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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar små kunskapsföretags behov av kunderbjudande från sin bank. 

Kunskapsföretag har en annorlunda struktur än de ”traditionella” företag som en bank vanligtvis 

hanterar eftersom värdeskapandet sker genom kunskap. Följden blir att det sällan finns behov av 

stora investeringar hos kunskapsföretag och de investeringar som görs sker med redan intjänade 

medel. Föreningssparbanken har därför haft en önskan att fördjupa sig i sina relationer med 

kunskapsföretag för att kartlägga vilka behov som finns av bankens tjänster. Uppsatsen har fokuserat 

på att undersöka och förstå de små kunskapsföretagens situation när det handlar om deras relation till 

sin bank. Delvis berör detta vilka enskilda produkter som efterfrågas men framförallt berörs den 

övergripande relationen mellan kunden och dennes bank.  

 

I den empiriska undersökningen framgår att de flesta kunskapsföretag anser sig ha behov av väldigt 

”enkla” banktjänster vilket ibland leder till att de känner sig bortglömda. De efterfrågar en ökad kontakt 

med banken och en förbättrad relation samtidigt som de enskilda produkterna får ett förhållandevis 

gott betyg. För att skapa ett attraktivt kunderbjudande till kunskapsföretag bör fokus framförallt ligga 

på att stärka relationerna med kundgruppen. Kunskapsföretagarna önskar en ökad aktivitet från deras 

bank när det gäller att upptäcka behov och tillgodose dem. Dessutom önskas en uppföljning av den 

försäljning som sker för att få en chans att uttrycka upplevd kvalitet. Utöver detta uppskattas diverse 

kundträffar, som framförallt inriktas på information, där nya kontakter kan knytas eftersom 

affärskontakter är viktigt för dessa företagare. För att stärka kundnöjdheten och skapa kundlojalitet är 

det väsentligt att ha attraktiva produkter. FSB bör fokusera på att ta fram attraktiva produkter inom 

områden kring placeringar, pension & försäkringar samt att utveckla nya produkter. Profilen bör 

stärkas inom området pension & försäkringar eftersom många kunder inte förknippar FSB med detta 

och inte heller med avancerade placeringslösningar.  

 

Genom att bygga upp goda relationer med sina kunder och skapa attraktiva produkter kan ett 

kunderbjudande utformas som kan locka många kunskapsföretag till FSB. Kunskapsföretag är en 

växande sektor i samhället och genom att bli en attraktiv bank för målgruppen skapas stora 

möjligheter att flytta fram positionerna på företagsmarknaden och ta marknadsandelar. 
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1 Inledning 

Det inledande kapitlet beskriver uppsatsens grunder i form av uppsatsens bakgrund, 
problemställning och syfte. Vidare presenteras en definition av begreppet ”små kunskapsföretag” 
som behandlas återkommande i arbetet. Slutligen presenteras en disposition för det övriga 
arbetets uppbyggnad.  
 

1.1 Bakgrund 

Kunskapsföretag är en växande sektor i samhället. I en undersökning utförd av Connect Sverige 

framgår att kunskapsföretagen har haft en positiv tillväxt för nionde kvartalet i rad. Entreprenörsindex 

befinner sig hösten 2005 på toppnivå och det är det goda marknadsläget som ligger till grund för de 

goda resultaten. 43 % av kunskapsföretagen i undersökningen har ökat sin omsättning under 

sommaren 2005 och hela 59 % förväntar sig att omsättningen skall öka under kommande kvartal. De 

positiva tendenserna och det goda marknadsläget gäller jämnt för alla branscher och för hela landet. 

Speciellt hög tillväxt visar företag inom medicin, industri och IT.1 

 

Kunskapsföretag uppmärksammades för första gången på 1980-talet genom en bok av Karl-Erik 

Sveiby och Anders Risling. De hade då upptäckt att företag vars främsta produkt var medarbetarnas 

kunskap var en växande sektor. I en artikel beskriver Sveiby och Riesling ett kunskapsföretag som en 

lök som är omgivet av en mängd lager av skal. ”I mitten finns affärsidén och personalidén, fast 

sammanbunden och omsluten av stödjande funktioner. Tillsammans bildar de kunskapsföretaget och 

måste hanteras som en helhet. Skiljer man ut en av funktionerna rämnar kunskapsföretaget i sina 

grundvalar.” 2 Enligt Sveiby behövs nya system för redovisning och värdering som är anpassade till 

kunskapsföretag med immateriella tillgångar som huvudsakligen består av mänskliga relationer och 

kunskapsskapande.3  

 

I ett kunskapsföretag är det finansiella kapitalet av underordnad betydelse jämfört med det 

intellektuella kapitalet eftersom företagets prestation mot kund inte är beroende av finansiellt kapital.4 

Detta har lett till att bankerna känner ett behov av att fördjupa sig i relationen med kunskapsföretag då 

det råder osäkerhet kring hur de skall hanteras. De kunder som bankerna vanligtvis möter på 

företagssidan är de ”traditionella” företag som bygger på materiella tillgångar exempelvis 

fastighetsbolag och produktionsbolag.5 Då kunskapsföretag skiljer sig från de traditionella företagen 

skapas ett annorlunda behov av tjänster och service från banken. Det intellektuella kapitalet består till 

stor del av immateriella tillgångar vilket leder till ett annorlunda synsätt vid bedömning och värdering 

av ett kunskapsföretag. Det blir då viktigt att titta på företagets affärsidé som behöver kompletteras 

                                                      
1 Hemsida: Connect Sverige 
2 Sveiby & Risling (1986),  sid: första sidan 
3 Nätupplaga: Sveiby, Measuring intangibles and intellectual capital - an emerging first standards 
4 Sveiby (1995) 
5 Håkan Lanfelt, FSB 
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med mer specifika uppgifter för kunskapsföretag som exempelvis personalens kompetens och 

utbildning.6 Detta ställer nya krav på bankens handläggare.  

 

Ett kunderbjudande innefattas av den helhet som en bank erbjuder sina kunder. Vi har utgått från 

Magnus Söderlunds beskrivning av kunderbjudande som omfattar relationer med kund och konkret 

utbud av produkter.7 En bank har ofta mycket information om sina kunder vilket ligger som grund i 

arbetet med att skapa goda relationer mellan bank och kund. Till viss del går relationsskapandet att 

styra uppifrån men ytterst blir det ändå avgörande vilken kontakt som uppstår mellan den enskilda 

handläggaren och kunden. För att skapa goda förutsättningar för framgångsrika relationer med kunder 

och möjliggöra en hög försäljning krävs ett konkurrenskraftigt utbud av konkreta produkter. Relationer 

tillsammans med dessa produkter är faktorer som banken kan erbjuda kunden i ett kunderbjudande. 

 

1.2 Definition av små kunskapsföretag 

Ett kunskapsföretag har ofta högt utbildad personal och löser komplexa problem som inte är lika från 

fall till fall. Kunskapsföretagets produktion är: icke- standardiserad, kreativ, starkt individberoende och 

komplext problemlösande. Typiska kunskapsföretag är konsultorganisationer inom teknik och IT, 

reklambyråer, arkitektkontor, advokatfirmor eller revisionsbyråer. Kunskapsföretagets kompetens är i 

hög grad beroende av de anställda som individer eftersom ett kunskapsföretag lever på att sälja sin 

kunskap. Begreppet kunskapsföretag är väldigt heterogent med tjänsteföretag. Den som säljer sin 

kunskap kan ju även sägas göra någon en tjänst. Kunskapsföretaget är alltså en speciell typ av 

tjänsteföretag.8 "Tjänsten" i ett kunskapsföretag utgörs av en problemlösning som är en samverkan 

mellan kunden och konsulten. Skillnad mellan service och kunskap är att service och tjänster syftar till 

att avlasta kunden genom att utföra något åt kunden. Kunskap syftar till utveckling, förändring och är 

ofta unika och nyskapande hos kunden.9 Den typ av kunskapsföretag som vi är intresserade av är 

små företag med mindre än tio anställda, som enligt EU:s normer kallas mikroföretag.10  

 

1.3 Problemdiskussion 

Ett kunskapsföretag karaktäriseras av att ha kunskap som den viktigaste faktorn för värdeskapande i 

företaget. Konsekvensen är att ett kunskapsföretag sällan har behov av att göra stora investeringar i 

värdeskapande utrustning och de investeringar som behövs görs ofta med intjänade medel. Dessutom 

kan kunskapsföretags verksamhet vara svårare att förstå och sätta sig in i eftersom deras produktion 

är svårare att definiera. De viktigaste tillgångarna i sådana företag är de immateriella tillgångar som är 

svåra att mäta och värdera vilket skapar en svårighet i att bedöma företaget. Kunskapsföretag skiljer 

sig härmed från de traditionella företag som en bank är van vid att hantera och följaktligen skapas en 

                                                      
6 Arbetsgruppen Konrad (1989) 
7 Söderlund (1998) 
8 Arbetsgruppen Konrad (1989) 
9 Hansson, Kahn, Nicou, Wästfelt (1999) 
 

10 Hemsida: EU:s verksamhetsområden 



Kunderbjudande till små kunskapsföretag 
Kandidatuppsats HT 2005, Stockholms Universitet  

 

7 

önskan av att studera de behov som kundgruppen har. Dessa faktorer har lett till att 

Föreningssparbanken, nedan kallat FSB, känner ett intresse av att fördjupa sig i sin relation med 

kunskapsföretag. Idag behandlas kunskapsföretag som vilket annat företag som helst och detta kan 

ge upphov till viss förvirring på bankkontor då kundgruppen inte är i behov av de produkter som 

vanligast behandlas, nämligen finansieringstjänster och vissa betalningslösningar. Då många 

kunskapsföretag inte är i behov av komplicerade produkter på banken utan många gånger sköter sig 

själva finns möjligheten att deras behov aldrig upptäcks och åtgärdas. Detta kan leda till att 

kunskapsföretag som kundgrupp glöms bort eftersom de har så enkla behov och att de skulle önska 

en ökad kontakt med sin bank. Möjligheten finns att kunskapsföretag behöver en rad produkter och 

tjänster som de idag inte känner till att deras bank har i sitt utbud. Dessutom kan det vara så att 

kunskapsföretag har behov av produkter och tjänster som inte finns i FSB idag men som bör utvecklas 

för att bli en mer attraktiv bank för denna kundgrupp. Detta har lett till att FSB har känt en önskan av 

att fördjupa sig i vad kunskapsföretagen egentligen vill att deras bank skall kunna erbjuda dem och om 

deras banks utbud är anpassat till dem som kunder eller inte. Genom att kartlägga behoven som 

kunskapsföretagen har kan FSB skapa ett anpassat erbjudande till kunskapsföretag vilket möjliggör 

för dem att bli en framgångsrik bank för målgruppen. Därigenom kan FSB ta en större marknadsandel 

på företagsmarknaden och särskilt bland kunskapsföretag som är en växande del i samhället.   

 

1.4 Problemställning 

Vår frågeställning är; Hur skall Föreningssparbanken agera för att möta de nya kunskapsföretagens 

behov av kunderbjudanden? 

 

1.5 Syfte 

Vårt syfte med arbetet är att kartlägga små kunskapsföretags behov av kunderbjudanden från sin 

bank. 

 

Dessutom är vårt syfte att tydliggöra hur ett kunderbjudande, bestående av relationer och konkreta 

produkter, skall se ut för att anpassas till små kunskapsföretags behov. Detta skall mynna ut i 

konkreta rekommendationer till FSB om hur ett kunderbjudande till kunskapsföretag bör utformas. 

 

1.6 Disposition 

Nedan kommer varje kapitel att presenteras separat där det framgår hur kapitlet är upplagt och vad 

som ingår i de olika delarna. 

 

Kapitel 2: Avsnittet beskriver de vetenskapliga metoder som vi valt att använda som vägledning 

genom arbetet. Här framgår även vårt tillvägagångssätt under arbetets gång och en djupare 

beskrivning av hur vi valt att utföra vår empiriska undersökning. 
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Kapitel 3: Kapitlet redovisar den teori som uppsatsen bygger på och kapitlet är indelat i fem delar. 

Delvis presenteras de fyra områden som teorin grundas i var för sig och slutligen vävs dessa fyra 

delar samman i en sammanfattande teoretisk modell som ligger till grund för det fortsatta arbetet. 

  

Kapitel 4: I det här kapitlet redovisas den empiriska undersökningen utifrån den sammanfattande 

teoretiska modellen som presenteras i slutet av kapitel tre. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 

av empirin. 

 

Kapitel 5: I det femte kapitlet finns en analys som är indelad i tre delar. Inledningsvis beskrivs olika 

kundkategorier som utkristalliserats under det empiriska arbetet och som används vidare i analysens 

två återstående delar. Andra delen handlar om kundrelationer och den sista delen behandlar konkreta 

produkter.  

 

Kapitel 6: Avsnittet presenterar de slutsatser som uppsatsen lett fram till. 

 

Kapitel 7: Här presenteras en avslutande diskussion som innehåller en generell modell för hur ett 

kunderbjudande bör utarbetas för kunskapsföretag som bygger på de viktiga delarna som framgått i 

den empiriska undersökningen. Vidare presenteras ett antal konkreta rekommendationer utifrån tankar 

och idéer som uppstått huvudsakligen under intervjuarbetet. Sist i kapitlet finns en kritisk ansats till 

uppsatsen. 
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2 Metod 

Vid uppsatsskrivande är det viktigt att välja vilken metod som skall tillämpas. Metoden är en 
vägledning i uppsatsarbetet och valet av metod ger ett stöd i hela arbetet. Metoden handlar om hur 
arbetet planeras, genomförs och avrapporteras. Nedan kommer vårt val av vetenskaplig metod och 
synsätt att presenteras. Vidare kommer vårt tillvägagångssätt att beskrivas och ytterligare två 
avsnitt beskriver specifikt vår undersökning och intervjuarbetet. Slutligen tas några metodproblem 
upp. 
 

2.1 Värderingar 

Sambandet mellan vetenskap och kunskap är en nyckelfråga inom det vetenskapsfilosofiska 

ämnesområdet kunskapsteori. Även i praktiken är det viktigt att skilja på åsikter och fakta då åsikter 

kan påverka bedömningen av fakta.11 I detta arbete anser vi att det är omöjligt att kunskapen är helt 

skiljd från värderingar och att det är svårt att dra en klar gräns mellan fakta och värderingar eftersom 

all kunskap är påverkad av värderingar. Medvetna om detta har vårt mål varit att arbeta objektivt och 

sakligt.  

 

2.2 Vetenskaplig inriktning 

De spelregler som gäller i ett uppsatsarbete är beroende av vetenskaplig utgångspunkt. Två 

vetenskapliga utgångspunkter är positivism, som ligger till grund för en kvantitativ metodteori, och 

hermeneutik, som är grund för kvalitativ metodteori.12 Det här arbetet har huvudsakligen präglats av 

en hermeneutisk synvinkel som innebär att fokus ligger på att tolka och förstå en situation. Tolkningen 

påverkar hur en situation upplevs och vilka beslut som fattas och den styrs av vilket perspektiv som 

används. Eftersom vårt mål har varit att förstå vilka behov som kunskapsföretag har av banktjänster 

har det krävts en inblick i deras situation som vi sedan har tolkat. För att förstå situationen har en 

kvalitativ undersökning genomförts med öppna frågor då vi har velat få företagarna att berätta om sin 

upplevda situation för oss så att vi kan få förståelse. Enligt den hermeneutiska läran är det dock 

omöjligt att utföra en undersökning som är helt opartisk eftersom den styrs av de tolkningar som 

görs.13 Det har varit önskvärt att ett mönster gått att utskilja ur intervjuerna eftersom målet har varit en 

kartläggning av en situation, vilket kräver att småföretagares behov har kunnat framgå och 

generaliseras. Hermeneutikläran anser att det endast finns begränsade möjligheter till generalisering. 

Det har därför funnits ett behov av inslag av motsatsen till den hermeneutiska läran vilket är 

positivismen som har som mål att förklara och söka orsak-verkan-samband. Positivismen bygger på 

kvantitativa undersökningar där stora mängder fakta samlas in och bearbetas för att slutligen resultera 

i att olika mönster och regelbundenheter kan observeras.14 I empirin har vi försökt att standardisera 

                                                      
11 Lundahl & Skärvad (1999) 
12 Ibid 
13 Ibid 
14 Ibid 
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frågorna till viss grad för att kunna bearbeta svaren på ett överskådligt sätt. Vi är medvetna om att 

egna erfarenheter och vårt perspektiv har kommit att påverka arbetet men har haft som målsättning att 

ha en objektiv och saklig värderingsgrund. 

 

Detta arbete har en deduktiv ansats, vilket medför att vår undersökning grundar sig på den teori som 

vi valt att bygga uppsatsen kring.15 Inledningsvis sökte vi efter tidigare uppsatser skrivna inom vårt 

ämne. Vi fann ingen uppsats inom detta specifika ämne men det fanns en del uppsatser om 

kunskapsföretag i olika sammanhang och även om FSB och kunderbjudande var för sig. Dessa 

uppsatser inspirerade oss i valet av litteratur kring ämnet och även i det grundläggande upplägget av 

uppsatsen.  

 

2.3 Tillvägagångssätt 

I ett inledande skede av uppsatsarbetet fanns ett intresse att skriva uppsatsen för FSB inom området 

små kunskapsföretag. Anledningen till det var att vi båda två hade olika typer av erfarenheter och 

intresse för småföretagande. Ytterligare en anledning var att en av oss arbetar i FSB med 

företagskunder. Vi kom då tidigt i kontakt med FSB´s avdelning för marknadskommunikation för 

företagssegmentet. Personen som vi fick kontakt med var Håkan Lanfelt som är ansvarig för små 

företag i FSB inom området för marknadskommunikation. Håkan har sedan varit vår handledare på 

FSB och den vi vänt oss till vid frågor och funderingar. I ett möte med Håkan framkom att det fanns ett 

intresse av att fördjupa sig i relationen med kunskapsföretag eftersom detta är en intressant målgrupp 

för FSB vilket ledde fram till vårt ämnesval och problem.  

 

I det praktiska arbetet med att skriva uppsatsen började vi med att studera andra uppsatser skrivna 

inom ämnen som var relaterade till vårt. Dessa uppsatser gav oss en vägledning om vad som 

förväntades av oss och gav oss inspiration till hur vår uppsats bör struktureras upp och vilken litteratur 

vi skulle studera. Vår teori har samlats från fyra delar; kunskapsföretag, Föreningssparbanken, 

kunderbjudanden och tjänstemarknadsföring. För att kunna förstå relationen mellan FSB och 

kunskapsföretag är det av yttersta vikt att förstå delarna i relationen. Därför har vi tittat på hur 

kunskapsföretagens ekonomiska struktur ser ut och hur banken arbetar med denna typ av företag. För 

att sedan studera relationen närmare har vi använt oss av referensramar som bygger på 

tjänstemarknadsföring, vilket har gett oss teori om hur kommunikationen sker mellan de båda 

parterna, samt kunderbjudanden som behandlar innehållet av bankens erbjudande mer ingående. 

Efter att ha samlat in teori från fyra områden kände vi ett behov av att samla ihop dem till en modell för 

att göra det hela mer överskådligt. Modellen har sedan använts vidare i empiri och analys för att hjälpa 

läsaren att följa den ”röda tråden” i uppsatsen.  

 

Empirin har samlats in och presenterats enligt de rubriker som den sammanfattande teorietiska 

modellen har och vårt tillvägagångssätt i undersökningen presenteras vidare i följande två kapitel om 

                                                      
15 Jacobsen (2002) 
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undersökningsmetod och intervjuer. De frågor som vi utgått från i undersökningen finns i bilaga 1. 

Analysen har delats in i tre delar; först kände vi ett behov av att urskilja olika kundkategorier för att 

skapa en möjlighet att se olika mönster i beteenden och behov av relationer eftersom detta visat sig bli 

en viktig del av vår uppsats. Följande del i analysen behandlar kundrelationer och innehåller en 

fördjupad analys av vilka relationer som är önskvärda och som bygger på den sammanfattande 

modellen av vår teori. Slutligen presenteras en analys av konkreta produkter separat där en 

diskussion förs om hur anpassade produkter till kunskapsföretag bör utformas. I slutsatserna 

presentas det vi kommit fram till och detta resulterar sedan i en generell modell för hur ett 

kunderbjudande, innehållande både relationer och konkreta produkter, bör utformas för att anpassas 

till kunskapsföretag. Modellen utgår från vår sammanfattande teoretiska modell men har modifierats 

för hur den skall anpassas till kunskapsföretag i enlighet med vad vi kom fram till i analysen. 

Dessutom presenteras i slutet konkreta rekommendationer till FSB som grundar sig i kundernas 

kreativa förslag och önskemål om hur deras bank borde anpassas till dem. 

 

2.4 Undersökningsmetod 

Vårt utredningssyfte har varit att kartlägga en situation, närmare bestämt kunskapsföretagens behov 

av banktjänster. Uppsatsen är skriven helt utifrån kundernas bild och synvinkel. Undersökningen som 

utförts är beskrivande och fokus har legat på att göra en kvalitativ undersökning där vi behandlat 

”mjukdata” som attityder, behov och värderingar. Studieobjekt i undersökningen är individer i 

kunskapsföretag i en viss typ av grupp, nämligen mikroföretag med en till nio anställda, men vi har valt 

att inte inrikta oss på någon specifik bransch. I vårt urval av objekt är större delen kunder i FSB, men 

vi har även valt ut några företag som är kunder i andra banker och då utspritt på olika banker. Vi har 

valt att prata med kunder från flera olika FSB-kontor eftersom fokus har legat på att utreda bankens 

sätt att arbeta med denna kundgrupp i stort och inte något specifikt kontors eller rådgivares arbetssätt.  

