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relationship with the corporate customers it is required that the advisors take the initiative to contact the 

customer, to a greater extent than before. The purpose of this study is to investigate and explain the 

overall picture of bank proactivity by deeper understanding of what initiates proactive behavior and what 

proactive action leads to. Our theoretical model is tested in a qualitative study, were casestudies has 

been done in three banks. Semi-structured interviews were conducted with a total of seven respondents, 

six of them are working with corporate business advices.  

  

This study contributes with a new interpretation of the proactive way of working, something that we have 

not found in other research. Primarily, there is only previous research conducted about what a reactive 

or a proactive way of working leads to. Our study contributes with the interpretation that work takes 

place in different degrees of activity, and that competition, profitability, knowledge, risk, time, 

preparation, efficiency and amount of administrative work determines the degree of activity in the 

advisors way of working. We have found that the degree of activity contributes to an increase in 

customer satisfaction, customer benefits and the bank benefits. At the same time as the flow of 

information is the foundation of proactive working.   
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1. Inledning    
 

    

I detta inledande kapitel presenteras ämnets bakgrund och problematisering. Vidare 

presenteras ämnets forskningsfråga och syfte.  

1.1 Bakgrund  

En av bankens viktigaste relationer är med sina företagskunder. Att ha goda relationer och 

nöjda kunder är grundläggande i samtliga svenska bankers affärsidéer. Därför är det viktigt 

att banker arbetar efter de behov som företagskunden har och sätter denna i fokus.  

  

Enligt svenskt kvalitetsindex (SKI) har kundnöjdheten i Sverige minskat markant under 

2016. Inte sedan fastighetskrisen 1993 har kundnöjdheten minskat så drastiskt. Generellt 

minskar förtroendet för banker och sedan 2015 har kundnöjdheten bland företagskunder 

minskat med -4,4 procentenheter (SKI, 2016). Enligt en undersökning som gjorts av 

Finansliv beror detta till stor del på den minskade personliga kontakten med banken 

(Finansliv, 2017). I den pågående digitaliseringen uppmuntras kunden till att sköta stora 

delar av sina affärer på egen hand. Samtidigt anser 87 % av rådgivarna i undersökningen 

att de har ökade administrativa uppgifter på grund av nya regler och lagar. Detta leder till 

mindre personlig kontakt med banken samt minskade möjligheter för rådgivaren att 

proaktivt kontakta sina kunder (Finansliv, 2017).    

  

Det finns stora fördelar för både bank och företag att de har en nära relation med varandra. 

Campanella, Del Giudice och Della Peruta (2014) menar att företag finansierar ungefär 

hälften av sitt kapital via bank, vilket gör en god relation med sin bank till en avgörande 

faktor till att kunna medverka i olika investeringar. Speciellt små och medelstora företag är 

beroende av rådgivning och hjälp med finansiering från bank för att ha möjlighet till 

ekonomisk tillväxt och utveckling (Campanella m. fl., 2014). Genom en nära kontakt med 

banken ökar därmed företagets möjligheter till investeringar, tillväxt och utveckling.   
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Samtidigt finns det stora fördelar för banken att fokusera på goda relationer med sina små 

och medelstora företagskunder. För att banken ska kunna hjälpa företagskunden med 

finansiering görs riskbedömningar och bedömningar av kundens PD, ”Probability of 

default”, vilket innebär sannolikheten att kunden inte har möjlighet att betala tillbaka. För 

att banken ska göra lönsamma affärer är det viktigt att kunden kan betala tillbaka sina lån. 

En studie av Campanella m.fl. (2014) visar att en god och nära relation med banken minskar 

risken för att kunden inte kan betala tillbaka sina lån. God rådgivning är en viktig del i att 

skapa en stark relation mellan bank och företag. Därmed är det viktigt att banken genom en 

nära relation och rådgivning till sin kund agerar aktivt för att undvika och minimera 

förluster för banken.    

  

1.2 Problematisering    

Parasuraman, Zeithaml & Berry (1991) framför att kunderna inom en verksamhet är kärnan 

för hela organisationens tillväxt och existens. De nämner att det är viktigt för verksamheter 

att leverera de tjänster och produkter som företagskunden efterfrågar samtidigt som det är 

viktigt att överträffa företagskundens förväntningar.   

  

Ett sätt att överträffa kundens förväntningar är att proaktivt identifiera problem och 

möjligheter och kontakta kunden med lösningar innan detta inträffar (Blocker, Flint, Myers 

& Slater, 2011). Per definition betyder proaktiv att vara inriktad på att i förväg vidta 

lämpliga åtgärder, till exempel för att förhindra oönskade händelser, förhindra skadlig 

utveckling eller för att främja önskvärd utveckling (Svenska Akademien, 2009). Genom ett 

proaktivt arbetssätt kan därmed rådgivaren agera proaktivt och rådge företagskunden kring 

deras problem och möjligheter innan kunden upptäcker dessa och på egen hand kontaktar 

banken. En stor del av bankens och rådgivarens arbete sker däremot reaktivt. Reaktivt är 

motsatsen till proaktivt och det innebär att agera som en reaktion på något som inträffat 

(Svenska Akademien, 2009). Att arbeta reaktivt, alltså att agera först när företagskunden 

ber om hjälp och rådgivning, bidrar till största del med att träffa kundens förväntningar 

(Eriksson & Vaghult, 2000). Vid de tillfällen som bankens syfte är att överträffa 

företagskundens förväntningar finns det därmed en anledning till att arbeta proaktivt.   
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I tidigare studier kan vi se att begreppet proaktivitet kan associeras till flertalet andra 

begrepp när det diskuteras i bankens miljö. Olika studier ser proaktivitet i olika perspektiv, 

både kring hur agerandet sker och vad det leder till. Fischer, von Krogh, Sieg & Wallin 

(2011) har exempelvis studerat hur det proaktiva agerandet ser ut och dess inverkan på 

kundnöjdhet. van Esterik-Plasmeijer och van Raaij (2017) har i ett annat perspektiv studerat 

proaktivitetens inverkan på nyttan för banken. Vidare finns det vetenskapliga studier som 

inte fokuserar på vad proaktivitet leder till för fördelar och nackdelar, utan som istället 

fokuserar på vad som initierar ett proaktivt agerande, likt Koyuncugil och Ozgulbas (2012) 

studie kring informationsflöde. Stora delar av de tidigare studier som vi funnit inom 

området är kvantitativa. De testar därmed hur starka samband som finns mellan olika av 

dessa begrepp och redogör för proaktivitetens påverkan, både utifrån kundens och bankens 

synvinkel.   

  

Vi har dock inte funnit någon vetenskaplig studie som i sin helhet studerar den totala bild 

av proaktivitet som vi önskar studera. För att undersöka vad proaktivitet innebär, vad som 

initierar ett proaktivt agerande och vad det leder till har vi därmed valt att närmare 

undersöka proaktiviteten i en helhetsbild. Vår studie bygger därför inte på en tidigare studie 

kring ämnet utan på flertalet olika studier kring ämnet som på olika sätt berör begreppet 

proaktivitet. Nedan finns de begrepp som vi kartlagt haft en tydlig koppling till begreppet 

proaktivitet. Samtliga av dessa begrepp kommer vidare presenteras i teoriavsnittet. Med 

hjälp av den tidigare forskning som finns är vårt mål att närmare undersöka och förklara 

begreppet proaktivitet, vad som initierar ett proaktivt agerande och vad detta leder till.   
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Figur 2. Begrepp som anknyter till proaktivitet.  

  

  

Fischer, von Krogh, Sieg & Wallin (2011) menar att ett proaktivt arbetssätt bland annat kan 

leda till ökad kundnöjdhet, som i sin tur leder till ökad kundlojalitet, två begrepp som visas 

i figur 1. En studie av Fischer m. fl. (2011) visar att en proaktiv dialog med kund ökar både 

rådgivarens och företagsledarens medvetenhet om företagets nuvarande och framtida 

problem. Genom ökad medvetenhet finns det en möjlighet för rådgivaren att bidra med råd 

och lösningar som är anpassade till kunden. Rådgivaren har möjlighet att skapa 

kundnöjdhet och kundnytta genom ett proaktivt arbetssätt, vilket är svårare att uppnå genom 

att vänta på att kunden tar initiativ (Eriksson & Vaghult, 2000). Är rådgivaren inte proaktiv 

är chansen större att kunden väljer att gå till en konkurrent för att få sitt problem löst. 

Chansen är också större att kunden försöker lösa problemet på egen hand, vilket kan leda 

till större problem eller mer akuta problem. För att undvika detta behöver rådgivaren 

identifiera befintliga och framtida problem och risker, agera proaktivt och presentera de till 

kund (Eriksson & Vaghult, 2000).  

  

Risker kan hanteras och undvikas bland annat genom användning av bankens 

informationsflöde. Ett sätt att kontrollera bankens risk för exempelvis kreditförlust är bland 
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annat genom att identifiera riskprofiler, riskindikationer och varningssignaler (Koyuncugil 

& Ozgulbas, 2012). En metod att identifiera risker är genom ”Early warning systems”, ett 

system som förmedlar viktig information till banken. Early warning system är ett 

övervakande och rapporterande system som varnar för sannolika problem, risker och 

möjligheter innan de påverkar företagets finansiella resultat. Early warning systems 

används för att följa ekonomiska resultat, finansiell risk och kundens risk för konkurs. Att 

använda early warning systems ger en chans att utnyttja affärsmöjligheter och att undvika 

eller mildra potentiella problem (Koyuncugil & Ozgulbas, 2012). Data fås från finansiell 

information, såsom bokslut, balans- och resultaträkningar som analyseras med hjälp av 

relevanta nyckeltal.   

  

Bankens informationsflöde kan tänkas innefatta flera olika typer av information, beroende 

på bankens tillgång till system. Förutom early warning systems kan ytterligare ett exempel 

på information som fås från siffor och data, även kallat hård information, vara ”data-

mining” (Koyuncugil & Ozgulbas, 2012). Data-mining kan beskrivas som ett verktyg som 

genomsöker bland annat databaser för att skapa mönster för exempelvis framtida trender 

och kundbeteende genom grundliga framtidsanalyser. Förutom information som fås från 

hård information kan även bankens lokalkännedom och kundkännedom, även kallat mjuk 

information påverka bankens möjligheter till proaktivitet (Agarwal, Chomsisengphet, Liu, 

& W. Ambrose, 2011).  

  

Vidare skulle det även kunna tänkas finnas andra incitament till proaktivitet än 

informationsflödet. Även om de tidigare studier som vi funnit kring ämnet beskriver 

informationsflödet som det främsta incitamentet till proakivitet i bank är det möjligt att det 

finns studier som har funnit andra resultat och andra incitament. Eftersom vi inte funnit 

någon annan studie som beskriver andra incitament till proaktiviet än informationsflöde är 

det svårt att uttala sig kring vilka andra typer av incitament detta skulle kunna tänkas vara. 

Denna undersökning kommer därmed baseras på informationsflödet som incitamet till ett 

proaktivt agerande.  
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Figur 2. Informationsflöde antas initiera ett proaktivt agerande   

  

Genom att använda denna typ av information som fås genom informationsflödet får banken 

inte bara en möjlighet att kontrollera sin egen risk utan även en möjlighet att agera proaktivt 

mot kund och introducera problem och risker för kunden som denna inte var medveten om 

att den hade. Ett proaktivt arbetssätt kan därmed innebära möjligheter för banken att 

överträffa kundens förväntningar och ett strategiskt sätt för att öka kundnöjdheten.   

  

Kundnöjdhet är viktigt för banken i flera aspekter. Kundnöjdhet påverkar exempelvis 

kundlojalitet, kundens syn på bankens kvalitet, förtroende, ökade intäkter och vinst.    

  

Figur 3. Figur som förklarar vad kundnöjdhet påverkar.  

  

Kundnöjdhet är viktigt för att behålla kunder (Rust & Zahorik, 1993) och påverkar synen 

på bankens kvalitet (Zeithaml & Bitner, 1996). För att banker ska vara framgångsrika på 

en konkurrenskraftig marknad är det avgörande att ha en hög kvalitet på sin service (Wang, 

Lo, & Hui, 2003). Genom att hålla en hög kvalitet ökar möjligheten att kunder bedömer 
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banken som ett bättre val jämfört med konkurrenterna. På så sätt finns det möjligheter till 

ökad försäljning och ökade marknadsandelar. Hög kvalitet leder även till ökad lojalitet mot 

banken och återkommande kunder (Wang m. fl., 2003).  

  

Candler (2005) menar att en hög kundlojalitet är viktigt för banken. Genom nöjda och lojala 

kunder kan banken stärka sitt varumärke och anseende samt expandera på marknaden. För 

att vara konkurrenskraftig på marknaden behöver de strategiskt ta beslut för hur de ska 

utmärka sig från övriga banker (Caruana, 2002). En tuffare konkurrens på marknaden 

medför att banker måste ha större fokus på att förstå vad som krävs för att deras kunder ska 

bli mer nöjda och lojala (Candler, 2005).  

  

Vidare är kundnöjdhet en viktig parameter för förtroende, vilket är avgörande för företag i 

den finansiella tjänstesektorn (Singh & Sirdeshmukh, 2000). Sociala band mellan kunder, 

företagets personal och produkter kan leda till en relation baserad på förtroende som 

sträcker sig utöver lojalitet (Oliver, 1999). När ett starkt band av förtroende har skapats 

leder detta till att kunden ignorerar och avstår från erbjudanden från konkurrenter på grund 

av lojalitet. Oliver (1999) menar att ett starkt band av förtroende behöver skapas mellan 

kund och produkt för att kunden ska förbli lojal till banken.  

  

Fortsättningsvis är en viktig del av kundaffären befintliga och framtida kundintäkter. 

Kuijlen, Sijtsma och Terpstra (2012) visar i sin kvantitativa undersökning att det finns ett 

samband mellan kundnöjdhet och kundintäkter. Hög kundnöjdhet har en positiv effekt på 

ökningen av framtida kundintäkter. Resultaten av deras studie stödjer den teoretiska 

förväntningen att kundnöjdhet påverkar kundintäkter och förklarar relationen mellan 

bankens genomsnittliga kundnöjdhet och dess intjäning. En nöjd kund är alltså en 

återkommande kund som väljer att placera hela sin ekonomi på ett ställe, både befintliga 

och kommande affärer. På så sätt leder en ökad kundnöjdhet till ökade intäkter och vinst.   

  

Samtidigt menar Donkers och Verhoef (2001) att det är viktigt att fokus läggs på kunder 

med potential till hög intjäning. För att arbeta kostnadseffektivt kan banken inte ge alla 
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kunder lika hög service och kundvård. Mindre fokus måste riktas mot kunder med låg 

potential till intjäning. Genom profilering och segmentering av kunder kan kundservice 

användas strategiskt för att öka bankens intjäning (Donkers & Verhoef, 2001).   

  

Vidare kan ett proaktivt arbetssätt användas för att skapa kundnytta (Koyuncugil & 

Ozgulbas, 2012). Genom att identifiera företagskundens möjliga problem, risker och 

möjligheter finns en möjlighet att påverka kundens finansiella resultat och rådge denna i 

rätt riktning. Vi definierar kundnytta som en positiv påverkan på kundens finansiella 

resultat. Vi tar här inte hänsyn till företagskundens upplevelser utan baserar begreppet på 

mätbara begrepp såsom minskade kostnader samt ökade intäkter och vinst för kunden. 

Genom att ge råd för att påverka kundens finansiella reslutat antas därmed vinsten för 

kunden öka. Då kunden får råd kring möjliga problem, risker och möjligheter har 

företagskunden en möjlighet att antingen undvika förluster eller att utnyttja potential för att 

öka intäkterna. Detta leder i sin tur till vinst för kunden.    

  

Figur 4. Figur som förklarar vad nytta påverkar.  

  

Ett proaktivt arbetssätt ökar även möjligheterna att behålla och utveckla relationen med 

företagskunderna för att på så sätt påverka bankens nytta. En ökning av företagskundens 

vinst antas leda till ett ökat behov av nya tjänster och produkter, vilket i sin tur har en positiv 

effekt på bankens resultat (van Esterik-Plasmeijer & van Raaij, 2017). Att arbeta proaktivt 

innebär därmed att det finns stora fördelar att fokusera på kundens affärer, kundnöjdhet och 

kundnytta eftersom bankens resultat och nytta till stor del påverkas av sina kunders 

framgångar.   
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Figur 5. Figur som förklarar att proaktivitet påverkar bankens nytta.  

  

Eftersom proaktivitet är en central del i bankens arbete och rådgivning till deras 

företagskunder vill vi studera helhetsbilden kring proaktivitet i bank och närmare undersöka 

vad som initierar ett proaktivt agerande samt vad ett proaktivt agerande kan leda till. 

Helhetsbilden skapas av begrepp som på olika sätt är kopplade till proaktivitet och som är 

baserade på tidigare forskning på området. För att närmare undersöka denna helhetsbild vill 

vi skapa en egen modell som tar tidigare forskning kring vad som initierar proaktivitet och 

vad proaktivitet leder till i beaktning, men som samtidigt bidrar med en tydligare helhetsbild 

av hur proaktivt arbete fungerar i bank.   

  

1.3 Forskningsfråga  

Hur sker proaktivt agerande i bank med hänsyn taget till vad som initierar ett proaktivt 

agerande samt vad som ett proaktivt agerande leder till?  

  

1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att närmare undersöka helhetsbilden kring proaktivitet i bank genom 

att skapa djupare förståelse kring vad som initierar proaktivt agerande samt vad proaktivt 

agerande leder till.   

  

  

  

 

2. Metod  
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I detta kapitel kommer vi att redogöra för valet av den metod som används i undersökningen 

för att undersöka helhetsbilden av proaktivitet, vad som initierar proaktivt agerande och vad 

proaktivt agerande leder till.   

  

2.1 Undersökningens metod  

I undersökningens metod förklaras och presenteras rapportens forskningsansats, 

forskningsmetod och teorianvändning.  

2.1.1 Forskningsansats  

För att undersöka helhetsbilden av proaktivitet, vad som initierar proaktivt agerande och 

vad proaktivt agerande leder till behövs ett tillvägagångssätt som kan analysera lämplig 

data (Hansson, 2011). Vi kommer i denna studie utgå från en deduktiv ansats. I en deduktiv 

ansats ligger utgångspunkten i fakta och teorier vilka sedan analyseras för att kunna dra 

slutsatser (Bell & Bryman, 2015). Den modell vi har utformat för att förklara helhetsbilden 

av proaktivitet har baserats på teori och principer från mestadels vetenskapliga artiklar. 

Denna teori och modell kommer sedan att jämföras med verkligheten för att närmare kunna 

undersöka hur proaktivt agerande sker i bank, vad som initierar detta och vad det i sin tur 

leder till.   

2.1.2 Forskningsmetod  

Det finns stora skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa ansatser, vilket medför att en 

bedömning behöver göras vilken som är mest lämplig för denna studie. Den kvantitativa 

forskningsansatsen kännetecknas av observationer på fenomen för att sedan härleda 

slutsatser utifrån dessa fenomen. En kvantitativ metod kännetecknas av en forskare som är 

objektiv och opartisk i sin analys (Denscombe, 2016). Den kvalitativa ansatsen utgår å 

andra sidan ifrån observationer och intervjuer som påverkas av tidigare teori och forskning 

inom området (Bell & Bryman, 2015). Vi bedömer en kvalitativ ansats som en lämplig 

ansats för denna studie eftersom den möjliggör subjektiva tolkningar av hur verkligheten 

ser ut. Med en kvalitativ ansats finns möjligheten att observera och intervjua för att få en 

bild av hur banker arbetar med proaktivitet. Fördelen med ett kvalitativt tillvägagångssätt 
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är att vi får tillgång till primärdata av respondenterna som kan förklara hur proaktivt 

agerande ser ut i deras bank. Det finns även möjligheter att respondenterna har en annan 

syn på proaktivt agerande och vad det bidrar till än vad vi fått fram av teorin. Genom ett 

kvalitativt tillvägagångsätt möjliggör vi även ett öppet sinne för att anpassa bilden av 

proaktivt agerande i bank som skapas från tidigare forskning. Även om ansatsen är deduktiv 

med utgångspunkt i tidigare studier finns det möjligheter att skapa en ny bild av proaktivitet 

och utvärdera hur proaktivitet sker i lokala banker genom en tolkning av respondenternas 

upplevelse.   

  

Med en kvalitativ studie skapas en djupare inblick och förståelse för ämnet, vilket är syftet 

med studien. Nackdelen med en kvalitativ ansats skulle kunna vara tidsbegränsningen samt 

svårigheten med att komma i kontakt med rätt respondenter, vilket skulle kunna begränsa 

oss för att göra en studie som fullständigt hade skildrat verkligheten (Denscombe, 2016).   

2.1.3 Teorianvändning  

Denna studie baseras på att studera undersöka och förstå helhetsbilden av proaktivitet, vad 

som initierar proaktivt agerande och vad proaktivt agerande leder till. För att undersöka 

detta utgår vår studie från vetenskapliga artiklar på området. Banker befinner sig i en 

föränderlig bransch där digitalisering påverkar bankens arbetssätt, produkter och tjänster, 

vilket gör det aktuellt att undersöka bankens nuvarande arbetssätt och hur banken planerar 

att arbeta framöver. En ökning av antalet bankaffärer som sköts online medför att kunden 

inte är i kontakt med det fysiska bankkontoret eller bankens rådgivare i samma utsträckning 

som förr. Detta ökar utmaningen för rådgivaren att ha en nära relation med kunden för att 

göra korrekta behovsanalyser och erbjuda rätt tjänster och produkter till rätt kund. 

