjänst medan de sistnämnda kan klassificeras som en high touch-tjänster. Syftet är, menar 

Hammar, att dessa tre ska komplettera varandra för att skapa nöjda kunder. På samma sätt 

fungerar det på Handelsbanken och Inwarehouse har genom öppnandet av butikerna också 

kommit en bit på vägen att skapa en balans mellan de två ytterligheterna, relationer och 

teknik. 
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7.2 Frontpersonal som marknadsförare 

Den interna marknadsföringen är enligt teorin viktigt för att frontpersonalen ska kunna agera 

som deltidsmarknadsförare, vilket i sin tur är avgörande för företagets förmåga att skapa 

relationer med sina kunder. Vi avgränsar oss från den interna marknadsföringen i sin helhet 

och fokuserar istället på, för denna uppsats, viktigaste beståndsdel, nämligen den interaktiva 

marknadsföringsprocessen. Den interaktiva marknadsföringsprocessen borde vara ytterst 

begränsad eller obefintlig när tjänstemötet sker via Internetbaserade SST-system. 

 

Enligt Patrik Settlin på Inwarehouse har öppningen av butikerna många fördelar. En av dessa 

är kunderna känner mer trygghet när de handlar i en butik och på så sätt har man även 

möjlighet att locka de kunder som normalt sätt inte är benägna att beställa över Internet. 

Butikerna innebär även att om en kund inte är nöjd med en produkt kan kunden gå till 

butiken och ”slänga den på disken”, som han själv uttrycket det. Vidare menar Settlin att 

öppningen av butikerna även inneburit en större möjlighet för företaget att skapa nöjda 

kunder. Exempelvis ger ett köp av en produkt i butiken personalen möjlighet till 

merförsäljning som dels är nödvändig för själva huvudprodukten och dels kan förhöja 

kundens upplevelse och naturligtvis bidra till en ökad lönsamhet.  

 

Inwarehouse butik i Malmö är uppskattningsvis 100 kvadratmeter stor och vid vårt besök var 

det fyra anställda som arbetade samtidigt. I en jämförelse med andra hemelektronikbutiker 

ansåg vi det vara en ganska stor personalstyrka. Settlin förklarade och menade att det dels för 

att butiken är relativt ny men även för att det ligger i linje med den av strategi man hade valt 

och utvecklar, ”Hellre att kunderna går ifrån butiken och tycker att de fått bra service än att 

de har köpt något”. Ledordet när det gäller anställning av personal har varit social kompetens 

och Settlin menar att detta har vägt mycket tyngre än ett stort teknikkunnande. Arnerup-

Cooper och Edvardsson menar att personalens ansvar blir större då fler tjänstemöten sker via 

företagens SST-system. Vi upplever att Inwarehouse med hjälp av butikerna har bättre 

möjlighet att skapa långsiktiga relationer, kvalitetskontrollera samt kunna arbeta aktivt med 

merförsäljning. Vidare har företaget lättare att upptäcka missnöje och på så vis även lättare 

upprätthålla en god ”service recovery”. Samtidigt anser vi att Inwarehouse förmåga att bygga 

en total kundrelation förbättras då ett bra bemötande i butiken även kan innebära en ny kund 

på Internet.  
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Vad gäller de båda bankerna och den interaktiva marknadsföringen blir den som mest 

påtaglig i de personliga mötena som sker mellan kunden och bankens rådgivare. Enligt Peter 

Hammar på Swedbank kan en privatrådgivare ha en egen kundbas på uppe emot 1 200 

kunder och tanken är att man ska träffa dessa minst en gång per år. Vidare menar Hammar 

att det på senare år har det skett en ökning av kompetenshöjande utbildningar och som led i 

den nya ”service leadership-strategin” kommer denna typ av utbildningar att öka ytterligare, 

tror Hammar.  