Objekten har valts så att vi fått en mångfald av olika kategorier av kunskapsföretag, det vill säga olika 

typer av branscher, olika åldrar och olika kön på företrädare i företaget. Vi har, som diskuterats ovan, 

valt en kvalitativ inriktning vilket har inneburit relativt omfattande intervjuer och i stället ett begränsat 

antal respondenter. Vår önskan var att förstå hur objekten upplever sin situation med fokus på 

objektets uppfattning och inte på hur verkligheten är. I arbetet har respondenternas bild varit den 

viktiga och deras uppfattning har varit central. Inledningsvis var vårt mål att se hur kundernas behov 

förhöll sig till bankens förutsättningar att uppfylla dessa. I intervjuarbetet framkom dock att kundernas 

huvudsakliga behov ligger väl inom de förutsättningar som FSB har och ytterligare fokus på detta var 

inte nödvändigt. Istället vägde respondenternas entydiga svar mot att fokus skulle ligga på hur banken 

kan anpassa sitt utbud till kunskapsföretag. Utifrån kundernas behov och önskemål har vi 

sammanställt vilka faktorer som är viktiga i arbetet med att ta fram ett anpassat kunderbjudande till 

kunskapsföretag. Kvalitetskrav på en kvalitativ undersökning är att uppnå förståelse och insikt som 

möjliggör en meningsfull tolkning av individer och situationer. Detta kan bidra till att skapa mening och 
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sammanhang för aktörer som försöker hantera en viss situation.16 I det här fallet skapar vi 

sammanhang för FSB i deras hantering av små kunskapsföretag. 

 

2.5 Intervjuer 

Intervju är en form av datainsamling och den intervjuade personen kallas respondent vars svar utgör 

intervjuundersökningens rådata.17 De intervjuer som vi har utfört har varit semi-standardiserade 

eftersom frågeformuleringarna och frågornas ordningsföljd har varit fria men med utgångspunkt i ett 

förtryckt intervjuunderlag som säkerställt att informationsbehovet täckts (se bilaga 1). Att 

standardisera frågorna underlättar bearbetningen av svaren samtidigt som svaren blir mer 

uttömmande och nyanserade vid mindre standardiserade intervjuer.18 En avvägning av dessa faktorer 

gör att vi har hamnat lite mitt emellan och anpassat oss mycket efter intervjuobjektet där huvudsaken 

har varit att respondenten har känt sig bekväm och gett utfylliga och öppna svar på våra frågor. 

Ostandardiserade frågor var mest lämpliga då det gällde att samla in ”mjukdata” men vi har försökt att 

vara så standardiserade som möjligt sett till våra förutsättningar. Standardiserade frågor var 

önskvärda eftersom det möjliggör att kunna urskilja mönster i respondenternas svar. 

Respondenternas intervjuutrymme har varit ostrukturerat och inga svarsalternativ har angivits, utan vi 

har velat att respondenterna skall formulera sina egna svar.  

 

Vi har hittat våra intervjuobjekt delvis genom att ta hjälp av FSB:s kontorsnät, där rådgivare har hjälpt 

oss att ta fram lämpliga respondenter utifrån vårt urval. Denna metod har varit önskvärd från 

kontorens affärsansvariga och vi har inte kunnat ifrågasätta detta tillvägagångssätt. Vi är dock 

medvetna om att det finns en möjlighet att de kunder som på detta sätt valts ut har en god relation till 

sitt bankkontor och sin kontaktperson och inte vill vara negativ eller bryta eventuella lojaliteter. Detta 

skulle kunna försämra mångfalden i undersökningens resultat. Vi har därför försökt motverka detta 

genom att låta alla respondenter vara anonyma och genom att inte namnge eller peka ut några 

personer eller kontor i vår resultatredovisning för att på så sätt få kunderna att svara så öppet och 

ärligt som möjligt på frågorna. Anonymiteten beror även i stor utsträckning på att vi tagit hänsyn till 

banksekretessen och för att respondenterna skall vilja tala fritt om sina bankaffärer krävs att de inte 

kan spåras i efterhand. Vi vill därför inte heller redovisa vilka kunder som säger vad i undersökningen 

utifrån den anonyma presentation av respondenter som finns i bilaga 2. Vi bedömer att de kunder som 

vi pratat med har upplevt anonymiteten som positiv och genom detta vågat ge både positiv och 

negativ kritik. Intervjuerna har utförts i Linköping, Västerås och i Stockholmsområdet. Områdena ser vi 

som representativa för en stor företagsamhet inom kunskapssegmentet i och med närheten till 

universitet och högskolor samt stora och framgångsrika företag. För att hitta externa objekt har vi 

använt sökverktyget ”Affärsdata” där vi sökt på vissa kriterier såsom företagets storlek, bransch och 

geografiska läge för att få en mångfald bland objekten. Vi har försökt att få olika typer av företagare; 

en kvinna och en man i medelåldern inom konsultverksamhet, en kvinna verksam inom utbildning och 
                                                      
16 Lundahl & Skärvad (1999) 
17 Ibid 
18 Ibid 
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en äldre man verksam inom en annan typisk bransch för kunskapsföretag. Samtliga av de externa 

objekten har haft olika banker och täckt alla de svenska storbankerna vilket har gjort vår undersökning 

än mer intressant då vi fått en bild av hur de arbetar. Totalt har vi utfört intervjuer med 16 

kunskapsföretag varav fyra var företag som inte var kunder i FSB. Resterande tolv har varit fördelade 

enligt följande; fyra i Stockholmsområdet, fem i Linköping och tre i Västerås. Kontakten med 

företagarna har inledningsvis skett via telefonsamtal och i vissa fall e-mail, där vi har undersökt dels 

om det finns intresse och möjlighet att delta och dels om respondenterna motsvarar de kriterier som vi 

efterfrågat. I de flesta fall när det gäller FSB:s kunder har kundernas företagsrådgivare tagit den första 

kontakten med kunden och sedan förmedlat dem vidare till oss. Vidare har ett möte bokats in där vi 

utfört en intervju som tagit allt från cirka 30 till 90 minuter. I många fall har intervjun genomförts på var 

och en av respondenternas arbetsplats, vilket har varit ett önskemål från deras sida och önskvärt för 

oss med hänsyn till den objektivitet som vi eftersträvat. I ett fall genomfördes intervjun på ett café. Vid 

besöken i Linköping och Västerås har kunderna i större utsträckning velat göra intervjuerna på FSB:s 

kontor vilket vi i de fallen har gjort. Vi har även utfört två telefonintervjuer med kunder i Linköping som 

inte hade möjlighet att boka in en tid för ett personligt möte. Vi har under intervjuerna turats om att 

ställa frågor och att anteckna. Detta har för oss känts som det bästa arbetssättet, då det kan vara 

svårt att leda intervjun och anteckna samtidigt plus att den som frågar kan fokusera mer på 

respondenten som blir mer bekväm då. Direkt efter varje intervju har vi gått igenom materialet och 

noga dokumenterat det som framgått för att inte glömma bort viktig information.  

 

2.6 Metodproblem 

Problem har uppstått i och med att vi ville intervjua FSB:s kunder och då blev beroende av att enskilda 

kontors medarbetare skulle ta sig tid att kontakta kunder för att boka in en intervju. Anledningen till det 

var att kontorens affärsansvariga gjorde bedömningen att de själva först ville kontakta kunden för att 

behålla god kontakt med denne. Detta medförde att det i vissa fall tog tid innan intervjuerna kunde bli 

av, vilket var en faktor som var svår för oss att påverka. Ytterligare en följd av att kontoren valt ut 

kunder åt oss har varit att kunderna i många fall har haft en speciell relation till sin bank och sin 

kontakt och att de annars inte hade blivit utvalda.  
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3 Teori 

Teorin är samlad från fyra områden vilket presenteras nedan och kapitlet är uppbyggt utifrån 
dessa fyra områden. Inledningsvis presenteras information om kunskapsföretag och 
Föreningssparbanken som är grunden i arbetet och som ger en viss förståelse för ämnet hos 
läsaren. Kapitlet fortsätter sedan med en fördjupning i teori kring tjänstemarknadsföring och 
kunderbjudande vilket är de delar som i huvudsak används längre fram i analysen tillsammans 
med vissa delar från de tidigare avsnitten. Teorin summeras i slutet av kapitlet ihop till en 
sammanfattande modell av teorin och modellen används sedan som grund i det fortsatta arbetet. 
 

Detta arbete har en deduktiv ansats och undersökningen bygger på den studerade teorin kring ämnet. 

Teorin är samlad från fyra delar; teori kring kunskapsföretag, information om Föreningssparbanken 

som i arbetet kallas FSB, teori kring tjänstemarknadsföring samt kunderbjudanden. Teori om 

kunskapsföretag och FSB skall skapa en förståelse för delarna i relationen mellan de båda parterna. 

För att sedan förstå hur kommunikation och kunderbjudande bör byggas upp används teori kring 

tjänstemarknadsföring som skapar förståelse för kommunikationen mellan parterna samt 

kunderbjudanden som skall ge kunskap om de ingående delarna i bankens erbjudande till 

kunskapsföretag. Teorierna kring tjänstemarknadsföring och kunderbjudande har flätats samman i den 

sammanfattande teorin för att skapa en grund till den intervjuundersökning som sedan utförts. 

Modellen används även som grund i analysen. 

kunskapsföretag

kunderbjudanden

Förenings-

sparbanken

Tjänste-

marknadsföring

kunskapsföretag

kunderbjudanden

Förenings-

sparbanken

Tjänste-

marknadsföring

 
Figur 1: Illustration av sammansättningen av den valda teorin. Egen figur. 

 

3.1 Kunskapsföretag 

Sveiby har forskat kring kunskapsföretag sedan 1980-talet och har gett ut ett antal böcker inom 

området varav den första gavs ut 1985. Enligt honom kan kunskapsföretag delas in i företag som 

bygger på information och företag som bygger på personlig kunskap. Företagen med information som 

byggsten grundas i personer som har expertis inom data eller informationsteknik och som kan 

konstruera olika typer av informationssystem. Denna grupp är en relativt ny och växande del tack vare 
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framväxten av IT. Företagen som grundar sig i personlig kunskap har specifika kunskaper inom 

filosofi, psykologi, sociologi eller affärsmanskap.  De hanterar mänskliga behov och kunskap och är en 

grupp som är mer stabil och har funnits länge.19 

 

3.1.1 Små kunskapsföretags struktur 

Kunskapsföretagens intellektuella kapital eller kunskapskapital består av materiella och immateriella 

värden som bildas i kunskapsföretaget och som kan delas in i organisations- och individbundet. 

Kunskapskapitalet kan delas in i:20 

 

1. Interna ”mjuka” strukturer är en del av den organisationsbundna delen och består av 

ledningsstil, kultur, affärsidé, personalstrategi och marknadsföringsstrategi. 

2. Interna ”hårda” strukturer är också en organisationsbunden del och kan bestå av koncept, 

metoder, mallar, rutiner för problemlösningar i uppdraget samt datasystem och administrativa 

system. Här finns hjälpmedel som medför att personalen slipper ”uppfinna hjulet” i varje nytt 

uppdrag. Till ”hårda” strukturer tillkommer faktorer som image och kundnätverk. 

3. Individbundet kapital handlar om personalens kompetens att agera i olika situationer och är 

beroende av yrkesskicklighet, erfarenhet, utbildning samt förmåga att utnyttja organisationens 

kunskapskapital. Hit räknas även personalens upparbetade rykte. 

 

Små organisationer som använder sin kunskap utan att egentligen bygga upp ett företag kallas för 

"byrå". Dessa företag saknar organisatoriska kunskaper och har därmed inte mycket ”interna 

strukturer” utan huvudsakligen ”individbundet kapital”. Exempel på sådana företag är små 

konsultföretag och advokatbyråer. När företaget sedan växer krävs det att de utvecklar sin 

organisation för att inte stagnera och det blir då viktigt med ”interna strukturer”.21  

 

3.1.2 Ekonomisk struktur 

I ett kunskapsföretag är ofta finanskapitalet av underordnad betydelse jämfört med det intellektuella 

kapitalet eftersom företagets prestation mot kund inte är beroende av finanskapitalet. Förädlingsvärdet 

som kunskapsföretaget skapar sker utan stora finansiella insatser. De investeringar som sker i 

kunskapsföretag betalas till stor del med vinster som genererats tidigare år och därför finns inget stort 

lånebehov. Ett kunskapsföretag löper liten risk att inte kunna betala räntor och amorteringar på lån 

vilket förknippas med den traditionella tanken på risk vid investeringar och därför blir risken i stort sett 

obefintlig. 22 

 

                                                      
19 Hemsida: Sveiby  
20 Hansson, Kahn, Nicou, Wästfelt (1999) 
21 Arbetsgruppen Konrad (1989) 
22 Sveiby (1995) 
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Figur 2: Illustration över kunskapsföretagets balansräkning. Källa: Sveiby (1995), s. 42 

 

I figur 2 syns den materiella synliga delen som är den "normala" balansräkningen som finns i 

årsredovisningen och som visar de materiella tillgångarna och hur de är finansierade. Den synliga 

finansieringen är vanligen väldigt enkel i en kunskapsorganisation och består av kortfristiga lån, några 

få långsiktiga lån och ägarkapitalet. De långfristiga lånen brukar vara svåra att få eftersom bankerna 

tenderar att underkänna säkerheten på grund av få materiella tillgångar. De immateriella tillgångarnas 

motsvarighet på finansieringssidan brukar vara osynligt eget kapital eftersom bankerna är ovilliga att 

låna ut pengar till investeringar i immateriella tillgångar och därför brukar affärsutveckling i dessa 

företag vara självfinansierad. Personalen utgör företagets maskiner vars kompetens är inriktad på 

problemlösning. Det finns de som tycker att kompetensen bör finnas med i balansräkningen eftersom 

det är omöjligt att tänka sig en organisation utan människor.  Eftersom människor är av yttersta vikt i 

organisationer ger företaget olika typer av framtida förpliktelser till de anställda i form av bonussystem, 

pensionsavsättningar och fallskärmsavtal. Dessa förpliktelser kallas i sammanhanget för osynliga 

förpliktelser och kan ses som en osynlig finansiering. Investeringar i immateriella tillgångar bokförs 

inte som tillgång i balansräkning utan som ett negativt kassaflöde och en kostnad. Investeringen kan 

fortfarande ha samma syfte som en materiell investering. Detta leder till att företagsledningen bedöms 

utefter ett felaktigt underlag vilket är orättvist gentemot företagsledningen och olyckligt för 

samhällsutvecklingen.23 

 

                                                      
23 Sveiby (1995) 
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3.1.3 Behov av nya uppgifter i årsredovisning 

Problem uppstår för företag att redovisa sin verksamhet för externa intressenter som aktieägare och 

långivare eftersom den traditionella redovisningen bygger på det finansiella kapitalet. I 

kunskapsföretag är inte avkastningen på det finansiella kapitalet ett viktigt mått som visar på 

framgången på marknaden utan det är mer intressant att titta på kunskapskapitalets avkastning. Är ett 

kraftigt expanderande konsultföretag lika mycket värt när hälften av de anställda har jobbat mindre än 

två år som det var innan eller har kunskapskapitalet ändrats och värdet med det? Problematiken 

skapar ett behov av en ny typ av redovisning som innefattar frågor specifika för kunskapsföretag och 

som bygger på kunskapskapital. Viktiga delar i den nya redovisningen är;24 

 

1. Individkapitalet som varje anställd har består av en formell utbildning, erfarenheter, färdigheter 

samt social kompetens. De anställda har olika individkapital vilket är värdefullt för företaget 

och kan påverka företagets stabilitet. Därför bör företag redovisa ett antal 

personalstabilitetsmått i företagets årsredovisning. Satsningar som görs på utbildning av 

personal får ofta en felaktig bild i årsredovisningen eftersom investeringen tas upp som en 

kostnad. 

 

2. Strukturkapitalet är en viktig faktor vid bedömning av ett företag eftersom det möjliggör för 

företag att hantera en större affärsvolym och dessutom skapar mindre känslighet för 

personalavhopp och förlust av kunder. Både det interna och det externa strukturkapitalet är 

svårt att ta upp i årsredovisningen och svårt att värdera och det är en långsiktig process.  

 

3. Kundkapitalet är en del av strukturkapitalet och en intressant del för en extern intressent. Det 

visar kundernas benägenhet att köpa företagets produkter och för att nå lönsamhet är det 

viktigt att etablera och upprätthålla stadigvarande kundrelationer. Kundkapitalet ger en mer 

framåtriktad årsredovisning eftersom kundkapitalets utveckling föregår resultatutvecklingen 

och en analys av förändringen i kundkapitalet ger en fingervisning om resultatet. 

 

4. I många kunskapsföretag finns ingen uttalad affärsidé och i andra ändras affärsidén konstant. 

Flexibiliteten skapar ett behov av att i årsredovisningen tydliggöra för läsaren, som består av 

externa intressenter, vilken affärsidé företaget har. Det är en stor skillnad mellan ett 

kunskapsföretag som har en genomtänkt affärsidé och ett som inte har någon linje utan låter 

sig styras av tillfälligheter. 

 

 

                                                      
24 Arbetsgruppen Konrad (1989) 
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3.2 Föreningssparbanken 

Föreningssparbanken, även kallat FSB, bildades 1997 genom en fusion mellan Sparbanken Sverige 

och Föreningsbanken och har sitt ursprung i sparbanksrörelsen och 1900-talets kooperativa 

bankrörelse. Affärsidén går ut på att erbjuda ett kundanpassat, lättanvänt och komplett utbud av 

finansiella tjänster som ger kunderna ett uthålligt ekonomiskt mervärde. FSB vill vara en bank för alla 

och vill uppfattas som det självklara alternativet för samtliga kundgrupper; privatpersoner, företag, 

lantbruk, kommuner, landsting och organisationer. Hemmamarknad är Norden och Baltikum och 

genom sitt dotterbolag Hansabank har banken redan en ledande position i Estland, Lettland och 

Litauen. Förvärvet av Hansabank slutfördes i januari 2005 och banken har störst marknadsandel i in- 

och utlåning i Estland av de Baltiska staterna där den är 57 % respektive 49 %. Visionen är att vara 

den ledande nordisk-baltiska banken.25 

 

Marknadsandelarna för FSB på företagsmarknaden ligger genomgående lägre än på 

privatmarknaden. Målsättningen är att flytta fram positionerna på företagsmarknaden genom 

förstärkning av kontorsrörelsen, ett mer systematiskt arbetssätt, lansering av nya produkter samt 

utökning av kunderbjudandet i elektroniska kanaler. Inlåningen på företagsmarkanden var 2004 för 

FSB 18 % jämfört med 24 % för Nordea, 22 % för SEB och 22 % för SHB vilka är de stora aktörerna 

på marknaden. Utlåningen 2004 för FSB var 20 % jämfört med 17 % för Nordea, 14 % för SEB och 28 

% för SHB.26 Siffrorna visar att FSB är mer framgångsrika i utlåning än i inlåning på 

företagsmarknaden. Konstaterandet bekräftas i samtal med Håkan Lanfelt, ansvarig för små företag 

på FSB.  

 

3.2.1 FSB:s arbetssätt för företagssegmentet 

År 2003 startades ett förbättringsarbete inom FSB som bland annat resulterade i att 

företagsmarknaden delades in i tre olika segment; F1, F2 och F3. F1 består av bankens absolut 

största företagskunder som på vissa geografiska områden hanteras av centrala avdelningar och inte 

ute på kontor. Segmenten F2 och F3 består av stora respektive små företag och hanteras lokalt på 

kontor. Inom varje segment finns framtagna metoder och arbetssätt för hur kunderna skall hanteras. 

Inom segmentet för små företag finns bland annat underlag vid genomförande av kundmöten och 

behovsinventering. Dessutom finns tips för förberedelser innan kundmöte och uppföljning efter 

kundmötet. Banken har en utarbetad marknadsplats på den interna webbplatsen där utförlig 

information finns för hantering av kunder i de olika segmenten. För att stödja rådgivarna finns 

försäkringsspecialister i anknytning till kontoret som hjälper till vid behov. FSB har ingen speciell 

strategi för hantering av kunskapsföretag i dagsläget.27 

 

                                                      
25 FSB:s Årsredovisning 2004 
26 Ibid 
27 Håkan Lanfelt, FSB 
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3.2.2 FSB:s tjänster till företagsmarknaden 

FSB har ett stort utbud av produkter inom olika områden som kan delas in i fyra kategorier; 

Betalningstjänster, Finansieringstjänster, Spar- och Placeringstjänster samt Pensions- och 

Försäkringstjänster. Betalningstjänsterna består av produkter som skall förenkla det löpande behovet 

av betalningar. Tjänsterna täcker skattetransaktioner, utbetalningar, till bland annat leverantörer och 

anställda i form av löner, och diverse former av inbetalningar samt sätt att få kontroll på ekonomin som 

ett bokföringsprogram. Finansieringstjänsterna består av en rad olika kreditprodukter och de 

vanligaste är kontokrediter samt banklån. Fakturakredit kan användas för att förbättra företagets 

likviditet och billeasing är ytterligare ett alternativ på en flexibel finansieringslösning eftersom kunden 

inte behöver äga bilen. Spar- och Placeringstjänsterna kan delas in i bankkonto, fonder och 

värdepapper och det finns ett stort antal produkter inom området. Pensions- och Försäkringstjänster 

kan delas in i pensionslösningar och försäkringar som vidare kan delas in i riskförsäkring och 

kapitalförsäkring. Riskförsäkringar kan vara exempelvis sjukförsäkring och dessa försäkringar har FSB 

ett samarbete med Cardif Pinnacle Försäkring AB som är ett internationellt bolag.28 Som tidigare 

nämnts finns en försäkringsspecialist i anslutning till kontoren att tillgå vid behov.  

 

3.2.3 Mänskliga fallgropar vid bedömning av små företag 

Den traditionella utvecklingen av kreditbedömning fokuserar på finansiella modeller som diverse 

nyckeltal. Det finns dock en annan sida som har stor betydelse i kreditbedömningssituationer 

nämligen den mänskliga sidan. Vid kreditbedömning av små och nystartade företag existerar väldigt 

lite objektiv information vilket leder till en subjektiv bedömning. Här finns ett behov av modeller som 

används för att förutse företags misslyckande eller framgång och ofta används bedömarens egen 

intuition vilket många gånger har visat sig vara missvisande. Ett kognitivt angreppssätt visar att det 

finns stora skillnader i hur personer fattar beslut och samlar in information som påverkar 

beslutsfattandet och bedömningsprocessen. Olika personligheter blir avgörande vid bedömning av 

små företag. Kreditbedömarens stil kan delas in i fyra kategorier:29 

 

1. Beslutsam kreditbedömare; som använder en begränsad mängd information vid bedömning 

och som samlas in för att snabbt ge ett visst beslut avslag/accept. Personen har en strävan 

efter enkla och klara regler som följs utan undantag. Passande för denna typ är organisationer 

med lång och okomplicerad kredithistorik och med säkra och traditionella produkter och 

tjänster. Risktagandet minimeras. 