Rådgivaren är viktig del av företagets värdekedja, vilket gör det viktigt för både kund och 

bank att det finns en nära relation, vilket kan antas öka genom proaktivitet. Proaktivitet 

antas vara ett centralt begrepp i bankens befintliga och framtida arbetssätt vilket medför en 

relevans i att studera en modell som förklarar hur proaktivit agerande sker och vad det 

bidrar till.   
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Vi har inte lyckats finna någon teori eller några studier som i sin helhet beskriver 

helhetsbilden av proaktivitet som vi kommer undersöka. Därför vill vi skapa en egen modell 

som kan skapa en helhetsbild över proaktivt arbete i bank, vad som intitierar agerandet och 

vad det medför. Vi har funnit studier som påvisar kopplingar mellan centrala begrepp 

kopplade till proaktivitet och vår studie kommer därmed baseras på denna forskning vid 

skapandet och förklaringen av vår modell. Stor del av de tidigare studier som finns på 

området är kvantitativa. Forskarna har då identifierat och testat samband mellan de olika 

begreppen kopplade till proaktivitet som visas i figur 1. Vi har inte funnit någon studie som 

närmare undersökt helhetsbilden av proaktivt agerande. I denna studie ser vi en möjlighet 

att bidra med en kvalitativ undersökning som kan skapa en helhetsbild över proaktivitet i 

bank och utvärdera hur det proaktiva agerandet ser ut. Genom denna undersökning är vår 

förhoppning att bidra med ny kunskap inom området och studera proaktivitet i bank ur ett 

nytt perspektiv. Genom en kvalitativ ansats kommer modellen jämföras med hur proaktivt 

agerande ser ut i verkligheten för att studera och förklara helhetsbilden kring hur proaktivt 

agerande sker i bank, vad som initierar detta agerande samt vad detta leder till.   

  

 

3. Teoretisk referensram  
 

  

Vi har skapat följande modell för att undersöka hur proaktivt agerande sker i bank. 

Modellen har utgångspunkt i tidigare studier som studerat kopplingar mellan centrala 

begrepp för proaktivitet, se figur 1, men vi har skapat en modell för att förklara 

helhetsbilden. I den teoretiska referensramen kommer vi att beskriva olika sätt att arbeta 

proaktivt och i vilka steg detta sker. Även inverkan på hur proaktivt agerande påverkar 

kundnöjdhet och kundnytta kommer att visas och vad detta i sin tur leder till. Vi kommer 

slutligen att redogöra för bankens nytta med proaktivt agerande och begreppen kommer att 

förklaras och kartläggas.   
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Figur 6. Modell över proaktivt agerande och dess påverkan.  

  

I tidigare figurer som presenterats, se figur 2, 3, 4 och 5, har det visats tydligt för var och 

ett av de mest centrala begreppen för proaktivitet hur det är kopplat till proaktivitet samt 

vad detta leder till. I denna modell har vi valt att förenkla helhetsbilden och endast visa 

kopplingarna mellan de mest centrala begreppen för proaktivitet. Vi kommer dock i detta 

kapitel noga redogöra för vad varje centralt begrepp innebär och vad det leder till eller 

initierar.   

  

Utgångspunkten i vår modell och undersökning är proaktivitet i bank. Den övre delen av 

modellen beskriver hur banken kan få tillgång till information som möjliggör proaktivt 

agerande. Informationsflödet som banken har tillgång till kan bestå av exempelvis ”early 

warning systems”, ”data-mining” och mjuk information, begrepp som kommer att 

beskrivas närmare. Ett proaktivt agerande kan i sin tur leda till både kundnytta och 

kundnöjdhet, vilket påverkar förtroende, kundlojalitet, syn på kvalitet, intäkter, vinst och 
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bidrar till att motverka förlust. Slutligen berör modellen bankens nytta av proaktivitet, 

kundnöjdhet och kundnytta.  

  

3.1 Informationsflöde   

Som tidigare nämnts kan ”early warning systems” ge möjligheter för att utnyttja 

affärsmöjligheter och undvika eller mildra potentiella problem genom att identifiera 

riskprofiler, riskindikationer och varningssignaler (Koyuncugil & Ozgulbas, 2012). Med 

ett finansiellt övervakande system över bankens kreditkunder finns en möjlighet att agera 

proaktivt för att ge kunden råd i dess befintliga situation.   

  

En annan metod för att identifiera befintliga och framtida risker är genom ”data mining”. 

”Data mining” är ett kraftfullt teknologiskt verktyg för att ta fram viktig information från 

stora databaser (Koyuncugil & Ozgulbas, 2012). Verktyget genomsöker bland annat 

databaser för mönster som exempelvis visar framtida trender och kundbeteende genom 

grundliga framtidsanalyser, vilket kan vara ett värdefullt verktyg för banken för att ta 

proaktiva kunskapsbaserade beslut.  

  

En tredje metod för banken att identifiera risker och möjligheter är genom mjuk 

information, också benämnt som ”soft information” i teorin. Early warning system och 

data-mining är information som benämns som hård information, alltså information som fås 

från datasystem med riskkalkylering och identifiering av bland annat kundbeteende. Hård 

information kan mätas i siffor medan mjuk information snarare är en uppfattning av hur 

verkligheten ser ut (Agarwal, Chomsisengphet, Liu, & W. Ambrose, 2011). Agarwal m. fl. 

(2011) menar att mjuk information är sådan information som kan fås via lokal kännedom 

om marknad, bransch och företag samt information som kan fås från nätverkande och 

sociala sammanhang.   

  

Mjuk information kan vara mycket värdefullt i bedömningen av kreditansökningar och ger 

banken ett perspektiv på kundens befintliga och framtida finansiella situation (Stein, 2002). 
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Utöver den information som fås från hård information vägs även information kring bland 

annat bransch, lokal marknad och kundkännedom in i bedömningen. En bedömning av både 

hård information och mjuk information kan leda till en mer korrekt bedömning av företagets 

återbetalningsförmåga och leda till att rådgivaren bidrar med råd till kund som medför att 

kunden inte får framtida betalningsproblem (Stein, 2002). I kreditbedömningen behöver 

rådgivaren ta ställning till samtlig information som kan påverka kundens 

återbetalningsförmåga för att kunna avgöra om krediten gynnar eller hämmar företagets 

utveckling och ekonomiska situation.   

  

Stein (2002) menar att kapaciteten att använda hård information är beroende av bankens 

organisatoriska struktur. Centraliserade banker har konkurrensmässiga fördelar i 

förhållande till mindre och mer lokala banker i användandet av hård information till stor 

del beroende på teknologiska möjligheter och kreditbedömningssystem (Stein, 2002). En 

anledning till att lokala banker använder informationssystem med hård information mindre 

än centraliserade banker är att dessa kräver stora mängder resurser att utveckla och 

användas. För att göra hållbara beslut kring finansiering till kund behöver därför lokala 

banker basera en större del av besluten kring mjuk information (Stein, 2002). För lokala 

banker är därmed en kännedom kring del lokala marknaden, bransch och kundkännedom 

en viktig del i arbetet för att proaktivt ge behovsanpassade råd och finansiering till sina 

företagskunder.  

  

Som tidigare nämnts skulle det även kunna tänkas finnas andra incitament till proaktivitet 

än informationsflödet. Teorin vi funnit berör endast informationsflödet som det främsta 

incitamentet till proakivitet i bank. Det är dock möjligt att det finns andra studier som har 

funnit andra resultat och andra incitament som vi inte funnit. För att kunna diskutera om 

det finns andra incitament till proaktivt agerande behövs teori på området som styrker detta 

antagande. Vi kan tänka oss att det finns andra incitament då det väldigt sällan endast finns 

en orsak till att ett agerande sker. Dock har vi inte tillräckligt med underlag för uttala sig 

eller spekulera i vad detta kan vara och därmed kommer denna undersökning endast baseras 

informationsflödet som incitamet till ett proaktivt agerande.  
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3.2 Proaktivitet  

Om rådgivaren innehar denna typ av information som kan fås via informationsflödet finns 

det ett val att antingen använda den proaktivt eller att låta bli. En undersökning av Ali och 

Haryati (2011) visar att kunder tenderar att acceptera både proaktiva och reaktiva åtgärder, 

men att det är beroende på situation och problem. Då kunden själv vänder sig till banken 

har kunden en förväntan om att få hjälp med problemet och blir nöjd då banken agerar 

reaktivt och löser problemet. På samma sätt menar Eriksson och Vaghult (2000) att ett 

reaktivt agerande från banken där kunden själv förväntas framföra redan uppkomna 

problem kan leda till en avtagande kunddialog som slutligen upphör då kunden fått hjälp 

med problemet. Om rådgivaren arbetar proaktivt för att hålla en aktiv kunddialog och inte 

väntar på att kunden ska höra av sig ökar däremot sannolikheten att kunden förblir lojal och 

att kundens förväntningar överträffas. Genom att banken bidrar med nya insikter och viktig 

information som kunden inte själv dragit slutsatser om förblir en nära relation och dialog 

med banken relevant för kunden (Grönroos, 2000).   

  

Ett proaktivt arbetssätt kan antas ske i fyra steg.  

Steg:  

1: Identifiera behov  

2: Bidra med information  

3: Analys  

4: Slutsats och förslag på lösning  

Det inledande steget i ett proaktivt arbetssätt innebär att identifiera kundens behov för att 

öka medvetenheten kring företagets befintliga och framtida situation (Koyuncugil & 

Ozgulbas, 2012). Det andra steget i ett proaktivt arbetssätt är att identifiera och bidra med 

information som fås via informationsflödet som innefattar både hård och mjuk information 

(Jaworski & Kohli, 2006). Först när rådgivaren är medveten om kundens behov finns en 

möjlighet att identifiera information som kan tänkas vara relevant. Rådgivaren gör en 

bedömning om informationen kan vara relevant för företaget och om det finns en möjlighet 

för företaget att använda informationen för att utveckla sin affär eller för att motverka 

svagheter eller brister. Det tredje steget i ett proaktivt arbetssätt är att analysera hur 
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informationen som fås via informationsflödet kan användas (Koyuncugil & Ozgulbas, 

2012). Rådgivaren gör då en analys av hur informationen kan användas för att förbättra 

företagets nuvarande och framtida ekonomiska situation. Analysen innebär att anpassa och 

göra informationen användbar för kundens situation. Fjärde och sista steget i ett proaktivt 

arbetssätt är att dra slutsats, bistå med råd och föreslå lösning till företagskunden 

(Koyuncugil & Ozgulbas, 2012). Rådgivaren har då bedömt kundens behov, samlat in 

relevant information som analyserats och kan med denna information föreslå agerande, 

rådge kund hur denna ska agera och erbjuda kunden rätt produkter och lösningar.   

  

Den största utmaningen för små och medelstora företag att kunna driva och utöka 

verksamheten är tillgängligheten till finansiering (Koyuncugil & Ozgulbas, 2012) samt 

förståelse och kunskap kring finansiering och investering (Campanella m. fl., 2014).  

Banken är därmed en viktig del av företagets värdekedja. Som nämnt tidigare visar 

Campanella m.fl. (2014) att en nära relation till banken ökar företagets 

återbetalningsförmåga, minskar företagets sannolikhet att gå i konkurs och ökar 

möjligheterna för företaget att växa, vilket innebär att det finns flertalet motiv för banken 

att agera proaktivt för att säkerställa detta.   

  

En anledning till att arbeta proaktivt är för att säkerställa kundens återbetalningsförmåga. 

Genom en nära relation till kunden och med en rådgivare som har god kunskap om vilka 

åtgärder som behövs vidtas då oförutsedda händelser sker, är sannolikheten större att 

företaget förblir framgångsrikt och att återbetalningsförmågan består (Koyuncugil & 

Ozgulbas, 2012). Genom att hålla en nära dialog mellan rådgivare och kund skapas ett 

kunskapsutbyte med värdefull och ökad förståelse av kundens starka och svaga sidor. 

Kunskapsutbytet skapar förståelse för eventuella problem och hur dessa kan lösas, vilket 

kan bidra till att företaget löser problemen på ett bättre sätt med denna kunskap än vad de 

skulle gjort utan den (Jaworski & Kohli, 2006). Rådgivaren får en ökad förståelse kring 

företaget, både kring det organisatoriska sammanhanget och företagsledarens perspektiv 

och kan på så sätt bli bättre på att identifiera viktiga problem för kunden. Med en ökad 

förståelse ökar möjligheterna att rådgivaren kan avgöra vilka problem som kan antas vara 

relevanta och vad som kan antas vara irrelevant och på så sätt endast avsätta resurser till 
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relevanta problem (Jaworski & Kohli, 2006). På så sätt arbetar rådgivaren kostnadseffektivt 

och riktar inte resurser och tid på problem som kan anses vara irrelevanta, vilket hade tagit 

tid och kostat pengar för både bank och kund. Rådgivaren kan på så sätt också bli bättre på 

att bidra med rätt hjälp i rätt tid.   

  

Ett proaktivt arbetssätt kan också innebära att rådgivaren arbetar proaktivt för att öka 

företagets medvetenhet om dess nuvarande situation för att säkerställa att företagets 

välmående och stabilitet. Förutom att säkerställa företagets betalningsförmåga har banken 

även som avsikt att behålla befintliga affärer som görs med företagskunden. Skulle 

företagets verksamhet gå sämre leder detta till att bankens affärer och därmed intjäning 

minskar. Genom användning av verktyg som ”early warning system” och ”data-mining” 

ges rådgivaren en möjlighet att identifiera företagets nuvarande status, eventuella brister 

och svagheter (Jaworski & Kohli, 2006). Med denna information och en förståelse kring 

företaget kan banken bidra med relevanta råd och lösningar på företagets problem som kan 

användas för att agera innan problemen är utom kontroll. På detta sätt finns det en möjlighet 

för rådgivaren att agera proaktivt för att behålla nuvarande affärer med kunden och behålla 

befintliga intäkter.   

  

Ytterligare ett motiv för rådgivaren att agera proaktivt med information från 

informationsflödet är för att identifiera företagets styrkor och utvecklingspotential 

(Koyuncugil & Ozgulbas, 2012). Genom att öka företagets medvetenhet kring styrkor och 

utvecklingspotential ökar kundens möjligheter till att utveckla sina affärer. Företaget får då 

en möjlighet utnyttja sina styrkor, arbeta för att motverka svagheter och eventuellt vända 

svagheter till styrkor (Koyuncugil & Ozgulbas, 2012). Genom att ge råd till kund kan 

rådgivaren hjälpa företaget i rätt riktning. Rådgivaren har med en djupare förståelse 

möjligheten att mer precist identifiera kundens behov och på så sätt ge kunden bättre 

förutsättningar med rätt produkter och tjänster. Om företagets verksamhet växer kan detta 

också innebära ökade intjäningsmöjligheter och ökad försäljning av produkter.   

  

En proaktiv rådgivare har en viktig roll för små och medelstora företag och har möjligheten 

att bidra till att de undviker betalningsproblem samt att öka företagets medvetenhet kring 
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styrkor, svagheter och befintlig status. En proaktiv rådgivare har även möjligheten att 

identifiera utvecklingspotential och bidra med hjälp för att företaget ska nå framgång. 

(Koyuncugil & Ozgulbas, 2012). Eftersom banken strävar efter välmående företag med 

höga intäkter och vinst kan det därför vara fördelaktigt med ett proaktivt agerande.   

  

Det är dock inte möjligt för banken att agera proaktivt mot alla kunder. Donkers och 

Verhoef (2001) menar att det är viktigt att fokus läggs på kunder med potential till hög vinst 

och att kunder med låg potential till vinst istället bearbetas kostnadseffektivt. Detta innebär 

att banken inte ger alla kunder lika hög service och kundvård och att banken behöver 

identifiera vilka kunder som det är lönsamt att arbeta proaktivt mot. Genom profilering och 

segmentering kan banken identifiera vilka kunder som har hög potential till vinst och vilka 

kunder som har låg potential till vinst (Donkers & Verhoef, 2001). Med profilering och 

segmentering kan kunder delas in i kundgrupper för att banken sedan ska kunna avgöra i 

vilken grad rådgivaren ska arbeta proaktivt mot denna kundgrupp. På så sätt kan 

kundservice och proaktivitet användas för att strategiskt öka kundnöjdhet och kundnytta på 

ett lönsamt sätt.   

  

Att agera proaktivt är dock inte möjligt i alla lägen (Fischer m.fl., 2012). En av 

svårigheterna för rådgivaren är att denna har begränsade resurser och i många fall inte har 

möjlighet att agera proaktivt till samtliga kunder med hög potential till vinst. Det är inte 

heller säkert att ett proaktivt agerande har den positiva inverkan på kundnöjdhet och 

kundnytta som väntats (Fischer m.fl., 2012). Möjligtvis kan det vara så att kunden tackar 

nej till informationen, då kunden kan ha en annan bild av vilka problem som behöver lösas. 

Kunden kanske inte heller håller med rådgivaren hur problemet ska lösas, vilket kan leda 

till att varken kundnöjdheten eller kundnyttan ökar. Blocker, m. fl. (2011) menar dock att 

rådgivaren har mer att vinna än att förlora på att agera proaktivt. Resultatet av deras 

undersökning visar att kundanpassad proaktivitet har en signifikant effekt på kundnytta och 

kundnöjdhet. Resultatet visar att kunder generellt är mer nöjda med sin rådgivare om denna 

är proaktiv jämfört med om den inte är proaktiv.   
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3.3 Kundnöjdhet  

Som tidigare nämns har proaktivitet en stark påverkan på kundnöjdhet (Blocker m.fl., 2011) 

och genom proaktivitet har banken en möjlighet att överträffa kundens förväntningar, vilket 

leder till en hög kundnöjdhet (Grönroos, 2000). I den modell vi skapat (se figur 6) vill vi 

visa hur proaktivitet påverkar kundnöjdhet och vad kundnöjdhet i sin tur leder till. Vi 

baserar kundnöjdhet på en subjektiv syn av företaget, alltså på rådgivarnas uppfattning 

kring kundens upplevelser och känslor och vad dessa i sin tur innebär för bland annat 

företagets och bankens intäkter, kostnader och vinst. Hög kundnöjdhet påverkar kundens 

förtroende för banken och rådgivaren (Candler, 2005), kundlojalitet (Oliver, 1999), 

kundens syn på kvalitet (Levesque & McDougall, 1996) och ökar både bankens och 

kundens intäkter och vinst (Kuijlen m. fl., 2012).  

  

3.3.1 Förtroende  

Förtroende är avgörande för företag i den finansiella tjänstesektorn (Singh & Sirdeshmukh, 

2000) och det påverkar relationen mellan bank och kund. Kundnöjdhet bidrar till förtroende 

och lojalitet (Oliver, 1999) och leder till att kunden känner en trygghet i att placera sitt 

ekonomiska engagemang på banken (Plasmeijer och van Raaij, 2017). Kunden behöver 

känna en trygghet och känna sig nöjd med hur banken behandlar kunden och dess affärer 

för att kunden ska känna förtroende för banken. För att uppnå en långsiktig relation präglad 

av kundnöjdhet behöver banken sätta kunden i fokus och skapa ett starkt band av förtroende 

(Candler, 2005).  

  

Det finns flera sätt för kunderna att uppfatta förtroende och förtroendet för banken kan 

baseras både på branschen och den specifika banken. Berry (1995) menar att förtroende är 

betydelsefullt mellan parterna i finansiell verksamhet, i detta fall bank och företagskund, 

eftersom branschen associeras med sårbarhet, ömsesidigt beroende, risk, osäkerhet på utfall 

och osäkerhet om den andra partens framtida agerande. Järvinen (2014) definierar kundens 

förtroende i finansiella verksamheter som bankens förmåga att agera på ett trovärdigt sätt 

genom att observera regler och förordningar, sätta kunden i fokus och agera utifrån dennes 

bästa. Förtroende är avgörande för att kunden ska genomföra transaktioner och van Esterik-

Plasmeijer och van Raaij (2017) menar att kunden behöver känna förtroende och trygghet 
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för att placera sitt finansiella engagemang hos banken, oavsett om det gäller inlåning, 

utlåning eller försäkringar.   

  

Förtroende är nära relaterat till den image banken har och hur den framställs av media. Den 

information som kunden får via media påverkar oftast synen på förtroende och ofta har 

massmedia en negativ inverkan (van Esterik-Plasmaijer & van Raaij, 2017). Stora delar av 

det som rapporteras förmedlar en negativ bild av bankbranschen genom rapportering av 

finansiella kriser och bankens del utav dessa, felaktigt agerande av banker och bankers VD 

som avgår på grund av diverse kriser. Speciellt finanskriserna 1990 och 2008 har haft stor 

inverkan på kunders syn på förtroende för banken, banksystemet och finansiella 

verksamheter och resultatet av den visade hur beroende banken är av förtroende (Järvinen, 

2014).   