  

Lars Idorn och hans medarbetare på Handelsbanken arbetar efter ett liknande system när det 

gäller kundbaser. Dock har Handelsbankens privatrådgivare betydligt färre kunder per 

anställd, mellan 150 och 200. Naturligtvis kan detta ha att göra med ren definition och 

kategoriseringsfråga, men skillnaden är markant i jämförelse med Swedbank. Även hos 

Handelsbanken har det skett en utveckling när det gäller personalen. Internets utbredning har 

gjort att de kunder som kommer in på banken oftast har mer kvalificerade ärenden, vilket 

kräver mer av personalen menar Idorn. Idorn tycker sig även kunna se en utveckling där 

personalen blir allt bredare i sitt kunnande. Tidigare fanns det mer kassapersonal som inte 

gjorde något annat än bemanna kassorna. Detta har gradvis förändrats och Idorn menar att 

det nu inte är särskilt stora skillnader i kompetens mellan kassapersonalen och rådgivarna.  

 

Utvecklingen av personalens kunnande hos de båda bankerna kan ses som positivt i en 

jämförelse med teorin som menar att en ökad grad av självservice kräver mer av personalen. 

Dock menar vi att de utbildningsinsatser som bidrar till personalutvecklingen främst kommer 

de kunder till godo som finns i rådgivarnas kundbaser. De kunder som inte definieras som 

lönsamma av bankerna blir nämligen inte inbjudna till banken och därmed har dessa kunder 

ingen större nytta av att personalen har blivit mer kompetent.   

7.3 Självservice 

De kunder som inte ses som intressanta av bankerna får i stort hålla tillgodo med deras 

välutvecklade Internet- och telefontjänster. Självservicen innebär enligt oss en mängd fördelar 

för både de företag som implementerar den, men även för kunderna. Att kunderna 

”producerar” sina egna tjänster innebär främst att mycket tid kan sparas och att kunderna kan 

utföra sina ärenden när det passar dem. Som vi varit inne på tidigare innebär också SST-

systemen nackdelar för företagen. Ett exempel är merförsäljningen, detta är något som Idorn 
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tar upp och beskriver som problem, eftersom Internetbanken till exempel inte kan föreslå 

kunderna att de borde se över sitt sparande. De kunder som inte är prioriterade av banken 

och som blir inbjudna att prata med en rådgivare missas på detta sätt. Bankerna har med 

hjälp av tekniken kunnat ”gömma undan” en stor del av sina kunder, som får klara sig själv 

hemma vid datorn. Service recovery är en annan del som tekniska system svårligen klarar på 

egen hand. När tjänsten inte fungerar som den ska och tekniken inte vill är kunden utlämnad 

och ingen uppmärksammar problemen om inte kunden själv meddelar detta. 

 

Det finns ingenting som visar att utvecklingen av självservice, främst via Internet, kommer 

att avstanna. Idag använder sig nästan 80 procent av den svenska befolkningen Internet 

dagligen och vår kvalificerade gissning är att den största delen av dem som inte använder 

Internet idag inte kommer att vara med oss inom en relativt snar framtid. För unga som 

växer upp idag är Internet och datorer en del av vardagen. SST-system är därför här för att 

stanna, men hur systemen kommer att användas som del i tjänsteproduktionen återstår att se, 

vi är övertygande om att vi bara sett början på vad tekniken kan innebära för servicemötet. 

7.4 Internet som försäljningskanal för varor och tjänster 

Statistiken från Handelns utredningsinstitut talar sitt tydliga språk, e-handel med varor och 

tjänster är här för att stanna. Det finns inget som tyder på att utvecklingen skulle stanna av 

eller gå tillbaka. Utbyggnaden av infrastruktur i form av fibernät och ny teknik som erbjuder 

snabbare uppkoppling mot Internet är exempel på sådant som kommer att bidra till tillväxten 

inom e-handel. Det som vi ser som det största problemet med e-handeln är att den tenderar 

att fokusera i allt för stor grad på priset. Lågkostnadsstrategier är som vi nämnt i teorikapitlet 

betydligt svårare att lyckas med eftersom de är enklare att imitera än en om företag satsar på 

differentiering. 