2. Flexibel kreditbedömare; Samlar in information genom interaktion med kund och ett beslut 

fattas relativt snabbt. Bedömningen blir mindre svart och vit och mer flexibel där flera 

frågeställningar övervägs och det finns en öppenhet för att ompröva beslut om situationen 

ändras. Passar i mer riskbenägna projekt och kan göra undantag i speciella fall. Lämpliga i 

situationer med många personer, snabb föränderlighet och mindre komplexa situationer.  

                                                      
28 Hemsida: FSB 
29 Lindström (2003) 
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3. Hierarkisk kreditbedömare; Vill ha stor mängd information och noggrant analysera den innan 

beslut fattas. Spenderar mycket tid på att fatta rätt beslut och vänder på varje sten som är 

relevant i sammanhanget. Positiva till företag med långsiktiga planer och komplexa 

(högteknologiska) produkter och tjänster. Passar för att generera ett fåtal perfekta 

kreditbedömningar i komplexa men relativt stabila branscher.  

4. Integrativa kreditbedömare; maximerar mängden information som används men gör 

bedömningen från flera olika perspektiv exempelvis kan flera olika scenarier byggas upp. 

Arbetar gärna i grupp för att få fram kreativa möjligheter och föredrar kreativa (även riskfyllda) 

angreppssätt. Hittar lösningar för företagen som kreditbedöms. Passar komplexa, icke-

rutinmässiga, framtidsorienterade och viktiga situationer. 

 

3.3 Tjänstemarknadsföring och kommunikation 

Studier kring marknadsföring dominerades länge av modeller för konsumentvaruinriktad 

marknadsföring, exempelvis Philip Kotlers 4 P. I början av 80-talet började tjänstemarknadsföringen 

växa fram som en motvikt till detta och Christian Grönroos var en av de forskare som tidigt 

intresserade sig för ämnet. Anledningen till att tjänstemarknadsföringen idag växer sig allt starkare och 

ses som ett högaktuellt ämne är enligt Grönroos den ökade graden av tjänsteföretag på marknaden 

och att gränsdragningen mellan varor och tjänster blir allt mer utsuddad. Det räcker inte längre med att 

erbjuda en vara eller tjänst utan man måste bygga upp ett erbjudande runt produkten för att 

konkurrera om att tillgodose kundens behov. Detta som en följd av ökad konkurrens på marknaderna, 

större tillgång till information, allt mer mättade marknader och mer sofistikerade kunder. Enligt den 

nordiska skolan inom tjänstemarknadsföringen är den traditionella synen på marketing-mix för 

inskränkt. De ser istället marknadsföringen som utspridd över stora delar av organisationen och mer 

som en process snarare än en funktion.30 Richard Normann resonerar kring de förändringar som 

värdeskapandets karaktär genomgår, där relationerna mellan aktörerna blir allt mer komplexa. Det 

handlar idag mer om ömsesidigt beroende än den tidigare enkelriktade producent- konsumentlogiken, 

som snarare antar formen av nätverk i stället för värdekedjor.31 

 

3.3.1 Relationsmarknadsföring  

Ett viktigt begrepp inom tjänstemarknadsföringen som Grönroos behandlar är 

relationsmarknadsföring, där kunden ses som en resurs som företaget gemensamt skall skapa en 

tillfredsställande lösning med. Detta i motsats till så kallad transaktionsmarknadsföring inom den 

traditionella marknadsföringen, där kunden snarare ses som en slags motståndare som skall 

övervinnas. Tjänstemarknadsföringen går från ett bytesperspektiv till ett relationsperspektiv.32 

Normann beskriver detta, som han kallar ”relationering”, som en trend där transaktioner och 

värdeskapande gått från att ha haft karaktären av ”skepp som mötas på havet” till att få karaktär av 
                                                      
30 Grönroos (2003) 
31 Normann (2000) 
32 Grönroos (2003) 
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mera långsiktiga relationer. Han säger vidare att med detta ökande relationsskapande kommer 

kundkontakten och vården av kundrelationen att hamna i företagets strategiska fokus. Det är 

förmågan att vårda en säker och lönsam kund, som mer än något annat, kommer att bestämma ett 

företags tillväxt- och lönsamhetspotential.33 Evert Gummesson definierar relationsmarknadsföring som 

”marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum”.34 Relationen förutsätter att 

det finns minst två parter som står i kontakt med varandra. Nätverk uppstår när relationerna blir 

många, komplexa och svårbeskrivbara. I relationerna och genom nätverken har parterna kontakt. De 

utför aktiviteter och samspelar med varandra. Detta benämns interaktion. De viktigaste värderingarna i 

relationsmarknadsföring enligt Gummesson är35: 

 

1. Marketing management bör ses som marknadsorienterad företagsstyrning. Syftet är här att 

betona att marknadsföring och försäljning är mer än en specialiserad avdelning. Det är en 

funktion som genomsyrar hela företaget. 

2. Långsiktigt samarbete och "win-win". Kunderna bör ses som medparter snarare än motparter. 

Man skall sträva efter ett plussummespel, där parterna ökar värdet av relationen för varandra. 

En relation kan då bli långsiktig och bestående. I stället för att lägga alla resurser på att skaffa 

nya kunder bör mer av dessa läggas på att vårda och behålla de befintliga kundrelationerna. 

3. Alla parter i en relation har ansvar för det som händer. De måste vara aktiva. Det är en av 

marknadsföringens myter att leverantören är den aktiva, pådrivande, nyskapande parten och 

att kunden är passiv, motsträvig och okunnig. 

4. Relations- och servicevärderingar, inte byråkratjuridiska värderingar. Om en organisation inte 

motverkar stelbenthet, juridiskt svårbegripligt språk, tillämpningar av inadekvata lagar och 

bestämmelser och en fokusering på interna rutiner blir kunden endast en restpost i systemet. 

De buntas ihop och ses som statistiska genomsnitt som orsakar kostnader. Det blir viktigt att 

få rätt mot kunden. Relationsmarknadsföring kräver andra värderingar som bygger på goda 

relationer och service. Ansvar i en relation hör till dessa värderingar. Hit hör också att kunder 

är olika, de är både individer och tillhör grupper som de själva valt. Dessa kunder är källor till 

intäkter och skall sättas i centrum och leverantörens uppgift är att skapa värde för kunderna. 

 

I relationsmarknadsföringen är kundlojalitet ett viktigt begrepp. I Christopher, Payne och Ballantynes 

”lojalitetsstege” symboliserar den nedersta pinnen kontakten med ett kundämne som förhoppningsvis 

leder till en första affär och en ny kund. En återkommande kund blir en klient. Här finns nu en viss 

relation men den kan byggas på ytterligare och förstärkas. Om detta lyckas blir klienten en supporter 

och slutligen kan den bli en aktiv marknadsförare för leverantören36.  

 

                                                      
33 Normann (2000) 
34 Gummesson (2002), sid: 16 
35 Gummesson (2002) 
36 Ibid 
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3.3.2 Kundlojalitet 

Kundlojalitet kan kännetecknas av olika faktorer som bland annat frekvens i köp, utsträckning d v s 

den tidsperiod som köpen har skett under, eller djup vilket innebär hur många olika produkter och 

tjänster som en kund köper av en viss leverantör. Många företag har idag en ambition att kunden skall 

vara helkund och vill därigenom sälja hela systemet snarare än enstaka komponenter. Kundnöjdhet är 

den mest populära förklaringen till kundlojalitet men enligt Söderlund kan det inte vara den enda 

förklaringsfaktorn. Trots allt finns det kunder som har en hög nöjdhet och en låg lojalitet vilket enligt 

honom beror på en förändring i kundens syn på matchningen mellan de egna behoven och 

leverantörens erbjudande. Det förändrade behovet kan antingen bero på förändrat behov och 

oförändrat erbjudande eller oförändrat behov och förändrat erbjudande. Han varnar för 

nöjdhetsfaktorn som innebär en övertro på att kundnöjdhet är enda orsaken till kundlojalitet.37   

 

I figur 3 nedan beskrivs kundens tillfredsställelse på en skala mellan otillfredsställelse och 

tillfredsställelse. När kunden befinner sig i ändarna på skalan är kunden benägen att sprida 

information och en tillfredsställd kund sprider positiv information medan en otillfredsställd kund sprider 

negativ information. Det är viktigt att kunna hantera klagomål på ett bra sätt då en kreativ respons på 

missnöje kan vända kundens otillfredsställelse till tillfredsställelse. Zonen i mitten av modellen är 

likgiltighetszonen där kunden varken är nöjd eller missnöjd. Kunden kan då känna att den får det som 

förväntas och varken mer eller mindre. Det är då troligt att det inte finns någon anledning att sprida 

information till andra potentiella kunder och till leverantören.38  

 

Kundens nöjdhet

Kundens benägenhet 
att sprida information

Klagomål

Likgiltighetszonen

Beröm

Kundens nöjdhet

Kundens benägenhet 
att sprida information

Klagomål

Likgiltighetszonen

Beröm

 
Figur 3: Olika stadier av kundtillfredsställelse. Källa: Söderlund (1998), s. 130 

 

Ett sätt att hantera missnöje är att ta fasta på utfallsbedömningar för att på ett tidigt stadium fånga upp 

missnöje och att öka möjligheten för kunden att bedöma utfall, så kallad ”kundvård”. Genom att 

försöka att ha kontakt med kunden efter det att köpet är avslutat har kunden chans att framhäva sin 

utfallsbedömning.39 

  

                                                      
37 Söderlund (2001) 
38 Söderlund (1998) 
39 Ibid 
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3.3.3 Kundrelationens livscykel 

Att inom tjänsteföretag ha en bredare bild och en djupare förståelse för sina kunders behov och utifrån 

dessa bygga upp långvariga relationer ser Grönroos som tjänstemarknadsföringens grundstenar. Som 

en utgångspunkt för sitt arbete med identifieringen av sina kundrelationer kan man se 

”kundrelationens livscykel”, se figur 4 nedan. Denna modell klargör i vilka olika skeden som 

kundrelationen kan befinna sig i. De tre steg en kund går igenom från att vara en potentiell kund till att 

bli en köptrogen kund kalls initialskede, köpprocess och konsumtionsprocess. Stegen presenteras 

nedan:40 
 

 
Figur 4: Kundrelationens livscykel. Källa: Grönroos (2003),  s. 21 

 

I initialskedet handlar det om att väcka intresse på marknaden för företaget och det utbud som 

erbjuds. Sköts marknadsföringen framgångsrikt här kan ett sådant intresse uppnås på marknaden. 

Lyckas det inte förloras den potentiella kunden åtminstone för tillfället. 

 

I köpprocessen gäller det för företaget att ge löften genom sina marknadsföringsinsatser som kunden 

accepterar som tillräckligt underlag för ett positivt köpbeslut. Det är viktigt att dessa löften motsvarar 

vad som i verkligheten kan erbjudas till kunden, då ett resultat av ett misslyckande att leva upp till 

löftena förmodligen blir att livscykeln bryts. 

 

I konsumtionsprocessen konsumerar kunden det den köpt, till exempel en tjänst. Företaget skall här 

kunna erbjuda kunden en upplevelse som motsvarar det givna löftena. Det som företag bör sträva 

efter är att få kunden så nöjd med den upplevda kvaliteten på tjänsten att kundrelationen stärks. Detta 

kommer då att öka återköpssannolikheten och förbättra möjligheterna till merförsäljning. Når företaget 

                                                      
40 Grönroos (2003) 
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inte upp till de löften som getts är risken stor att livscykeln bryts. Detta innebär dels att framtida 

intäkter går förlorade från den kunden och dels att företaget riskerar att negativ ”word-of-mouth” sprids 

från den missnöjda kunden. 

 

Kommunikationen mellan kunden och företaget sker enligt Grönroos inom livscykeln genom olika 

typer av kontakter och samspel. Kontakterna kan dels vara ensidiga, riktade från företaget mot 

kunden, dels interaktioner som bygger på ett dubbelriktat samspel mellan kunden och företaget. I 

initialskedet överväger de ensidiga kontakterna genom traditionell marknadsföring av 

massmarknadsföringskaraktär. Under köpprocessen fortsätter de ensidiga kontakterna, men utöver 

detta får den personliga försäljningen i ett dubbelriktat samspel med kunden här en viktig roll. Under 

konsumtionsprocessen blir kontakterna sedan till den helt övervägande delen dubbelriktade. Den 

traditionella marknadsföringen har då marginell eller ingen betydelse längre, utan produktionsresurser 

och produktionssystem får den absolut viktigaste rollen i kundrelationen.41 

 

3.3.4 Förväntad tjänst och upplevd tjänst 

Under den interaktionsprocess som beskrivs ovan samverkar och påverkar olika funktioner och 

åtgärder i företaget kundens tillfredsställelse med företaget och dess produkter. Figur 5 nedan 

sammanfattar kundens upplevelse av företagets tjänster, vilket bygger på flera olika faktorer;42  

 

 
Figur 5: Förväntad och upplevd tjänst. Källa: Grönroos (2003), s. 34 

 

                                                      
41 Grönroos (2003) 
42 Ibid 
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De grundläggande kvalitetsdimensionerna handlar om vad kunden får i form av teknisk kvalitet och 

hur han/hon upplever interaktionsprocessen med företaget, den funktionella kvaliteten. I figur 5 

framgår vilka typer av faktorer som generellt kan påverka dessa två kvalitetskomponenter. Oftast 

tillkommer även en tredje komponent, profilen. Det kan handla om företagsprofilen i stort eller ett 

enskilt kontors profil. Har kunden en positiv inställning till profilen kan den verka som ett filter som kan 

mildra kundes toleransnivå vid eventuella misstag med den tekniska eller funktionella kvaliteten. 

Tvärtom kan en dålig profil förstärka sådana fel, även om de är små. Kundens kvalitetsupplevelse blir 

dess subjektiva jämförelse mellan förväntad tjänst och upplevd tjänst. Figuren visar hur 

marknadsföringsåtgärder förekommer långt utanför den traditionella marknadsföringens ramar och 

vilken central roll profilen har för kvalitetsupplevelsen. Den pekar även på vikten av att vara medveten 

om alla dessa olika komponenter och dess värde för helhetsupplevelsen.43 

 

3.3.5 Sanningens ögonblick 

Tjänster är i de flesta fall resultat av sociala handlingar som sker i form av direktkontakt mellan kunden 

och serviceföretagets personal. Det som sker i det ögonblick som de möts kan inte längre direkt 

påverkas av företaget. Då är det skickligheten, motivationen och de specifikt valda metoderna som 

används av personalen som samverkar med kundens förväntningar och skapar det som Normann 

kallar serviceleveransprocessen. Detta tillfälle, då serviceverksamhetens kvalitet manifesteras, kallar 

han för ”sanningens ögonblick”. Han anser att alla undersökningar om kvalitet måste ta sin 

utgångspunkt i detta ögonblick. Den viktiga frågan är att klargöra vilka mekanismer som leder till och 

förstärker kundens upplevelse av kvalitet. Han identifierar flera steg som kan tas för att påverka 

kvaliteten i detta samspel: 44 

 

1. Att skapa inlevelse gentemot kunden – personalens förmåga att i första hand se hur olika 

problem och situationer påverkar kunden och inte företaget och de anställda. 

2. Att använda verktyg för att skapa och förstärka samspelet och motivationen – att inbjuda till 

kontakt och spontana diskussioner i början av ett möte med en kund kan öka både 

motivationen hos kontaktpersonalen och tillfredsställelsen hos kunden. 

3. Återkopplingslänkar – till exempel rapporter om kvalitetsmått och undersökningar om 

kundtillfredsställelse för de personer vars arbete är att tillhandahålla servicen. 

4. Att leda kunden – att forma kundens förväntningar och förbereda denne för interaktionen på 

ett sådant sätt att han/hon så mycket som möjligt bidrar till den sociala dynamik som skapar 

hans/hennes kvalitetsupplevelse. 

5. Att välja mått utifrån kundens process, inte den egna produktionsprocessen – alltför ofta 

använder serviceföretag ett språk och kvalitetsmått som tydligt vittnar om att deras 

föreställningsram är produktionsorienterad och inte kundorienterad. 

                                                      
43 Grönroos (2003) 
44 Normann (2000) 
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6. Klimat utåt och inåt – den kvalitet som kunden upplever ökar om ett positivt, öppet och 

serviceorienterat klimat genomsyrar organisationen och visas för kunden. Det är dock mycket 

svårt för personalen att mot kunden ge uttryck för en attityd som inte överensstämmer med 

företagets verkliga klimat.  

 

3.4 Kunderbjudande 

Kundnöjdhet är ett tillstånd i kundens huvud som kan beskrivas som en "känsla" eller en "bedömning". 

Per definition kan en upplevelse av kundtillfredsställelse endast uppstå då kunden och 

leverantören/försäljaren har haft med varandra att göra. Tillståndet av kundnöjdhet är subjektivt och 

det är kundens egen upplevelse och den är verklig för kunden oavsett hur den står i förhållande till 

den "verkliga" verkligheten. Kundnöjdhet kan handla om nöjdhet på en aggregerad nivå och innefattar 

hela företagets utbud och erbjudanden men nöjdheten kan även bestå i en specifik transaktion. Som 

tidigare diskuterats upplever en kund en negativ transaktion mindre negativt om denne har en i 

grunden positiv inställning till ett varumärke eller en leverantör. Detta leder till att det är intressant att 

titta på den aggregerade nivån av kundnöjdhet. Vid mätningar av kundnöjdhet tycks kundens 

tillfredsställelse sjunka i takt med att tiden går ifrån tillfället då erbjudandet gjordes. Siffror på 

kundnöjdhet är inte tillräckligt för att höja nivån på kundernas tillfredsställelse eftersom detta kräver 

information om vad som orsakar den specifika kundnöjdhetsnivån.45  

 

Vanligaste förklaringen till nivån på kundens nöjdhet är att den beror på kundens förväntningar före 

köp i förhållande till upplevt utfall. Ett lyckat kunderbjudande skall då sträva efter att överträffa 

kundens förväntningar. Här finns då två möjligheter nämligen att antingen sänka kundens 

förväntningar genom att inte lova för mycket eller att höja kundens upplevda utfall genom 

välanpassade erbjudanden. 46 

 

3.4.1 Utformning av produkterbjudande 

Enligt en modell från John Martilla är det väsentligt att ta reda på vad som är viktigt för kunderna och 

hur kunden bedömer utfallet. Utfallet bör alltså viktas efter hur kunderna efterfrågar och värderar 

erbjudandet. Matrisen nedan underlättar de beslut som kan behöva fattas om delar i ett erbjudande.47  

                                                      
45 Söderlund (1998) 
 

46 Ibid 
 

47 Ibid 
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Figur 6: Martilla & James matris om prioriterade kunderbjudanden. Källa: Söderlund (1998) s. 69 

 

Figur 6 visar förhållandet mellan kundernas utfallsbedömning och viktighetsgrad för att tydliggöra vilka 

produkterbjudanden som bör fokuseras på. Positionen "koncentrera insatserna här" innebär att utfallet 

från någon del av ett kunderbjudande har upplevts som dåligt och är av stor vikt för kunderna. 

Företaget bör koncentrera insatserna på denna del av erbjudandet. "Håll nivån uppe" är en situation 

då utfallet på erbjudandet är bra och det är en viktig del för kunderna. Fokus här blir att upprätthålla 

den goda nivån. "Låg prioritet" är en position där företaget inte lyckats prestera ett bra utfall men detta 

spelar ingen roll då det har liten vikt hos kunderna. "För mycket krut här" är den delen av ett 

erbjudande som kunderna anser är oviktigt men företaget satsat på och har lyckats prestera ett bra 

erbjudande med ett bra utfall. Matrisen är lätt att hantera och förstå och är användbar vid praktiska 

analyser av hur ett företag skall utveckla sitt kunderbjudande för att öka kundnöjdheten.48 

 

3.4.2 Delarna i ett kunderbjudande 

A. Parasuraman, Valerie Zeithaml och Leonard Berry har gjort ett framgångsrikt försök att utveckla en 

generell modell för delarna i ett kunderbjudande. Enligt modellen kan ett tjänsteföretags erbjudande 

delas in i fem delar som kan anses allmängiltiga på så sätt att de finns i alla tjänsteföretags 

erbjudanden. Delarna består av: 49 

 

1. Reliabilitet: Företagets förmåga att leverera vad som utlovats. 

2. Pålitlighet: Företagets förmåga att hantera kundernas förtroende. 

3. Empati: Företagets förmåga att erbjuda individuellt anpassad service. 

4. Reaktionsvilja: Företagets vilja att hjälpa kunderna. 

5. Konkreta ting: Kvaliteten i de fysiska ting som ingår i erbjudandet (d v s företagets produkter). 

 
                                                      
48 Söderlund (1998) 
49 Ibid 
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En annan typologi förklarar personalens roll i erbjudandet och fokuserar på hur personalen skall bidra 

till att skapa kundtillfredsställelse. Typologin har empiriskt fastställt tre grundläggande faktorer som 

bidrog till kundnöjdhet. Faktorerna är: 50 

 

1. Personalens reaktion vid fel i det egna systemet. Det visade sig i den empiriska 

undersökningen att en kreativ reaktion från personalen kunde vända missnöjet till 

kundnöjdhet. 

2. Personalens leverans av skräddarsydd service. Här framgår vikten av att personalen ställer 

upp och levererar specialanpassad service som efterfrågas av den specifika kunden. 

3. Personalens leverans av icke-begärda aktiviteter. Vikten av att överraska kunden med 

oväntade erbjudanden uppskattas av kunden och skapar kundnöjdhet. 

 

3.4.3 Organisation för kundnöjdhet 

Empiriska studier har utförts om hur en organisation bör vara utformad för att ha en hög grad av 

marknadsorientering och vilka egenskaper som finns hos organisationer med en hög grad av 

marknadsorientering. Följande egenskaper har uppmärksammats som faktorer som underlättar för ett 

företag att skapa tillfredsställande kunderbjudanden:51 

 

1. Samverkan mellan avdelningar i kundfrågor; Det finns nackdelar med en hög grad av 

specialisering eftersom den som är specialiserad ser världen genom ett filter vilket gör att 

avdelningen endast ser det som den själv uppfattar som viktigt. Den sammanlagda 

kundkunskapen är avsevärt mycket rikare än enbart kunskapen på en avdelning. Det räcker 

inte att en avdelning jobbar för att öka kundnöjdheten utan avdelningarna måste utbyta 

information om kundernas behov. I mötet mellan olika avdelningars uppfattningar kan 

intressanta lösningar uppstå. 