  

Studier visar att massmedia har störst inverkan på bilden av branschen och att kundens syn 

på förtroende till den enskilda banken baseras till största del av personliga erfarenheter och 

kundnöjdhet (van Esterik-Plasmeijer & van Raaij, 2017). Många kunder antas tro att deras 

personliga bank är ett undantag från bilden som beskrivs av branschen. En studie av van 

Esterik-Plasmeijer och van Raaij (2017) visar att kundens förtroende till den personliga 

banken är större än för branschen i allmänhet. Studien visar att förtroendet till den egna 

banken till stor del influeras av uppfattningen om branschen, men att förtroendet även 

baseras på kundens egna erfarenheter, kundnöjdhet och kundlojalitet. Resultatet av studien 

visar att de avgörande faktorerna för förtroende är integritet, transparens, anpassning efter 

kunder och kompetens. Enligt undersökningen är integritet den faktor som främst driver 

förtroende.   

  

Om kunden känner ett stort förtroende för banken kan det medföra att kunden tenderar att 

bortse från negativa kundupplevelser om de skulle inträffa. Genom att bygga upp ett starkt 

förtroende finns det därmed möjligheter att undvika att kunden byter bank då den känner 

sig missnöjd. Har kunden däremot ett lågt förtroende för banken kan en negativ 

kundupplevelse uppfattas som ett bevis på att banken inte är pålitlig, vilket ökar motivet 

för kunden att byta bank (van Esterik-Plasmeijer & van Raaij, 2017).  
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Oliver (1999) menar att ett starkt band av förtroende behöver skapas för att kunden ska 

förbli lojal till banken. För att kunden ska ignorera och avstå från erbjudanden från 

konkurrenter behöver det finnas en nära relation och ett starkt band av förtroende, vilket 

kan uppnås via en hög kundnöjdhet.   

  

3.3.2 Kundlojalitet  

Oliver (1999) menar att kundnöjdhet har en positiv effekt på kundlojalitet och definierar 

kundlojalitet som kundens övergripande tillgivenhet eller engagemang för en föredragen 

produkt, tjänst, varumärke eller organisation. Kundlojalitet antas vara ett mått på hur lojal 

kunden är och hur benägen den är på att förbli kund i banken och välja bankens tjänster 

framför en konkurrents.   

  

Grönroos (2000) menar att kundlojalitet långsiktigt leder till minskade kostnader för 

banken. Kostnaden för att behålla en befintlig kund är mindre än kostnaden för att 

marknadsföra och locka en ny kund. Grönroos (2000) menar också att en befintlig kund är 

mer benägen än en ny kund att köpa en ny produkt av banken, vilket leder till minskade 

kostnader för att sälja produkten. Reicheld (2001) argumenterar för att kundlojalitet har en 

positiv inverkan på bankens långsiktiga lönsamhet. Är företagskunden lojal är 

sannolikheten större att den stannar kvar även när verksamheten växer. Om det finns ett 

samarbete och en nära dialog med kunden ökar möjligheterna att kunden väljer att 

genomföra sina nya affärer och investeringar med banken. Växer företagets verksamhet 

innebär det vanligtvis att engagemanget och affärerna hos banken också växer. Reichheld 

(2001) menar att det är mer lönsamt att öka bankens intäkter genom att öka affärerna med 

befintliga kunder än att locka nya kunder med motsvarande affärer.  

  

För att förutse framtida kundbeteenden behöver finansiella verksamheter bli bättre på att 

förstå vad som leder till kundlojalitet (Baumann, Elliot, & Burton, 2012). Genom att öka 

förståelsen kring vad som leder till en lojal kund och bli bättre på att profilera sina kunder 

kan banken bli bättre på att identifiera viktiga kunder som kan bli benägna att byta bank. 

På detta sätt kan kundvård riktas till rätt kund och användas på ett mer effektivt sätt för att 
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öka kundnöjdhet och kundlojalitet (Baumann m. fl., 2012). Resultatet av undersökningen 

av Baumann m. fl. (2012) visar att sambandet mellan kundnöjdhet och långsiktig 

kundlojalitet inte är linjärt. Mycket nöjda kunder har en hög sannolikhet att förbli lojal mot 

sin bank. Samtidigt visar resultatet att sannolikheten att mycket missnöjda kunder och 

någorlunda nöjda kunder byter bank är nästan lika stor. För att agera kostnadseffektivt är 

det därmed viktigt att kundvård riktas till rätt kund i rätt tid.  

  

3.3.3 Syn på kvalitet  

Servicekvalitet kan definieras som förmågan att möta eller överträffa kundens 

förväntningar på service (Zeithaml m.fl., 1996). Vidare menar Zeithaml m.fl. (1996) att 

kunden mäter servicekvaliteten som skillnaden mellan förväntningar och önskemål som 

kunden har och den uppfattning kunden får av den levererade servicen. De menar att 

kvaliteten på servicen behöver vara hög för att kunden ska känna sig nöjd, både vid enstaka 

möten med banken och i den långsiktiga relationen. Kvalitén på den service banken ger 

kunden och kvalitén på de relationer banken har med sina kunder är två viktiga faktorer för 

en ökad kundnöjdhet (Levesque & McDougall, 1996). Genom att skapa mervärde och en 

uppfattning om att banken levererar service utöver förväntan ökar kundens syn på bankens 

kvalitet.   

  

I en ökad konkurrens i bankbranschen och med produktutbud som inte skiljer sig mycket 

mellan olika banker och finansiella institut har banken en möjlighet att sticka ut från 

konkurrenterna genom att leverera en hög kvalitet på service (Wang m. fl., 2003). Genom 

att hålla hög kvalitet ökar möjligheten att kunder bedömer banken som ett bättre val jämfört 

med konkurrenterna. Upplever kunden att banken levererar hög kvalitet på sin service ökar 

även kundens benägenhet att långsiktigt förbli kund i banken och att marknadsföra banken 

till nya potentiella kunder genom att tala gott om denna. På så sätt finns möjlighet till ökad 

försäljning och ökade marknadsandelar. En studie av Wang m. fl. (2003) visar att ett rykte 

om hög kvalité på både service och produkter är en avgörande faktor för att locka nya 

kunder och att behålla befintliga kunder. Eftersom det i bankbranschen är svårt att testa 
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produkterna i förväg, jämfört med exempelvis detaljhandeln, är bankens rykte en avgörande 

faktor för många kunder då de väljer att placera sitt engagemang hos en bank.   

  

Hög kvalitet på service och relationer leder även till ökad lojalitet mot banken och 

återkommande kunder (Wang m.fl., 2003). Som tidigare nämnts upplever kunden hög 

kvalitet om dennes förväntningar överträffas. Ett sätt att överträffa kundens förväntningar 

är genom att arbeta proaktivt och erbjuda kunden produkter och tjänster efter dennes behov 

samt att förutse kundens framtida behov. Genom att identifiera behov som kunden först inte 

var medveten om kan rådgivaren arbeta aktivt för att överträffa kundens förväntningar. På 

detta sätt ökar även kundnöjdheten och en långsiktig relation skapas.  

  

3.3.4 Ökade intäkter och vinst  

Kuijlen m. fl. (2012) definierar kundintäkter som de intäkter kunden genererar i företaget 

under en viss tidsperiod. Kundintäkter kan innebära de intäkter banken får av kundens 

finansiella engagemang i banken, alltså räntor och avgifter. En studie av Kuijlen m. fl. 

(2012) påvisar ett positivt samband mellan kundnöjdhet och kundintäkter. Studien visar att 

framtida kundintäkter främst baseras på kundens befintliga kundintäkter, men att även en 

hög kundnöjdhet har en positiv effekt på ökningen av framtida kundintäkter. 

Kundintäkterna behöver dock ställas i relation till kostnaderna för att ökade intäkter ska 

vara relevant att sträva, eftersom bankens slutliga intjäning är vinsten. Ett sätt att öka 

bankens vinst är genom att öka intäkterna och därför är det viktigt att rådgivaren arbetar 

proaktivt för att öka kundnöjdheten.   

  

En rådgivare som arbetar med en aktiv kontakt med kund har möjligheten att få kunden att 

känna sig viktig och uppmärksammad. Ett proaktivt arbetssätt som riktar fokus mot kund 

och som identifierar dennes behov kan leda till en ökad kundnöjdhet. Genom 

kunskapsutbyte ökar rådgivarens förståelse kring företaget och rådgivaren blir därmed 

bättre på att identifiera och analysera kundens behov (Jaworski & Kohli, 2006). Med en 

ökad förståelse kring företaget och deras behov kan rådgivaren bli bättre på att erbjuda 

kunden tjänster som bättre passar dennes behov. Olika behov innebär efterfrågan på olika 
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tjänster och det är därmed viktigt att banken identifierar kundens behov för att erbjuda rätt 

tjänster. Tjänster som passar kundens behov är en viktig faktor för kundens utveckling och 

expansion och banken är en viktig del i värdekedjan för att kunden ska ha möjlighet att 

uppnå sin fulla potential (Jaworski & Kohli, 2006). Tjänster som passar kundens behov är 

även viktigt för att uppnå hög kundnöjdhet då kunden endast vill betala för tjänster som 

gynnar företaget. På samma sätt medför tjänster som passar kundens behov mindre 

kostnader eftersom kunden då inte behöver betala för tjänster som egentligen inte är 

relevanta för kunden. Om banken har låg förståelse kring företaget är risken att kunden 

använder tjänster som inte uppfyller deras behov och att kunden då betalar för tjänster som 

inte gynnar företaget (Jaworski & Kohli, 2006). Proaktiv behovsanalys möjliggör att 

kunden istället betalar för tjänster som bidrar till vinst, lönsamhet och expansion.   

  

3.4 Kundnytta  

Till skillnad från den subjektiva syn som används i avsnittet kring kundnöjdhet kommer 

kundnyttan att beröra en mer objektiv syn på nyttan för företaget. Kundnytta väger inte in 

uppfattningen om hur nöjd kunden är utan är endast en bedömning om den inverkan 

proaktivitet har på det finansiella resultatet. Proaktivitet kan alltså leda till ökade intäkter 

och vinst eller motverkande av förlust med ingen eller negativ inverkan på kundnöjdheten.  

  

3.4.1 Ökade intäkter och vinst  

Genom informationsflödet har rådgivaren möjlighet att identifiera företagets styrkor, 

utvecklingspotential eller svagheter och genom ett proaktivt arbetssätt arbeta för att öka 

kundens medvetenhet kring dessa (Koyuncugil & Ozgulbas, 2012). Det kan finnas en 

möjlighet att de råd som ges kring dessa inte är det kunden förväntat sig eller önskat.  

Företagets svagheter och utvecklingspotential kan beröra företagets befintliga verksamhet 

eller affärsidé, vilket rådgivaren råder företaget att förändra. Med rådgivarens proaktiva 

arbetssätt och råd finns det därmed en möjlighet att förändra verksamheten för att på så sätt 

öka företagets intäkter och vinst (Koyuncugil & Ozgulbas, 2012). Råd kring förändring kan 

innebära att kundnöjdheten inte ökar men att företagets finansiella resultat förbättras.   
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Genom rådgivarens behovsanalys och informationsflöde kan även behov för andra tjänster 

upptäckas (Campanella m.fl., 2014). Rådgivaren kan bedöma att en annan produkt eller 

tjänst är mer lämplig för företaget än de befintliga. Är den nya produkten eller tjänsten 

dyrare än den befintliga kan detta innebära att kunden inte är nöjd med förändringen trots 

att den leder till ett ökade intäkter och vinst i framtiden. Proaktivitet behöver därmed inte 

alltid leda till kundnöjdhet om det innefattar ökade intäkter och vinst. Ett proaktivt agerande 

kan leda till antingen kundnöjdhet eller kundnytta om det gynnar företagets finansiella 

situation.  

  

3.4.2 Motverka förlust  

Kundnytta kan innebära att banken förhindrar att kunden går i konkurs eller får 

betalningsproblem genom att neka kunden krediter (Campanella m. fl., 2014). Att motverka 

förlust och neka kunden krediter, som exempelvis skulle kunna innebära att banken hindrar 

företaget från att göra investeringar, kan leda till att företagskunden blir missnöjd. Att 

kunden blev nekad krediten innebär dock att banken bidragit med nytta för företagets 

finansiella situation eftersom avrådan medförde att kunden undvek betalningsproblem 

(Campanella m. fl., 2014). Genom informationsflödet kan banken identifiera anledningar 

till att kunden inte ska ta en kredit och rådgivaren kan därmed agera proaktivt för att inte 

försätta kunden i en missgynnande ekonomisk situation.  

  

Ett proaktivt arbetssätt kan också medföra att rådgivaren kan rådge kunden kring vilka 

investeringar och affärer som gynnar företaget och vilka som inte gör det. Med 

behovsanpassade råd grundade i information från informationsflödet kan rådgivaren 

analysera och rådge kunden kring risker och möjligheter i olika investeringar samt rådge 

kunden om vilka investeringar kunden bör genomföra (Koyuncugil & Ozgulbas, 2012). 

Genom att identifiera och analysera risk har banken en möjlighet att bidra till att kunden 

undviker investeringar som hade påverkat företagets ekonomiska situation negativt.  
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3.5 Bankens nytta  

Ett proaktivt arbetssätt leder, som visas i figur 1, till kundnöjdhet eller kundnytta och 

därmed till nytta för banken. Oavsett om proaktivitet leder till kundnöjdhet eller kundnytta 

kan proaktivitet innebära en ökning av kundens intäkter eller en motverkan av förlust och 

därmed öka kundens vinst. En ökning av kundens vinst antas leda till en ökad vinst för 

banken, eftersom kunden då ökar sitt ekonomiska engagemang på banken (van Esterik-

Plasmeijer & van Raaij, 2017). En ökad vinst kan också bidra till ett växande företag vilket 

kan innebära ett behov och efterfrågan på fler banktjänster och produkter. Ett proaktivt 

arbetssätt kan även motverka att kunden gör förlust eller hamnar i betalningsproblem, vilket 

kunnat påverka bankens vinst (Koyuncugil & Ozgulbas, 2012). Betalningsproblem för 

kunden kan innebära svårigheter för banken att få betalt för de befintliga tjänster och 

krediter som kunden har. Förluster för kund kan också innebära att kunden efterfrågar färre 

tjänster och produkter vilket leder till minskade intäkter för banken. Att arbeta proaktivt 

kan därmed innebär stora fördelar för bankens nytta.   

  

Kundnöjdhet bidrar till trygghet och att kunden känner förtroende för banken, vilket är en 

avgörande faktor för att kunden ska placera hela sitt ekonomiska engagemang hos banken 

(van Esterik-Plasmeijer & van Raaij, 2017). För att banken ska kunna ta del av samtliga 

befintliga intäkter som kunden genererar är det viktigt att kunden placerar hela sin ekonomi 

hos banken, oavsett om det gäller inlåning, utlåning eller försäkringar. Har kunden placerat 

sitt ekonomiska engagemang på olika banker finns det en risk att ena banken tar en större 

del av affärer som innebär stora kostnader medan affärer med höga intäkter finns på en 

annan bank. För att banken ska få en överblick på kundens ekonomiska engagemang och 

ge behovsanpassade råd till kunden är det viktigt att kunden placerar hela sin ekonomi på 

en bank (van Esterik-Plasmeijer & van Raaij, 2017).  Att kunden är helkund bidrar i sin tur 

även till nytta för banken som då tar del av hela den vinst som kundens nuvarande 

ekonomiska engagemang medför. En kund som känner sig nöjd, trygg och har förtroende 

för banken är även mer benägen att placera framtida affärer hos banken. Är kunden helkund 

får banken därmed ta del av hela vinsten och inte konkurrera om kundens nya affärer med 

andra banker (van Esterik-Plasmeijer & van Raaij, 2017). I takt med att kunden växer och 
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ökar sin lönsamhet, ökar även banken sin intjäning eftersom kunden då efterfrågar mer 

service och fler tjänster.  

  

Proaktiv behovsanalys bidrar som tidigare nämnts till vinst, lönsamhet och expansion för 

kunden, men det bidrar även till en ökad lönsamhet och vinst för banken. Bankens vinst 

baseras till stor del på kundintäkter såsom avgifter och räntor, men intäkterna måste dock 

ställas i relation till de kostnader kundens engagemang medför (Jaworski & Kohli, 2006). 

Det som i slutändan är relevant för banken är den slutliga vinsten som fås av kundrelationen 

och det är vinsten som påverkar bankens resultat. Intäkter är en avgörande parameter för 

att uppnå vinst, men höga intäkter är endast relevant såvida intäkterna är högre än utgifterna 

(Jaworski & Kohli, 2006). Därför är det viktigt att fokus läggs på kunder med potential till 

hög vinst och att mindre fokus riktas till kunder med låg potential till vinst (Donkers & 

Verhoef, 2001). Genom profilering och segmentering av kunder kan banken arbeta 

strategiskt för att öka bankens vinst.  

  

Avslutningsvis beskriver figur 6 bilden som skapats kring proaktivit agerande från tidigare 

studier. Eftersom denna bild skapats med stöd av flertalet olika tidigare studier finns det en 

risk att denna inte alls stämmer överens med verkligheten. Att sammanslå flera olika 

slutsatser från flera olika studier och på så sätt skapa en ny helhetsbild kan både resultera i 

en modell som väldigt väl stämmer överrens med verkligheten, men den kan också resultera 

i en helhetsbild som missat viktiga faktorer i det proaktiva agerandet.   

  

Förväningarna på utfallet studien är att skapa en mer precis helhetsbild av proaktivitet. 

Risken är relativt stor att vi har missat viktiga detaljer i det proaktiva agerandet och genom 

intervjuer, insamling av empriri och analys av denna är förhoppningen att skapa en mer 

ofattande bild av proaktivitiet än den som skapats i teorin. Proaktivitet upplevs som ett brett 

begrepp som kan uppfattas på olika sätt och därför kan det vidare tänkas att proaktiviteten 

inte ser precis lika dan ut i verkligheten som den gör i teorin. Då proaktivitet kan ses som 

ett brett begrepp kan det även vara så att begreppet skiljer sig åt mellan respondenterna eller 

mellan bankerna, beroende på vilket sätt de arbetar med proaktivitet idag.   
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4. Empirisk metod  
 

  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de tillvägagångssätt som använts i studien för att 

insamla empiri. Vidare kommer insamlingens urval att redovisas. Slutligen kommer vi att 

redogöra för hur vi gått tillväga i analysmetoden.  

4.1 Datainsamlingsmetod  

Som nämns tidigare kommer en kvalitativ studie att genomföras för att förklara hur det 

proaktiva agerander sker i bank, vad som initierar detta och vad det slutligen leder till. 

Studien kommer att utgå ifrån tre fallstudier där tre banker kommer att undersökas för att 

få en djupgående förståelse om hur det proaktiva agerandet ser ut bland banker. 

Fallstudierna gör det möjligt att få en ingående och detaljerad förståelse om hur respektive 

bank agerar proaktivt (Denscombe, 2016). De två vanligaste kvalitativa 

datainsamlingsmetoderna är observation och intervju. Vi anser att intervju är den mest 

lämpliga datainsamlingsmetoden för denna studie eftersom syftet är att utvärdera den 

teoretiska modell som tagits fram och se hur väl den beskriver proaktivitet i verkligheten. 

Med intervju fås en djupare förståelse i ämnet och respondenterna ges en möjlighet att bidra 

med information och reflektioner som inte uppkommit via teorin.    

  

Det finns ett flertal metoder för att utföra intervjuer och för att fånga respondentens intryck 

och erfarenheter av proaktivitet i bank väljer vi att genomföra semistrukturerade intervjuer. 

Med utgångspunkt i breda frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor ökar 

möjligheten att vi får fram en beskrivande och förklarande bild av proaktivitet. Syftet med 

intervjun är att ta del av respondentens upplevelser och uppfattning av hur proaktivitet 

fungerar i bank och vi vill därför ställa öppna frågor. Vi vill undvika exakta, detaljerade 

frågor för att på så vis undvika att påverka respondentens svar. Med semistrukturerade 

intervjuer finns även möjligheter till att ställa följdfrågor, vilket kan användas för att få en 

mer beskrivande och tydlig bild av proaktivitet. Möjligheten till öppna svar är också en 

fördel i denna studie då synen på proaktivitet kan skilja sig åt beroende på respondentens 

yrkesroll och arbetsgivare.   
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4.2 Primär- och sekundärdata  

Insamling av data kan ske genom primärdata eller sekundärdata. Sekundärdata är data som 

tidigare har samlats in och sammanställts i olika sammanhang och syfte. Primärdata är data 

som inte finns tillgänglig och som behöver skapas via exempelvis intervjuer eller 

observationer (Denscombe, 2016). Vi kommer att använda oss av primärdata eftersom det 

inte finns någon tidigare data att tillgå som beskriver det studien undersöker. Genom att 

skapa primärdata finns det en möjlighet att noga undersöka proaktivitet och anpassa 

intervjuerna efter respondenternas svar. Detta ökar möjligheterna att skapa en rättvisande 

beskrivning av proaktivitet i bank.   

  

4.3 Urval  

Vår plan var att genomföra tre fallstudier för att undersöka hur banker arbetar proaktivt. 

Fallstudierna genomfördes genom att göra semistrukturerade intervjuer på tre olika svenska 

banker som finns med på lokal marknad i Kristianstadsområdet med omnejd.   