 

De många jämförelsetjänster som finns på nätet, där Pricerunner är en av de största för den 

svenska marknaden är också priset det som står i centrum. Den stora förtjänsten med dessa 

jämförelsesidor är att utbudet är lätt av överblicka och som stöd i köpprocessen fungerar 

tjänsterna bra, om priset är det avgörande. Det som enligt oss glöms bort i allt för stor 

utsträckning är de stöd och hjälptjänster som omger den fysiska produkten. Förvisso har 

användarna på dessa jämförelsesidor möjlighet att recensera de olika återförsäljarna, men vi 

menar att större fokus borde läggas på det som omger produkterna. Ett låg pris innebär inte 
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per automatik att värdet blir större, snarare tvärtom. Leverantörerna behöver också få upp 

ögonen för att trogna kunder ofta innebär en högre lönsamhet. Hos Handelsbanken, som i 

stort sätt inte marknadsför sig alls, är det kunderna som ska marknadsföra banken och dess 

tjänster. Alltså är det oerhört viktigt att kunderna är nöjda, annars tappar banken sin 

viktigaste och största marknadsföringskanal. Kotler stärker detta resonemang genom tesen att 

kunder som handlar för första gången, inte egentligen är kunder utan att de bara testar.  

 

Handelns utredningsinstitut pekar på vikten av att e-handeln utvecklar sina erbjudanden och 

satsar på ett större inslag av tjänster. Inwarehouse menar vi har tagit fasta på detta när de 

genom att öppna butikerna därmed kan erbjuda tjänster i en helt annan omfattning än vad 

som tidigare var möjligt, när de enbart sysslade med e-handel.  

7.5 SST-system och konkurrensfördelar 

I teoriavsnittet beskrev vi SST-systemen som en del i en strategi. Strategier tenderar att alltid 

syfta till att skapa konkurrensfördelar, det är fallet även för de företag som vi undersökt. 

Peter Hammar talar om kundernas tre vägar in i banken. Att kunna erbjuda dessa tre 

alternativ, som en kombination är naturligtvis en konkurrensfördel och visar dessutom på 

bankens organisatoriska förmåga. Utifrån den modell för hur konkurrensfördelar uppstår 

som vi redovisade i teoriavsnittet kan man konstatera att externa förändringar i form av 

utbyggnad av Internet har varit starkt bidragande till skapandet av SST-systemen som i sin tur 

kan fungera som konkurrensfördelar. Hammar beskrev också att det i början fanns en 

övertro på Internet som kanal och att utvecklingen vände efter några år, så att man nu satsar 

på utbildningsprogram som ”Service leadership” och de personliga relationerna. Vi menar att 

bankernas möjlighet till konkurrensfördelar ligger i att balansera kombinationen mellan SST-

systemen och de personliga relationerna. Även för Inwarehouse är balans och kombination 

nyckelord. Dessa kombinationer bygger på differentiering för att kunna skapa unika 

kundvärden. Hos de företag vi har undersökt har man en balans mellan teknik och människa, 

de ser dock olika ut för olika kunder. De kunder som inte anses lönsamma för bankerna får 

begränsade möjligheter till personliga relationer, vilket troligen innebär förlorade 

förtjänstmöjligheter. Det vi syftar på är det vi valt att kalla merförsäljning, vilket är svårt att 

lyckas med när kunderna interagerar med SST-systemen. Dock har vi förståelse för att de 

undersökta företagen inte lägger stora resurser på kunder som inte anses lönsamma. Det 

måste naturligtvis göras en individuell avvägning, något annat hade varit orimligt.  
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8. Avslutning 

Vi ska i detta avsnitt, med analysen som bas, redogöra för de slutsatser vi dragit av vår 

undersökning. Vi har valt att kortfattat presentera våra slutsatser i punktform för att ge en 

överskådlig bild av vad vi kommit fram till i studien. Därefter följer ett förtydligande 

resonemang samt presentation av en modell vilken syftar till att illustrera våra slutsatser. Vårt 

syfte var att beskriva och analysera hur tjänstemötet och kundrelationen påverkas av en 

utökad grad av självservice, främst via Internet.  