2. Decentralisering; Att ha ett flertal snarare än ett fåtal individer som deltar i beslutsfattandet är 

lämpligt när besluten som skall fattas är komplexa. Då kundernas behov förändras snabbt 

medför decentralisering att beslut kan fattas snabbare jämfört med en organisation där graden 

av decentralisering är låg. Snabbheten kan förbättra möjligheterna att skapa ett 

tillfredsställande erbjudande. Decentralisering medför dessutom att besluten kommer närmare 

individer med kunskap om vad som skall göras vilket förbättrar möjligheterna att skapa ett 

tillfredsställande erbjudande. Ett exempel på hur en decentraliserad organisation kan skapa 

kundnöjdhet är Jan Carlzon och SAS vars framgång uppstod i att "riva pyramiderna". Carlzon 

införde en struktur där frontpersonalen hade befogenheter att fatta egna beslut då det var de 

som mötte kunderna. Det talas om den interaktion som uppstår då frontpersonal möter 

kunderna och som handlar om en ytterst kort stund på cirka 15 sekunder. Om SAS skall 

anpassa sin service till kundens behov måste ansvaret för analys, idé, beslut och åtgärd ligga 

                                                      
50 Söderlund (1998) 
 

51 Ibid 
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på denna personal. Alternativet att detta skulle skötas på en högre nivå medför att tiden är 

förbi innan SAS hinner reagera.52 

3. Engagemang från ledningen i kundfrågor; Högt engagemang från ledningen när det gäller 

vikten av nöjda kunder kan antas öka möjligheten för företaget att skapa tillfredsställande 

erbjudanden.  

4. Belöningssystem som fokuserar på kundnöjdhet; För att fokusera på kundnöjdhet är det 

naturligt att skapa belöningssystem som får medarbetarna att jobba för att just öka 

kundnöjdheten. Detta är viktigt eftersom belöningssystem påverkar hur vi beter oss.  

5. Rekrytering av kundorienterade medarbetare; Det är lättare att skapa kundnöjdhet om 

rekryteringen av personal sker med hänsyn till idén om att kunderna är viktiga och har med 

det som en viktig parameter vid rekryteringen. 

6. Utbildning av medarbetare i kundfrågor; Det krävs kunskap om kundens behov och om hur 

behoven skall tillfredsställas för att möjliggöra att skapa ett bra erbjudande. Utbildning kan 

även bidra till ökad samverkan mellan olika avdelningar eftersom medarbetarna träffas och 

kan lära känna varandra. 

                                                      
52 Carlsson (1985) 
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3.5 Sammanfattande teori 

 

 
Figur 7: Sammanfattande teoretisk modell. Egen figur. 

 

I Figur 7 visas kundrelationens livscykels olika steg och vilka delar i kunderbjudandet som dominerar 

de olika faserna av denna. I ”initialskedet” handlar det mest om att skapa medvetenhet om 

kunderbjudandet genom marknadsföring. Det blir dessutom allt vanligare med aktiv kunduppsökning 

där ett attraktivt erbjudande presenteras för kunden som skall locka denne att byta bank. I 

”köpprocessen” handlar det sedan om att presentera det konkreta erbjudandet och komma till avslut. 

Vid tillfället då nya produkter skall presenteras för en kund och avslut skall göras är det viktigt med 

Normanns myntade uttryck ”sanningens ögonblick” som innebär att vid det ögonblick då 

direktkontakten sker mellan banken och kunden kan företaget inte längre påverka utfallet. Avgörandet 

ligger i rådgivarens skicklighet och motivation att komma till ett avslut som även beror på kundens 

uppbyggda förväntningar. Här spelar rådgivarens personlighet in i bilden. Olika typer av individer är 

mer eller mindre lämpade för varandra och detta spelar in i bedömningsprocessen av en kund. Om 

rådgivaren inte passar för den typ av kund som den möter är risken att affärerna blir lidande. I denna 

fas är det avgörande att ha tilltalande konkreta produkter som vi tidigare delat in i; Betalningstjänster, 

Finansieringstjänster, Placeringstjänster samt Pensions- och försäkringstjänster. När avslut sedan 

skett och kunden går därifrån med de nya produkterna börjar ”konsumtionsprocessen” som handlar 

om den kontinuerliga kontakten mellan banken och kunden. I detta skede blir det avgörande vilken 

empati som banken har för kunden, vilket innebär vilken vilja och förmåga banken har att erbjuda 

individuellt anpassad service. Vissa kunder har mer behov av nära kontakt och individuell hantering än 
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andra och ju mer banken ställer upp på desto större empati visar den. Dessutom är det viktigt med 

reaktionsvilja som delvis hänger ihop med empati och som handlar om företagets vilja att hjälpa 

kunderna med det som de vill ha hjälp med. Slutligen påverkar icke-begärda aktiviteter kundens 

uppfattning om banken. Här kan det handla om att banken kontaktar kunden på eget initiativ för att 

föreslå ett bättre villkor för inlåning eller utlåning eller för att bjuda kunden på något evenemang. Den 

sista fasen ”upplevd kvalitet” är kundens utvärdering av banken. Här kommer bankens reliabilitet in 

vilket är bankens förmåga att leverera vad som lovats och dess pålitlighet d v s förmåga att hantera 

kundernas förtroende. Detta handlar om relationen mellan banken och kunden och kundens upplevda 

kvalitet som beror på upplevd tjänst och förväntad tjänst. Kvaliteten kan således uppfyllas genom att 

hålla det som lovats och göra det bättre än vad kunden förväntat. Den påverkas genom två faktorer; 

antingen kan banken överträffa kundens förväntningar genom ett väl anpassat erbjudande eller så kan 

banken sänka kundens förväntningar genom att inte lova för mycket. Om kunden är missnöjd i något 

steg finns stor risk att ytterligare affärer går till spillo. Genom att fånga upp kunders utfall i ett tidigt 

skede kan en missnöjd kund vändas till att bli tillfredsställd.  

 

För att kunna erbjuda ett kunderbjudande som skapar kundnöjdhet är det viktigt att organisationen är 

uppbyggd på ett lämpligt sätt. Organisationens uppbyggnad inverkar i samtliga steg i den 

sammanfattande teoretiska modellen. Samverkan mellan avdelningar i kundfrågor skapar en större 

möjlighet till förståelse för kunden för att hitta bättre lösningar som är mer individanpassade. En 

decentraliserad organisation skapar förutsättningar för rådgivarna att hålla vad de lovar eftersom det 

ökar deras egen beslutsmöjlighet och detta medför att reliabiliteten och pålitligheten ökar. 

Engagemang hos ledning i kundfrågor skapar en plattform för rådgivarna att arbeta med mot kund. 

Om det inte finns rätt förutsättningar att arbeta ut mot kund är det svårt att göra ett bra jobb. För att 

rådgivaren skall göra ett bra jobb med kunderbjudanden är det viktigt att rätt kompetens finns på plats. 

Utan kunskap om kundgruppen och produkter för kundgruppen är det svårt att ge individuellt 

anpassad service och att skapa förtroende hos kund. Dessutom kan det vara svårt att ens komma 

igenom köpprocessen med ett bra resultat eftersom rådgivarens kunskap påverkar skickligheten att i 

”sanningens ögonblick” göra ett bra avslut d v s när kunden och rådgivaren möts för att komma till 

avslut i en affär och då bankens strukturkapital inte längre kan påverka. Ytterligare en faktor som 

påverkar kundens upplevelse av bankens kunderbjudande är den enskilda rådgivarens reaktion vid fel 

i systemen då en kreativ reaktion kan stärka kundens uppfattning om företaget. 

 

För att de konkreta produkter som innefattas i ett kunderbjudande skall kunna hanteras på ett 

överskådligt sätt kan de viktas med Martilla & James matris (se figur 6). Produkterna  som i dagsläget 

inte uppfyller önskemålet från kund och som uppfattas som viktigast av kund bör bearbetas för att 

skapa ett mer attraktivt kunderbjudande. Övriga produkter kan nedprioriteras. 
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4 Empiri 

I kapitlet har de svar som vi fått vid genomförda intervjuer med små kunskapsföretag i Stockholm, 
Linköping och Västerås sammanställts. Resultatet är summerat utefter de olika frågeområden som 
framgår i frågeformuläret i bilaga 1 och som har sin utgångspunkt i den sammanfattande 
teoretiska modellen. Presentationen av empirin följer modellens olika delar och steg för att 
förenkla för läsaren. Frågorna handlar inledningsvis om företagets struktur och fortsätter sedan 
med kundrelationens livscykel utifrån dess olika steg; initialskedet, köpprocessen, 
konsumtionsprocessen och upplevd kvalitet. I köpprocessen tillkommer två stycken om nya 
produkter samt utformning av kunderbjudande som hänger ihop med konkreta produkter. 
 

4.1 Sammanställning av intervjuer med kunskapsföretag 

Samtliga respondenter använder idag sin bank för löpande betalningar och Internettjänsterna är där 

de centrala. Finansiering är för de flesta inte aktuellt, då de inte har några behov av lån. Checkkrediter 

och leasing förekommer dock i några fall vilket klassas som finansieringsprodukter. Vissa 

respondenter har placeringar i sin bank, medan andra har placeringar på andra ställen, exempelvis 

hos olika mindre aktörer med högre ränta. Få av respondenterna har pensionssparande i sin bank och 

ännu färre har försäkringar.  

 

4.1.1 Struktur 

Respondenterna ser alla det individbundna kapitalet som företagets viktigaste tillgång. Detta uttrycks 

på olika sätt genom ”kunskap”, ”människorna”, ”erfarenheten” med mera. Det är dock tydligt att de i 

grunden menar samma sak. I vissa företag är även olika system och produkter, som utvecklats och 

tagits fram av företaget, viktiga tillgångar. Flera nämner även kunderna som centrala tillgångar, för 

som någon uttrycker det: ”utan kundrelationen vore kunskapen ingenting värd”. Några få pratar om 

tillgångar som likvida medel, men då som en kombination mellan ”det som finns på bankkontot och det 

som finns i huvudet”. De flesta uppfattar det som att de viktigaste tillgångarna inte kan synliggöras för 

sin bank och även om man i vissa fall kan visa upp system eller peka på kunskapen på ett mer 

konkret sätt, finns det en övertygelse om att banken i slutändan ändå skulle gå på bokslut och ”hårda 

fakta” om de skulle värdera företaget. Vissa skulle till exempel i stället välja att vända sig till 

riskkapitalbolag om det blev aktuellt med finansiering än till sin bank. 

 

4.1.2 Initialskedet  

Många valde den bank de har idag för att de innan de startade företag var privatkunder i just den 

banken. Några har gjort vissa jämförelser med andra banker, men de flesta kände att valet var naturlig 

och undersökte inga andra bankers produkter och tjänster. För vissa finns andra naturliga kopplingar, 

såsom geografiskt läge, att de på andra arbetsplatser varit kund i en viss bank och därför känner till 

den banken bäst, eller att banken varit kund till företaget och därför har en kontakt redan varit 
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etablerad. När det gäller inställningen till aktiv kunduppsökning vid nykundbearbetning är åsikterna 

delade. Vissa tycker generellt inte om denna metod och blir lätt direkt negativt inställda och vill bara 

avsluta kommunikationen. De flesta är dock i grunden positiva till ett aktivt uppsökande, men önskar 

att vikten läggs på information snarare än försäljning. Det är även viktigt att det som erbjuds är väl 

anpassat efter företagets behov, då det mest är tidskrävande att lyssna på sådant som det inte finns 

någon användning för. Det upplevs oftast som positivt om ens egen bank hör av sig med erbjudanden, 

medan det när någon annan bank hör av sig förknippas mer med telefonförsäljning vilket får till följd en 

negativ reaktion. Det är dock ingen som tycker sig ha varit med om att en utomstående bank tagit 

kontakt och några ställer sig här frågande till bankens ”passivitet” och upplever det som att bankerna 

”ligger efter” på detta område, då de flesta andra företag arbetar så idag. En kund säger att skulle 

någon bank höra av sig som behandlade henne som småföretagare väl skulle detta vara mycket 

positivt. 

 

4.1.3 Köpprocessen 

Alla respondenter kan tydligt minnas det första mötet med sin bank. I de flesta fallen var det ett bokat 

möte som ägde rum på banken och man satt ner tillsammans med en handläggare och pratade och 

gick igenom företagets förutsättningar. I något fall hölls det inledande mötet i stället hos företaget. 

Några upplever det som att mötet gick snabbt medan det för andra tog längre tid. Det handlar om allt 

mellan trettio minuter till två timmar. De flesta upplevde det som positivt att man grundligt gick igenom 

hela företaget och alla förutsättningar och att mötet därför tog relativt lång tid, medan någon enstaka 

snarare tyckte att ett konto för företag borde kunna öppnas på Internetbanken och att kunden tar 

kontakt med banken vid behov för någon eventuellt kortare träff med sin kontaktperson. I några fall 

fyllde man i alla papper och blanketter direkt under detta möte medan det för andra inte förekom något 

sådant vid det tillfället, utan detta hanterades senare.  

”Sanningens ögonblick” 

En övervägande del av respondenterna har en positiv uppfattning kring detta första möte och uttryck 

som ”professionellt”, ”engagerat” och ”otvunget” förekommer. Någon minns det som att man med ”en 

enkel muffins” satt ner och förde ett resonemang som var avslappnat från båda håll. Många uttrycker 

just detta, att det upplevdes som icke formellt, som mycket positivt och att det uppfattades mer som en 

diskussion eller ett samtal snarare än en säljsituation. Flera uttrycker att de kände viss nervositet inför 

mötet då detta för många var en ny och okänd situation och de känner sig här mycket tacksamma för 

att de blev ”väl omhändertagna” och att handläggaren tog sig tid och förklarade allt så att man förstod. 

De blanketter som fylldes i upplevdes inte som komplicerade eller svårhanterliga. Flertalet tycker att 

handläggaren hade förståelse för deras situation och att inställningen från bankens sida var positiv. 

Några uppfattade det dock inte på detta sätt och har av olika skäl negativa upplevelser kopplade till 

detta tillfälle. Här förekommer uttryck som ”byråkratiskt”, ”krångligt” och ”fyrkantigt”. Någon tycker att 

deras bank var dåligt förberedda och att hon själv fick ”driva ärendet hela tiden”, med flera 

återkommande besök som följd, vilket hade kunnat undvikas om det hade varit bättre planerat.  En 
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annan blev irriterad över att banken såg begränsningar istället för möjligheter och att det inte fanns 

någon flexibilitet eller servicekänsla. Det var svårt att få checkkredit och när han hade frågor och 

funderingar kring olika tjänster och produkter fick han bara broschyrer som svar. Någon säger att han 

själv var mycket väl förberedd, då han hade varit med om detta flera gånger tidigare och hade en 

egen ”checklista” som han gick igenom med handläggaren. Han uttrycker däremot en tveksamhet till 

om han skulle ha fått tillräcklig hjälp om han hade varit ”helt ny” och inte själv kunnat förbereda sig.  

”Mänskliga fallgropar” 

I de fall där respondenten har fått en negativ uppfattning vid det första mötet med banken handlar det 

mycket om att han eller hon inte har känt att man fått bra kontakt med handläggaren på banken. 

Handläggarens personlighet har inte stämt överens med kundens och detta har lett till ett negativt 

första intryck. Detta har skapat en känsla av att inte få den hjälp eller det bemötande som var förväntat 

och följaktligen en besvikelse över det. I något fall har detta påpekats av kunden vilket har fått till följd 

att han fick en ny handläggare. I de fall då missnöje inte påpekas och respondenten har kvar samma 

handläggare har detta lett till en önskan av att ha så lite kontakt med banken som möjligt och en låg 

lojalitet. På motsvarande sätt har de som upplevt första kontakten med banken som positiv känt att 

man fått förtroende för sin handläggare och att denne varit positiv och hjälpsam utifrån de behov som 

kunden har haft. Någon påpekar att ”banken” var lite skeptiska till hans affärsidé och att kreditansökan 

kontrollerades på ”högre nivå”, men att hans handläggare däremot trodde på honom från början, vilket 

fick honom att få förtroende för denne. 

Konkreta produkter 

Betalningstjänsterna och då framförallt Internetbanken är den viktigaste produkten för samtliga kunder 

och tjänsten används frekvent och kunderna upplever att de är väldigt beroende av den. Kunderna 

tycker att Internetbanken uppfyller de behov som de har men eftersom det är en viktig tjänst finns 

självklart synpunkter för hur den kan anpassas till den specifika företagaren. Endast en kund är 

övervägande missnöjd med tjänsten. Någon nämner att hanteringen av ”säkerhetsdosan” är jobbig 

eftersom koder måste knappas in vid flera olika tillfällen, men de flesta upplever ”säkerhetsdosan” 

som mycket bra och lättanvänd. Detta gäller både kunder i FSB och andra banker. Tillgängligheten är 

här ett centralt behov. För en kund är FSB:s e-bokföring av yttersta vikt och tjänsten var den 

avgörande orsaken till att han valde FSB. Behovet av rådgivning inom betalningstjänsterna är inte 

stort. Dock efterfrågas från kunderna att deras bank kan se över deras betalningsflöden för att 

effektivisera dessa. Om tjänster tillkommer eller utvecklas är många intresserade av att få veta detta 

om det gäller något som är intressant för dem. Många är intresserade av att besöka deras bank en 

gång om året för att se över betalningsbehoven. 

 

Behoven av finansieringstjänster är ganska små. Ytterst få anser sig vara i behov av banklån men det 

förekommer andra typer av finansiella lösningar. Det vanligaste är en checkkredit men det 

förekommer också leasing och någon har en bankgaranti. En kund efterfrågar fakturakredit och 

känner inte till om hennes bank kan erbjuda henne det. Ett fåtal säger sig ha behov av rådgivning 

kring finansiering, och det handlar då oftast om produkter som leasing och checkkrediter. I något fall 
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där finansiering varit aktuellt känner man sig inte nöjd med den rådgivning som getts eftersom deras 

bank anses vara alltför enkelspårig och sälja det som är fokuserat för tillfället i banken i stort d v s 

kampanjer. 

 

Placeringstjänster finns det för vissa inget behov av eftersom det är vanligt att investera i sin egen 

verksamhet, men för andra är det viktigt. Vissa kunder har placeringslösningar på andra institut då de 

inte är nöjda med deras banks utbud. Här uttrycks från ett håll en önskan om en tjänst där banken 

aktivt kan kontrollera kontosaldon och säga till när de anser att där finns överlikvider och vidare föreslå 

och hjälpa till med placeringar av dessa. Flera efterfrågar en högre aktivitet från deras bank i att 

upptäcka behov och föreslå lösningar på placeringsalternativ. För någon är bankens placeringstjänster 

inte intressanta, då de ger för lite avkastning i förhållande till risk. För en annan kund skulle det vara 

självklart att vända sig till sin bank om det blev aktuellt, då hon ser det som det tryggaste alternativet. 

Många av kunderna efterlyser generellt en mer aktiv hjälp med placeringar och att banken på eget 

initiativ följer upp och uppdaterar de placeringar som gjorts. De flesta har fått någon form av 

rådgivning kring placeringstjänster om det har varit aktuellt. För vissa är detta tillräckligt, medan andra 

känner att det fortfarande är svårt att få grepp om. Ett önskemål är att banken utifrån den tidshorisont 

som företagaren anger aktivt föreslår placeringar. Det framkommer att banken har blivit mer passiv 

efter den nya lagen om finansiell rådgivning. En kund har placeringar i en annan bank och säger att 

det inte vore omöjligt att flytta dessa till sin huvudbank om hon fick något erbjudande angående detta. 

Hon tycker att det är märkligt att hon inte fått något förslag eftersom hennes kontakt lätt borde kunna 

se att pengar går över till en annan bank varje månad från företagets konto. 

 

Pension och försäkringstjänster känner de flesta att de inte har behov av i banken eftersom de har det 

i andra institut. För några är det inte aktuellt alls. I några fall känner man inte till att försäkringstjänster 

finns i deras banks utbud. En del uttrycker en osäkerhet för hur god kunskap det finns om tjänsterna 

hos bankens personal och har därför valt att gå till andra företag med detta, som de uppfattar som mer 

kompetenta på området. Några menar också att det faktum att banker marknadsför sina egna 

produkter medför ett minskat förtroende. Aktiv rådgivning som gäller pensioner uttrycks av de allra 

flesta respondenter som något önskvärt. Detta skulle i något fall kunna leda till att företaget valde att 

byta från sitt nuvarande institut till sin bank istället. Flera som har pensionssparande i sin bank säger 

att det endast var i början som rådgivning gavs men att eftervård och uppföljning saknas helt och detta 

upplevs som mycket negativt. En kund tycker att det bara ”rullar på” och tror att han kan missa 

mycket, då han inte blir uppdaterad på förändringar och nyheter. Någon har haft ett möte angående 

pensionssparande men det har inte följts upp. 

Nya produkter 

Många har svårt att precisera konkreta behov av övriga produkter och tjänster som inte finns i banken 

idag. Det finns ett stort intresse för att utnyttja skatterådgivning om deras bank skulle kunna erbjuda 

det. De flesta har idag redovisningsbyråer som sköter all bokföring och de vänder sig oftare till dem för 

olika typer av rådgivning än till sin bank. Detta skulle enligt en respondent kunna ändras om deras 

bank var mer villig att hjälpa till med saker utanför de fyra kategorier av tjänster som nämnts tidigare. 
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Områden där rådgivning efterfrågas och skulle kunna vara aktuellt är; juridik och skatterådgivning, 

redovisning, tillfälliga råd och hjälp vid uppstart eller nedläggning/försäljning av bolag samt att kunna 

få hjälp av banken med att se över betalningsflöden för att effektivisera dem. En kund önskar att 

banken kan hjälpa till med att söka och hitta Eu-bidrag. I övrigt upplever någon det som negativt att 

banken minskar ner på den kontanta hanteringen, vilket försvårar vid insättning. Automater efterlyses 

som ersättning för detta. Ett annat synsätt är att banken inte skall vara för ”breda” då detta minskar 

förtroendet för att de är bra på vad de gör. Någon tycker att det idag inte finns en aktör på marknaden 

som behärskar alla delar som en kund efterfrågar och menar att om FSB skulle kunna erbjuda en 

helhetslösning med kompetens inom både betala, finansiering, placering och pension och försäkring 

skapas en stor konkurrensfördel.  