  

4.3.1 Val av bank  

Urvalet av banker har gjorts baserat på storlek, organisatorisk struktur och var kontoret är 

placerat. För att kunna göra trovärdiga jämförelser har vi utgått ifrån att det lokala kontoret 

ska finnas i närheten av Kristianstad. Baserat på dessa kriterier har vi valt tre banker att 

studera. Den första är en centraliserad storbank och det lokala kontoret är beläget i 

Kristianstad. Kontoret har 18 medarbetare och på grund av anonymitet kommer denna bank 

hädanefter att benämnas som ”Bank A”. Den andra banken vi studerat är en fristående 

sparbank i en närliggande mindre kommun. Kontoret har 21 medarbetare och kommer 

hädanefter att benämnas som ”Bank B”. Den tredje banken vi valt att studera är en starkt 

decentraliserad storbank och vi har valt att studera två kontor i denna bank, ett i Kristianstad 

och ett i Hässleholm. Dessa två kontor har sammanlagt 24 anställda, 14 på det ena kontoret 

och 10 på det andra. Hädanefter kommer denna bank att benämnas som ”Bank C”. Vi har 

medvetet valt att inte intervjua respondenter på en bank som är belägen längre bort från 

Kristianstad, som till exempel i Malmö eller Lund, för att undvika att likheter och skillnader 
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i vår analys ska bero på storleken på staden eller liknande skillnader på marknaden. Vi ville 

också bidra med en undersökning som riktar sig till den lokala marknaden som finns kring 

Högskolan Kristianstad, för att på så sätt öka användbarheten av vår uppsats till lokala 

banker.   

  

För att kunna se hur proaktivitet sker i olika banker har vi försökt välja banker som i övrigt 

skiljer sig åt till så stor del som möjligt. Bank A har valts på grund av den stora 

organisationen med en centraliserad struktur. Vi har valt Bank C för att kunna jämföra med 

en annan storbank som inte har denna struktur, utan som istället har en starkt decentraliserad 

struktur. På så sätt kan vi jämföra skillnader och likheter mellan två olika storbanker som 

arbetar och tar beslut på olika sätt. För att sedan kunna göra jämförelser med en mindre 

bank med en stark lokal förankring har Bank B valts. På så sätt är vår förhoppning att se 

skillnader och likheter i arbetet mot kund och den lokala marknaden, beroende på storlek 

och marknadskännedom.  

  

Vi har valt att intervjua respondenter på dessa tre banker för att kunna göra en trovärdig 

analys på hur proaktivt arbete ser ut i olika banker. Med dessa tre banker kan vi till stor del 

täcka in hur proaktivt arbete ser ut på stora delar av den lokala marknaden, eftersom dessa 

skiljer sig åt till stor del. För att kunna göra en mer rättvis bedömning hade vi behövt 

intervjua alla banker som finns på den lokala marknaden, men på grund av 

tidsbegränsningar är detta inte möjligt i denna studie. Tre olika banker väljs även för att 

öka studiens trovärdighet genom triangulering. Triangulering innebär att kombinera olika 

metoder, typer av data eller teoretiska perspektiv för att studera ett fenomen på ett mer 

objektivt och korrekt sätt jämfört med en studie som endast tar hänsyn till en parameter  

(Denscombe, 2016). Genom att studera hur proaktivt arbete ser ut på tre olika banker och 

därmed ta hänsyn till tre olika parametrar är vår förhoppning att kunna analysera och dra 

slutsatser som på ett trovärdigt sätt speglar verkligheten.   
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4.3.2 Val av yrkesroll  

I urvalet av de respondenter som intervjuats i dessa tre banker har främst hänsyn tagits till 

yrkesroll och därmed arbetsuppgifter för att ge en generell förklaring av hur proaktivitet 

används i bank. Eftersom vår studie riktar sig mot proaktivitet mot företagskunder har vi i 

urvalet av respondent endast intervjuat respondenter som på något sätt arbetar med 

företagskunder. För att få en så bred förklaring av proaktivitet som möjligt var vår ambition 

att intervjua tre personer med tre olika yrkesroller i den bank som undersökts.   

  

Vår förhoppning var att intervjua en chef på det lokala kontoret, antingen kontorschef eller 

företagsmarknadschef beroende på yrkestitlar inom företaget. Denna yrkesroll valdes för 

att få respondenternas perspektiv på hur ledningen resonerar kring proaktivitet och hur de 

förmedlar ett proaktivt arbetssätt till sina anställda. Yrkesrollen chef är vald för att få ett 

perspektiv på hur de tar del av hård och mjuk information och deras roll i hanteringen av 

informationsflödet. Denna yrkesroll kunde antas arbeta både med kontakt med bankens 

företagskunder samt med coachning och ledning i rådgivarnas och kontorets proaktiva 

arbete.   

  

Vår förhoppning var även att intervjua en företagsrådgivare eftersom denna har direkt 

kontakt med bankens företagskunder och att vi då kan studera hur proaktivitet hanteras 

närmast kund. Företagsrådgivaren är vald för att studera hur den tar del av 

informationsflödet från system, nätverk, chef eller på egen hand och hur proaktivitet sedan 

används till kund. För att sedan få en uppfattning om det fanns något annat sätt att arbeta 

med proaktivitet i banken jämfört med hur företagsrådgivaren och chefen arbetade var vår 

förhoppning att intervjua en annan yrkesroll som kunde sätta det proaktiva arbetet i 

perspektiv. Denna yrkesroll kunde exempelvis innebära någon som hanterade bankens 

informationssystem eller någon som var ansvarig för marknaden. För att få en bred syn på 

hur proaktivitet används i banken som studeras var därför förhoppningen att intervjua tre 

respondenter i varje bank, en företagsrådgivare, en chef samt en annan yrkesroll som också 

berörs av proaktivitet i sitt arbete på banken. Förhoppningen var alltså att intervjua totalt 

nio respondenter.  
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Av diverse skäl var det inte möjligt att intervjua alla de respondenter vi planerat. Dels 

berodde detta på tidsbegränsningar hos personalen vi hade förhoppningar om att intervjua, 

dels berodde det på att yrkesrollen som vi hade i åtanke inte var möjlig att kontakta eller 

inte fanns i banken. Respondenterna som intervjuades blev därmed följande:  

- Företagsmarknadschef i Bank A  

- Företagsrådgivare i Bank A  

- Företagsmarknadschef i Bank B  

- Företagsrådgivare i Bank B  

- Marknadsansvarig i Bank B  

- Kontorschef i Kristianstad i Bank C  

- Kontorschef i Hässleholm i Bank C  

  

Vår ursprungliga plan var att endast studera ett kontor i Bank C, men eftersom det var 

mycket hög arbetsbelastning för företagsrådgivarna vid tillfället som vi skulle intervjua, 

löste vi det på så sätt att vi intervjuade två kontorschefer istället. Eftersom dessa också 

träffade företagskunder fick vi in det material vi behövde och fick både perspektiv på hur 

arbetet sker med ledning och coachning samt kontakt direkt med bankens företagskunder.  

  

4.4 Operationalisering  

I operationaliseringen kommer förklaringar att ges till varför intervjufrågorna ställs, vilka 

svar vi hoppas på att få samt hur dessa kopplas till det som skrivits tidigare i uppsatsens 

teoretiska del. Några av de teoretiska begrepp som förekommer i uppsatsens teoretiska del 

kommer konkretiseras till frågor för att skapa möjligheter till djupare förståelse och analys. 

För att få perspektiv på hur proaktivt arbete används i olika yrkesroller och banker kommer 

frågorna till viss del anpassas efter den yrkesroll respondenten har. Beroende på 

respondentens svar kan frågor och följdfrågor också eventuellt anpassas under intervjuns 

gång för att på så sätt få ut svar som är relevanta för undersökningen. I denna 

sammanställning av samtliga frågor som ställts till respondenterna anges det efter varje 

fråga vilken respondent som frågan ställts till. Alla frågor är alltså inte ställda till alla 

respondenter. För att särskilja följdfrågorna åt från huvudfrågorna är det tydligt markerat 
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om frågan är en följdfråga. Eftersom dessa följdfrågor kan ha anpassats eller utelämnats 

under intervjuns gång är det även markerat att dessa är eventuella. Operationaliseringen är 

indelad i fyra underrubriker baserat på vilket område intervjufrågorna berör.  

  

För att förenkla har respondenternas yrkesroller förkortats till följande:  

Företagsmarknadschef = FMC  

Företagsrådgivare = FR  

Kontorschef = KC  

Marknadsansvarig = MA  

Nedan finns de frågor vi har ställt till respondenterna. Intervjuguiderna finns i bilaga 1, 2 

och 3. Ovanstående förkortningar placeras efter frågan inom parantes om den ställs till 

denna respondent.   

  

4.4.1 Profil  

1. Berätta kort om din karriär. (FMC, FR, KC & MA)  

2. (ev. följdfråga) Vilken är din yrkesroll idag? Vad arbetar du främst med? (FMC, 

FR, KC & MA).  

3. (ev. följdfråga) Hur länge har du arbetat med det? (FMC, FR, KC & MA)  

4. (ev. följdfråga) Hur många företagskunder är du ansvarig för? (FMC, FR & KC)  

5. (ev. följdfråga) Hur många medarbetare är du ansvarig för? (FMC & KC)  

Dessa frågor syftar till att ge en överblick över respondentens erfarenheter och nuvarande 

yrkesroll. Eftersom titlar kan variera beroende på arbetsgivare vill vi ha en närmare 

beskrivning av respondentens ansvarsområden och arbetsuppgifter. Målet är att få en 

uppfattning om respondentens erfarenhet av bankbranschen, erfarenhet av sin nuvarande 

roll och erfarenheter av andra eventuella roller i banken. För att få en uppfattning om 

respondentens arbetsuppgifter och ansvarsområden ställs frågor kring hur många 

företagskunder respondenten har samt hur många som respondenten är chef över. Vi ställer 

även dessa profilfrågor för att säkerställa att vi träffar rätt respondent som uppfyller de 

kriterier som vi haft i vårt urval.  
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4.4.2 Proaktivitet och informationsflöde  

6. Förekommer proaktivt arbete i din yrkesroll? Vad innebär det? (FMC, FR, KC & 

MA)  

7. (ev. följdfråga) På vilket sätt arbetar du proaktivt? (FMC, FR, KC & MA)  

För att få en uppfattning om hur respondenten arbetar med proaktivitet ställs dessa frågor. 

Eftersom arbete med proaktivitet förmodligen kan variera i olika yrkesroller och i olika 

banker vill vi få en överblick på hur detta arbete kan ske. Genom att respondenten får ge 

exempel på hur detta kan gå till är vår förhoppning att få en tydligare beskrivning och ett 

mer utförligt svar.  

8. Varför arbetar du proaktivt? (FMC, FR, KC & MA)  

9. (ev. följdfråga) Finns det någon anledning att agera proaktivt för att öka nyttan för 

banken? (FMC, FR, KC & MA)   

Vilka incitament finns till att arbeta proaktivt? I vår uppsats har vi bland annat nämnt att 

proaktivitet kan användas för att överträffa kundens förväntningar och bidra med insikter 

och råd som företagskunden inte var medveten om. Med hjälp av denna fråga vill vi se om 

även respondenten resonerar på detta sätt eller om det finns anledningar till att denna arbetar 

proaktivt som vi inte haft i åtanke. Om respondenten endast diskuterar kundens nytta av 

proaktivitet planerar vi att ställa följdfrågan om det finns några anledningar till att arbeta 

proaktivt för att öka nyttan för banken. Eftersom vi i vår teoretiska del diskuterar att nytta 

för kunden leder till nytta för banken och att det är bankens nytta som i slutändan är relevant 

för banken vill vi undersöka vad respondenten gör för att öka bankens nytta.   

10. Vilka kunder arbetar du proaktivt mot? (FMC, FR, KC & MA)   

11. (ev. följdfråga) Vad avgör om kunden kontaktas proaktivt eller inte? (FMC, FR, KC 

& MA)  

I vår teori diskuterar vi att det inte är möjligt att arbeta proaktivt mot samtliga kunder för 

att arbeta kostnadseffektivt och att det behöver ske en segmentering av kunderna. För att se 

hur respondenten och banken tänker och arbetar med detta ställs frågan om vilka kunder 

som kontaktas proaktivt och om resurserna begränsas. Vår förhoppning är att få en tydligare 
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bild över hur banken gör urval kring vilka som ska kontaktas och vilka som inte ska 

kontaktas proaktivt.  

12. Hur arbetar du när du inte arbetar proaktivt? (FMC, FR & KC)  

13. (ev. följdfråga) Vad skiljer de olika arbetssätten åt? (FMC, FR & KC)  

14. (ev följdfråga) Vilket av dessa sätt är det mest vanliga? (FMC, FR & KC)  

För att se motsatsen till det proaktiva arbetet vill vi veta hur respondenten arbetar reaktivt. 

Syftet med detta är vi ska kunna jämföra och analysera skillnader på ett proaktivt och ett 

reaktivt arbete. Vår förhoppning är även att kunna bedöma vilket som är vanligast av de 

olika arbetssätten och hur stor del av sin tid respondenten ägnar åt att arbeta proaktivt.   

15. Vad får dig att agera proaktivt mot dina kunder? Baseras beslutet på någon 

information som du får? (FMC, FR & KC)  

16. Hur tar du del av denna information? (FMC, FR & KC)  

Med dessa frågor vill vi få en översikt kring vilken information banken och rådgivaren har 

tillgång till när de ska arbeta proaktivt. Eftersom detta kan skiljas åt vill vi ställa öppna 

frågor så att vi kan förstå deras totala tillgång till information. Denna fråga bidrar också till 

en möjlighet att respondenten svarar kring annan typ av information som påverkar deras 

proaktiva arbete som vi inte tagit hänsyn till hittills.  

17. (ev. följdfråga) Har banken några system som ger information kring vilka 

företagskunder du ska kontakta? (FMC, FR & KC)  

18. (ev. följdfråga) Får du information från marknaden eller genom nätverkande som 

används i ditt proaktiva arbete?  (FMC, FR & KC)  

19. (ev. följdfråga) På vilka sätt använder du denna information?  (FMC, FR & KC)  

I uppsatsens teoridel diskuterar vi skillnaden mellan hård och mjuk information och vad 

dessa typer av information kan innebära. Med dessa frågor vill vi undersöka om dessa 

används i verkligheten, hur de används och om det finns stora skillnader i bankernas 

tillgång till hård och mjuk information. Vi vill också undersöka om det finns skillnader i 

arbetssättet beroende på yrkesroll och bank beroende på vilken information som finns att 

tillgå.   

20. Vilken information tar du del av som du kan använda för att arbeta proaktivt? (MA)  
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21. Hur förmedlar du vidare information du får kring marknaden? Vilken information 

kan detta vara? (MA)  

22. (ev. följdfråga) Vilken information tar du del av kan användas av företagsrådgivarna 

i sitt proaktiva arbete? (MA)  

Dessa frågor ställs till marknadsansvarig för att få respondentens perspektiv på vilken 

information som är viktig i dennes proaktiva arbete. Syftet är att se om det finns andra sätt 

att samla in information som kan användas för ett proaktivt arbetssätt jämfört med de sätt 

som KC, FMC & FR samlar in information på.   

23. Av den information som fås, hur avgör du att denna är relevant eller inte relevant? 

(FMC, FR, KC & MA)   

Med denna fråga vill vi undersöka hur urvalet av relevant eller inte relevant information 

sker. Vi vill se vad som krävs för att informationen ska förmedlas vidare till företagskund 

och hur detta avgörs.  

24. Finns det information som du saknar som hade underlättat ditt proaktiva arbete? 

(FMC, FR, KC & MA)  

Denna fråga ställs för att se om respondenten har behov av att förbättra eller underlätta sitt 

proaktiva arbete. Förhoppningen med detta svar är att få ut utvecklingspotential i det 

proaktiva arbetssättet och vad som krävs för att bli bättre.   

25. Hur går du tillväga när du arbetar proaktivt? Sker arbetet med proaktivitet i olika 

steg? (FMC, FR & KC)  

26. (ev. följdfråga) Är detta ett framtagit tillvägagångssätt från banken eller något du 

själv utformat? (FMC, FR & KC)  

27. (ev. följdfråga) Sker det proaktiva arbetet alltid i dessa steg eller varför kan det 

variera? (FMC, FR & KC)  

28. (ev. följdfråga) Finns det gånger ett proaktivt arbete avbryts? Vad kan det bero på?  

Med dessa frågor vill vi få en tydligare bild över hur det proaktiva arbetet fungerar. I vår 

uppsats har vi gjort tolkningen av teorin att proaktivitet kan ske i olika steg. Denna tolkning 

vill vi pröva i verkligheten och därmed ber vi respondenten beskriva hur denna arbetar 

proaktivt. För kunna analysera det proaktiva arbetssättet frågar vi kring de olika stegen i 

proaktivitet och om dessa steg alltid följs eller om det varierar och ser olika ut från fall till 
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fall. Vi undersöker även om det proaktiva arbetssättet kan avbrytas och därmed frångå 

arbetet i olika steg för att på så sätt kunna göra en mer ingående analys.   

29. Förmedlar du riktlinjer till dina medarbetare hur de ska arbeta proaktivt? (FMC & 

KC)  

30. Finns det någon uppföljning på hur rådgivare agerar proaktivt? Vad diskuteras då? 

(FMC & KC)  

31. (ev. följdfråga) På vilka sätt arbetar du för att förbättra dina medarbetares proaktiva 

arbete? (FMC & KC)  

Dessa frågor ställs till kontorschef och företagsmarknadschef för att se hur coachning och 

uppföljning sker kring rådgivarnas proaktiva arbete. På detta sätt vill vi se hur det proaktiva 

arbetet utvecklas, hur de lär sig av det proaktiva arbetet och se vilka krav och mål cheferna 

sätter. Vi är även intresserade av att se om det följs upp vilket proaktivt arbetssätt som är 

lönsamt och vilket som inte är det för att på så sätt analysera på vilket sätt det proaktiva 

arbetssättet utvecklas och anpassas.   

  

4.4.3 Kundnöjdhet, kvalitet på service, förtroende och lojalitet  

32. Hur tror du proaktivitet upplevs av kunderna? (FMC, FR & KC)  

Denna fråga ställs för att få en övergripande uppfattning om respondentens åsikt och 

erfarenhet kring hur kunden upplever bankens proaktiva agerande. Med denna fråga är vår 

förhoppning att respondenten kan reflektera igen över varför det är viktigt med proaktivitet. 

Detta för att respondenten ska ge anledningar till denna arbetar proaktivt och vad detta leder 

till. Frågan utgår från kundnöjdhet som i vår skapade modell är en följd av proaktivt arbete 

och denna fråga syftar till att närmare undersöka ett proaktivt arbetssätts påverkan på 

kundens känslor och upplevelser.   

33. Genomför banken några mätningar på hur nöjd kunden är? Vad frågar ni kunden 

kring då? (FMC, FR, KC & MA)  

Med denna fråga vill vi undersöka vilka mål och värderingar banken har kring kundens 

upplevelser av banken. Vi vill se vad som är viktigt för banken gällande exempelvis 

förtroende, lojalitet och kvalitet på service, som vi diskuterar i uppsatsens teoridel. Genom 
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dessa frågor är vår förhoppning att dessa begrepp tas upp och att eventuellt andra mått som 

är relevanta för kundnöjdhet tas upp. Med så pass öppna frågor är risken är stor att svaren 

på dessa frågor inte kommer ge exakta svar på det vi efterfrågar och därför ställer vi även 

fler frågor senare gällande dessa områden. Om banken har någon aktuell kundundersökning 

att dela med sig av kommer vi även be om att få ta del av denna.   

34. På vilket sätt arbetar du för att förbättra företagskundens upplevelser och intryck av 

banken? (MA)  

Vi vill med denna fråga undersöka hur marknadsansvarig arbetar för att stärka marknaden 

och kundernas intryck av banken. Eftersom vi i uppsatsens teoridel diskuterar att bankens 

image till stor del påverkar kundnöjdhet och förtroende vill vi undersöka hur banken arbetar 

med detta.   

35. Hur arbetar du med kundnöjdheten bland dina företagskunder? (FMC, FR & KC)  

Denna fråga syftar till att ge en förklaring hur banken arbetar med kundnöjdhet och vad de 

gör för att skapa, behålla och öka kundnöjdheten. Vi vill se om detta görs genom att arbeta 

proaktivt, som vi bygger vår modell på, eller om de kan uppnå detta på något annat sätt.   

36. (ev. följdfråga) Hur arbetar du för att behålla viktiga kunder? (FMC, FR, KC & MA)  

37. (ev. följdfråga) Tenderar dina/kontorets kunder att förbli lojala? Sker det ofta 

förändringar i din/kontorets kundstock? (FMC, FR & KC)  

Dessa frågor avser företagskundens lojalitet mot banken, som är en del av modellen vi 

skapat. Vi vill se hur banken arbetar proaktivt för att behålla viktiga kunder och vad som 

påverkar kundens benägenhet att förbli kund i banken.  

38. (ev. följdfråga) Hur arbetar du för att behålla och öka företagskundens förtroende 

för dig som rådgivare? (FR)  

Med denna fråga vill vi veta mer ingående hur rådgivaren arbetar för att behålla och öka 

kundens förtroende. Förhoppningen är att svaret kommer bidra med en närmare förklaring 

kring om proaktivitet används för att öka förtroendet eller om det finns andra arbetssätt som 

rådgivaren använder. Vi vill se vad rådgivaren anser påverka kundernas förtroende och hur 

arbetet kan förbättras.   