8.1 Slutsatser 

Har personliga relationer fått en mindre betydelse på grund av en ökad grad 

av självservice? 

Enligt vår studie har personliga relationer inte fått en mindre betydelse på grund av 

en ökad grad av självservice. Vi anser snarare det motsatta, alltså att personliga 

relationer blivit allt viktigare då allt fler tjänstemöten har digitaliserats. Detta 

eftersom relationen framstår som väsentlig för att klara sig i konkurrensen. 

 

Hur påverkar självservicesystemen kunders lojalitet? 

Vår uppfattning är att självservicesystem påverkar kunders lojalitet negativt. 

Avsaknaden eller minskningen av personliga relationer medför ett större fokus på 

pris i valet av tjänsteleverantör, vilket vi menar är negativt. Genom personliga 

relationer har företag möjlighet att skapa svårimiterbara värden och därigenom 

lojala kunder. 

 

Hur kan företag kombinera ny teknik och självservice med det traditionella 

servicemötet för att skapa konkurrensfördelar? 

Svaret ligger delvis i frågan, nyckelordet är just kombination. En god personlig 

relation som fundament kombineras och kompletteras med bra självservice för de 

rutinmässiga tjänsterna. Självservice är kostnadsbesparande för företag och innebär 

i de flesta fall en ökad tillgänglighet och tidsbesparing för kunderna. För att 

konkurrensfördelar skall kunna skapas vill vi påpeka att leverantörens resurser och 

förmågor även måste fungera bra i övrigt. 

 

Den första frågan gällde om personliga relationer har fått en mindre betydelse med anledning 

av den generellt ökade graden av självservice. Vi menar att betydelsen av personliga relationer 
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snarare har blivit viktigare på grund av det ökade antalet SST-system. De många rutinmässiga 

tjänster som utförs dagligen, till exempel banktjänster som uttag, betalningar och 

saldokontroll är det knappast någon som vill göra på något annat sätt än via automatiserade 

självservicesystem. Att ta sig till banken och stå i kö för att betala en räkning ter sig numera 

främmande för de flesta. Inte heller bankerna är intresserade av att utföra dessa tjänster på 

kontoren eftersom de är personalkrävande och därmed kostsamma för företagen. I dessa fall 

menar vi att SST-systemen innebär en klar win-win-situation. Fler fördelar med bankernas 

SST-system är att de bidrar till ett ökat kundvärde genom att tillgängligheten är hög. De 

rutinmässiga bankärendena kan i många fall utföras dygnet runt, året runt, från vilken 

Internetuppkopplad dator var som helst i världen. När det kommer till de personliga 

relationerna är de fortfarande det viktigaste, forskning visar att personliga möten är positiva 

och essentiella för servicemötet och kundnöjdheten. Lars Idorn säger att han vill kunna se 

sina kunder i ögonen när han lånar ut tre miljoner till ett husköp. Detta tror vi kunderna 

också vill, att ha en bra relation med sin bankrådgivare är enligt honom också en stor trygghet 

för kunderna. Att sitta och ”knappa in” lånesumman i en elektronisk låneansökan kan enligt 

oss knappast innebära samma värde för kunden som att se Lars Idorn i ögonen och få några 

bra råd. Idorn sammanfattar situationen bra när han säger att kunderna får sätta ett värde på 

den service som han och hans rådgivare ger. Samtidigt har rådgivarna ett viktigt ansvar att 

visa för kunden på det värde som det innebär att vara kund hos dem. 