Utformning av kunderbjudande 

Paketlösningar finns det blandade uppfattningar om. Vissa har en positiv inställning till det även om 

inte så många har någon typ av paketlösning idag. Det kan ses som en ”checklista” för att försäkra att 

kunden och handläggaren har tänkt på allt och speciellt som ny företagare ser många att det är 

praktiskt. Andra är mer skeptiska och tycker att de sällan prickar de behov som finns. Vikten av att ha 

skräddarsydda erbjudanden framgår tydligt.  

 

4.1.4 Konsumtionsprocessen 

Handläggarnas förmåga att uppfatta och tillgodose de behov som respondenterna har ses av de flesta 

som goda eller tillfredsställande. Det är dock skillnad på om detta sker genom att handläggarna aktivt 

tar initiativ och föreslår olika produkter eller tjänster eller endast då företagaren själv efterfrågar något. 

En stor del av kunderna tycker att banken är för passiv och skulle uppskatta ett aktivare deltagande 

från deras bank där handläggaren tar aktiv kontakt för att föreslå olika anpassade produkter. Från 

några håll finns även en önskan om bättre förståelse, då man känner att fel saker erbjuds och kunden 

tycker att när en bank fokuserar på enskilda saker blir det väldigt enkelspårigt och detta styr den 

behovsinventering som handläggaren gör. En kund tycker att kontakterna på hans bank är ”anonyma” 

och att hans privata handläggare är mer aktiv än företagshandläggaren. En annan säger att det 

snarare är de själva som upptäcker sina behov än deras banks handläggare.  

Empati 

Servicen på banker upplevs överlag som positiv eller mycket positiv. För någon handlar det dock mest 

om den service man får via Internetbanken, då man har väldigt lite kontakt med sin handläggare och 

de gånger de har frågat om något har de mest fått broschyrer till hjälp. Någon ser det som mycket 

”personberoende” och har mött både bra och dålig service. Annars upplevs i de flesta fall att 

handläggarna är kompetenta och kan svara på de frågor som ställs och som någon uttrycker det: 

”även om man ibland ställer dumma frågor bemödar de sig alltid med att svara så att man förstår”. 

Många har även erfarenhet av att handläggaren har slussat dem vidare till experter när de själva inte 

kunnat svara på någon fråga. Detta upplevs som positivt och det har gått snabbt och smidigt. Man 

uttrycker det positiva i ett ”prestigelöst sätt”, där handläggaren kan erkänna att denne inte behärskar 
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ett område. Dock finns i något fall en känsla av att de kanske skulle kunna hjälpa till mer, men att 

detta kan bero på bristande befogenheter snarare än kompetens. Banken anses i de flesta fallen 

kunna ge individanpassad service, åtminstone om man är tydlig med vad man vill ha, och detta 

upplevs av många som viktigt. Men här nämns dock önskemål om mer proaktivitet från bankens sida 

från flera håll. Vissa byråkratiska svårigheter upplevs från någon kund, vilket kan försvåra den 

individanpassade servicen. 

Reaktionsvilja 

Alla upplever det som att det från bankens sida finns en vilja att hjälpa men från vissa håll uttrycks en 

tydlig känsla av att det är förutbestämt vad banken går med på och inte och att det inte handlar om 

någon ”social verksamhet”. Samtliga respondenter tycker att det är viktigt att ha en personlig kontakt 

på sin bank. Uppfattningen om hur kontakten med banken skall vara varierar dock. För vissa är 

regelbundenheten viktig men inte för alla. Vissa vill bara ha kontakt vid behov och andra vill ha mer 

regelbundna kontakter, där man till exempel går igenom läget för företaget och på så sätt förebygger 

att saker inte går fel eller att man missar något. Det uttrycks från de flesta en önskan om att initiativ 

togs av banken till sådana genomgångar. Någon liknar det vid en årlig kallelse till tandläkaren. Att ha 

en kontaktperson är viktigt och för vissa är detta helt avgörande för att man stannar kvar i banken. 

Andra har inte samma personliga kontakt men skulle ändå uppleva det som mycket negativt om 

kontaktpersonen slutade utan att informera om detta och sätta in den nya medarbetaren i företagets 

situation. En respondent har vid åtskilliga tillfällen varit med om att kontaktpersonen försvunnit och det 

har aldrig förekommit någon information om detta och nästa gång har man fått ”börja om från noll”, då 

den nya kontaktpersonen inte har vetat något om företaget. För vissa skulle detta anses som helt 

oacceptabelt och det skulle förmodligen leda till att de bytte bank. Någon tror sig inte ha en 

kontaktperson i dagsläget och önskar att han hade det. Det framgår i undersökningen att vissa kunder 

inte är nöjda med sin kontakt på banken samtidigt som detta inte påtalas eftersom det skulle vara 

svårt att visa sig på kontoret efteråt. Det upplevs då lättare att byta bank. Aktiv uppsökning från den 

egna kontaktpersonen på banken ses som positivt från samtliga även om det finns olika önskemål om 

hur detta skall gå till och i vilken utsträckning det skall ske. För några förekommer detta i dag men inte 

för alla. Vissa betonar att om deras bank tar kontakt till exempel för att presentera en ny produkt eller 

tjänst, vill de att detta skall göras mer informativt och inte säljande. Det är också viktigt att 

produkten/tjänsten är något som kan vara aktuellt för just honom/henne för att det skall kännas 

meningsfullt att lyssna.  

Icke-begärda aktiviteter 

Uppfattningen om icke-begärda aktiviteter varierar och vissa tycker inte att det förekommer i någon 

större utsträckning idag och där finns från de flesta ett önskemål om mer medan andra tycker att det 

finns en del. En respondent uttrycker det som att banken är mer reaktiv än proaktiv. Inbjudningar till 

träffar och informationsmöten av olika slag har de flesta dock fått någon gång. Så gott som alla 

upplever detta som positivt, dock skiftar engagemanget för dessa mycket. De flesta brukar inte gå, 

medan någon ser det som mycket viktigt. I flera fall beror det bristande engagemanget på att ämnen 

som diskuteras eller informeras om inte är aktuellt just för det företaget. I andra fall ser man tidsbrist 
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som ett hinder att delta i sådana möten. Någon ger förslag om olika föreläsningar och 

informationsträffar av olika slag. En kund menar att banken känns som en naturlig mötesplats som 

borde utnyttjas på ett bättre sätt. Han efterfrågar seminarier och liknande där utrymme kan ges för 

diskussioner mellan liknande företagare och där erfarenheter kan utbytas och kontakter skapas. 

 

4.1.5 Upplevd kvalitet 

Relationen till banken uppfattas i stor utsträckning som god. Samtliga respondenter anser att banken 

levererar vad de lovar i den löpande kontakten, men någon anser dock inte att de lovat så mycket. I 

vissa fall har dock förväntningar inte uppfyllts i det inledande skedet, vilket ofta har berott på att man 

har haft tidigare, mycket goda erfarenheter till exempel från privat rådgivning och att förväntningarna 

därför har varit relativt höga. Banken anses vara bra på att hantera förtroenden i de flesta fallen, men i 

något fall uttrycks en avsaknad av detta. Detta har lett till att lojaliteten mot banken är liten eller 

obefintlig. Någon ser det som att man måste ha förtroende för banken för att våga ha sina pengar där 

och att det nog inte är så stor skillnad mellan olika banker. ”De vill ju alla tjäna pengar.” Många 

uttrycker en viss lojalitet med sin bank, men det varierar i grad och de flesta skulle ändå kunna tänka 

sig att byta bank. Det handlar snarare om att de stannar kvar så länge det fungerar, eller i vissa fall att 

det känns krångligt och tidskrävande att byta och därför är man kvar trots att man kanske inte är nöjd. 

I något fall ligger all lojalitet hos kontoret och inte hos banken i stort. Det är för vissa kontorets och den 

enskilda handläggarens förmåga att tillgodose behoven och upprätthålla en god relation som är helt 

avgörande för valet av bank. En person berättar till exempel att de förut hade en annan bank och att 

de stannade där så länge deras handläggare, som de hade ett mycket bra samarbete med, fanns 

kvar, men när denne slutade bytte man bank, för man var egentligen inte så nöjda med dem. 

Majoriteten anser sig vara öppna och ärliga gentemot sin bank. De vågar ifrågasätta och visa att de 

vet att det finns alternativ om de skulle vilja byta bank, och som någon uttrycker det ”jag kan alltid ta 

mina pengar och gå”. 

 

4.2 Sammanfattning empiri 

Kunskapsföretagens struktur bygger på deras kunskap vilket är något som majoriteten tror att banken 

har svårt att värdera. Dock framgår även att kunskapsföretag sällan har behov av lån eftersom de har 

få investeringar och de investeringar som görs tas från intjänade medel.  

 

Angående val av bank i initialskedet väljer de flesta företagarna en bank som de har en relation till 

sedan tidigare och ett fåtal undersöker marknaden och jämför olika banker. Att bankerna aktivt tar 

kontakt med nya kunder upplevs väldigt olika men det viktiga är att om det sker skall det ske på ett 

professionellt sätt och bankens handläggare skall vara pålästa om det aktuella företaget och kunna 

föreslå ett individuellt anpassat erbjudande.  
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Köpprocessen, det inledande mötet med banken, upplevdes för de allra flesta som väldigt positivt och 

många uppskattar en personlig och informell stämning där bankens handläggare hjälper till för att göra 

det hela mindre krångligt. Majoriteten av företagen känner sig i stort sett nöjda med produkterna som 

deras bank har erbjudit dem men de har mer att önska när det kommer till kontakt och relation med 

banken. Av bankens erbjudna betalningsprodukter var Internetbanken den absolut viktigaste och flera 

berättade att Internetbanken skulle kunna vara avgörande vid val av bank. Angående 

finansieringstjänster är behoven mycket små. Behovet av placeringar är väldigt olika och hos många 

finns behov eller potentiellt behov. I dag är lösningarna för detta väldigt spridda och banken skulle här 

kunna vara mer aktiv för att fånga upp fler placeringar då många kunskapsföretag har detta på andra 

håll. Företagarna har en rad olika åsikter om hur bankens hjälp med placeringar bör utvecklas för att 

bättre anpassas till dem och många efterfrågar en högre aktivitet från bankens sida. Även pension och 

försäkring finns det ett stort behov av men väldigt många företag har sina lösningar på andra håll. 

Vissa känner heller inte till att banken kan bidra med hjälp inom detta område. Att erbjuda kunderna 

en paketlösning upplevs väldigt olika men många tycker att det kan vara bra om erbjudandet är 

individuellt anpassat och om kunden själv kan välja delarna i det. Angående nya produkter tycker de 

flesta att det är intressant om banken skulle kunna erbjuda rådgivning inom fler områden, exempelvis 

hjälp med frågor inom skatt, redovisning, uppstart och avveckling av bolag.  

 

Vid intervjuarbetet framkom värdet av de ”mjuka” faktorerna i kunderbjudandet. Vikten av att ha en 

god relation med sin personliga kontakt på banken märks tydligt. Denna personliga kontakt är 

individuell och kan inte påverkas av banken när den väl har uppstått utan styrs helt av mötet mellan 

kunden och bankens handläggare. Här kan problem uppstå, så kallade ”mänskliga fallgropar”, då 

kontakten inte fungerar optimalt eftersom kundens lojalitet mot banken påverkas i hög grad. I en större 

stad där kunden har tillgång till flera kontor inom ett tänkbart geografiskt område är problemet inte så 

stort eftersom kunden har möjlighet att vända sig till ett annat kontor och byta till en annan 

kontaktperson där. I en mindre stad, som kanske endast har ett kontor för företagskunder, är 

problemet större. Där kan svårigheter uppstå då kunden har svårt att på ett snyggt sätt påtala 

problemet och därigenom få en kontakt som är bättre lämpad för den enskilda personen. Problemet 

kan resultera i en minskad lojalitet och att kunden tycker att det är lättare att byta bank än 

kontaktperson. Härigenom blir det viktigt att banken kan hantera frågan om den enskilda relationen 

mellan handläggare och kund. 

 

I konsumtionsprocessen är relationen en viktig faktor. Den kontakt som finns mellan handläggare och 

kund kan utnyttjas för att stärka relationen och göra banken till en viktigare aktör för kunden. Banken 

skulle utöver detta även kunna anordna träffar för just kunskapsföretag där kontakter kan knytas och 

erfarenheter diskuteras i samband med någon typ av specifik information från banken till den speciella 

kundgruppen bestående av kunskapsföretag. Förslag finns också på att banken anordnar forum för 

kunder där man kan träffas och även här utbyta kunskaper och skapa nya kontaktnät, vilket är något 

som ses som viktigt för de flesta kunskapsföretag. Icke-begärda aktiviteter är överhuvudtaget viktigt 
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men fokus bör ligga på informationsspridning och inte försäljning om inte banken har en ny produkt 

som är väl anpassad till målgruppen.  

 

De allra flesta är nöjda med bankens förmåga att upptäcka deras behov och tillgodose dem. Även 

bankens service tycker de flesta fungerar bra och de kan snabbt få hjälp med sina ärenden från sin 

kontaktperson. Dock efterlyses en större proaktivitet från bankens sida där banken mer aktivt tar 

kontakt med sina kunder för att se över engagemang och föreslå nya individuellt anpassade 

produkter. Efterfrågan av bankens proaktivitet är dock väldigt individuell och bör kunna hanteras på ett 

individanpassat sätt eftersom vissa kunder inte har behov av att träffa banken medan andra önskar en 

betydligt närmare relation med sin bankkontakt. För samtliga är det viktigt att ha en kontaktperson 

som känner till dem som kunder och att de känner till vem som är deras kontaktperson. I de fall då 

bankens handläggare slutar är det viktigt att överlämna sitt arbete till den nya handläggaren på ett 

ordentligt sätt och att detta meddelas till kunderna, vilket inte alltid är fallet idag och är något som 

skapat stort missnöje hos ett flertal kunder. 

 

Den upplevda kvaliteten kan ses som god överlag och eftersom många valt att stanna kvar som 

kunder anser man sig vara till största delen nöjd. Det finns en övervägande positiv inställning till sin 

bank och de flesta känner att banken levererar vad de har lovat. Det är dock stor skillnad på hur stora 

krav kunden har på bankens service och vilken relation som önskas. Är kraven höga kan banken i 

vissa fall brista i att leva upp till dessa. De flesta respondenterna upplever att de har förtroende för sin 

bank och det finns en viss grad av lojalitet men den styrs till stor del av den relation som finns mellan 

dem som kunder och deras kontaktperson på banken. Öppenheten ses som stor och många känner 

att de vågar vara ärlig och ifrågasättande. 
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5 Analys 

Kapitlet är indelat i tre delar. För att förenkla den fortsatta analysen fanns inledningsvis ett behov 
av att förstå vilka olika typer av kunder som finns och hur deras behov skiljer sig ifrån varandra. 
Detta för att kunna kartlägga hur kunderbjudande skall kunna vara anpassat till samtliga kunder. 
Dessa kundkategorier används sedan i den påföljande analysen om vilka behov som 
kunskapsföretag har av en relation med sin bank. Relationerna analyseras utifrån den 
sammanfattande teoretiska modellen. De delar i kundrelationen som berör konkreta produkter har 
brutits ut och diskuteras i ett separat avsnitt. Denna del använder också kundkategorierna och 
bygger på de fyra produktområden som presenterats tidigare i arbetet.   
 

5.1 Olika kundkategorier 

I den empiriska undersökningen framkom vikten av mjuka faktorer och relationer i bankers 

tjänsteutbud. Önskvärt i intervjuarbetet har varit att förstå kunskapsföretagens situation för att 

tydliggöra vilka behov av banktjänster som finns. Det är i sammanhanget viktigt med en fördjupning i 

vilka relationer som kunskapsföretag vill ha med banken. Utifrån respondenternas berättelser har fem 

kategorier av kunder utkristalliserats som har väldigt skilda åsikter om vilken roll deras bank spelar för 

dem som företagare. Dessa fem kategorier presenteras nedan för att sedan användas vidare i den 

fortsatta analysen om kunskapsföretagens relation med sin bank och utformning av konkreta 

produkter. Det kommer även att framgå i vilka geografiska områden som dessa kundkategorier finns 

och de indelas i Stockholmsområdet och ”mellanstora städer” som då innefattas av Linköping och 

Västerås. 

 

 Den självgående - ”Ser banken mest som ett verktyg” 
Den ”självgående” eftersträvar flexibilitet och tillgänglighet för att kunna utföra sina bankärenden 

på ett så effektivt sätt som möjligt. ”Trygghet är inte lika viktigt som att det ska fungera rent 

praktiskt.” De är skeptiska till att andra banker tar kontakt i syfte att presentera attraktiva 

erbjudanden. Om däremot deras egen bank tar kontakt med dem skall handläggaren ha nåt 

intressant att komma med som dom har behov av. Annars ses detta mest som slöseri med tid. 

Relationen med banken styrs av deras tillfälliga behov och de har inget allmänt behov av att 

komma i kontakt med banken och det finns inget självändamål i att ha regelbunden kontakt. De vill 

ha en kontaktperson av praktiska skäl eftersom det tar tid och är krångligt att sätta in en ny person 

i deras situation varje gång som de vänder sig till banken. Mötena skall vara mer informativa än 

säljinriktade och vara anpassade till deras specifika behov. Gruppen är inte överdrivet positiva till 

att banken utökar sin service och sina tjänster inom fler områden eftersom de helst bara vill att det 

skall rulla på som det är. De använder mest bankens betalningstjänster och Internetbanken är det 

absolut viktigaste redskapet som de känner sig bekväma med. De vill inte ha det på något annat 

sätt eftersom det fungerar effektivt och bra i dagsläget. Gruppen finns representerad i samtliga 

geografiska områden där undersökningen utförts. Samtliga respondenter i gruppen är 70-talister 

och större delen var män. Andelen respondenter i gruppen är 25 %. 
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 Säljaren – ”Ser bankens säljmöjligheter och tycker att de utnyttjas dåligt” 
”Säljaren” tycker att banken ligger efter i aktivitet till sina kunder och ser stor potential i detta 

område. De uppskattar proaktivitet från banken och efterfrågar det i ökad utsträckning. Man vill att 

banken skall ta initiativ och se behov och föreslå lösningar, men samtidigt kan det vara ett 

ömsesidigt utbyte. Som personer är de handlingskraftiga och drivande och de kräver en hög 

service från sin bank. De upplever i hög grad att det är de själva som får ta initiativen då det skall 

hända något i deras kontakt med banken och det är de själva som får påtala sina behov. Det är 

viktigt att ha regelbunden kontakt med banken och de har höga krav på sin kontaktperson och 

detta kan styra deras val av bank. Det är viktigt att banken är flexibel och snabb i reaktionerna. 

Gruppen uppskattar icke-begärda aktiviteter och kundträffar och vill gärna träffa andra företag i 

samma situation för att knyta kontakter eftersom kontakter ses som något väldigt viktigt. De tycker 

att de konkreta produkterna täcker deras behov men vill ha uppföljning på försäljning och högre 

aktivitet av banken i att hitta deras behov och tillgodose dem på eget initiativ. Gruppen finns 

representerad både i Stockholm och i ”mellanstora städer”. Gruppen består av personer i olika 

åldrar och blandat med män och kvinnor. Andelen respondenter i gruppen är 19 %. 

 

 Den traditionella – ”Vill att det ska vara som förr” 
 Den ”traditionella” kunden tycker att det är mycket viktigt med en personlig kontakt på sin bank 

och vill bli igenkänd personligen på banken, både av sin kontakt och av övrig personal, som bland 

annat kassapersonal. Gruppen vill känna sig viktig och synas på sin bank och begreppet ”känd 

kund” är centralt. De tycker att det är negativt att banken har hög omsättning på personal. 

Kontorsrörelsen är viktig och bankens utveckling ses inte som något positivt. Särskilt negativa är 

de till minskad kontanthantering och därmed försämrad tillgänglighet av kontanter i kassa på 

kontor och i form av automater i anslutning till kontoren. De är dessutom delvis negativt inställda 

till Internetbanken eftersom den har minskat den dagliga kontakten med banken då allt nu sköts 

av kunden själv. Känslan av att gå till banken regelbundet i löpande ärenden saknas. Åsikter om 

aktiv kunduppsökning går isär då några generellt inte tycker om det och några är positiva till det. 

Man ser här att de kunder som är positivt inställda inte är nöjda med sin situation hos sin bank i 

dagsläget och därför mer öppna för kontakt med andra banker. De är positiva till att bli inbjudna på 

icke-begärda aktiviteter, både informationsmöten och sociala tillställningar som sportevenemang. 

Kundgruppens utfallsbedömning skiljer sig en aning och styrs av vilken kontakt som kunden har 

med sin handläggare i dag. Angående bankens utbud av produkter täcker det väl deras behov 

men avsaknaden av kontanthanteringen lyser igenom. Kundgruppen finns huvudsakligen i 

Stockholmsområdet men även i ”mellanstora städer”. Gruppen består huvudsakligen av män 

födda på 40-talet men även av två kvinnor. Andelen respondenter i gruppen är 31 %. 

 

 Entreprenören – ”Är fyllda av idéer om hur bankens verksamhet borde utvecklas” 
”Entreprenören” har höga krav och stora visioner om vad banken skulle kunna hjälpa dem med 

men påtalar det inte för banken i tron om att banken arbetar traditionellt och inte vill utvecklas. De 
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ser möjligheter istället för begränsningar och efterfrågar rådgivning utöver bankens traditionella 

gränser och är öppna för nya förslag och lösningar. De har lätt att ändra ett beteende vid 

förändringar i omvärlden och tycker inte att det var bättre förr. Gruppen efterfrågar att banken skall 

vara proaktiva och ta kontakt och de vill ha en regelbunden kontakt med banken för att gå igenom 

engagemang och upptäcka behov som de själva inte vet att de har. Det är viktigt med uppföljning 

på försäljning vilket de tycker att banken brister i. Det är viktigt att ha en kontaktperson och att 

denna inte hela tiden byts ut, vilket kan vara upphov till stort missnöje. De är positiva till att andra 

banker tar kontakt med dem och ger dem erbjudanden. De tycker att banken är ”halvviktig men 

inte superviktig” och vill att banken skall tänka steget längre och ge sig in på nya marknader och 

bli en viktigare aktör på marknaden. Utöver avsaknaden av engagemang från deras bank är de 

nöjda med utbudet av produkter som banken erbjuder i dag. Gruppen är representerad i 

Stockholmsområdet av en man och en kvinna födda på 60-talet. Andelen blir således 12,5 %. 