39. Hur arbetar du för att öka bankens företagsaffärer och locka nya kunder? (MA)  
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För att få en tydligare bild av hur den marknadsansvariges arbete ser ut för att locka nya 

kunder och öka bankens nytta ställs denna fråga. Vi vill undersöka om och på vilka sätt 

detta sker proaktivt för att på så sätt analysera hur banken kan arbeta för att öka bankens 

nytta och därmed intjäning.  

4.4.4 Minskade kostnader samt ökade intäkter och vinst  

40. Vad är vanligt att du ger råd kring i din rådgivning till dina företagskunder? (FMC, 

FR & KC)  

41. (ev. följdfråga) Genomför du analyser på dina företagskunders svaga och starka 

sidor? På vilket sätt? (FMC, FR & KC)  

42. (ev. följdfråga) Arbetar du med att rådge kunder hur de kan minska sina kostnader? 

Hur? (FMC, FR & KC)  

43. (ev. följdfråga) Arbetar du proaktivt för att hjälpa kunden undan finansiella 

problem? Hur? (FMC, FR & KC)  

44. (ev. följdfråga) Arbetar du med att rådge kunder hur de kan öka sina intäkter och 

sin vinst? (FMC, FR & KC)  

45. Har proaktivitet någon inverkan på kontorets resultat? (FMC & KC)  

46. (ev. följdfråga) Kan du se någon skillnad på resultatet beroende på vilket sätt 

rådgivarna arbetar?) (FMC & KC)  

Med dessa frågor vill vi se hur rådgivaren genomför företagskundens behovsanalys och på 

vilket sätt denna behovsanalys används som information för att rådge kunden. Vi vill se hur 

banken och rådgivaren arbetar aktivt med att öka kundnyttan och vi vill se hur detta sker 

proaktivt och/eller reaktivt. Om respondenten inte ger svar som visar denna skillnad 

kommer vi därmed ställa ytterligare följdfrågor. Kundnyttan berör minskade kostnader, 

ökad intjäning och vinst samt att hjälpa kunden undan finansiella problem. Dessa aspekter 

av kundnytta har samtliga lyfts fram i uppsatsens teoridel. Slutligen ställs en fråga för att 

avgöra om cheferna kan se någon inverkan på företagsrådgivarnas proaktiva rådgivning 

och agerande. Detta för att avgöra om det proaktiva arbetet har någon direkt ekonomisk 

inverkan på kontorets resultat och därmed bankens nytta, på det sätt som vi diskuterar i 

uppsatsens teoridel.  

47. Har ditt arbete någon inverkan på företagskundens finansiella resultat? (MA)  
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48. (ev. följdfråga) Kan ditt arbete vara till hjälp för att identifiera nya affärsmöjligheter 

för företagskunden? (MA)  

49. (ev. följdfråga) Kan ditt arbete vara till hjälp för att motverka förlust för 

företagskunden? (MA)  

För att få ett perspektiv på hur proaktivt arbete kan se ut i olika yrkesroller ställs dessa 

frågor till marknadsansvarig. Vi vill se om det finns andra sätt att öka kundnyttan på än 

genom rådgivning som diskuterats tidigare.   

50. Varför är det viktigt för banken att ha nära relationer med era företagskunder? (FMC 

& KC)   

51. (ev. följdfråga) Varför är det viktigt för företagskunden att ha en nära relation till 

banken? (FMC & KC)  

Dessa frågor syftar till att förklara bankens viktiga del av företagskundens värdekedja, 

vilket diskuteras tidigare i uppsatsen. Vår förhoppning är att få svar kring vad som är viktigt 

i relationen mellan företagskund och bank och vad de båda kan bidra med för att öka 

varandras nytta och affärer.  

  

4.4.5 Kritisk reflektion  

I utformningen av intervjufrågorna ville vi skapa frågor som gjorde att vi fick en djupare 

förståelse av proaktivitet. Därför utformade flertalet av frågorna så öppet som möjligt för 

att respondenten skulle kunna bidra med sina egna tankar och refletioner kring hur denna 

arbetade med proaktivitet. Vi var också medvetna om att proaktivitet kunde tänkas 

förknippas med flera olika områden om frågorna ställdes för generellt och att då intervjun 

inte skulle leda till svar som skulle kunna kopplas till de områden vi diskuterat i den 

teoretiska referensramen.   

  

Med en semistrukturerar intervju hade vi därmed möjligheten till att styra intervjun i den 

riktning vi planerat om respondenten skulle börja diskutera annat som inte ansågs relevant 

för undersökningen. På grund av detta skapade vi intervjufrågor inom samtliga områden 

som skulle kunna tänkas beröra samtliga delar av bilden som skapats kring proaktivitet i 



42  

  

den teoretiska referensramen. Vi förberedde följdfrågor för att kunna föra diskussionerna 

vidare om respondenten inte gav ett mer omfattande svar.   

  

Då vi studerar intervjuguiderna framstår det som att antalet frågor är väldigt stort och att 

tidsramen för att hinna diskutera dessa frågor djupgående är för liten. Intervjuguiderna var 

dock utformade på så sätt att vi hade formulerat övergripande huvudfrågor och följdfrågor 

för att kunna leda diskussionen vidare i den riktning vi önskade. Samtliga frågor kunde 

dock ändras, tas bort eller vidareutvecklas under intervjuernas gång beroende på 

respondentens svar. Det kan tänkas vara svårt att få djupgående svar som ger djupare 

förståelse, men efter reflektionen efter intervjuerna var att det var tur att vi hade så pass 

många frågor förberedda. Respondenternas svar på huvudfrågorna, som var frågorna som 

ställdes mest öppna med utrymmer för reflektion, gav mer övergripande svar kring ämnet. 

Det var först då följdfrågorna som vi utformat i förväg ställdes som respondenterna 

diskuterade ämnet mer på djupet. Kanske kan det vara så att respondenten då fick möjlighet 

att reflektera närmare kring ämnet och att våra följdfrågor öppnade upp för vidare tankar 

och svar.   

  

Även om antalet frågor till synes kan anses vara många för tidsramen på 60 minuter per 

intervju var detta inte känslan vi hade under intervjuerna. Respondenterna hade god tid på 

sig att reflektera och utvecka sina svar och vi hade möjlighet till att ställa följdfrågor tills 

dess att respondenten kände att den inte hade mer att tillägga. Intervjuerna kändes inte på 

något sätt stressade och respondenterna hade möjlighet att beskriva sin bild kring 

proaktivitet. Vår slutliga reflektion är att intervjuerna gav tillräckligt ingående svar för att 

vi skulle kunna skapa en djupare förståelse för proaktivitet som var inom ramarna för denna 

undersökning.  

  

För att skapa en ännu djupare förståelse kring proaktivitet och dess påverkan hade vi både 

behövt genomföra fler och längre intervjuerna. Inom ramarna som gavs för denna 

undersökning hade det inte varit möjligt tismässigt att varken intervjua många fler 

respondenter eller att ha längre intervjuer med varje respondent. Det hade inte heller varit 
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möjligt att be respondenterna om längre intervjuer, då de redan hade ett tidspressat schema 

där 60 minuter var den maximala tiden de kunde avsätta för undersökningen.   

  

Vidare hade även undersökningens intervjufrågor med fördel kunnat baserats på frågor från 

tidigare studier för att veta att frågorna som ställdes var relevanta att ställa. Att få inspiration 

och stöd från sedan tidigare prövade intervjufrågor hade bidragit med en trygghet kring att 

rätt frågor ställdes. Som nämnts tidigare var dock flertalet tidigare undersökningar inom 

proaktivitet kvantitativa och vi kunde därmed inte finna någon kvalitativ studie med 

intervjufrågor som skulle vara relevanta för denna undersökningen. Hade vi haft tillgång 

till redan prövade frågor inom området hade därmed intervjufrågorna kunnat tänkas vara 

av högre kvalitet än de frågor vi ställde.  

4.5 Analysmetod  

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet i analysen av empirin. Detta beskrivs för att skapa 

förståelse kring hur arbetssättet har sett ut och för att förenkla för läsaren att förstå 

bakgrunden till de tolkningar vi har gjort i analysen.   

  

Inledningsvis har samtliga intervjuer transkriberats och sammanställts. Detta har gjorts för 

att göra det enklare för oss att gå tillbaka i efterhand och se exakt vad respondenterna sagt 

och vem som har sagt vad. Det har också gjorts för att tydliggöra och få en bild över 

respondenternas svar för att sedan kunna använda dessa som citat i analysen. Vi har därefter 

sammanställt intervjuerna och antecknat generella uppfattningar kring varje respondents 

svar samt antecknat generella uppfattningar kring samtliga svar i berörd bank. Dessa 

sammanställningar har vi gjort för att få en överblick över samtliga intervjuer i varje bank. 

Dessa sammanställningar har underlättat arbetet med att identifiera mönster och tolkningar 

som respondenterna inte uttryckt ordagrant och med hjälp av dessa har vi kunnat skapa en 

helhetsbild över intervjuernas helhet och därefter gjort generella tolkningar.   

  

För att sedan strukturera analysen av transkriberingarna har vi skapat ett analysschema (se 

bilaga 1) som innehåller de centrala teoretiska begrepp som det teoretiska avsnittet baserats 
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på. Dessa centrala begrepp är begrepp som diskuterats i uppsatsens teoretiska avsnitt, såsom 

informationsflöde, kundnöjdhet, kundnytta och bankens nytta. Centrala begrepp i 

analysschemat är även de underkategorier som även dessa har diskuterats i uppsatsens 

teoretiska del, såsom exempelvis ”data-mining”, lojalitet och kvalitet på service. 

Transkriberingarna har sedan gåtts igenom en åt gången och svar som beskrivit något av 

dessa centrala begrepp har placerats in på rätt plats. Exempelvis kan vi se i analysschemat 

(bilaga 1) följande citat från Respondent 2  

Jag försöker oftast att hitta något som är speciellt för deras verksamhet och framföra 
detta till dem. Vissa kanske har vuxit väldigt snabbt och då finns det ofta 

växtvärksproblem som banken kan komma in och hjälpa till med. Jag vill visa dem 
att jag verkligen har satt mig in i er verksamhet och försökt att förstå er. Man försöker 
hitta något som man kan hjälpa kunden med som gör att båda får en intjäning. Även 
råd kring kommande investeringar. Hur ska dem möjliggöra dessa investeringar. Få 
dem att fundera över försäkringar och pensionsavsättningar både för sig själva och 
deras personal. Effektiva rutiner kring betalningar så att det fungerar smidigt. Det är 
många som har det ineffektivt system när det gäller betalningen. (Respondent 2)  

  

I citatet kan vi identifiera att respondenten diskuterar kundnytta och därför har citatet 

placerats in i temat Kundnytta. Vidare kan vi se att agerandet sker proaktivt då rådgivaren 

identifierar kundens behov och bidrar med råd baserade på kundens behov. Därmed 

placeras citatet in i kategorin Proaktivt agerande. I nästa steg bestäms koden för den 

transkriberade texten. Denna ser vi som en förtydligande text som sammanfattar vad citatet 

handlar om. Detta citas ges koden Ge förslag för att underlätta för kund och för att skapa 

nytta för kundens verksamhet.   

  

På detta sätt har vi gått igenom den transkriberade texten och letat efter citat som kan 

beskriva något av de centrala begreppen. Vi har alltså även skapat tema för samtliga 

centrala begrepp: informationsflöde, kundnöjdhet, kundnytta och bankens nytta samt för 

samtliga underkategorier såsom: lojalitet, förtroende, kvalitet på service, ökade intäkter och 

vinst, ”data-mining”, mjuk information och så vidare (se bilaga 1). På så sätt har vi 

identifierat de svar som berör de begrepp som diskuteras i det teoretiska avsnittet och 

därmed kunnat jämföra empirin med teorin.   
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Några av citaten omfattar dock flera olika teman, då respondenterna diskuterat flera olika 

begrepp på samma fråga. I citatet ovan kan vi exempelvis se att respondenten förutom 

kundnytta diskuterar bankens nytta.   

Man försöker hitta något som man kan hjälpa kunden med som gör att båda får en 
intjäning  

Denna del av citatet hade därmed kunnat placeras under temat Bankens nytta, men för att 

inte ta citatet ur sin kontext har vi valt att placera hela citaten i det tema som de till största 

del tillhör. I analysen av empirin kommer dock citat användas inom andra teman än det som 

diskuteras om detta närmare kan beskriva hur agerandet ser ut. Det innebär alltså att 

ovanstående citat skulle kunna användas för att främst beskriva att agerandet för att öka 

kundnyttan sker proaktivit, men också för att beskriva att agerandet sker proaktivt för att 

öka nyttan för banken.   

  

Då vi sammanställde insamlad empiri fann vi även att respondenterna diskuterade vad som 

påverkade möjligheterna till graden av aktivitet, vilket inte har diskuterats i uppsatsens 

teoretiska del. Dessa citat passade alltså inte riktigt in i de teman som skapats från 

begreppen i det teoretiska avsnittet, utan de berörde något nytt som vi inte tagit hänsyn till 

tidigare. Vid sammanställningen insåg vi att dessa begrepp var centrala för respondenterna 

och att dessa till stor del närmare förklarar möjligheterna till proaktivt agerande. Till dessa 

begrepp skapades därför följande nya teman: Konkurrens, Lönsamhet, Kunskap, Risk, Tid, 

Förberedelse, Effektivitet, Administrativa arbetsuppgifter och Säkerheter. 

Kategoriseringen skedde på samma vis som tidigare nämnt och graden av aktivitet 

bestämdes för citaten samtliga citat beskrev kortfattat i koden. Det slutliga analysschemat 

finns i bilaga 1 och detta har änvänds återkommande i den empiriska analysen för att då 

den insamlade empirin har sammanställts, analyserats och tolkats.  

 

5. Empirisk analys  
 

  

I detta kapitel presenteras empirin från de tre fallstudier som genomförts. Denna empiri 

kommer vidare att analyseras med hjälp av modellen som skapats i den teoretiska 
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referensramen (se figur 6). Med hjälp av den empiri som samlats in kommer slutligen 

ändringar göras på modellen, för att den på ett bättre sätt ska återspegla verkligheten.   

  

Nedan följer en kort sammanställning av respondentens profil. På grund av anonymitet 

kommer respondenterna benämnas som ”Respondent 1” upp till ”Respondent 7”. 

Sammanställningen syftar till att ge en överblick över vilken respondent som arbetar på 

vilken bank, respondentens yrkesroll, respondentens erfarenhet av bankbranschen och 

antalet företagskunder respondenten har för att få en uppfattning kring hur många kunder 

respondenten är ansvarig för. Respondentens erfarenhet tas med eftersom detta kan tänkas 

ha en påverkan på det proaktiva arbetssättet, men också för att respondenter med längre 

erfarenhet antas ha varit med om en utveckling av det proaktiva arbetssättet. Eftersom 

erfarenheten kan påverka respondentens syn på proaktivtet tas denna med.  

  
Tabell 1. Sammanställning av respondenter.  

  

  

Strukturen på analysen följer inte samma struktur som teoriavsnittet. Då analysschemat 

skapades (se bilaga 1) fann vi faktorer som påverkade graden av aktivitet som vi inte tagit 

hänsyn till i uppsatsens teoretiska del. Vi fann att dessa faktorer var avgörande för vilken 

grad av aktivitet som agerandet skedde i och därför kommer dessa lyftas fram före 

kundnöjdhet, kundnytta och bankens nytta. Från den följande empiriska analysen har även 

en ny modell skapats som baserats på en analys av empirin med en grund i teorin. Strukturen 
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på detta kapitel kommer därmed följa den nyskapade modellen (se figur 22) och inte 

modellen som skapats i teoriavsnittet (se figur 6).  

  

5.1 Begreppet proaktiv  

Den svenska bankbranschen befinner sig idag i förändring. I takt med en digitalisering i 

samhället ändras kundernas behov och efterfrågan, vilket medför att även banken behöver 

förändras. Kontanthantering och manuell hantering av vardagliga bankärenden har de 

senaste åren genomgått stora förändringar. I takt med att kunderna ges möjligheter att 

hantera stora delar av sina ärenden på egen hand genom till exempel bankomat, 

internetbank eller mobila applikationer minskar även behovet att få personlig hjälp med 

dessa mer vardagliga ärenden. Detta medför att bankens reaktiva arbete automatiseras och 

att mindre tid och resurser behöver ägnas åt personlig hjälp för att lösa problem och ärenden 

som kunden nu har möjlighet till att lösa på egen hand.  

  

I den teoretiska referensramen diskuteras reaktivt och proaktivt arbete och skillnaden 

mellan dessa. Utifrån teorin antas bankarbetet innebära både reaktivt och proaktivt arbete, 

där reaktivt innebär att vänta på att kunden hör av sig och tillämpa åtgärder därefter. I 

genomförda fallstudier på tre olika banker visade det sig att det fanns andra sätt att arbeta 

än reaktivt och proaktivt. Det framkom också att respondenterna hade en annan innebörd 

av begreppet proaktivitet än det som presenterats tidigare i uppsatsen. Samtliga 

respondenter beskriver att proaktivitet är en viktig del i deras arbete och att stort fokus 

ligger på att kontakta företagskunderna som de är ansvariga för. Beskrivningen av deras 

proaktiva arbete stämmer dock inte helt överens med den beskrivnig som ges i 

teoriavsnittet. I teoriavsnittet innebär proaktivitet att förekomma kunden och presentera 

möjligheter eller lösningar till problem som kunden ännu inte visste att den hade. Det 

proaktiva arbetet hos respondenterna innebär däremot till stor del att kontakta befintliga 

kunder, stämma av kundens nuvarande situation och behålla en nära relation. Respondent 

3 beskriver i intervjun på vilket sätt proaktivt arbete förekommer i hans yrkesroll.    

Ja det kan se lite olika ut. Det kan vara så att vi till exempel tycker att det har gått 

lite för lång tid sedan vi träffade en kund senast. Då tar vi en kontakt med kunden av 
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den anledningen. Detta gör vi för att vi vill hålla kontakten med kunden samt för att 

uppdatera oss om hur det går för kunden. (Respondent 3)  

  

Förutom att kontakta befintliga kunder och behålla en nära relation till dessa beskriver 

Respondent 2 att proaktivt arbete även innebär att kontakta nya kunder, presentera banken 

och visa intresse för kundens verksamhet.  

Proaktivitet är en ganska stor del i mina arbetsuppgifter. Speciellt med tanke på att 

jag har en liten kundstock. Därför måste jag införskaffa nya kunder. Väldigt mycket 

nätverkande. Detta för att man ska få folk till att känna igen en. När något händer så 

söker de upp oss i så fall. Det kan till exempel vara att ringa kallt ut till nya kunder 

och fråga om jag får komma ut och visa vad banken har att erbjuda. Mina befintliga 

kunder ringer jag 1–2 gånger om året och ser hur läget är och ser ifall de behöver 

något. Gör återkopplingar till dem för att se hur det har blivit. (Respondent 2)  

  

Då vi bedömer att dessa arbetssätt inte till fullo återspeglar den beskrivning av proaktivitet 

som framställts tidigare i det teoretiska avsnittet delar vi i upp empirin kring 

respondenternas arbete i tre kategorier: reaktivt, aktivt och proaktivt. Detta presenteras i 

nedanstående figur som en stigande grad av aktivitet, där reaktivt är det minst aktiva 

arbetssättet och proaktivt är det mest aktiva arbetssättet.  

  

 

Figur 7. Tre olika arbetssätt i bank.  

  

Ett reaktivt arbetssätt innebär att rådgivaren agerar efter problemet uppstått för 

företagskunden. Detta innebär att rådgivaren väntar på att företagskunden själv ska höra av 

sig och att först då hjälper kunden att lösa deras problem eller behov. Ett aktivt arbetssätt 

innebär att respondenten på egen hand kontaktar kunden i syfte att öka kundnöjdhet, 

kundnytta eller bankens nytta, alltså det som respondenterna till stor del anser är proaktivt 

arbete. Detta innebär att rådgivaren arbetar aktivt genom att på egen hand kontakta kunden, 

men endast för att ha en nära kontakt och se till att kunden förblir nöjd och inte i syfte att 

förekomma kundens behov och erbjuda bättre anpassade lösningar. Ett proaktivt arbetssätt 

fortsätter vi tolka som det arbete där rådgivaren förekommer kunden och erbjuder lösningar 

till problem och möjligheter som kunden inte var medveten om, vilket också förekommer i 
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respondenternas arbetssätt. För att illustrera hur olika faktorer påverkar eller påverkas av 

de tre olika arbetssätten kommer analysen av empirin framställas i olika figurer. De faktorer 

där vi kan finna empiriskt underlag för att visa hur agerandet påverkar och i vilken grad det 

påverkar kommer att framställas i figurer. I de fall där vi inte funnit tillräckligt med 

empiriskt underlag för att kunna visa hur agerandet sker kommer ingen figur att skapas och 

analysen kommer då endast ske verbalt.   