 

Vårt val att även undersöka Inwarehouse tycker vi stödjer vår tes om relationernas roll. De 

flesta företag som implementerat SST-system har gjort det som en utökning av befintliga 

tjänster. Bankerna är ett exempel på detta, då utvecklingen gått från fysiska kontor till 

Internet- och telefonbanker. Vårt intresse för Inwarehouse väcktes av det faktum att det gjort 

tvärt emot den gängse normen och gått från e-handel till att komplettera denna med fysiska 

butiker. Denna komplettering menar vi är speciell och den stödjer vårt resonemang väl 

eftersom denna komplettering är ett sätt att skapa de personliga relationer som inte är möjligt 

om man inte har en arena för det. Inwarehouse vill fortfarande sälja så mycket som möjligt 

via Internet för att hålla kostnaderna nere. Men butikerna innebär att kunderna har någon att 

vända sig till, både innan och efter köpet. Resonemanget ovan om bankerna går igen även i 

detta fall. Bankerna vill att kunderna gör de flesta bankärendena via SST-systemen, 

Inwarehouse vill att kunderna beställer sina varor på Internet men den personliga relationen 
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finns i bakgrunden. Relationen fungerar som ett stöd för kunderna och skapar ett större 

värde. 

 

En bra relation menar vi är ett fundament för lojalitet. Om man med bra relation avser ett 

förhållande där både kund och leverantör är nöjda och de tillsammans skapar värde som 

gagnar både parter. Om relationen ser ut på detta sätt är lojalitet något som blir en 

konsekvens. Vår nästa fråga handlar om hur SST-system påverkar lojaliteten och detta är 

tydligt kopplat till frågan om kombinationer för att skapa konkurrensfördelar. Vi menar 

nämligen att just kombinationen av personlig service och självservice är nyckelfaktorn. En 

bra kundrelation för våra undersökta företag bygger på att kunderna använder SST-systemen 

och därigenom avlastar personalen, men att den personliga relationen finns i bakgrunden. 

Man lånar inte pengar till husköp särskilt ofta och pensionsplaceringarna behöver inte 

nödvändigtvis gås igenom veckovis. Men när det är dags för detta skall det finnas någon som 

kan hjälpa till och som tar ett ansvar för kunden. Om det fungerar på detta sätt finns det 

ingen anledning att misstänka kunderna för att ”shoppa runt” eller vara ”otrogna”. Har 

leverantören lyckats att skapa denna lyckade kombination har man också genererat en 

konkurrensfördel under förutsättning att övriga resurser är välorganiserade. Eftersom vi 

tidigare slagit fast att en relation är mycket svårimiterad har leverantören också en bra grund 

för en lyckad differentieringsstrategi. 

 
Figur 5:8. Egen modell  

 



 58

I ovanstående modell har vi försökt illustrera våra slutsatser. Modellen bygger på 

idealförutsättningar, där leverantörens resurser och förmågor är välorganiserade och 

tjänsterna håller en hög kvalitet och tekniken fungerar som den skall. Den vänstra sidan 

representerar leverantörens och den högra kundens. Vi börjar uppifrån, där leverantören och 

kunden möts via såväl traditionella tjänstemöten som SST-system. Denna kombination, med 

det personliga mötet som bas ger förutsättningar för en god relation som i sin tur skapar 

unika värden för kunden och möjlighet för leverantören att skapa konkurrensfördelar. Om en 

kund är nöjd med leverantörens tjänster och har en god relation till denne menar vi att 

lojaliteten blir högre. Lojaliteten innebär enligt forskningen en högre lönsamhet för 

leverantören. Man kan även dra det ett steg längre och säga att om leverantören har bäst 

lönsamhet jämfört med konkurrenterna är detta i sig också en konkurrensfördel. 

 

I slutfasen av vårt uppsatsarbete fann vi av en slump en gemensam rapport från de nordiska 

konkurrensverken som visade sig stödja vår teori. Rapporten behandlade konkurrensen på 

den nordiska bankmarknaden och i en del av rapporten som behandlar konsumenters 

benägenhet att byta bank skriver man följande,  

 
Willingness to switch is also highly affected by a good relationship with a personal 
banking advisor in the local branch. A Danish survey has shown that consumers value a 
personal banking advisor at as much as 10 000 – 15 000 DKK a year. This comes 
perhaps as a bit of a surprise since most customers mainly use the Internet for their 
daily bank transactions, but an obvious reason may be that a personal banking advisor is 
important when serious issues arise. 