 

 Den passiva – ”Har en dålig relation med sin bank men finner sig i situationen” 
Den ”passiva” kunden är inte nöjd med sin personliga kontakt då den brister på något sätt, 

antingen kommer man inte överens eller så känner man inte till vem som är den personliga 

kontakten på banken. Gruppen vill ha en aktiv relation med sin bank och få förslag från banken 

men får det inte idag. De känner inte till bankens utbud och är rädda att de missar information om 

bankens utbud och tjänster. De har behov som inte upptäcks av banken och därför går banken 

miste om deras affärer eftersom gruppen inte själva påtalar sina behov. De vill ha en kontinuerlig 

relation och en personlig kontaktperson som aktivt hittar behov och föreslår lösningar men begär 

inte det själva och tar inte aktiv kontakt för att få hjälp. För de tjänster som gruppen har i banken 

saknas en aktiv uppföljning på försäljning och informationsmöten. Det finns en stor risk att förlora 

dessa kunder om en annan bank aktivt skulle söka upp dem. De vill att banken skall vara mer 

aktiv med att bjuda in dem på olika aktiviteter. De är nöjda med bankens utbud av konkreta 

produkter men inte uppföljningen och eftervården av dem. Dessutom saknar de helt den 

personliga relation som efterfrågas. Gruppen är representerad i ”mellanstora städer” och består av 

båda könen och i olika åldrar. Andelen är 12,5 %. 

 

5.2 Kundrelation 

Då en bank verkar inom tjänstesektorn bör dess kundrelation ses ur ett 

tjänstemarknadsföringsperspektiv. Grönroos figur ”kundrelationens livscykel” (se figur 4) bygger på ett 

relationsperspektiv där varje steg skall leda vidare till att fördjupa relationen med kunden för att öka 

återköpsgraden. Den kan lätt appliceras på en banks relation till sina kunder då den bygger på en 

återkommande kontakt mellan de båda parterna. Detta avsnitt utgår från den sammanfattande 

teoretiska modellen som i sin tur har sin utgångspunkt i ”kundrelationens livscykel”.  
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5.2.1 Initialskedet 

I Initialskedet handlar det om att väcka ett intresse hos potentiella kunder på marknaden. Detta kan 

ske på flera sätt; genom marknadsföringsåtgärder eller genom personlig rekommendation från 

antingen en privat rådgivare på banken eller från andra kunder i banken. Slutligen kan intresset 

väckas genom att banker aktivt söker upp nya kunder för att presentera ett attraktivt erbjudande. I den 

empiriska undersökningen framgår att tidigare erfarenheter till stor del styr valet av bank och 

försäkringsinstitut. Många respondenters val av bank har varit en följd av att de tidigare varit 

privatkunder i samma bank eller att de tidigare varit involverade i företag som haft den valda banken. 

Följaktligen blir det viktigt att ha ett effektivt samarbete mellan privat- och företagsavdelningar hos 

FSB. Söderlund nämner att samarbete mellan avdelningar är en viktig del i att skapa en organisation 

för kundnöjdhet. Det är viktigt att redan i det inledande skedet skapa ett positivt intryck för kunden 

eftersom grunden till de förväntningar som kunden bygger upp skapas redan här. Dessa förväntningar 

påverkar sedan kundens upplevda kvalitet enligt Grönroos beskrivning av förväntad och upplevd tjänst 

(se figur 5).  

 

5.2.2 Köpprocessen 

Köpprocessen handlar om att komma till ett avslut med en kund och därmed ha genomfört en 

försäljning. Steget handlar mycket om uttrycket ”sanningens ögonblick” som behandlar förmågan och 

motivationen hos den enskilda individen på det säljande företaget att göra affärer och komma till 

avslut. Dessutom analyseras de fall då den mänskliga kontakten inte fungerar optimalt i ”mänskliga 

fallgropar”. Köpprocessen innehåller även utbudet av konkreta produkter som brutits ur avsnittet om 

relationer och behandlar separat i nästa del av analysen.  

”Sanningens ögonblick” 

En viktig del i köpprocessen är att ge löften och att kunna leva upp till dessa. Här inträffar vad 

Normann kallar ”sanningens ögonblick” som handlar om direktkontakten i mötet mellan kunden och 

bankens representant. När mötet uppstår kan FSB i sin helhet inte längre kontrollera utfallet utan det 

är personalens skicklighet som blir avgörande. Det faktum att de flesta respondenterna i vår 

undersökning har valt sin bank på grund av tidigare relationer och erfarenheter eller personliga 

rekommendationer tyder på att det redan finns en koppling och därmed en hög förväntning från 

början, som det är viktigt att leva upp till. Många respondenter anser i undersökningen att de har haft 

höga krav inför mötet med företagshandläggare till följd av positiva erfarenheter de haft som 

privatkunder. I undersökningen framgår att respondenternas bank i många fall kunde möta de 

förväntningar som fanns hos kunderna och i flera fall till och med överträffa dem och kunden blev ofta 

nöjd med sin företagsrelation.  

 

I ”sanningens ögonblick” är det viktigt att ha en väl fungerande organisation. Den ”självgående” 

kunden eftersträvar alltid effektivitet och tillgänglighet. Kundkategorin vill kunna utföra löpande 

bankärenden och även den inledande köpprocessen med god tillgänglighet vilket innebär den 



Kunderbjudande till små kunskapsföretag 
Kandidatuppsats HT 2005, Stockholms Universitet  

 

45 

geografiska plats som är bäst lämpad för tillfället. Exempelvis vill en kund kunna öppna konto på 

valfritt kontor oavsett kontorstillhörighet. Genom att FSB möjliggör för samarbete mellan kontor kan 

kundnöjdheten hos denna kundgrupp öka. Söderlund föreslår även att belöningssystem kan användas 

för att uppnå ökad kundnöjdhet. Ett belöningssystem kan upprättas som ger incitament till ett kontors 

medarbetare att hjälpa ett annat kontors kunder. När ett bankkontor genomför en försäljning som 

upptar en viss tid och kunden tillhör ett annat kontor tjänar det säljande kontoret idag inte på affären. 

Om kontoret som kunden tillhör får ge ersättning för den upptagna tiden skapas ett klimat för 

försäljning över kontorsgränserna som kan leda till kundnöjdhet och ökad försäljning. Dessutom 

upplever respondenterna ibland sin bank som byråkratisk, då det tagit lång tid när interna avdelningar 

har behövt blandas in i ett ärende. Framförallt gäller detta vid finansiering och i ett fall vid tecknande 

av ett babsavtal och de kundtyper som huvudsakligen nämner detta är ”säljarna” som är inriktade på 

hög servicenivå och de ”självgående” som eftersträvar effektivitet. Återigen framgår vikten av att FSB 

har ett samarbete mellan avdelningar och att då kunna se igenom det ”filter” som Söderlund talar om 

och som innebär att kunna se vikten av faktorer utanför den egna avdelningens perspektiv. Här 

framgår även vikten av en decentraliserad struktur där personalen i fronten har befogenheter att själva 

fatta beslut. Jan Carlzon var en framgångsrik ledare när han på SAS skapade en struktur där 

personalen ”på golvet” hade befogenheter att fatta en stor del beslut själva. Han menade att detta var 

av yttersta vikt eftersom kunden endast ger en kort stund, cirka femton sekunder, och att företaget 

under denna tid måste övertyga kunden och skapa kundnöjdhet. En respondent berättar i 

undersökningen att hon bytte till FSB för att hennes tidigare bank var för hierarkisk. Den 

kontaktperson hon då hade var en ”gröngöling” som inte hade befogenheter att fatta några egna 

beslut utan alltid var tvungen att återkomma. Hon menar att detta gav upphov till ett stort missnöje. 

”Mänskliga fallgropar” 

För några respondenter har upplevelsen från det första mötet med banken inte varit bra och kundens 

förväntningar har inte uppfyllts. Anledningen till detta har i de flesta fall varit att personkemin mellan 

bankens representant och kunden inte har fungerat. Enligt Lindström finns vid bedömning av små 

företag en risk för så kallade ”mänskliga fallgropar”. Teorin behandlar framförallt kreditbedömning och 

beskriver det utrymme som ofta finns för att göra en subjektiv bedömning. Teorin kan dock även 

tillämpas på allmän bedömning av små företag eftersom den beskriver hur olika typer av 

personligheter gör olika bedömning av ett litet företag beroende på hur, i detta fall, handläggaren på 

banken samlar information och fattar beslut. Detta gäller speciellt i det inledande skedet med banken. 

Informationssamlingen och besluten som personen fattar blir avgörande för vilken attityd som han eller 

hon får till kunden och det påverkar därmed dess engagemang och förmåga att agera på ett bra sätt i 

”sanningens ögonblick”. I undersökningen framgick vikten av att banken kunde hantera dessa 

situationer på ett effektivt och flexibelt sätt. I ett fall fick kunden en ny kontaktperson, eftersom kunden 

påtalade ett missnöje, vilket är ett exempel på en flexibel hantering. Möjligheten att upptäcka sådana 

problem beror dock på vilken typ av kund det handlar om eftersom den ”passiva” kunden inte är 

benägen att tala om sin otillfredsställelse medan ”säljaren” inte tvekar att påtala ett missnöje. I 

undersökningen framgick det att problem av detta slag endast fanns i mellanstora städer. En 

anledning till detta kan vara att kunderna där endast har ett eller ett fåtal kontor att välja mellan och en 
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kund kan uppleva det som besvärande att påtala problem med en handläggare för att få en ny på 

samma ställe. Kunden tycker då att det är lättare att byta bank. I Stockholmsområdet finns en större 

mängd kontor att välja mellan och kunden kan, då en liknande situation uppstår, vända sig till ett annat 

kontor inom ett rimligt geografiskt område. Ett sätt att undvika de ”mänskliga fallgroparna” är att vid 

rekrytering av ny personal vara medveten om vikten av att anställa rätt typ av medarbetare. Söderlund 

menar att rekrytering kan bidra till att skapa kundnöjdhet och genom att anställa kundorienterad 

personal undviks problemet till viss del och genom att dessutom eftersträva mångfald i gruppen av 

personal kan problemet ytterligare minskas. Genom att ha mångfald och ge kunden en möjlighet att 

påtala ett missnöje har kontoret en chans att på ett flexibelt sätt åtgärda missnöje med en 

kontaktperson genom att byta till en annan och därmed behålla kunden i FSB.  

 

5.2.3 Konsumtionsprocessen 

Konsumtionsprocessen behandlar den löpande kontakten med kund. Kunden har redan gjort upp 

affärer men det är viktigt att kontakten inte slutar här. Steget innehåller förmåga till empati som 

betyder förmågan att erbjuda en individuellt anpassad service. Dessutom diskuteras reaktionsviljan 

som innebär vilja att hjälpa kunderna. Utöver dessa faktorer är det viktigt att kunna erbjuda icke-

begärda aktiviteter för att skapa kundnöjdhet. Detta diskuteras i slutet av avsnittet. 

Empati 

I den löpande kontakten, som Grönroos kallar konsumtionsprocessen, finns mycket utrymme för att 

bygga upp en relation mellan banken och dess kunder som leder till att banken kan erbjuda en 

individuellt anpassad service som förstärker kundens lojalitet. I undersökningen uppger 

respondenterna att deras relation upplevs som positiv så länge det handlar om att de själva tar 

initiativ. Här efterlyser dock de allra flesta en högre aktivitet från sin bank. Som vi tidigare redogjort för 

önskar de olika typerna av kunder olika typer av relationer med sin bank (se olika kundkategorier, 

stycke 5.1). Gemensamt för samtliga är dock en önskan om att deras bank tar mer initiativ och att 

dessa initiativ skall vara individuellt anpassade till varje kunds behov. Aktiviteter som FSB kan ta 

initiativ till kan handla om att upptäcka behov och tillgodose dem, att göra uppföljning av tidigare utförd 

försäljning och att ge inbjudningar till aktiviteter som inte är kopplade direkt till försäljning, exempelvis 

kundträffar. Båda parterna i en relation skall enligt Gummesson vara aktiva och kunden skall inte ses 

som okunnig och motsträvig utan i stället skall den kunskap och de önskemål som kunden har tas 

tillvara för att göra den till en aktiv deltagare i relationsarbetet.  

 

I arbetet med att skapa individuellt anpassad service är det intressant att fördjupa sig i de olika 

kundkategoriernas behov. Detta kan hjälpa till att klargöra hur en individuellt anpassad service skall se 

ut och var fokus skall ligga. Som tidigare framgår värdesätter den ”självgående” kunden en hög 

tillgänglighet och flexibilitet eftersom effektivitet eftersträvas. Kundgruppen består huvudsakligen av 

yngre företagare och kan ses som framtidens kunder och dessutom är andelen relativt hög vilket leder 

till att deras behov bör tas på allvar. Motsatsen är de ”traditionella” kunderna som vill att allting skall 
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vara som förr och där rutiner och upprepning är viktigt. I undersökningen är denna kundgrupp högt 

representerad samtidigt som majoriteten är 40-talister som snart skall gå i pension. ”Den passiva” 

kunden har behov av service från banken men får det inte idag och påtalar inte sitt missnöje. Denna 

grupp kan inte härledas till en speciell ålder utan förklaras mer sannolikt av deras individuella 

personlighet. Gruppen finns i mellanstora städer och bör uppmärksammas där. ”Säljaren” och 

”entreprenören” har behov som liknar varandra eftersom de båda eftersträvar en högre aktivitet och 

engagemang från bankerna i diverse frågor. Tillsammans representerar gruppen en hög andel av 

kunderna och de finns överallt. För att möjliggöra en individuellt anpassad service bör hänsyn tas till 

dessa olika kategorier av kunder som alla har olika önskemål om hur servicen skall anpassas till dem. 

Reaktionsvilja 

För alla respondenter, oavsett typgrupp, var det viktigt att ha en egen kontaktperson och att denna 

känner till deras företag. Av förklarliga skäl vill de även veta vem som är deras kontaktperson vilket 

inte alltid är fallet idag. Vidare önskar respondenterna att kontakten med deras kontaktperson på 

banken är mer kontinuerlig och att regelbundna möten sker. Vissa utrycker idag en känsla av att 

banken är aktiv vid försäljningsskedet, som vi här kallar köpprocessen, men att uppföljning och 

eftervård saknas helt. Detta är speciellt viktigt för ”säljarna”. Andra kunder uttrycker en önskan om 

ökad aktivitet redan i köpprocessen och detta gäller framförallt de ”passiva” och även 

”entreprenörerna”. Det handlar då om att se över kunders situation och potentiella behov och aktivt 

föreslå lösningar eftersom kunderna ibland har svårt att själva upptäcka och precisera sina behov. 

Genom att följa upp försäljning skapas en möjlighet till merförsäljning för banken och dessutom får 

kunden en chans att uttrycka hur tidigare försäljning upplevts. Om detta fångas upp i ett tidigt skede 

kan missnöje förebyggas och kundnöjdhet skapas. Som tidigare nämns har de olika kundkategorierna 

olika beteenden vid dåligt upplevda tjänster. De ”passiva” och även till viss del de ”traditionella” talar 

sällan om ett missnöje medan ”säljarna” och de ”självgående” gärna påtalar missnöje i ett tidigt skede. 

”Entreprenörerna” är mittemellan eftersom de inte uttalar vissa problem då de tror att banken inte är 

intresserad av att åtgärda det. Genom att träffa kunden regelbunden har handläggaren en möjlighet 

att fånga upp alla kunders missnöje och inte bara de som aktivt talar om det. Genom att på ett tidigt 

stadium fånga upp missnöje menar Söderlund att kunden har en större möjlighet att bedöma den 

upplevda kvaliteten och detta är vad han kallar ”kundvård”. Detta kan ofta leda till att en missnöjd kund 

kan vändas till en nöjd kund. Genom att ha en vilja att hjälpa kunderna och fokusera på ”kundvård” har 

FSB en möjlighet att skapa nöjda kunder.  

Icke begärda aktiviteter 

Icke-begärda aktiviteter är enligt Söderlund en viktig del i ett kunderbjudande. Aktiviteter som många 

respondenter föreslår som intressanta är informationsträffar om nya produkter, juridik som skatteregler 

och nya lagar, redovisning, försäkring och placering. De ”självgående” kunderna var positiva till att 

banken bjuder in dem till aktiviteter men skeptiska till om de verkligen skulle komma. Det skulle i så 

fall krävas en aktivitet som tillförde dem någonting. Det kan vara nya produkter som presenteras men 

framförallt vill de att aktiviteterna skall vara kundträffar som har fokus på information kring områden 

som berör dem och inte försäljning. ”Entreprenörerna” tyckte om tanken att bli inbjuden till aktiviteter 
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då de efterfrågar en ökad aktivitet och bidrog till en rad förslag på teman som presenterats ovan. De 

tycker att bankerna borde ta en större roll på marknaden eftersom de är stora aktörer och därmed 

skulle kunna lobba för olika frågor som exempelvis rör olika typer av småföretag. ”Säljarna” är också 

inne på samma spår om att bankerna borde utnyttja sin position på markanden och någon ser banken 

som en naturlig mötesplats. För dem är det viktigt att ha ett kontaktnät och de tycker att deras bank 

bättre borde utnyttja sin position till att erbjuda seminarium och liknande för en specifik kundgrupp 

som kunskapsföretag. Detta kan leda till att erfarenheter utbyts och kontakter skapas. De ”passiva” 

kunderna skulle absolut uppskatta inbjudningar till aktiviteter då det betyder att de är sedda. De 

”traditionella” kunderna uppskattar inbjudningar och ser det som en bekräftelse på att de är viktiga 

kunder. De vill utöver de vanliga träffarna gärna bli inbjudna till olika sportevenemang och liknande. 

Att anordna kundaktiviteter bidrar till att skapa långsiktiga relationer, något som Normann anser är 

viktigt.  

 

5.2.4 Upplevd kvalitet 

Kundens tillfredsställelse kan åskådliggöras på en skala mellan klagomål och beröm enligt Söderlund 

(se figur 3). På skalans mitt finns ”likgiltighetszonen”. I undersökningen framgår att många 

respondenter inte känner sig speciellt lojala mot sin bank och att banken inte anses vara så viktig. 

Detta beror till stor del på avsaknaden av en kontinuerlig relation med deras kontaktperson på banken. 

Dock har bankverksamhet en fördel i att kunderna till viss del tvingas in i en slags lojalitet eftersom det 

kan upplevas krångligt att byta till en ny bank och att det inte heller finns något som garanterar att det 

blir bättre där. Detta kan leda till återkommande köp trots att kunden inte känner sig lojal eller nöjd. De 

”passiva” kunderna befinner sig längst ut på Söderlunds skala, vid klagomål, men det är osäkert hur 

mycket av denna information som sprids eftersom kundgruppen inte är benägen att påtala sitt 

missnöje. När de blir tillfrågade lyser faktumet dock igenom. ”Entreprenörerna” befinner sig generellt i 

”likgiltighetszonen”, eftersom deras bank inte anses viktigt för dem då de vänder sig till revisorn eller 

liknande vid mer avancerade frågor och banken mer ses som ett verktyg. Dock tycker gruppen att 

banken borde kunna ta en större del på den marknaden. Den ”traditionella” kunden befinner sig också 

i ”likgiltighetszonen”, i avsaknad av personligt bemötande på banken både i kassan och på 

företagsavdelningen. De ”traditionella” kundernas nöjdhet kan dock gå mot beröm om deras 

kontaktperson väger upp avsaknaden av den gamla hederliga hanteringen och relationen avgörs då 

av den enskilda individen som är kontaktperson på banken. ”Säljarna” är en krävande kundgrupp och 

deras upplevelser styr helt var de hamnar på skalan eftersom kundgruppen gärna påtalar både 

missnöje och nöjdhet. Slutligen är de ”självgående” mest nöjda med sin bank eftersom de inte kräver 

mer än att bankens verktyg skall fungera bra. Denna grupp är dock inte lojal mot sin bank och 

kundnöjdhet behöver inte betyda lojalitet även om dessa ofta hänger ihop enligt Söderlund. Ytterligare 

faktorer som påverkar kundens lojalitet är förändrade förhållanden i kundens behov och bankers 

erbjudanden. För de ”självgående” är effektivitet viktigast och deras lojalitet styrs i hög grad av 

attraktiva erbjudanden. De andra kundkategorierna är mer lojala till sin bank förutsatt att det finns en 

stark relation mellan parterna. Vidare befinner sig respondenterna på olika steg i Gummessons 
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”lojalitetsstege” och positionerna styrs av den relation som kunderna upplever att de har med sin bank. 

I undersökningen framgår att de nöjdaste kunderna är de med en bra relation till sin kontaktperson på 

banken. Gummesson uttrycker också vikten av ett långsiktigt samarbete där värdet av relationen ökar 

med tiden och han menar att företag istället för att lägga all energi på att jaga nya kunder bör satsa på 

att vårda och behålla de befintliga kundrelationerna.   

 

5.3 Konkreta produkter  

Det framgår av empirin att kunderna är nöjda med sin banks utbud av produkter. Det finns dock en 

önskan från FSB:s sida att flytta fram positionerna på marknaden för kunskapsföretag vilket kräver ett 

slipat erbjudande till kundgruppen. Dessutom efterfrågar kunderna att deras bank aktivt tar kontakt 

med dem för att presentera nya erbjudanden. Att ta fram ett nytt attraktivt erbjudande för 

kunskapsföretag ger en möjlighet att få kontakt och bygga upp en relation för att skapa kundnöjdhet 

dels genom ett bra erbjudande av konkreta produkter och dels genom att förstärka relationerna. 