  

5.2 Informationsflöde  

I den teoretiska referensramen diskuteras tre olika typer av informationsflöden som kan 

tänkas användas i bankens  proaktiva agerande. Det presenteras att informationsflöden 

bidrar till ett proaktivt agerande och att informationen används som grund i de råd och 

lösningar som rådgivaren sedan presenterar till företagskunden. Det innebär alltså att det är 

informationen som fås via informationsflödet som leder till det proaktiva arbetet. De olika 

typerna av informationsflöden som presenteras är ”datamining”, ”early warning system” 

och mjuk information.  

  

Empirin visar att ”data-mining” används i samtliga tre banker och att detta verktyg används 

frekvent för att kontakta kunden aktivt eller proaktivt. Systemet skiljer sig åt mellan 

bankerna men i grunden är det ett system där rådgivaren kan selektera kunder i olika 

grupper. Selekteringen kan exempelvis ske genom indelning i befintliga tjänster, tjänster 

som saknas och olika nyckeltal vilket ger indikationer på att kunden bör kontaktas.   

  

”Data-mining” i Bank B innebär ett system som heter ”CAT” där rådgivaren på egen hand 

går in och selekterar kunder eller kundgrupper som denna är intresserad av att kontakta. 

Respondent 4 beskriver att han använder detta systemet för att arbeta proaktivt.  

Detta verktyg kan man använda genom att man selekterar ut individer efter en viss 

produkt eller tjänst. Man kan då selektera och se vilka kunder som exempelvis inte 

har en försäkring och därifrån jobba proaktivt mot dem, med att erbjuda den. 

(Respondent 4)  
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Även Bank A använder ett system med ”data-mining” frekvent. Inom banken kallas detta 

”Att Göra Listan” och det är ett verktyg som listar kunder som banken selekterat som 

viktiga kunder att kontakta. Detta system används ofta av Respondent 2 och är en viktig 

källa till hennes proaktiva arbete.   

Både på befintliga och nya kunder har vi ett CRM verktyg. Verktyget på befintliga 

kunder visar både affärstips och leasing. Detta kommer upp till mig som en notis att 

jag kan ta kontakt med dem. [...] Det är som en lista med vad som skall göras. Det 

finns en uppföljning där 70 procent ska ha gjorts varje månad. (Respondent 2)  

  

Empirin visar att ”early warning systems” inte används i den utsträckning som teroin visar. 

I det teoretiska avsnittet beskrivs ”early warning systems” som ett system som identifierar 

riskprofiler, riskindikationer och varningssignaler genom ett finansiellt övervakande 

system. I Bank B finns det till viss del system som varnar då indikationer finns att 

företagskunden är påväg mot finansiella problem. Mycket av uppföljningen och 

identifieringen av problem ligger dock i rådgivarens och kontorets händer. I samtliga tre 

banker används system från UC med bevakning på företagskundernas kreditengagemang 

som används som stöd i bevakningen av kontorets utlånade kapital. Respondent 3 beskriver 

att verktygen från UC bidrar till att identifiera potentiella problem och att rådgivaren sedan 

har ansvar att kontrollera statusen för kunden och eventuellt arbeta proaktivt för att undvika 

kreditförlust.   

Vi jobbar tillsammans med UC. Där kan man få signaler om bolagen. Får vi lite 

oroväckande signaler så tar vi kontakt med kunden och ser över vad som har hänt. 

Finns det någon naturlig förklaring eller är man inne i en svår tid. (Respondent 3)  

  

Verktygen från UC används främst för att hålla koll på befintligt utlånat kapital. I det 

teoretiska avsnittet berörs även ”early warning systems” som ett verktyg som kan 

identifiera affärsmöjligheter som bidrar till att rådgivaren kan arbeta proaktivt. I den 

insamlade empirin kan vi till viss del se indikationer på att verktyget används på detta sätt.  

Löpande info kommer från UC. Om det har hänt något eller om bokslut är avklarat. Har 

de bytt revisor och många andra saker. Man får en ranking därifrån som visar företagets 

resultat. Detta kan vara en indikation på att ta kontakt med kunden. [...] Vi tittar både på 

UC och bokslut och gamla siffror. Ställer frågor utifrån det. Säger de att de har problem i 

kassan kan vi räkna fram och se vart deras svaghet ligger. (Respondent 4)  
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Slutligen berör det teoretiska avsnittet informationsflödet i form av mjuk information. I 

teorin beskrivs mjuk information som information som fås via lokal kännedom om 

marknad, bransch och företag samt information som kan fås från nätverkande och sociala 

sammanhang. I empirin kan vi se att mjuk information är en viktig del i  

informationsflödet för samtliga banker. Kännedom kring marknad, bransch och företag är 

avgörande i skapandet av en nära relation och är viktigt för att rådgivaren ska kunna ge 

kundanpassade, situationsanpassande och givande råd. Det är även viktigt för krediterna 

som ges ska vara finansiellt hållbara.  

  

Bank B är speciellt inriktade på att ha en stor lokal kännedom, vilket kan bero på att de är 

en lokal fristående sparbank som till stor del är beroende av att ha en nära relation och stor 

kunskap om både marknad och kunder. Att den mindre lokala sparbanken skulle vara i 

större behov av lokal kännedom diskuterades även i uppsatsens teoretiska del. Det kan 

därmed finnas en koppling mellan behovet av lokal kännedom och storlek på bank.  

Respondent 3 beskriver samverkan med kommunen som en viktig del i arbetet.   

Här tror jag att det skiljer sig mycket mellan oss och andra banker. Vi är ju en 

fristående sparbank och det innebär att vårt verksamhets område är vår kommun. 

Många medarbetare bor i kommunen eller i gränsområden. Man är delaktig i 

föreningsliv och i olika näringslivsråd. Vi är väldigt aktiva och är med i det som 

händer här i kommunen, i olika näringsliv och på möten som det gäller att vi deltar 

i. Vi har hela tiden bra koll på vår marknad. Jämförelse med huvudkontor i 

Stockholm som har Sverige som arbetsområde har inte lika bra lokalkännedom som 

oss. (Respondent 3)  

  

Empirin visar att det finns en koppling mellan tillgång till informationsflöde och graden av 

aktivitet. Ju mer och ju bättre information som fås från informationsflödet, desto mer 

benägen är rådgivaren att agera proaktivt. Vi kan också se att det är just informationsflödet 

som i de flesta fall får rådgivaren att agera proaktivt. Informationen som finns att tillgå 

fyller syftet med proaktiviteten, alltså att bidra med ny information och nya lösningar till 

företagskund. Detta illustreras därför på följande vis.   
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Figur 8. Informationsflödets påverkan på graden av aktivitet.  

  

I empirin har vi funnit att informationsflödet ligger till grund för att det proaktiva agerandet 

ska påbörjas och för att rådgivaren ska tillgå information som kan vara användbar för 

företagskunden. Användningen samt tillgången av olika typer av information skiljer sig åt 

något mellan de tre olika bankerna. Den centraliserade banken har exempelvis större 

tillgång till anpassade system med hård information som till stor del används i deras 

proaktiva agerande, medan den lokala fristående sparbanken till större del använder sig av 

mjuk information i form av lokal marknadskännedom samt kundkännedom i deras 

proaktiva agerande.   

  

5.3 Påverkan på arbetssättet  

I empirin har vi likt i teorin funnit att grunden i det proaktiva agerandet är 

informationsflödet, alltså tillgången till information som sedan kan förmedlas genom råd 

till företagskunden. I empirin har vi dock även funnit att det kan finnas andra faktorer som 

kan påverka i vilken grad agerandet sker. Dessa faktorer är konkurrens, lönsamhet, 

kunskap, risk och tid. Vidare har vi funnit att faktorn tid utgörs av följande tre faktorer: 
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förberedelse, effektivitet och mängden administrativa uppgifter. Dessa samtliga faktorer 

kommer därför beskrivas och analyseras nedan.   

  

5.3.1 Konkurrens  

Då kunden inte besöker banken lika ofta nu som förr, till stor del beroende på ändrad 

hantering av vardagliga ärenden, och kontakten minskar mellan rådgivare och kund finns 

det en stor risk att relationen försämras. Detta innebär att banken och rådgivaren till större 

del behöver kontakta kunden på egen hand om de vill ha en nära, aktiv relation med kunden. 

Respondent 4 menar att det till stor del är rådgivarens ansvar att hålla en nära relation med 

kunden och att det krävs att han hör av sig till kunden för att ha ett långsiktigt samarbete.   

Mina kunder är väldigt sociala så de tycker det är bra att banken hör av sig. I mindre 

bank så vill man ha en nära relation. Man har hört från kunder man tagit över att de 

säger att deras tidigare bank aldrig har hört av sig. Det är något som man aldrig vill 

höra. (Respondent 4)   

  

Samtidigt menar flertalet respondenter att de behöver kontakta sina kunder eftersom 

konkurrensen på marknaden är väldigt hög. Insamlad empiri visar en tydlig koppling mellan 

graden på konkurrens och graden av aktivt agerande. Ju högre konkurrens på marknaden 

och ju bättre kunden anses vara desto större anledning finns det för konkurrenterna att 

kontakta kunden.   
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Figur 9. Konkurrenssituationens påverkan på graden av aktivitet  

  

Tre respondenter är helt eniga. De menar att konkurrensen är så hög att kunden väljer den 

bank som visar intresse. Detta kan bero på att kunden känner sig mindre viktig om den inte 

blir kontaktad samt att den känner sig smickrad av uppmärksamhet från annat håll. De 

menar också att om konkurrensen om en kund eller bransch är lägre är även behovet mindre 

till att kontakta kunden aktivt. De beskriver detta arbete som proaktivt. Vid jämförelse med 

den teoretiska tolkningen av begreppet proaktivt kan vi dock inte se i insamlad empiri att 

det nuvarande arbetssättet kan klassas som proaktivt. Snarare skulle vi beskriva denna 

process som aktiv. Skulle arbetssättet varit proaktivt hade det krävts att respondenten 

kontaktat kunden i syfte att erbjuda en lösning som kunden inte förväntat sig. Nu sker 

arbetet snarare på det sätt att respondenten kontaktar kunden aktivt för att hålla en nära 

relation och för att säkerställa att kunden är nöjd. Respondenterna beskriver 

konkurrenssituationens påverkan med deras arbetssätt på följande vis.  

Om man bara sitter på kontoret och väntar på att kunden ska höra av sig så är det 

väldigt lätt att kunden går andra vägar. Vi vill att vi ska vara ett självklart val för våra 

kunder. När de har en fråga som rör bank på något sätt så vill vi att dem ringer till 

oss först. För att kunden ska känna så måste vi ligga på att vårda relationen med 

kunden. Gör vi inte detta blir vi bara en i mängden och då kan kunden likagärna ringa 

någon annan. (Respondent 3)  
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Det går inte att vänta på kunderna detta eftersom det alltid finns någon annan som är 

där och tar kunderna annars. Det är en dragkamp. De som visar intresse får oftast 

kunden. Man kan inte sitta och vänta på kunden i sin kammare. (Respondent 4)  

  

Det är så lätt att man tappar sina kunder ifall man inte har bra relationer. Det är många 

konkurrenter som står bakom dörren och är redo att ta ens kunder ifall man inte 

vårdar dem väl och kontaktar dem proaktivt. (Respondent 1)  

  

Sammanfattningsvis har vi i den insamlade empirin funnit att graden av aktivitet till viss 

del beror på den rådande konkurrenssituationen. Med en högre konkurrens på marknaden 

krävs det att banken arbetar i större grad proaktivt än när konkurrenssituationen är lägre. 

Vi kan dock endast se att konkurrenssituationen bidrar med ett aktivt arbetssätt i nuläget 

och att kunden till stor del kontaktas för att behålla den relation som finns mellan kund och 

rådgivare. Det är viktigt för respondenterna att de är säkra på att kunden känner sig sedd 

och hörd och de anser att en nära kontakt med kunden ökar chanserna för en långsiktig 

relation. Vi kan inte se några indikationer på att företagskunderna kontaktas proaktivt i den 

befintliga konkurrenssituationen, men respondenterna nämner att de tror att konkurrensen 

kommer öka framöver och att det blir allt mer viktigt för rådgivaren att arbeta mer proaktivt.   

  

Vidare beskriver även teorin att konkurrensen har en inverkan på proaktiviteten. Ellis,  

Michaely och O’Hara (2011) beskriver att den pågående konkurrenssituationen till stor del 

styr hur aktivt kunden kontaktas. Ju högre risken är att förlora kunden, desto mer aktiv är även 

rådgivaren att kontakta kunden. I studien som har genomförts beskriver författarna att graden 

av aktivitet också till viss del styrs av intjäningen hos kunden. Detta på grund av att 

konkurrensen kring dessa kunder är som störst och att de därför också kräver en närmare 

kontakt än med en kund med lägre intjäning.   

5.3.2 Lönsamhet  

Arbetssättet kan även bero på hur lönsam kunden är för banken. Insamlad empiri visar en 

koppling mellan hur lönsam kunden är och hur aktiv rådgivaren är mot denne. Eftersom det 

finns begränsat med tid och resurser i banken är det viktigt att arbetssättet är 

kostnadseffektivt, vilket beskrivs i det teoretiska avsnittet. Ett urval kring vilka kunder som 

ska bearbetas aktivt eller proaktivt måste därför ske. Respondenterna beskriver i 
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intervjuerna några av de kriterier de vanligtvis utgår ifrån i sin analys kring vilka kunder 

som ska kontaktas. Eftersom urvalen kan skilja en del mellan fall till fall beskrivs främst 

de generella parameterna som de tar ställning till.   

Ju större intjäning och möjlighet en kund har desto oftare har vi kontakt med dem. 

Har man en mindre verksamhet så är man inte lika aktiv med att arbeta proaktivt mot 

dem. De har inte heller behovet av att bli kontaktade så ofta. Jag har frågat de mindre 

bolagen hur ofta de vill bli kontaktade och de anser att max två gånger per år vill de 

bli uppringda. (Respondent 2)  

  

På samma sätt menar Respondent 7 att det inte är möjligt att kontakta alla kunder. Att 

kontakta för små bolag ökar inte bankens lönsamhet. Möjlig intjäning är då inte tillräckligt 

stor i förhållande till nerlagd arbetstid. Detta resonemang har även förts i uppsatsens 

teoretiska del. Även om banken arbetar för att öka kundnöjdhet eller kundlojalitet så agerar 

banken ur ett vinstsyfte och allokerar resurser dit det finns möjlig ökad vinst och lönsamhet. 

Kopplingen mellan hur lönsam kunden anses vara och graden av aktivitet kan beskrivas i 

följande figur. Även här anses arbetssättet vara aktivt då respondenterna kontaktar kunden 

på eget initiativ. Ingen av respondenterna beskriver ett proaktivt arbetssätt som görs i syfte 

att erbjuda en tjänst eller lösning som kunden inte själv efterfrågat för att öka lönsamheten.  

  

  

Figur 10. Lönsamhetens påverkan på graden av aktivitet.  
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I urvalet av vilka nya kunder som kontaktas aktivt och vilka som kontaktas reaktivt tas det 

hänsyn till företagskundens finansiella situation och potentiell intjäning och vinst.  

Man kan även arbeta proaktivt utifrån nya kunder med hög lönsamhet och intjäning. 

De kommer upp i vår lista med dem faktorerna. Oftast är det soliditet vi tittar mycket 

på. Kunder med låg soliditet kontaktar vi generellt inte. Kunder med under 20% 

soliditet brukar vi inte att vara intresserade av. (Respondent 1)  

  

Även Respondent 6 resonerar på detta sätt. Han menar att de i första hand kontaktar 

potentiella kunder som är lönsamma och har starka kassaflöden och balansräkningar. Nya 

kunder som inte visar speciellt stark ekonomi är inget de kontaktar proaktivt, utan de 

kunderna söker sig på egen hand till banken.  

  

Sammanfattningsvis finns det förutom konkurrens ytterligare en orsak som påverkar 

arbetssättet och det är hur lönsam företagskunden är för banken. Ju viktigare kunden är, 

desto viktigare är det även för rådgivaren att denna kontaktas aktivt. Kontaktas denna kund 

inte aktivt finns det här störst risk att kunden byter bank. De företagskunder som påvisar 

bäst finansiell situation, resultat och verksamhet är även de kunder som är mest attraktiva 

för konkurrenterna att ta över. Vi kan inte heller här se att rådgivarna arbetar proaktivt på 

grund av att de är lönsamma kunder för banken, utan endast att arbetet sker aktivt.  

  

Vidare har vi inte kunnat finna någon ny teori som närmare beskriver lönsamhetens 

påverkan på graden av aktivitet. Ellis, Michaely och O’Hara (2011) beskriver dock som 

tidigare nämnt i sin undersökning att kunder som medför störst intjäning är de som 

konkurrensen är hårdast om. Detta innebär vidare att en hög intjäning från kunden leder till 

ökad lönsamhet. Därför kan det samtidigt tolkas som att Ellis, Michaely och O’Hara (2011) 

beskriver att även graden av hur lönsam kunden är för banken påverkar graden av proaktivt 

agerande.   

5.3.3 Kunskap  

Som nämnt tidigare visar empirin att informationsflödet utgör grunden i det proaktiva 

agerandet, då det är utifrån denna information som råd ges. För att kunna analysera om 

denna information kan vara användbar för företagskunden krävs det dock kunskap och 
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erfarenhet hos rådgivaren. För att informationen ska vara användbar krävs det alltså ett 

avgörande kring vilken information som är intressant, vilken kund det är intressant för samt 

hur denna information kan användas för att bidra med nytta. Empirin visar alltså att de råd 

som banken och rådgivaren har möjlighet att förmedla proaktivt kan till stor del vara 

beroende på rådgivarens kompetens och erfarenhet.   

  

Flera respondenter menar att de inte vill ge råd kring något som anses vara företagsledarens 

ansvar och kunskapsområde. Möjligtvis kan detta bero på en osäkerhet där rådgivaren 

saknar tillräckligt med kunskap kring branschen och företaget. Det kan möjligtvis också 

bero på att rådgivaren inte vill sticka ut och framstå som att denna kan mer kring företaget 

än företagsledaren och på så sätt bidra till en missnöjd kund. Detta leder till att rådgivarens 

arbetssätt i nuläget inte har möjligheten att vara fullt proaktivt när det gäller att ge råd kring 

företaget och dess verksamhet.  

Vi kan inte vara experter på varje område. Utan kunden har bra kännedom om detta 

själv bäst, men vi framför fortfarande våra idéer. (Respondent 3)  

  

Direkta råd kring hur kunden kan minska sina kostnader är svårt att säga men man 

lyfter hellre en diskussion med dem om det. Det är jättesvårt för mig att säga det till 

företagen. De är bättre insatta i det själva. (Respondent 7)  

  

I den insamlade empirin finner vi att rådgivaren stundtals undviker att ge råd kring 

företagets verksamhet, deras svagheter och styrkor samt kring företagets utmaningar och 

möjligheter. Empirin visar att detta endast undviks när rådgivaren känner att 

företagskunden har större kunskap på området än vad rådgivaren och banken har. Arbetet 

sker då till största del aktivt och reaktivt. Empirin visar att rådgivaren vill endast ge råd på 

områden som den behärskar och kan bättre än kunden. I analysschemat (se bilaga 1) kan vi 

se att när rådgivaren känner att den har större kunskap på området än företagskunden arbetar 

rådgivaren ofta proaktivt och bidrar med råd kring hur företagets affär kan utvecklas och 

förbättras. Detta exempelvis vara råd kring bättre anpassade banktjänster samt mer 

effektiva rutiner och betalningslösningar. Rådgivarens grad av aktivitet då rådgivaren har 

större kunskap än företagskunden kommer beskrivas närmare under kommande kapitel som 

berör kundnytta.   
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När kunskapen är lägre än företagsledarens arbetar rådgivaren mer reaktivt och rådger först 

då företaget efterfrågar hjälp. I empirin kan vi dock se en skillnad när banken ser en risk att 

förlora sitt kapital. När banken vill undvika kreditförluster är rådgivaren mer benägen att 

arbeta proaktivt än när syftet endast är att förbättra kundens situation genom att öka 

kundnyttan, även om rådgivaren inte har den kunskap som den önskar. Respondent 7 

beskriver kunskapsnivåns påverkan på mellan arbetssättet.  

Det är inte så att vi går in och säger gör inte såhär. För att vi inte har kompetensen i 

deras dagliga arbete. Vi kan utgå ifrån deras siffror och därifrån visa svagheter och 

siffror. Då kan de gå hem och fundera över hur de ska göra. Det ska gå väldigt långt 

in ifall vi ska gå in och peta på sådana saker. Ifall det är nära en konkurs så kan vi 

göra det men detta händer väldigt sällan. De vet bättre om sin egen verksamhet vilket 

gör att vi inte kan gå in på den fronten. Vi har inte den kompetensen att gå in och 

argumentera för de sakerna. (Respondent 7)  

  

Detta resonemang leder till följande figur. Ju högre kunskap rådgivaren har kring ämnet, 

desto större del av arbetet sker proaktivt. Dock kan det även initieras proaktivt arbete om 

kunskapsnivån är låg ifall banken riskerar kreditförlust, men då läggs fokus på att öka 

kunskapsnivån i det precisa fallet för att kunna undvika kreditförlust vilket leder till att även 

kunskapsnivån här är hög då det proaktiva arbetet sker.   
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Figur 11. Kunskapsnivåns påverkan på graden av aktivitet.  