(Nordic competition authorities, No. 1/2006:81) 

 

Rapporten visar således att relationen har stor betydelse för kunderna och att de dessutom 

värderar den till ett ganska högt belopp. Vi kan inte visa hur mycket en god relation mellan 

kund och leverantör är värd med kronor och ören, däremot vågar vi dra slutsatsen att en 

relation utan personlig interaktion knappast värderas lika högt. Samtliga respondenter i vår 

studie har visat stort intresse för det syfte som vi har med uppsatsen och tyckt att frågorna 

var väsentliga och aktuella. Med tanke på att forskningen inte har studerat dessa frågor i 

tillräckligt stor omfattning, finns det mycket mer att utreda. Tjänsteföretagen måste fundera 

kring balansen mellan det traditionella servicemötet och självservice, eftersom det som 

vanligt handlar om att visa svarta siffror på sista raden. 
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8.2 Generalisering 

När det gäller de slutsatser vi dragit anser vi dessa är högst generaliserbara. Vi menar att 

slutsatserna med stor sannolikhet även gör sig gällande för andra banker samt andra e-

handelsföretag, men även för andra branscher som använder sig av, eller kan använda sig av 

teknik i tjänstemötet. Vår uppsats har främst behandlat självservice via Internet, dock menar 

vi att våra slutsatser även är relevanta för integreringen av andra typer av självservicesystem. 

En affärsmodell liknande den som Inwarehouse använder sig av, menar vi även borde vara 

intressant för andra e-handelsföretag samt till exempel de nischbanker som idag endast finns 

på Internet.  

8.3 Förslag till vidare studier 

Eftersom vi har använt oss av en renodlat kvalitativ metod menar vi att det hade varit 

intressant att genomföra en kvantitativ studie som fokuserar på kunderna. Vi har med våra 

egna erfarenheter samt respondenternas kunskaper om kunder kunnat dra vissa slutsatser om 

kundernas inställning till relationer och självservice. Med en kvantitativ undersökning om 

kundernas preferenser hade man kunnat dra mer långtgående slutsatser om de berörda 

ämnena. Studier kring självservice och främst tjänster via Internet har tidigare främst 

fokuserat på kunders benägenhet att använda systemen samt frågeställningar kring säkerhet. 

Som vi tagit upp inledningsvis menar vi att denna diskussion i stort sett är överspelad 

eftersom det är ett faktum att de flesta människor idag använder sig av dessa system. Därför 

föreslår vi fler studier som fokuserar kring användningen och utvecklingen av 

självservicetjänster och hur dessa kan integreras i företagens totala erbjudanden.  
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lojalitet, kritiska faktorer. 

 
• Lars bakgrund 

 
• Vilka förändringar har skett med anledning av självservice, Internet- och 

telefonbankerna, slog igenom? 
 

• Hur ser du på dessa? 
 

• Vad är bra respektive dåligt? 
 

• Hur tror du kundernas lojalitet mot banken påverkas av SST? 
 

• Personalen som finns kvar –mer utbildning och högre krav? 
 

• Hur fungerar relationer och kundvård när man inte träffar kunderna i samma 
utsträckning som tidigare? 

 
• Vilka är Handelsbankens konkurrensfördelar? 
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Patrik Settlin, Inwarehouse 
 

• Presentation av oss själva, uppsatsidé, fokus på självservice, konkurrensfördelar, 
lojalitet, kritiska faktorer. 

 
• Patriks bakgrund 

 
• ”Historian om Inwarehouse” 

 
• E-handel och självservice 

 
• Hur ser du som butikschef på e-handel och självservice 

 
• Vad är bra respektive dåligt? 

 
• Hur tror du kundernas lojalitet påverkas av SST? 

 
• Hur gick tankarna inför öppnandet av butiker? 
 
• Hur fungerar relationer och kundvård i den speciella situation som Inwarehouse 

befinner sig i? 
 

• Vilka är Inwarehouse’ konkurrensfördelar? 
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