Söderlund skriver att en kund kan vara nöjd men ändå inte lojal beroende på att antingen kunden har 

förändrade behov eller om en leverantör har förändrade erbjudanden. Genom att skapa förändrade 

erbjudanden skapas en kundnöjdhet och även en ökad lojalitet. I detta avsnitt skall de olika 

produkterna analyseras utifrån Martilla & James matris om utformning av ett kunderbjudande. 

Matrisen tar hänsyn till upplevd kvalitet och viktighetsgrad för kund. Nedan följer en analys av varje 

produkt för sig utifrån dessa båda kriterier för att slutligen placera in produkterna i matrisen och se var 

fokus bör ligga i utformningen av ett kunderbjudande till små kunskapsföretag. 

 

5.3.1 Betalningstjänster 

Kundernas betalningstjänster fungerar alldeles utmärkt i dag och kunderna ger genomgående höga 

betyg för framförallt Internet, med ett undantag. Dessa tjänster är dessutom väl använda och därför av 

väldigt hög vikt för kunderna. FSB bör hålla den goda nivån uppe genom att kontinuerligt utveckla 

tjänsterna. Enligt Normann påverkas kundens upplevda kvalitet av att det finns återkopplingslänkar 

där kundernas tillfredsställelse undersöks. Eftersom Internetbanken är en essentiell produkt för 

kunskapsföretag hade många respondenter åsikter om hur den kunde förbättras. Det är viktigt att på 

ett bra sätt ta till vara på åsikter som kunderna har om Internetbanken för att kontinuerligt kunna 

förbättra tjänsten och anpassa den till kundernas behov. Vissa respondenter upplevde idag inte att de 

fått gehör för sina åsikter om brister i Internetbanken sedan FSB presenterat en ny version. 

 

5.3.2 Finansieringstjänster 

Angående finansiering bedömde samtliga respondenter i undersökningen att deras viktigaste tillgång 

är deras kunskap, struktur och kontakter och många tror att banken har svårt att värdera dessa 

tillgångar om det inte finns kontrakt eller liknande. Mer konkret består tillgångarna av personalens 

kunskap, företagets externa strukturer som framförallt handlar om kundrelationer och leverantörer 
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samt interna strukturer vilket inte fanns i någon hög utsträckning hos respondenterna, huvudsakligen 

beroende på att undersökningen gjordes bland mindre företag. Dessa har inget, eller ett mycket litet 

behov av interna strukturer enligt Sveiby. Han menar att personalens kompetens och kundrelationer är 

tillgångar som inte syns i företagens årsredovisning, vilket är det som banken tittar på vid värdering av 

företag. Det finns då ett behov av att i årsredovisningen kunna redogöra för individkapitalet och där 

företaget kan framhäva bland annat de anställdas utbildning och erfarenhet som är grundläggande för 

ett kunskapsföretags framgång. Dessutom bör kunskapsföretag kunna redogöra för sin kundstruktur 

eftersom den talar om företagets framtida försäljning och potentiella utveckling. I undersökningen 

framkom att några kunder varit tvungna att gå i personlig borgen för en checkkredit vilket skapade 

stort missnöje och en känsla av att bankens handläggare inte tror på dem. Vanligast förekommande i 

undersökningen var dock att respondenterna inte hade behov av finansiering eftersom investeringar 

till stor del finansierades med redan intjänade medel. Slutsatsen blir att kunskapsföretag inte är nöjda 

med utfallet vid finansieringsfrågor men att detta heller inte har hög prioritet eftersom efterfrågan är 

liten.  

 

5.3.3 Placeringstjänster 

I undersökningen framgår att det finns ett stort behov av placeringstjänster men att många 

respondenter har valt att ha sina placeringar i andra institut delvis med anledning av bättre produkter, 

exempelvis högre ränta, men också bättre möjligheter att få aktiv hjälp. Kunden efterfrågar från sin 

bank en högre aktivitet i att upptäcka behov och föreslå individuellt anpassade lösningar som sedan 

följs upp. Kunskapsföretagens behov handlar här mycket om Normans myntade utryck ”sanningens 

ögonblick” och personalens förmåga att fånga upp kundens behov av placeringar och föreslå 

anpassade produkter. Bankens handläggare måste ha en förmåga att skapa inlevelse mot kund och 

att förstärka samspelet mellan handläggare och kund för att uppmuntra till spontana diskussioner som 

ökar tillfredsställelsen hos kunden och sedan leda kunden och forma kundens förväntningar så att 

kunden känner sig nöjd med sitt möte och eventuella val av produkt.  

 

5.3.4 Pension & Försäkring 

Vidare finns ett stort behov av pensioner och försäkringar hos respondenterna men få har valt att ta 

hjälp av sin bank i dessa frågor. Vissa respondenter kände inte till att deras bank kan hjälpa dem med 

sådana ärenden och detta gällde framförallt respondenter som var kunder i andra storbanker. Möjliga 

förklaringar till det kan vara att FSB kommunicerar produkterna mer aktivt till sina kunder eller att 

urvalet för denna undersökning från FSB är kunder med nära relation till sin bank. Av de respondenter 

som var kunder i FSB framkom att endast två stycken hade pensionslösningar där och att endast en 

av dem var nöjd. Det faktum att större delen av kunderna i FSB kände till bankens utbud och hade 

blivit tillfrågade kan leda till frågan varför så få har valt att ha sina lösningar i FSB. I undersökningen 

visar sig vikten av att fånga kunden i ett tidigt skede eftersom det sedan är svårt att motivera kunden 

att byta institut. Många kunder går inledningsvis på tidigare erfarenheter och rekommendationer i val 
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av försäkringsinstitut. Av de sammanlagda respondenterna som valt att ha pensionslösningar i sin 

bank var få nöjda och det som saknas är eftervård och uppföljning. Respondenterna menar att 

”banken gör mycket för att sälja men sen händer inget mer”. De kunder som har valt att ha pension i 

FSB har blivit slussade till en försäkringsspecialist vilket medför att rådgivaren inte är aktiv i frågan och 

detta kan vara en tänkbar orsak till att eftervården brister. Möjligtvis bör rådgivaren vara mer insatt i 

pensionsfrågor för att kunna sköta uppföljning och eftervård av redan utförd försäljning vilket kräver 

utbildning av personal. Enligt kundens upplevelse sker ett möte med en specialist där en tjänst 

presenteras vilket skapar en förväntning hos kunden. Den upplevda kvaliteten är enligt Grönroos 

sedan beroende av två faktorer; teknisk kvalitet och den funktionella kvaliteten vilket består av 

interaktionsprocessen och det är den som brister i många fall. Resultatet blir att kundens upplevda 

kvalitet i många fall blir dålig. Ytterligare en faktor som påverkar den upplevda kvaliteten enligt 

Grönroos är företagets profil. FSB i sin helhet har en positiv profil hos många kunder vilket kan verka 

som ett filter vid negativa upplevelser men en svaghet är att banker generellt inte förknippas med 

denna typ av produkter och särskilt inte FSB. Därför bör FSB arbeta med att marknadsföra sig som en 

bank som även har försäkringar och pensionslösningar.  

 

5.3.5 Nya produkter 

Enligt Söderlund styrs kundlojalitet av fler faktorer än endast kundnöjdhet. En kund kan vara nöjd men 

ändå inte lojal eftersom matchningen mellan kundens behov och bankens utbud kan förändras. En 

kund kan hitta en bättre lösning hos en annan leverantör trots att företagaren är nöjd med lösningen 

som finns. Därför är det viktigt att hela tiden utveckla nya produkter för kunder som täcker de 

förändrade behoven och skapar nya. För att utöka sortimentet kan FSB erbjuda rådgivningar utanför 

de traditionella gränserna eftersom detta förstärker relationen mellan bank och kund. Exempel på 

områden där respondenterna efterfrågar en möjlighet till rådgivning är juridik och då framförallt inom 

skattefrågor, redovisning, uppstart och avveckling av bolag samt hjälp från banken med att se över 

och effektivisera betalningsflöden. Dessutom efterfrågas hjälp med att hitta och söka olika EU-bidrag. 

Detta kan skapa ett mervärde för kunden och uppfattas som att banken har en vilja att hjälpa sina 

kunder. Att erbjuda en utökad möjlighet till rådgivning kan skapa ökat förtroende för banken och en 

möjlighet att överraska kunden positivt med oväntade erbjudanden. Av de olika kategorier av kunder, 

som presenterades inledningsvis i kapitlet, var uppfattningen olika om huruvida de hade behov av 

utökad rådgivning från sin bank. Mest positiva var ”entreprenörerna” som själva föreslog ett antal 

områden som de tyckte att banken borde bredda sig inom. Även ”säljarna” var väldigt positiva till att 

banken erbjuder utökad rådgivning, liksom de ”passiva”, men de tillade att en förutsättning för det var 

att de hade en bättre relation och ett större förtroende för sin bank. De ”traditionella” var oeniga och 

det handlade där mycket om en förtroendefråga där de som hade högt förtroende för sin bank och bra 

kontakt på banken var positiva medan de med mer misstänksam inställning mot bankerna följaktligen i 

allmänhet hade en sämre relation med sin bank. Negativa var även de ”självgående” som tyckte att 

banken är bra som den är och att förtroendefrågan gör att de inte tycker att banken skall gå in på nya 

verksamheter inom rådgivning. Dock kan de tänka sig att banken kan erbjuda viss rådgivning kring 
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betalningsflöden och metoder för att effektivisera verksamheten, även till viss del inom redovisning 

och en kund framhåller vikten av e-bokföringen, som är en redovisningsprodukt som marknadsförs 

och säljs av FSB. 

 

5.3.6 Utformning av kunderbjudande till små kunskapsföretag 

Ett kunderbjudande består dels av mjuka faktorer och dels av kvaliteten i de konkreta produkterna. De 

mjuka faktorerna handlar om relationen mellan banken och kunden, som behandlades tidigare i 

kapitlet, och det som återstår är då de konkreta produkterna. För att ett kunderbjudande skall skapa 

nöjda kunder skall det i sin helhet vara individuellt anpassat enligt Söderlund, något som även 

efterfrågas av en stor del av respondenterna. Genom att använda Martilla & James matris skall 

utformningen av de konkreta produkterna analyseras och resultatet blir de delar som bör ingå i ett 

individuellt anpassat erbjudande till kunskapsföretag. Matrisen tar hänsyn till vilket utfall som olika 

produkter har fått och vilken vikt de har för kunderna. 
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Figur 8: Utformning av kunderbjudande anpassat till kunskapsföretag. Egen figur. 

 

Matrisen i figur 8 tydliggör var fokus bör ligga i arbetet med att ta fram ett kunderbjudande till 

kunskapsföretag. Utifrån den empiriska undersökningen har vi genom en analys av de olika 

produkterna tydliggjort var de bör befinna sig i matrisen. FSB bör i sin strävan att ta fram anpassade 

produkter till kunskapsföretag koncentrera sig på följande områden; placera, pension och försäkring 

samt att utveckla nya produkter. FSB bör vidare kontinuerligt utveckla Internetbanken som är en 

ytterst viktig produkt för kunderna men som enligt majoriteten fungerar väl idag. Frågor om 

finansiering är för vissa kunder ett problem men större delen av respondenterna har inget behov av 

finansiering och frågan får därmed låg prioritet.  
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5.3.7 Förpackning av konkreta produkter 

Angående frågan om hur produkterna skall distribueras till kund är många kunder tveksamma till 

paketlösningar eftersom de sällan ”träffar rätt i prick” och att det ”lätt blir lite fyrkantigt”. Ett 

kunderbjudande skall enligt Söderlund vara skräddarsytt för att ge nöjda kunder och därför bör 

produkterna förpackas i någon form av paketerbjudande där kunden ändå kan välja ut vilka delar som 

passar. En kund som är lojal mot banken enligt Söderlunds definition av lojalitet som ”utsträckning”, 

vilket i praktiken innebär att vara helkund, och därmed väljer hela erbjudandet kan belönas med vissa 

prisfördelar. Många respondenter tycker i undersökningen att det skulle ha varit bra med 

paketerbjudande i inledningsskedet då allt är nytt och behoven inte är så tydliga. I det skedet kan ett 

paketerbjudande hjälpa både kunden och bankens handläggare att hitta rätt behov. Tidigare i 

analysen framkom vikten av att i ett tidigt skede föreslå vissa produkter eftersom det är svårt att 

motivera kunden att sedan byta från ett val av produkter i andra institut som fungerar bra. Ett 

paketerbjudande kan då fungera som en checklista för att säkerställa att kunden får de erbjudanden 

som kan vara intressanta i ett tidigt skede så att kunden inte känner behov av att ta hjälp av något 

annat institut. 
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6 Slutsatser 

I arbetet har vikten av de ”mjuka faktorerna” i ett kunderbjudande framkommit vilket innebär de 
relationer som finns mellan banker och deras kunder. Utöver kundrelationerna är det även 
intressant för FSB att kunna erbjuda attraktiva produkter med hög kvalitet i form av konkreta 
produkter. Tillsammans bildar relationerna och de konkreta produkterna det kunderbjudande som 
FSB kan erbjuda sina kunder för att bli en mer konkurrenskraftig bank för kunskapsföretagare. 
 

Inledningsvis i arbetet ställdes frågan om vilken relation som kunskapsföretag ville ha med sin bank 

och hur den idag upplevdes. Bland respondenterna har fem kategorier av kunder framgått och 

tydliggjorts som har olika behov av relationer med banken och även olika önskemål om banktjänster. 

Detta har lett till slutsatsen att det är viktigt med individuellt anpassade erbjudanden. Ett 

kunskapsföretags största tillgångar är enligt Sveiby de immateriella och det finns få behov av 

investeringar hos kunskapsföretag vilket bekräftas i den empiriska undersökningen. Vidare framgick i 

undersökningen att kunskapsföretag framförallt använder sig av sin banks betalningstjänster och till 

stor del sköter sig själva. De anser inte att de har stora behov av eller krav på sin bank. Dock har 

många ett önskemål om att synas och ha en mer aktiv kontakt med sin bank vilket har gjort att 

relationsmarknadsföring har hamnat i fokus i arbetet. Genom att ha en kontinuerlig relation som är 

aktiv från båda parter finns en möjlighet till merförsäljning för FSB och dessutom skapas en ökad 

kundnöjdhet. Att regelbundet träffa kunden och följa upp försäljning ger kunden en chans att i ett tidigt 

skede uttrycka sin bedömda upplevelse av kvalitet och eventuella missnöje enligt Söderlund. 

Därigenom kan missnöjet fångas upp och vändas till tillfredsställelse vilket kallas för ”kundvård”. FSB 

bör bygga in kundrelationen i systemen så att den blir individuell men inte beroende av en specifik 

person på banken. Dessutom bör FSB jobba med att hantera den mänskliga faktorn i bedömningar av 

små företag för att undvika missnöje från kunder till följd av att kunden och en specifik handläggare 

inte stämmer överens personlighetsmässigt. 

 

I en strävan efter att göra kunderna lojala bör FSB satsa på att behålla de kunder som redan finns. 

Samtidigt är det viktigt att bearbeta nya kunder och detta kan ske via marknadsföringsåtgärder och då 

genom att marknadsföra FSB som en bank för kunskapsföretag och stärka profilen för efterfrågade 

produkter som placeringar, pension och försäkringar. I undersökningen framgick det att främsta 

anledningen till val av bank är tidigare erfarenheter och många väljer sin företagsbank utefter var de är 

privatkunder. Därför är det viktigt att det finns ett effektivt samarbete på kontoret där kunder kan 

skickas mellan privat- och företagsavdelningen. Ytterligare ett sätt att få nya kunder är att aktivt söka 

upp potentiella företagskunder och respondenterna i den empiriska undersökningen var generellt 

positiva till detta. Det är dock av stor vikt att kontakten sker på ett professionellt sätt och att bankens 

handläggare är ordentligt påläst om den potentiella kunden som kontaktas.  

 

Lojala kunder skapas främst genom kundnöjdhet men kundens lojalitet kan även påverkas av en 

förändring i förhållandet mellan kundens behov och bankers utbud enligt Söderlund. Därför är det 
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viktigt att utarbeta ett attraktivt utbud av produkter som får FSB:s kunder att öka sin lojalitet och för att 

konkurrera om andra bankers kunder och minska deras lojalitet till deras nuvarande bank. I den 

empiriska undersökningen har vi kunnat kartlägga vilka behov av banktjänster som kunskapsföretag 

har. I utformningen av ett attraktivt kunderbjudande till kunskapsföretag bör koncentrerade insatser 

läggas på att utveckla områdena kring placering, pension och försäkring samt att utveckla nya 

produkter. De nya produkterna berör framförallt olika typer av rådgivningar och efterfrågade områden 

är juridisk hjälp inom exempelvis skatterådgivning, hjälp med redovisning, effektiviserade 

betalningsflöden och stöd vid uppstart och avveckling av bolag. Dessutom bör den långsiktiga 

relationen mellan bank och kund stärkas genom anordnande av kundträffar. Bankernas 

betalningslösningar håller en hög nivå och den existerande nivån bör hållas uppe genom kontinuerlig 

utveckling. Finansieringsfrågorna var inte efterfrågade i stor utsträckning vilket leder till att området 

kan ha en lägre prioritet än andra frågor. Erbjudandets utformning bör vara skräddarsytt och 

produkterna kan förslagsvis förpackas i någon form av paketerbjudande där kunden ändå kan välja ut 

vilka delar som passar. Ett paketerbjudande kan då fungera som en checklista för att säkerställa att 

kunden får de erbjudanden som behövs och behoven upptäcks i ett tidigt skede. Det är viktigt att 

erbjudanden och produkter är individuellt anpassade till varje kund. 

 

Många kunder befinner sig idag i en likgiltighetszon där banken inte upplevs som viktig och upplevd 

kvalitet motsvarar förväntningar men inte mer. Genom att stärka relationerna och erbjuda attraktiva 

kunderbjudanden kan upplevelsen förbättras i förhållande till de förväntningar som kunden har innan 

och därmed skapas kundnöjdhet som kan leda till ökad lojalitet.  
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7 Avslutande diskussion 

Genom våra intervjuer har vi upptäckt behov som har varit återkommande hos många 
respondenter och det handlar huvudsakligen om faktorer som rör den mjuka delen i ett 
kunderbjudande. Arbetet har resulterat i en generell modell för hur en banks kunderbjudande bör 
anpassas till kunskapsföretag. Modellen tar inte hänsyn till FSB:s specifika utbud utan ger en 
överblick över hur ett kunderbjudande från en bank till ett kunskapsföretag skulle se ut i ett 
optimalt läge. I andra stycket presenteras rekommendationer som är specifika för FSB och där 
idéer kommer från kunders önskemål. I slutet av kapitlet presenterar vi en kritisk ansats till vårt 
arbete. 
 

7.1 Kunderbjudande till kunskapsföretag 

Genom att analysera intervjusvaren utifrån kundrelationens livscykel framgår att den viktigaste delen 

är den kontinuerliga relationen med kund i konsumtionsprocessen. Genom att i sitt kunderbjudande 

framförallt fokusera på denna del kan en stark relation skapas med nöjda och lojala kunder som 

resultat. Nedan i figur 9 redovisas en modell över hur en banks kunderbjudande kan anpassas till 

kunskapsföretag. 
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Figur 9: Kunderbjudande anpassat till kunskapsföretag. Egen figur. 
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 Initialskedet 
I initialskedet handlar det delvis om att genom marknadsföring nå ut till kunder och locka dem 

att inleda en relation med företaget. Det har visat sig i den empiriska undersökningen att valet 

av bank ofta styrs av tidigare erfarenheter och den vanligaste anledningen till att bli 

företagskund är att tidigare ha varit privatkund. Det blir då viktigt att ha ett väl fungerande 

samarbete mellan privat- och företagsavdelningar så att kunder kan fångas upp och 

rekommenderas vidare. Ytterligare en möjlighet att få nya kunder är att aktivt söka upp kunder 

för att ge dem ett bra erbjudande. Vid denna metod är det viktigt att bearbetningen och 

kontakten med kund sker på ett professionellt sätt. En bank vill inte bli förknippad med en 

telefonförsäljare och skall därför ta tillvara på den respekt och professionalism som finns i 

branschen. Genom att en rådgivare själv tar personlig kontakt med nya och önskvärda kunder 

kan nya möjligheter skapas.  

 

 Köpprocessen 

I köpprocessen bör bankens handläggare uppfattas mer som en informatör än som en ren 

säljare. Det efterfrågas en högre aktivitet och att banker tar initiativ till en behovsinventering 

och föreslår individuellt anpassade produkter till en specifik kund. En högre aktivitet bidrar till 

ökad försäljning samt nöjdare kunder. För att kunna föreslå individuellt anpassade produkter 

krävs att dessa produkter finns i bankens utbud och dessutom att handläggaren har kunskap 

om dessa produkter. Det blir då viktigt att ta fram specifika produkter som är anpassade till 

kunskapsföretag. Förslagsvis kan ett antal anpassade produkter förpackas i ett 

paketerbjudande till kunskapsföretag som sedan kan skräddarsys till varje kund genom att 

plocka de delar som är aktuella för just den kunden. Paketet fungerar då som en checklista 

som försäkrar att kunderna får anpassade produktförslag. Vid försäljningstillfället kan banken i 

stort inte hantera utfallet längre utan det beror på den enskilda handläggarens förmåga och 

motivation. En struktur kan då byggas upp som förbereder handläggaren i största möjliga mån 

inför mötet. Det finns även en risk att personkemin inte stämmer mellan kunden och 

handläggaren vilket påverkar kundens köp och upplevda kvalitet. Det har i undersökning visat 

sig viktigt att banker på ett effektivt sätt kan hantera sådana problem på ett flexibelt sätt 

genom att fånga upp problemet och tillsammans med kunden reda ut det. Det är viktigt att 

handläggaren visar en positiv inställning till kunden och till den enskilda företagaren som 

person. 