  

Det proaktiva agerandet beror till stor del på hur mycket kunskap rådgivaren har kring 

företaget jämfört med företagsledaren. Då rådgivaren anser att företagsledaren har större 

kunskap sker arbetet istället aktivt eller reaktivt. Det kan som tidigare nämnts bero på att 

rådgivaren inte vill framstå som att denna kan mer kring företaget än företagsledaren och 

på så sätt bidra till en missnöjd kund. På grund av detta anser respondenterna att det är 

avgörande att vara väl insatt i ämnet och i kundens verksamhet för att råden ska vara 

kunskapsbaserade om de väl ges till företagskunden. Rådgivaren ger därmed inga råd kring 

områden som denna känner sig osäker om.  

  

Att respondenterna inte ger råd i situationer där denne har längre kunskap än 

företagsledaren är enligt Campbell. A (2003) väldigt vanligt. Hon beskriver även att det är 

viktigt att ha hög kunskap kring kunden och dess verksamhet för att behålla relationen. I 

sin vetenskapliga studie beskriver hon att kunderna efterfrågar och förväntar sig att 

rådgivaren ska ha stor kunskap kring verksamheten och dess styrkor och svagheter. Om 

inte rådgivaren är påläst finns risken att företagskunden inte får tillräckligt med rådgivning 

jämfört med vad denna hade kunnat få hos en konkurrent och att risken då är stor för att 

kunden byter bank. I både empirin och i teorin kan vi se hur viktigt det är att rådgivaren är 

påläst kring både bankens produkter och kundens verksamhet för att kunna leverera 
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proaktiv rådgivning. Sker inte agerandet proaktivt innebär detta en ökad risk för att förlora 

kunden och därmed bankens intjäning på denna.   

  

5.3.4 Risk  

Den insamlade empirin visar en tydlig koppling mellan rådgivarens arbetssätt och den risk 

företagskundens kreditengagemang medför. Då flera respondenter framför att 

kreditförluster är den dyraste utgiftskällan arbetar de med ständig uppföljning på de 

kreditengagemang som medför med hög risk för banken. Respondent 4 förklarar att ju 

större kreditengagemang med hög risk, desto mer arbetar rådgivaren proaktivt mot denna 

företagskund för att förstå på hur verksamheten fungerar. Respondenterna berättar också 

att de kunder som har mindre kreditengagemang med mindre risk inte kontaktas lika ofta.   

Om det är årlig prövning på krediterna så tittar man vart det finns mest risk och 

kontaktar dem för att se så allt är okej. Man bara stämmer av rutinerna med företaget 

så att allt är bra. De företag med stora krediter arbetar vi extra med då det är dyrt för 

banken att förlora dem. (Respondent 4)  

  

Om företagets verksamhet visar goda resultat finns det inte lika stor anledning till att arbeta 

proaktivt som om företaget visar sämre resultat. Om verksamheten visar goda resultat sker 

som tidigare nämnts arbetet aktivt med årliga uppföljningar och en nära kontakt. Visar 

verksamheten däremot sämre resultat ökar incitamentet att agera proaktivt. Proaktiviteten 

beror till stor del på hur hög risken för kreditförlust är i nuläget. Om kunden är nära konkurs 

och banken riskerar kreditförlust ökar proaktiviteten för att motverka att förlust sker.   

Om en kund hamnar i obestånd. Där vill vi ha en ökad proaktivitet. Detta eftersom 

man inte vill att kunden lämnar banken. Då vill vi snabbt få tag på kunden och träffa 

den. Kunden ska känna att banken inte är farlig utan ett stöd. Nu kan vi tillsammans 

hjälpa varandra så att det blir bra. Det är viktigt i sådana lägen att man träffas detta 

utifrån min erfarenhet. (Respondent 3)  

  

Riskens påverkan på graden av aktivitet visas i följande modell. Ju högre risk för 

kreditförluster kundengagemanget innebär, desto högre är incitamentet att arbeta proaktivt. 

Är risken relativt låg sker det istället årliga uppföljningar, vilket kan tolkas som ett aktivt 

arbetssätt där rådgivaren bjuder in företagskunden till ett möte för att stämma av läget.   
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Figur 12. Riskens påverkan på graden av aktivitet.  

  

Hurvida rådgivaren agerar proaktivt eller inte beror sammanfattningsvis också till stor del 

på hur stor risken är för banken. Ju större risk engagemanget innebär, desto mer agerar 

rådgivaren proaktivt. Detta beror till stor del på att kreditförluster är en av de dyraste 

kostnaderna för banken och i slutändan agerar banken trots allt ur ett vinstsyfte.  

  

5.4.3 Tid  

Som tidigare nämnts kan rådgivarens kunskapsnivå vara avgörande för i vilken grad 

företagskunden kontaktas proaktivt. Detta leder till att rådgivaren till största del kontaktar 

företagskunden proaktivt om denna kan erbjuda bättre lösningar genom nya produkter eller 

tjänster från banken. Empirin visar att kunskapen kring företagets verksamhet ofta är lägre 

och att rådgivaren därför undviker att ge råd kring hur företagsledaren kan förändra 

företagets verksamhet eller ledning. Att rådgivaren inte kan bidra med råd kring 

verksamheten kan också bero på att rådgivaren har begränsade möjligheter tidsmässigt att 

skapa denna kunskap för att kunna bidra med relevanta råd i rätt tid.  
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Med en kundstock på 300-500 företagskunder finner Respondent 4 begränsningar med att 

ha tid att finna relevant information som han sedan kan förmedla till kund. Detta beror på 

det stora antalet kunder, stora mängder information och på att varje bransch och kund är 

olika. Den information och kunskap som skapas om en bransch är i många fall olika 

användbar beroende på företagskundens situation trots att det gäller samma bransch.   

Hittar jag något som generellt är nyttig för kund så absolut presenterar jag detta för 

kunden. Nu senaste har mjölkpriset gått upp. Men de är lika snabba om inte snabbare 

på att ta del av den informationen. Eftersom det är mycket information så måste man 

selektera denna information, men det är svårt att göra det då det finns så stora 

mängder information. Man måste ta hänsyn till ifall det passar kunden. Mycket 

handlar om att känna kunden och branschen. Alla jobbar olika. (Respondent 4)  

  

I empirin kan vi se ett mönster kring tidsbrist och proaktivt arbete med att ge råd kring 

företagens verksamhet. Respondent 1 beskriver att hon i ett fall ifrågasatt 

företagsledningen, hur företaget presterar och ekonomiansvariges kompetens för att på så 

sätt kunna bidra med relevanta råd för kunden. I detta fall arbetar respondenten i högsta 

grad proaktivt och hon har stor kunskap kring företaget, dess ledning och verksamhet. 

Denna respondent har uppskattningsvis två kunder som hon ansvarar för. Respondent 4 

arbetar däremot sällan proaktivt genom att ge råd kring företagets verksamhet eftersom han 

anser att företagsledaren har större kunskap än honom på detta område. Han menar att det 

finns så mycket information att han har svårt att avgöra vilket som är relevant eller inte för 

sina kunder. Detta kan förklaras med att han har uppskattningsvis 300–500 företagskunder 

och därmed betydligt fler kunder att skapa specialistkunskap om.   

  

Till viss del kan skillnaden i antalet företagskunder bero på befattning och bank, 

Respondent 1 är företagsmarknadschef på en centraliserad bank och Respondent 4 är 

företagsrådgivare på en lokal fristående sparbank, men det indikerar på en skillnad i 

möjlighet att ha tid för att samla in tillräckligt med kunskap för att ha möjlighet att agera 

proaktivt.   

  

Kopplingen mellan tiden som krävs att skapa tillräckligt hög kunskap för att ge goda råd 

och graden av aktivitet illustreras i följande figur. Även om det finns indikationer på ett 
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mönster mellan antalet företagskunder och graden av aktivitet, hade det krävts mer empiri 

för att kunna säkerställa denna koppling. På samma sätt hade det också krävts mer empiri 

för att kunna säkerställa att befattningen eller bankers organisation har en påverkan på 

graden av aktivitet.  

  

Figur 13. Rådgivarens tillgång till tid och dess påverkan på graden av aktivitet.  

  

Att skapa tillräckligt med kunskap för att agera proaktivt tar enligt respondenterna mycket 

tid. Ju mer tid de har till att öka kunskapen, desto mer proaktivt sker arbetet. Eftersom det 

är mer tidskrävande att skapa tillräckligt hög kunskap kring företaget än det är för att skapa 

tillräckligt hög kunskap kring bankens egna produkter, arbetar rådgivaren i större grad 

proaktivt då den förmedlar råd kring behov av förändrade eller nya produkter än den gör 

när det gäller förändringar i företagets verksamhet. Tiden som krävs för att agera proaktivt 

och ge kunskapsbaserade råd till företagskunderna utförs vidare av tre faktorer: 

förberedelse, effektivitet och mängden administrativa uppgifter. Även dessa faktorer har 

inte diskuterats i uppsatsens teoretiska del utan är faktorer som framstått som viktiga i 

sammanställningen av det empiriska materialet i analysschemat (se bilaga 1).  

  

5.4.3.1 Förberedelse  

Tiden som läggs ner i att skapa tillräcklig kännedom kring kundens verksamhet samt kring 

bankens produkter utgörs av mängden av förberedelse. Förberedelse är en viktig del i 
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arbetet för att öka nyttan för banken genom att träffa rätt kunder och vara tillräckligt påläst. 

Det första steget i förberedelsen är att undersöka om företagskunden är intressant för 

banken att kontakta. En analys av företagets ekonomiska situation och deras verksamhet är 

en viktig del i arbetet, speciellt då det gäller en potentiell ny kund. Respondent 2 och 

Respondent 6 är eniga om att förarbetet är en viktig del av arbetssättet.   

Vid nya kunder så är det mycket research man måste göra först och främst så att man 

känner sig bekväm med det bolag som man vill jobba med. Jag går in och kollar på 

nyckeltal, bokslut och deras egna hemsidor.  Man tittar över detta och skapar en bild 

om hur det ser ut. Jag tittar även på Google så att det inte kommer upp några 

konstigheter. (Respondent 2)  

  

Sen är också proaktivitet på nya kunder att man gör research och tittar på bokslut. 

Man gör en analys av ett företag innan man kontaktar företaget och ser därifrån ifall 

man vill göra affärer eller inte med dem. Sen är det att man knackar på eller frågor 

om man får träffas. Man skapar en kontakt för att möjliggöra nya affärer. 

(Respondent 6)  

  

Nästa steg i förberedelsen för rådgivaren är att öka kunskapen och förståelsen för 

företagskundens verksamhet och bransch. Respondent 4 beskriver att förarbetet är en viktig 

del i arbetssättet för att företagskunden ska känna förtroende och anse att rådgivaren är 

trovärdig i de råd som ges. I uppsatsens teoretiska del diskuteras att proaktivitet innebär att 

identifiera behov hos företagskunden som denna inte visste att den hade. Arbetssättet som 

Respondent 4 använder sig av tolkas ske på detta sätt. Genom att analysera företagskundens 

verksamhet och identifiera företagets styrkor och svagheter har rådgivaren en möjlighet att 

presentera lösningar till behov som kunden inte själv visste den hade. Hans arbetssätt tolkas 

därmed som proaktivt.  

Har man gjort sitt grundliga arbete så kan man arbeta proaktivt och visa för kunden 

att man är insatt. Förarbeten kan vara att man identifierar kundens behov och vad 

som är speciellt för kunden. (Respondent 4)  

  

Utifrån insamlad empiri kan vi se att graden av förberedelse påverkar graden av 

proaktivitet. Då förberedelsen innehåller analys för att avgöra om banken vill ta in en ny 

företagskund antas arbetet ske aktivt. Rådgivaren analyserar då aktivt om den potentiella 

nya företagskunden kommer bidra med nytta för banken och tar därefter beslut om kunden 

ska kontaktas eller inte. Hade arbetet skett reaktivt hade rådgivaren inte själv kontaktat en 
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ny potentiell kund utan hade då väntat på att kunden skulle hört av sig på egen hand. När 

Respondent 4 däremot gör förberedelser genom att analysera företaget och dess verksamhet 

i syfte att identifiera befintliga och framtida behov sker arbetet istället proaktivt. 

Förberedelsen påverkan på arbetssätt visas i figuren nedan. Empirin visar att ju högre grad 

av förberedelse som sker, desto mer proaktivt blir arbetssättet.   

  

  

Figur 14. Förberedelsens påverkan på graden av aktivitet.  

  

5.4.3.2 Effektivitet  

Att genomföra noggranna förberedelser medför också att arbetet kan ske mer effektivt och 

därmed med en högre grad av proaktivitet. Empirin påvisar att rådgivarna gärna träffar sina 

företagskunder under perioder då rådgivaren har mindre att göra för att planera och 

förbereda inför perioder som är mer hektiska.  

Det är tideffektivt för banken och kunden. Har du träffat dina kunder när du har 

mindre att göra så kan du ställa frågan om de har något på gång inför de kommande 

månaderna. Detta gör att man redan där och då kan ta ett kreditbeslut. Med detta 

proaktiva arbetssätt kan man minska risken att kunden kommer in under en hektisk 

period. Ofta vill kunden ha sina krediter om 3 dagar men detta fungerar inte alltid. 

Man vill undvika att göra kunden missnöjd. Med proaktivitet kan man minska ”ad 

hoc” sakerna som uppkommer. Ju mer proaktiv man är desto mer möjlighet har 

man till att planera sitt arbete. (Respondent 2)  
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Respondent 2 beskriver detta arbete som proaktivt, men eftersom arbetet innebär att fråga 

om företagskundens kommande affärer och framtidsplaner tolkas detta arbete mer som 

aktivt. Att kontakta företagskunderna under mindre hektiska perioder möjliggör däremot 

ett mer aktivt och kanske proaktivt arbete. Empirin visar därmed rådgivarens effektivitets 

påverkan på graden av aktivitet.  

  

Figur 15. Effektivitetens påverkan på graden av aktivitet.  

  

5.4.3.3 Administrativa arbetsuppgifter  

Att arbeta proaktivt är dock inte möjligt i alla lägen. Den största svårigheten med att arbeta 

proaktivt i nuläget beskriver respondenterna som tidigare nämnts vara begränsningar med 

tiden. Den insamlade empirin visar flera orsaker till detta. En anledning är pågrund av den 

förändring som skett i deras arbetssätt de senaste åren. Tidigare bestod en större del av 

arbetet reaktivt och kunderna skötte en större del av sina ärenden inne hos rådgivaren på 

banken. Idag består arbetet inte lika mycket av reaktivt arbete i kontakten med 

företagskunderna, men reaktivt arbete utgör fortfarande en stor del av arbetet. Samtigt som 

det reaktiva arbetet har minskat i form av att kunderna inte hör av sig på egen hand har de 

interna administrativa arbetsuppgifterna ökat. Med en ökning i regelverk som bland annat 

kräver mer dokumentering än förut av rådgivarens råd och avrådan till kunden ökar det 

reaktiva arbetet. Detta tolkar vi inte som att respondenterna menar att det administrativa 

arbetet är reaktivt, utan som att det bidrar till minskade möjligheter till att arbeta proaktivt. 

Med begränsningar i tid och ökade administrativa uppgifter hanteras de reaktiva 
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arbetsuppgifterna i första hand för att hjälpa kunden då den behöver hjälp. Detta arbete är 

nödvändigt för att möta kundens förväntningar och behålla kundnöjdheten. Dock blir 

följden att det inte finns tid att arbeta proaktivt eftersom rådgivaren prioriterar att lösa de 

ärenden som kommer in.    

  

Respondenterna beskriver att arbetet till stor del består av reaktivt arbete, även om de skulle 

vilja arbeta mer proaktivt.   

Tidsmässigt är det mer reaktivt än proaktivt. Jag skulle säga ungefär 70–30, det är 

betydligt mer internt än proaktivitet. Medarbetarna har nog lite mer att arbeta 

proaktivt i sina roller då jag har hand om en hel del coachning och uppföljning i deras 

proaktiva arbete. (Respondent 6)  

  

Det ingår mycket reaktivt jobb som jag får gilla läget. Jag skulle vilja lägga mer tid 

på proaktivt än vad jag gör i dagsläget. Med tanke på de nya regelförändringar som 

skett har det påverkat vår bank till att vi fått allt mer reaktivt arbete. [...] Jag tycker 

inte att jag saknar någon information som får mig att arbeta proaktivt utan det handlar 

bara om att ha tid att vara det. (Respondent 7)  

  

I den insamlade empirin kan vi se att tidsbrist på grund av administrativt arbete påverkar 

graden av proaktivitet. Respondent 7 indikerar på att hon har informationen att kunna arbeta 

proaktivt och delge kunden denna information, men att hon ibland saknar tiden till att kunna 

agera proaktivt i den grad hon önskar. Denna koppling visas i följande figur. Ju mer 

administrativt arbete som finns, i desto större grad sker arbetet reaktivt. Har rådgivaren lite 

administrativt arbete, alltså mer tid till övriga arbetsuppgifter, sker det proaktiva arbetet i 

större utsträckning.  
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Figur 16. Mängden administrativt arbetes påverkan på graden av aktivitet.  

  

Sammanfattningsvis visar empirin att mängden av förberedelse påverkar graden av 

aktivitet.  Desto mer tid rådgivaren har lagt på förberedelse, desto högre är graden av 

proaktivitet. Förberedelse är även en viktig del av att skapa kunskap kring företagets 

verksamhet och för att på så sätt ge proaktiva råd till företagskunden som slutligen kan leda 

till att skapa nytta för banken.  

  

En annan faktor som påverkar graden av aktivitet är hur effekivt rådgivaren arbetar. Genom 

att aktivt kontakta kunder då arbetsbelastningen är mindre och planera sitt arbete kan 

rådgivaren arbeta tidseffektivt. Att arbeta tideffektivt kan förutom att leda till en högre grad 

av proaktivt agernade även leda till en ökad intjäning för banken. I nuläget sker detta arbete 

till största del aktivt, eftersom respondenterna beskriver att de kontaktar sina 

företagskunder i syfte att stämma av deras framtidsplaner och behov.   

  

Den främsta faktorn som medför tidsbegränsningar är det ökade administrativa arbetet. Med 

bland annat ökade dokumenteringskrav ökar det reaktiva arbetet eftersom kunderna som på 

egen hand kontaktar banken ofta prioriteras före kunderna som rådgivaren vill kontakta 
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proaktivt. I empirin kan vi att ökade administrativa arbetsuppgifter leder till en lägre grad 

av proaktivt agerande. Vidare kan även en ökad mängd administrativt arbete tänkas minska 

bankens nytta, då mindre tid kan ägnas åt att proaktivt kontakta bankens företagskunder.  

  

5.3 Kundnöjdhet  

I uppsatsens teoretiska avsnitt diskuteras att proaktivitet leder till ökad kundnöjdhet. Genom 

att överträffa kundens förväntningar och skapa mervärde för kund skapas en hög 

kundnöjdhet som i sin tur leder till långsiktiga och lönsamma relationer. I empirin 

identifieras indikationer på att graden av aktivitet har stor inverkan på kundnöjdheten.   

  

Respondent 6 menar att det är viktigt att arbeta proaktivt för en hög kundnöjdhet bland 

bankens företagskunder. Han menar att kunderna är kärnan i verksamheten och en nära 

relation med bankens företagskunder är avgörande för både banken och kunden att kunna 

utvecklas och växa.   

Proaktiviteten ökar kundnöjdheten bland våra befintliga kunder. Har vi dem glada 

och nöjda så får vi dem att vara kvar i vår bank. Nöjda kunder går hand i hand med 

lönsamheten vilket gör att vi måste få våra kunder till att vara nöjda. [...] Det 

viktigaste för oss är närhet och nära relationer. Vi tror att ifall vi känner våra kunder 

och förstår deras verksamhet så kan vi hjälpa varandra mycket enklare. Detta leder 

till nöjd kund, bra lönsamhet och låga kreditförluster. (Respondent 6)  

  

Samtidigt menar Respondent 3 att kundnöjdheten ökar då rådgivarna agerar aktivt och 

kontaktar kunden och visar intresse.   

Men om man tittar på förbättringspotential så såg vi att fast än att vi som bank tycker 

att vi är proaktiva så var det ändå ett önskemål att vi ska vara ännu mer proaktiva. 

Man märker att kunderna vill att vi ska ringa ut till dem på vårt intresse. (Respondent 

3)  

  

Eftersom respondenterna till största del antas kontakta kunder för att visa intresse och hålla 

en nära kontakt i syfte att öka kundnöjdheten bedöms arbetssättet till största del vara aktivt. 

Respondent 6 indikerar dock ett proaktivt arbete genom att kontakta kund i syfte att förstå 

kunden och verksamheten i syfte att enklare kunna hjälpa varandra och uppnå lönsamhet 
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för båda parter. Övergripande menar respondenterna att detta arbete är en viktig del i att 

öka kundnöjdheten, men också för att förbättra upplevelsen, kvaliteten på servicen och 

lojaliteten. Vi kan därmed se en koppling mellan kundnöjdhet och graden av aktivitet. Ju 

högre grad av aktivitet, desto högre blir också kundnöjdheten. Det är dock viktigt att 

poängtera att undersökningen inte har undersökt kundernas upplevelser och att svaren 

därmed endast är respondenternas uppfattning kring kundernas upplevelser. Vi kan därmed 

inte vara säkra på att kunderna upplever varken kundnöjdhet, kundlojalitet eller kvalitet på 

service på samma sätt som respondenterna uppfattar det. För att vara mer säkra på att den 

bild vi skapar av kundnöjdhet hade även kundernas åsikter tagits i beaktande och en mer 

omfattande studie hade behövts göras.   