 

 Konsumtionsprocessen 

En banks styrka är den personliga kontakt som erbjuds till en kund och det är denna kontakt 

som många gånger avgör kundens lojalitet framför bankens utbud av rena produkter. Varje 

kund bör ha en egen kontaktperson på banken som är deras ansikte på banken. Vid 

situationer då kontaktpersonen inte själv kan svara på frågor eller handlägga ett ärende bör så 

långt som det är möjligt kontaktpersonen på banken vara med och hantera ärendet och inte 
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lämna det ifrån sig helt och hållet. Kontaktpersonen på banken bör ha regelbunden kontakt 

med kunden även om inte kunden själv tar kontakt. Detta får kunden att känna sig 

betydelsefull och uppskattad som kund. I samband med den regelbundna kontakten med kund 

efterfrågar kunderna att deras kontaktperson på banken på ett mer proaktivt sätt hittar 

individuella lösningar att föreslå för dem som kunder. Upplevelsen är att det är svårt att själva 

hitta alla behov och att deras bank här skulle kunna hjälpa till. Dessutom känner många inte 

till deras banks utbud fullkomligt. Även om den personliga kontakten är viktig vill kunderna 

känna en viss flexibilitet. Då banker ofta har den fördelen att finnas på många olika 

geografiska områden bör detta användas som en styrka. Kunden bör kunna få den hjälp som 

efterfrågas på den plats som kunden befinner sig och önskar få hjälp. En bank bör eftersträva 

ett samarbete mellan kontor där handläggarna hjälper varandra och känner att de tjänar på 

det genom någon form av incitamentsystem. Utöver den kontinuerliga relationen mellan 

rådgivare och kund uppskattar kunderna inbjudningar till aktiviteter och dessa aktiviteter bör 

vara anpassade för kunskapsföretag. En kundträff med inriktning till målgruppen skall vara 

informativ och kan medföra en möjlighet till utbyte av erfarenheter mellan företagarna och ett 

tillfälle att knyta nya kontakter som visat sig vara betydelsefullt i branschen. 

 

 Upplevd kvalitet 
När ett kundmöte slutar i försäljning har banken genom en ansträngning övertygat kunden om 

att anskaffa sig en viss produkt. Arbetet är härigenom inte slut utan här bör en kontinuerlig 

process ta vid med uppföljning av den försäljning som gjorts. Genom att följa upp en redan 

utförd försäljning skapas en möjlighet att fånga upp kundens upplevda kvalitet och därigenom 

i ett tidigt skede upptäcka ett eventuellt missnöje vilket är viktigt eftersom det då ofta kan 

vändas till tillfredsställelse. Samtidigt skapas en möjlighet till merförsäljning för banken. 

Dessutom bör bankens handläggare även gå igenom en kunds tidigare tjänster i banken för 

att fånga upp upplevd kvalitet och upptäcka nya behov som kunden själv inte upptäckt i brist 

på kunskap om bankens utbud. 

 

7.2 Rekommendationer till FSB 

Genom intervjuer med påhittiga kunder har vi kunnat ta fram rekommendationer för hur FSB skall 

hantera kunskapsföretag, som är förankrade i de framkomna behoven. 

 

 Relation med kund 

Då kunden tycker att det är viktigt med en personlig kontakt på sin bank bör alla kunder ha 

det, även de som är små eftersom de kan växa sig stora. Kundens behov av relation är väldigt 

individuellt och FSB bör kunna anpassa sig till olika kunders behov. Generellt är det viktigt 

med en regelbunden kontakt, även om intervallet varierar, och uppföljning av försäljning till 

kunden. Genom att i FSB:s bild över kundens engagemang kunna notera hur kunden vill bli 

kontaktad; dialogen (kommunikation direkt till kundernas Internetbank), e-mail, telefon, brev 
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och dessutom hur ofta kunden vill bli kontaktad kan bankens handläggare sedan bli påmind 

om att det är dags att boka in en tid med en viss kund för att se över kundens engagemang. 

Dessutom kan noteringar göras om vilka specifika delar som kan vara aktuella att ta upp. 

Handläggaren kan då kontakta kunden på det sättet som kunden själv vill och bjuda in denne 

till en rådgivning. Liknelse kan göras med en kallelse till tandläkaren som ofta ges som ett 

exempel på när kunder är som trognast. Genom att bygga in relationen i systemen kommer 

banken att möjliggöra ett arbete för att få mycket trogna och lojala kunder där ingen kund 

glöms bort eller hamnar mellan stolarna. Utöver det blir inte relationen beroende av en speciell 

individ på banken vilket är en fördel då många kunder särskilt i Stockholmsområdet upplever 

det som väldigt negativt att det är hög personalomsättning. Om information finns i systemet 

kan en ny handläggare lätt sätta sig in hur kunden vill att relationen med banken skall se ut. 

 

När en rådgivare byter yrkesroll och skall lämna över sina kunder till en ny rådgivare är det 

viktigt att informera kunderna om att de får en ny kontakt på banken och dessutom är det 

viktigt att den nya rådgivaren blir informerad om kunderna så mycket som är möjligt. Detta 

gäller både ”hårda” och ”mjuka” fakta. Genom mallar och utarbetade instruktioner kan detta 

arbete underlättas. Exempelvis bör det förekomma ett brevutskick om att kunden har en ny 

kontaktperson. Även denna information kan givetvis ske den vägen som kunden har valt att bli 

kontaktad och vara mer individanpassad då det är ett ypperligt tillfälle för den nya rådgivaren 

att ta kontakt med sina nya kunder. Dessutom bör kontoren vara medvetna om förekomsten 

av mänskliga fallgropar vilket innebär att personkemin mellan rådgivare och kund inte 

stämmer överens. När problem uppstår är det viktigt att kunna hantera dem på ett flexibelt sätt 

och det visar sig då att kundens missnöje kan vändas till nöjdhet och lojalitet. Situationerna 

kan förebyggas genom att vid rekrytering av personal ta hänsyn till personens kundorientering 

samt att ha en mångfald av olika personligheter i personalen eftersom olika typer av 

företagare efterfrågar olika typer av rådgivare. 

 

Kunderna efterfrågar flexibilitet och tillgänglighet och det bör finnas ett sätt för kontor att hjälpa 

varandra med kunder genom att skapa ett incitament att hjälpa andra kontors kunder. Detta 

skapar möjlighet till ökad försäljning då vissa kunder inte har tid att gå till sitt kontor men skulle 

kunna få tillfällig hjälp på ett annat kontor. Genom att skapa någon form av belöning vid 

försäljning av vissa produkter åt en kund från ett annat kontor skapas en möjlighet till 

samarbete som ökar kundens upplevda service. Liknelse kan dras vid de fristående 

Sparbankernas kunder som idag kan vända sig till Föreningssparbankens kontor för att få 

hjälp med vissa enklare ärenden. Föreningssparbanken kan sedan genom en transaktion 

debitera de fristående bankerna för ärendet. Framförallt efterfrågas denna möjlighet av den 

yngre kundgruppen som vill ha hög effektivitet och ofta sköter mycket av sina bankaffärer på 

egen hand. Genom att kunna fånga målgruppen när det finns möjlighet och tid finns en chans 

att göra affärer som annars förmodligen skulle utebli. 
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 Kundaktiviteter 
Kunderna uppskattar inbjudningar från banken till olika typer av aktiviteter och dessa 

aktiviteter bör vara anpassade till kunskapsföretag. Fokus skall ligga på information och inte 

försäljning såvida banken inte vill presentera någon ny produkt som kan vara intressant. 

Informationsträffarna kan handla om nya lagar, skattefrågor, placeringar, pensioner och 

försäkringar eller andra frågor som är aktuella för kunskapsföretag. Banken kan dessutom 

anordna seminarier för kunskapsföretagare där utrymme finns för diskussion mellan de 

inbjudna och detta kan bli tillfälle för företagarna att utbyta erfarenheter och knyta kontakter 

eftersom ett etablerat nätverk för de flesta kunskapsföretagare är oerhört viktigt. Några kunder 

vill att FSB och banker i allmänhet skall tänka steget längre och efterfrågar att banken blir en 

större aktör på marknaden som höjer sin röst mer i samhällsdebatten och lobbar för olika 

frågor.  

 

 Betalningslösningar 
FSB bör kontinuerligt arbeta med att utveckla sin Internetbank och dessutom göra 

kundundersökningar om vad som efterfrågas då det är en mycket viktig tjänst. De allra flesta 

kunderna använder Internetbanken frekvent och har mycket åsikter om hur tjänsten skall 

förbättras. Kundernas åsikter bör tillvaratas och användas för att förbättra Internetbanken och i 

de fall kunderna skickar in klagomål eller åsikter från Internetbanken bör FSB bemöta 

åsikterna och visa att dessa har beaktats. Exempelvis hade en kund som är verksam inom 

programmering mailat åsikter om brister i den nya versionen av Internetbanken men inte fått 

någon återkoppling på detta. Internetbanken kan vara avgörande vid val av bank enligt många 

kunders svar i intervjuundersökningen. Även övriga betalningslösningar bör givetvis utvecklas 

men är inte av lika stor vikt för dessa kunder. 

 

 Placeringar 
Kunderna upplever idag att placeringar är krångligt och svårt. Därför efterfrågar kunderna mer 

aktiv hjälp vid behov av placering där valet av placering följs upp och där kunden får 

uppdatering på vad som händer med placeringen och på marknaden. Detta möjliggörs delvis 

genom att i systemet ha möjlighet att lägga in uppföljning på kund. Om kunden upplever att 

det känns svårt med placeringar bör banken underlätta detta för kunden genom att i större 

grad erbjuda aktiv rådgivning eftersom kontaktpersonen känner kunden och bör känna till vad 

kunden vill ha. Dessutom är det en fördel om det finns enkla placeringsalternativ med aktiv 

förvaltning som skulle förenkla för kunden och för rådgivaren som själv slipper vara lika aktiv. 

Vissa kunder efterfrågar mer avancerade produkter och tror idag inte att de finns i FSB. För att 

fånga upp dessa kunder krävs att rådgivaren är bekväm att prata med kunden om denna typ 

av produkter. För detta krävs en inventering av personalens kunskaper i placeringsfrågor och 

eventuell utbildning. Dessutom efterfrågar kunderna att banken aktivt stämmer av saldo på 

kontot och vid de fall då kunden har mycket likvider stående på kontot kan FSB aktivt kontakta 

kunden och föreslå en placering. 
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 Försäkringar & Pension 
En stor del av kunderna har sina pensioner och försäkringar på andra institut och några kände 

inte heller till att deras bank kan erbjuda sådana produkter. Genom att marknadsföra sig som 

en bank med försäkringslösningar kan FSB stärka sin profil på området. Det är viktigt att tidigt 

fånga behovet av pensions- & försäkringslösningar hos kunder då det i ett senare skede är 

svårare att motivera kunden att byta. Genom att pensions- och försäkringsfrågor ingår i ett 

paketerbjudande som presenteras för nya kunder kommer frågan upp i ett tidigt skede. När 

kunder väljer att ha lösningar i FSB är det viktigt att följa upp försäljning. I de flesta fall sker 

försäljningen med inblandning av försäkringsspecialister men för att uppföljning skall ske 

kontinuerligt är det viktigt att rådgivare följer upp försäljningen och är insatt i kundens val. Att 

bli framgångsrika på detta område skapar stora möjligheter för FSB att ta marknadsandelar. 

 
 Nya produkter 

Idag vänder sig många kunder till sin redovisningsbyrå eller revisor vid frågor. Om FSB kan 

erbjuda en möjlighet till rådgivning i större utsträckning blir banken en viktigare aktör för 

kunden vilket bör resultera i lojalare kunder och stärkta relationer. Vissa tjänster finns redan i 

FSB men bör kommuniceras och uttalas tydligare till kund för att uppmärksamma kunden på 

erbjudandet. Förslag på områden där rådgivning kan erbjudas är; Juridik (exempelvis 

skatteplanering), utökad hjälp inom redovisning (utöka servicen kring bankens nuvarande 

tjänst, e-bokföring), aktiv hjälp med placeringsstrategi, pensions- och försäkringsrådgivning 

och kontinuerlig uppföljning. Ytterligare efterfrågade områden för rådgivning från banken är att 

banken kan se över och effektivisera betalningsflöden åt kunder, att erbjuda hjälp vid uppstart 

och avveckling av bolag och även med att hitta och ansöka om olika EU-bidrag. Några av 

tjänsterna skulle kunna köpas in från något externt företag men där FSB kan förhandla fram 

förmånligare pris för sina kunder. Någon kund tycker att banken borde agera mer integrerat 

med myndigheter exempelvis skattemyndigheten som har en väldigt byråkratisk uppbyggnad 

och det vore trevligt att kunna vända sig till banken istället. Dessutom uppkommer förslag om 

att FSB skulle kunna samarbeta med någon revisionsbyrå för att få ett utbyte av kunder.   
 

 Paketering av produkter 
Ett paketerbjudande kan användas som underlag vid möte med kund som sedan kan 

skräddarsys efter varje företag genom att kunden själv kan plocka de delar som efterfrågas. 

Det är speciellt användbart vid möte med nya kunder som ofta är i behov av att förenkla 

processen på banken. För att möjliggöra ett skräddarsytt paket bör prissättningen vara per 

tjänst. Dock kan de kunder som väljer att vara lojala mot banken i form av helkunder belönas 

med någon form av rabatt som förslagsvis är bestående över tiden. Förslag på innehåll i 

paketerbjudandet är: rådgivning inom juridik och skattefrågor, e-bokföring och tillhörande 

rådgivningsservice samt tjänster inom placering, pension och försäkring. Dessutom bör vissa 

betalningslösningar ingå som Internetbank, telefonbank, bankgiro och kreditkort. Vissa kunder 

efterfrågar faktureringstjänster som fakturaservice och fakturakredit som eventuellt kan ingå. 
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Dessutom kan FSB erbjuda ett uttalat erbjudande om att se över kundernas betalningsflöden 

och effektivisera dessa. Paketerbjudandet bör kryddas med olika kundträffar och ett utarbetat 

forum för kunskapsföretag där nya kontakter kan skapas. 

 

7.3 En kritisk ansats 

Vi vill här, avslutningsvis, med ett kritiskt förhållningssätt till vårt arbete redogöra för de arbetsmetoder 

som vi har utgått ifrån och resonera kring valet av metod, urval och källor. 

 

7.3.1 Metodkritik 

Kvaliteten på en kvalitativ studie omfattar hela forskningsprocessen och validitet är ett centralt 

begrepp som handlar om att kunna tolka och förstå olika innebörder och beskriva uppfattningar.53 Det 

finns här en risk att vi som forskare inte har gjort korrekta tolkningar av det material som vi samlat in 

och på detta sätt redovisat en annan uppfattning än respondenternas. Likaså kan processen vid 

sammanställningen av intervjusvaren i en kvalitativ studie innefatta mer eller mindre medveten 

påverkan på själva textmaterialet. Talspråk och skriftspråk skiljer sig ofta mycket åt och det är lätt att 

författaren till exempel bearbetar texten så att den blir tydligare än den var i samtalet.54 Vi har genom 

att föra resonemang och diskussioner med respondenterna och genom att använda oss av följdfrågor 

försökt att förvissa oss om att vi tolkat svaren på rätt sätt. Vi har även i efterhand resonerat med 

varandra om vi har uppfattat svaren på samma sätt. Vid sammanställningen av empirin har vi använt 

oss av en blandning av citat och egenkommenterad text, vilket är ett sätt att låta läsaren själv bedöma 

tolkningens trovärdighet.55  

 

Då detta arbete även har haft inslag av kvantitativ metod finns en risk att validiteten brister även i detta 

sammanhang. Det handlar då om risken att vi inte undersökt det som vi har haft för avsikt att 

undersöka.56 Genom att redan från början ha en tydlig bild av de urvalskriterier vi valt för vår studie 

samt genom att utforma våra intervjufrågor efter den teori vi behandlat i arbetet, har vi försökt att 

stärka validiteten och förvissa oss om att undersökningen behandlat det vi haft för avsikt att behandla. 

Vidare kan reliabiliteten brista, om undersökningen inte görs på ett tillförlitligt sätt. Ett sätt att förbättra 

reliabiliteten är att använda sig av standardiserade intervjuer och att låta mer än en person vara 

närvarande vid intervjutillfället som observatör.57 Vi har därför, trots att vår inriktning i första hand har 

varit kvalitativ, valt att ha semi-standardiserade frågor som utgångspunkt samt att vi har valt att 

genomföra intervjuerna på ett sätt där en varit aktiv i intervjuarbetet och den andra fungerat mer som 

en observatör. 

 

                                                      
53 Patel & Davidsson (2003) 
54 Ibid 
55 Ibid 
56 Ibid 
57 Ibid 
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Problem kan uppstå när forskaren inte kan frigöra sig från sin förförståelse som består av den 

kunskap och de erfarenheter som vi alla bär med oss.58 Vår förförståelse i arbetet består av den 

litteratur inom området som vi tidigare varit i kontakt med samt de erfarenheter som vi har med oss 

från arbetslivet. Dessa faktorer kan ha påverkat våra synsätt och föreställningar och därigenom 

inverkat på vårt sätt att bearbeta teori, empiri samt i vårt arbete med att urskilja mönster och analysera 

resultat i undersökningen.  Vi har under arbetets gång försökt att ha en medvetenhet om att vi tolkar 

vår omvärld utifrån subjektiva upplevelser och erfarenheter och i så stor utsträckning som möjligt ha 

ett objektivt förhållningssätt. Dessutom har vi som författare helt olika bakgrund, vilket till viss del kan 

motverka påverkan av vår förförståelse i ämnet då vi hela tiden varit öppna och diskuterat våra åsikter 

med varandra utifrån våra egna upplevelser och tolkningar. 

 

7.3.2 Urvalskritik 

Urvalet i den empiriska undersökningen har starkt påverkats av vår metod att gå via kontor i FSB och 

att handläggare där har valt ut kunder till våra intervjuer. Det finns stora skäl att tro att vissa typer av 

kunder har varit underrepresenterade i detta urval, då kunder som varit mycket anonyma för 

handläggarna förmodligen inte har kontaktats. Vidare är det lätt att tro att handläggaren hellre 

kontaktar en bra kund i ärendet än en dålig och därigenom väljs kunder som har en god relation till sin 

bank. Trots detta har vi upplevt en mångfald bland de kunder som vi har träffat och graden av nöjdhet 

har, som ovan har redovisats, varit mycket skiftande. Det finns även en risk att kunderna i de tre 

städer som vi har valt att utföra våra intervjuer i inte är representativa för bankkunders uppfattningar i 

andra städer och att våra slutsatser därför har blivit vinklade på ett felaktigt sätt. 

 

7.3.3 Källkritik 

Vid användande av en deduktiv ansats finns en risk att endast den teori och empiri som bekräftar 

forskarens ansats och förväntningar samlas in. Risken finns då att viss viktig information uteblir.59 I 

arbetet har en deduktiv ansats hållits och all empiri har utgått från den valda teorin. En risk finns att 

den insamlade informationen blir beroende av den valda teorin och att vårt sökande efter lämplig teori 

har styrts av våra förväntningar. Vi har dock försökt att motverka detta genom att i ett tidigt skede 

inspireras av tidigare arbeten skrivna inom liknande ämnen och därigenom försöka få fler perspektiv 

inför insamlandet av teorin. Vidare har valet av den litteratur som använts i arbetet varit begränsat 

efter den förmåga vi har att finna relevant och trovärdig litteratur inom ämnet. 

 

                                                      
58 Starrin & Svensson (1994) 
59 Jacobsen (2002) 
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8.3 Muntliga källor 
Håkan Lanfelt, Segmentansvarig för små företag (F3), FSB 
 
16 anonyma intervjuobjekt som presenteras med uppgifter om företrädarens kön, ålder och bransch 
(se bilaga 2). 

8.4 Övriga källor 
Affärsdata 
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9 Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1 - Intervjufrågor 

1. Vad använder ni banken för idag? 
 

2. Vilka tillgångar är viktigast i ert företag? 
 

3. Syns dessa tillgångar på banken? 
    Upplevs era tillgångar uppfattas i årsredovisning eller har ni tillgångar som inte syns? 
 

4. Hur kom ni i kontakt med er bank? 
 

5. Vad tycker ni om aktiv kunduppsökning? 
 

6. Hur upplevdes ert första möte med banken? 
 

7. Tycker ni att bankens handläggare upptäcker era behov och tillgodoser dem? 
 

8. Hur väl tycker ni att bankens produkter tillgodoser era behov inom området: 
    Betalningstjänster  

    Finansieringstjänster  

    Placeringstjänster 

    Pension & Försäkringstjänster 
 

9. Hur upplevs er banks service och hur passar den er? 
 

10. Vad tycker ni om paketlösningar av produkter? 
 

11. Har ni behov av produkter och tjänster som inte finns i bankens utbud idag? 
 

12. Hur tycker ni att er relation med banken är? 
 

13. Vilket behov har ni av rådgivning inom följande områden? 
    Betalningstjänster  

    Finansieringstjänster  

    Placeringstjänster 

    Pension & Försäkringstjänster 
 

14. Har ni behov av rådgivning inom andra områden? 
 

15. Vilken kunskap upplever ni att personalen har om det som ni efterfrågar? 
 

16. Vilken kontakt vill ni ha med banken? 
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9.2 Bilaga 2 - Presentation av intervjuobjekt 

 Uppgifter om företrädaren 
 Kön Född Bransch (Enligt Affärsdata) 
Företag 1 Kvinna 60-talet Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 
Företag 2 Man 60-talet Annan konsultverksamhet avseende system- och programvara 
Företag 3 Man 40-talet Utbildning 
Företag 4 Man 70-talet Annan konsultverksamhet avseende system- och programvara 
Företag 5 Kvinna 60-talet Utbildningsservice 
Företag 6 Man 50-talet Konsultverksamhet avseende företags organisation, information osv. 
Företag 7 Kvinna 60-talet Konsultverksamhet avseende företags organisation, information osv 
Företag 8 Man 40-talet Arkitektverksamhet 
Företag 9 Man 70-talet Konsultverksamhet avseende företags organisation, information osv 
Företag 10 Kvinna 60-talet Annan teknisk konsultverksamhet 
Företag 11 Man 70-talet Konsultverksamhet avseende företags organisation, information osv 
Företag 12 Man 40-talet Annan teknisk konsultverksamhet 
Företag 13 Man 50-talet Utgivning av programvara 
Företag 14 Man 70-talet Försäljning och förmedling av resor och hotellbokning 
Företag 15 Kvinna 70-talet Annan konsultverksamhet avseende system- och programvara 
Företag 16 Kvinna 50-talet Annan konsultverksamhet avseende system- och programvara 
 

Källa: Affärsdata 

 

 