  

Samtidigt finns det en risk att proaktivitet inte leder till ökad kundnöjdhet i alla lägen. 

Respondent 1 beskriver att det ibland behövs ges tuffa råd, även om detta kan påverka 

kundnöjdheten i nuläget. Dessa råd ges utifrån en omtanke kring företagskundens 

verksamhet och utveckling och hon menar att det är viktigt att en ärlig och rak 

kommunikation sker. Hon menar att det ibland måste ges tuffa råd, både för kundens och 

bankens skull. Denna typ av råd anser vi i högsta grad vara proaktivt arbete eftersom 

respondenten arbetar proaktivt för att hitta problem som företaget inte visste fanns och 

ifrågasätta företagskundens beslut i syfte att förbättra situationen för företaget. Denna typ 

av råd kan antas minska kundnöjdheten kortsiktigt, men kan vara viktiga för 

företagskundens överlevnad och utveckling. Råd som dessa kan därmed tänkas öka både 

kundnyttan och nyttan för banken även om de minskar kundnöjdheten.  

Förra veckan gav jag ett sådant råd. Bolaget presterade inte som jag ansåg att de 

kunde göra. Jag tyckte att det fanns brister i deras företagsledning och jag ifrågasatte 

varför de inte har en extern styrelseledamot. Jag tyckte även att personen som skötte 

ekonomin inte var kompetent för yrket. (Respondent 1)  

  

Då rådgivaren ifrågassätter kompetens och hur verksameten drivs och kommer med råd och 

lösningar på problem som företagsledaren egentligen kan tänkas ansvara för finns det en 

stor risk att företagskunden känner sig illa bemött och förolämpad. I detta fall kan det tänkas 

vara lätt att företagsledaren blir mindre nöjd med rådgivaren och banken och inte ser till 

den nytta som rådgivaren kan ha skapat för verksamheten. I detta fall kan ett proaktivt 
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arbete tänkas leda till en minskad kundnöjdhet. Detta visar att det inte alltid finns en 

koppling mellan kundnöjdhet, kundnytta och bankens nytta. Då hård kritik kan antas öka 

kundnyttan och bankens nytta kan den samtidigt antas minska kundnöjdheten. Att vara rädd 

för att minska kundnöjdheten hos en kanske viktig kund kan därmed medföra att rådgivaren 

undviker att arbeta proaktivt. Mönstret mellan graden av aktivitet och kundnöjdhet kan 

därmed antas illustreras på följande vis.   

 

Figur 17. Kundnöjdhetens påverkan på graden av aktivitet.  

  

Sker detta arbete å andra sidan aktivt, finns det en möjlighet att företagskunden blir nöjd 

och inte missnöjd. Respondent 7 resonerar på detta sätt. Hon menar att hon endast har 

kunskap att identifiera företagskunden svagheter genom en analys baserat på företagets 

finansiella situation. Hon berättar att hon informerar kunden om de svagheter hon 

identifierat, men att det endast är företagsledningen som har kunskap och möjlighet att lösa 

problemet. Genom att endast arbeta aktivt, likt Respondent 7, kan företagskunden tänkas 

att mer ofta bli nöjd. Sker arbetet proaktivt kan kundnöjdheten tänkas öka mer än vid aktivt 

arbete, men kundnöjdheten kan också tänkas bli lägre. Genom att arbeta proaktivt kan 

företagskunden bli riktigt nöjd då den får hjälp med problem som denna inte hade kunnat 

identifiera eller lösa på egen hand. Banken har då visat sig vara en viktig del i företagets 
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värdekedja och överträffat kundens förväntningar. På så sätt kan även kundnytta och 

bankens nytta öka markant.   

  

Det finns dock också en risk att ett proaktivt arbetssätt kan leda till en mindre nöjd kund, 

kanske till och med en missnöjd och förolämpad kund. Detta har inte berörts tidigare i 

uppsatsen och visades inte i modellen som baserats på teori. Insamlad empiri indikerar dock 

på detta mönster. Då rådgivaren proaktivt ger råd kring verksamhet och företagsledning, 

likt Respondent 1, kan företagskunden uppfatta situationen som att rådgivaren tror att den 

har större kunskap om verksamheten än vad företagskunden har. Eftersom företagsledaren 

är den som dagligen arbetar med företaget kan denna tänkas anse att den kan och förstår 

verksamheten bättre än rådgivaren som endast är i kontakt med företaget några gånger om 

året. Det kan också finnas en stolthet kring företaget och hur arbetet sker och hård kritik 

mot detta kan därmed uppfattas som kränkande och inte hjälpande. Vidare finns det också 

en risk att de råd som ges inte är korrekta, även om rådgivaren anser det. Skulle detta 

inträffa innebär det på samma sätt att ett proaktivt arbetssätt kan leda till att kundnöjdheten 

minskar.   

  

5.3.1 Kvalitet på service  

Hurvida företagskunden blir aktivt kontaktad eller inte har enligt flera respondenter en 

inverkan på hur kunden upplever kvalitén på servicen. I teoriavsnittet argumenterar vi att 

det finns en koppling mellan kvalitét på service, kundnöjdhet och proaktivitet. Genom att 

skapa mervärde och en uppfattning om att banken levererar service utöver förväntan ökar 

kundens syn på bankens kvalitet. Detta mervärde kan enligt modellen som skapats i 

teoriavsnittet (se figur 6) uppnås genom ett proaktivt arbetssätt där rådgivaren förutser 

kundens framtida behov. Eftersom respondenternas arbetssätt kan tolkas ske både via ett 

aktivt arbetssätt och ett proaktivt arbetssätt finns möjligheter till att överträffa kundens 

förväntningar. Respondent 3 och 7 menar att möjligheterna till att överträffa kundens 

förväntningar ökar ju mer aktivt kunden kontaktas.   

Det viktigaste är att vi kontaktar våra kunder proaktivt och att vi är professionella 

och att kunden känner att de vill vara kund hos oss. Kunden ska känna att de får bra 

råd och service. (Respondent 3)  
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Om vi inte lyfter luren och förslår saker så förlorar vi en befintlig kund. Detta 

eftersom kunden tänker att varför ringer inte min bank som jag varit kund hos så 

länge. Varför har ni inte föreslagit det, ni känner ju mig? (Respondent 7)  

  

Empirin som beskriver hur graden av aktivitet påverkar respondenternas uppfattning kring 

hur kunden upplever kvalitén på servicen visas i följande figur. Arbetssättet  

Respondent 3 diskuterar kan tolkas vara aktivt medan arbetssättet Respondent 7 diskuterar 

innebär att komma med egna initiativ kring lösningar vilket mer kan anses indikera ett 

proaktivt arbetssätt. Detta innebär att ju mer aktivt kunden kontaktas, ju större är chansen 

att överträffa kundens förväntningar kring kvalitén på servicen.  

  

Figur 18. Kvaliteten på service påverkan på graden av aktivitet.  

  

5.3.2 Lojalitet  

I uppsatsens teoridel diskuteras att hög kundnöjdhet leder till ökad kundlojalitet. Detta kan 

även ses i insamlad empiri.   

Att hålla nära kontakt med sina kunder på sådant sätt som gör att de alltid kan ringa 

till en. Man öppnar upp så att även ifall det är något dåligt vill jag att de ska kunna 

ringa mig så att man kan lösa situationen på bästa sätt. Jag vill att de hellre kommer 

och löser det med mig än att byta bank och klagar där. Man vill undvika att detta 

sker. [...] Med proaktivitet skapar du en närhet till din kund. Kunden känner att 
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banken ser kunden och hör den. Detta gör att man kan minska risken till att tappa 

kunder ur sin kundstock. (Respondent 2)  

  

Genom att skapa en nära relation med en nöjd kund ökar möjligheterna att kunden förblir 

lojal långsiktigt. Att bygga upp och behålla en nära relation när företagskunden presterar 

sämre bidrar till att kunden förblir lojal även när företaget presterar bättre. Lojaliteten är till 

stor del beroende på kundnöjdheten och därför är det viktigt att rådgivaren arbetar med en 

hög grad av aktivitet för att behålla sina befintliga kunder. I empirin kan vi se att det är 

ökad kundnöjdhet och en nära relation som leder till ökad lojalitet. I empirin kan vi dock 

endast finna att detta agerande sker aktivt idag, vilket kan bero på att det finns för lite empiri 

som direkt nämner lojalitet. Även om analysschemat (se bilaga 1) endast visar ett citat kring 

lojalitet diskuterar fler respondenter lojalitet indirekt då de nämner konkurrens och risken 

att förlora en kund. Dock finner vi för lite empiri som skulle kunna indikera på att agerandet 

sker proaktivt för att öka kundlojaliteten och därför kan vi endast illustrera att agerandet 

sker aktivt för att öka kundlojaliteten. Att vi inte finner mer empiri som berör lojalitet kan 

även som tidigare nämnts bero på att svaren kring kundnöjdhet inte baseras direkt på 

kundens åsikter utan på respondentens uppfattning kring dessa.   

  

Lojalitet  

  

Figur 19. Lojalitetens påverkan på graden av aktivitet.  
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Sammanfattningsvis visar empirin tre övergripande mönster mellan kundnöjdhet och 

arbetssätt. Det första mönstret är att en hög grad av proaktivtet leder till en hög kundnöjdhet. 

Genom att kunden blir kontaktad och får lösningar på problem som företagskunden inte 

visste att den hade samt genom att den blir uppmärksammad av rådgivaren känner 

företagskunden att den fått ett mervärde av rådgivningen. Kundens förväntningar har 

därmed överträffats och kundnöjdheten ökar.   

  

Det andra mönstret som vi funnit är att ett proakivt agerande inte alltid leder till en ökad 

kundnöjdhet, utan att ett proaktivt agerande ibland leder till lägre kundnöjdhet. Detta kan 

inträffa i situationer då rådgivaren ger råd och kritik på områden som företagsledaren anser 

sig ha störst kunskap kring. Även då råden strider mot företagsledarens åsikt och då råden 

inte ger det positva utfall som förväntats kan ett proaktivt arbetssätt leda till en lägre 

kundnöjdhet.   

  

Det tredje mönstret som vi funnit är att kunderna kan tänkas vara oftast nöjda när agerandet 

är aktivt. Flertalet respondenter beskriver att de kan behålla stora delar av sin kundstock 

nöjda genom att arbeta aktivt och ha en nära relation till företagskunderna. Detta kan 

därmed tolkas som att ett aktivt arbetssätt leder till nöjda kunder och att ett proaktivt 

arbetssätt å ena sidan kan leda till ännu nöjdare kunder, å andra sidan till mindre nöjda 

kunder.  

  

Vidare kan kundnöjdheten öka genom att skapa ett mervärde och därmed leda en ökad syn 

på kvaliteten på servicen. Empirin visar att detta idag sker proaktivt och att rådgivaren då 

uppfattar att kunden upplever som störst kvalitet på servicen. En ökad kundnöjdhet kan 

också leda till en mer lojal kund. Respondenterna beskriver detta arbetssätt som aktivt, då 

kontakten sker i syfte att höra av sig till kund och skapa samt behålla en nära relation med 

kunden.   
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5.3.3 Förtroende samt ökade intäkter och vinst  

Det byggdes en förväntning från uppsatsens teoretiska avsnitt att kundnöjdheten även skulle 

leda till ökat förtroende samt ökade intäkter och vinst. I empirin kan vi inte finna tillräckligt 

med stöd för att diskutera på vilket sätt agerandet sker för att öka förtroende eller intäkter 

och vinst eftersom respondenterna inte diskuterat detta i detalj.   

  

Främst finner vi i empirin att respondenterna diskuterar att agerandet sker proaktivt för att 

öka bankens intäkter och vinst, men vi finner inte stöd för hur agernadet sker i syfte att öka 

kundens intäkter och vinst. I empirin diskuteras även graden av aktivitet då rådgivaren ger 

råd kring företagskundens kostnader. Respondenterna framför att de inte har tillräckligt 

med kunskap för att rådge kunderna om hur de kan minska sina kostnader på områden som 

företagsledaren känner till bäst. Samtidigt kan rådgivaren ge råd kring hur företaget kan 

effektivisera sina betalningslösningar och därmed minska företagskundens kostnader om 

råden utgår från bankens produkter och tjänster samt då rådgivaren har större kunskap än 

företagskunden på området. Empirin vi funnit omfattar därmed graden av aktivitet som sker 

kring råd för att öka bankens intäkter och vinst samt råd för att minska företagskundens 

kostnader, alltså inte kring agerandet för att öka företagskundens intäkter och vinst. 

Eftersom vinsten kan tänkas öka då kostnaderna minskar kan vi anta att agerandet för att 

rådge kunderna hur de minskar sina konstnader ser ungefär lika dant ut som agerandet då 

råd ges kring hur företagskunderna ökar sin vinst. Eftersom vi inte vet hur agerandet ser ut 

då råd ges kring hur företagskunderna ökar sin vinst eller om denna typ av rådgivning ens 

sker kan vi inte närmare analysera detta.   

  

Att vi inte funnit tillräckligt med empiri kring ökade intäkter och vinst kan möjligtvis bero 

på för korta intervjuer eller att fel typ av frågor har ställts. Det kan också bero på att 

respondenterna har prioriterat att lyfta fram andra faktorer som de anser är viktigare och 

därmed missat dessa områden. Slutligen kan det också bero på att respondenterna inte 

agerar i den grad som teorin beskriver med att ge råd kring hur företagskunderna ökar sina 

intäkter och vinst.   
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Att vi inte funnit tillräckligt med empiri kring ökat förtroende kan även här bero på för korta 

intervjuer eller att fel typ av frågor har ställts. Det kan även bero på att det är väldigt 

självklart för respondenterna att kundnöjdhet leder till förtroende, vilket kan ha lett till att 

detta inte har beskrivts närmare. Om respondenterna sett det som självklart att kundnöjdhet 

leder till ökat förtroende kan det vara så att de har diskuterat andra perspektiv som de funnit 

viktigare att lyfta fram. I den empiri vi har kan vi inte vara säkra på att kundnöjdhet leder 

till förtroende eller beskriva hur detta agerande ser ut och på grund av detta analyseras inte 

förtroendet närmare.  

  

5.4 Kundnytta  

I den skapade modellen (se figur 6) och i uppsatsens teoridel diskuteras att proaktivitet leder 

till ökad kundnytta. En proaktiv rådgivare har möjlighet att identifiera problem och 

möjligheter som denna kan förmedla råd och lösningar kring på ett sätt som företagskunden 

inte skulle kunnat göra på egen hand. I teoriavsnittet diskuteras även bankens viktiga roll i 

företagets värdekedja och att en nära relation till banken ökar företagets möjligheter för 

överlevnad och tillväxt. Att banken finns för företagskunden både i bättre och sämre tider 

innebär ett ansvar till att hjälpa kunden med råd och lösningar på de problem och 

möjligheter som företagskunden står inför.  

  

I den insamlade empirin finns det flertalet exempel på då respondenterna arbetar proaktivt, 

men även aktivt, för att öka kundnyttan. Övergripande handlar det om att respondenterna 

proaktivt delar med sig av erfarenheter och sin kunskap som leder till råd för att förbättra 

företagskundens affärer. Genom god kundkännedom och en behovsanalys kan 

respondenterna bidra med lösningar för att bland annat underlätta arbete och minska 

kostnader för företagskunden. Arbetet sker främst då rådgivaren ger råd till företagskunden 

som baseras på bankens produkter. Med en behovsanalys kan rådgivaren identifiera 

problem som kan lösas eller underlättas genom att erbjuda kunden andra produkter eller 

tjänster som bättre passar företagskundens behov.   
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Respondenterna i Bank B beskriver hur de arbetar med att bidra med och erbjuda mer 

lämpliga tjänster och produkter till sina företagskunder. Viktiga aspekter i det proaktiva 

arbetet anser de vara att bidra med lösningar som underlättar och förbättrar företagets 

situation.   

Det som jag kan komma på nytt till kunden är ofta betalningslösningar. Alla har 

nuförtiden bankgiro men har man många anställda så kan man skicka deras löner via 

filer istället för att man på sin ekonomiavdelning ska knappa in det manuellt. Har 

företagen många fakturor att betala så kan man även där skapa filer som man kan 

skicka runt. Många sådana tjänster anser jag kunden är beroende av för att underlätta. 

Det är tidsbesparande. På mötet förklarar jag fördelarna med den produkten som vi 

anser att dem bör ha. Visa om det sparar tid eftersom tid är oftast pengar. Man går 

inte bara in på mötet och presenterar produkten och går utan man visar att man har 

ett intresse för kunden. Vi vill visa att vi har hittat ett verktyg som kunden inte har 

hittat. Vi träffar inte kunden för att enbart dricka kaffe utan det ska finnas ett syfte 

med mötet. (Respondent 4)  

  

Jag går igenom ”cash management” affärer och betalningslösningar. Jag frågar om 

hur det fungerar idag och om det fungerar på ett bra sätt. Sedan ser jag om vi kan 

erbjuda något som kan leverera bra för kunden. Vi kollar även över företagsbiten och 

pension och försäkringssituationen. Det kan även gälla om juridik. Vi kan komma 

med tips om något som kan vara nytta för kundens verksamhet. (Respondent 3)  

  

Även respondenter i Bank A arbetar proaktivt i mötet med kund då de ger råd kring hur 

företaget kan utvecklas.   

Jag försöker oftast att hitta något som är speciellt för deras verksamhet och framföra 

detta till dem. Vissa kanske har vuxit väldigt snabbt och då finns det ofta 

växtvärksproblem som banken kan komma in och hjälpa till med. Jag vill visa dem 

att jag verkligen har satt mig in i er verksamhet och försökt att förstå er. Man försöker 

hitta något som man kan hjälpa kunden med som gör att båda får en intjäning. Även 

råd kring kommande investeringar. Hur ska dem möjliggöra dessa investeringar. Få 

dem att fundera över försäkringar och pensionsavsättningar både för sig själva och 

deras personal. Effektiva rutiner kring betalningar så att det fungerar smidigt. Det är 

många som har det ineffektivt system när det gäller betalningen. (Respondent 2)  

Hur graden av aktivitet påverkar kundnyttan visas nedan (se figur 9).  
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Figur 20. Kundnyttans påverkan på graden av aktivitet.  

  

Det är mer tidskrävande för rådgivaren att skapa kunskap kring företagskundens 

verksamhet än kring bankens produkter. Bankens produkter är desamma oavsett vilken 

kund det gäller. När rådgivaren skapar kunskap kring bankens produkter lär den sig hur 

denna fungerar, vilka problem den löser och vilken typ av kunder den passar för. Att skapa 

kunskap kring bankens produkter är därför till viss del begränsad. När det gäller att skapa 

kunskap kring företagskunden är detta däremot obegränsat. Detta dels beroende på att 

företaget förändras och därmed också deras behov och dels på att rådgivaren har ett stort 

antal företagskunder att lära känna. Eftersom det krävs hög kunskap kring företaget för att 

rådgivaren ska kunna ge råd och lösningar och eftersom företagsledaren egentligen har 

högre kunskap kring företaget än rådgivaren krävs det mycket tid för att rådgivaren ska 

kunna arbeta proaktivt och erbjuda råd och lösningar som är aktuella.   

  

Sammanfattningsvis påvisar empirin ett mönster mellan proaktivitet och kundnytta. Ju 

högre grad av aktivitet som sker, desto högre blir kundnyttan. Arbetet sker proaktivt då 

rådgivaren identifierar behov och erbjuder lösningar som kan förbättra och förenkla för 

företagskundens verksamhet. Exempelvis ger rådgivarna ofta råd kring företagets 

betalningslösningar och hur dessa kan effektiviseras. Rådgivarnas möjlighet till att arbeta 

proaktivt och förmedla goda råd är till stor del beroende av rådgivarens kunskap och 
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erfarenhet. Först när rådgivaren anser sig ha tillräckligt med kunskap kring företaget, dess 

verksamhet och bransch känner denna sig bekväm med att agera proaktivt. Det proaktiva 

agerandet beror också som nämnt tidigare till stor del på hur mycket kunskap rådgivaren 

har kring företaget jämfört med företagsledaren samt hur mycket tid rådgivaren lagt på 

förberedelse.  Rådgivaren ger därmed inga råd kring områden som denna känner sig osäker 

om.   

  

5.5 Bankens nytta  

I modellen som vi skapat baserat på teori i det teoretiska avsnittet (se figur 6) diskuteras 

bankens nytta av proaktivitet. Banken agerar proaktivt för att öka kundnytta och för att vara 

en värdefull del i företagets värdekedja. Banken agerar därmed proaktivt för att bidra med 

de råd, tjänster och kapital som krävs för företaget att framgångsrikt driva verksamheten. 

Arbetet sker även proaktivt för att öka kundnöjdheten genom att överträffa företagskundens 

förväntningar i syfte att den ska förbli lojal och nöjd. Även om arbetet till stor del syftar till 

att skapa kundnöjdhet och nytta för företagskunden diskuterar vi i teoriavsnittet att den 

viktiga och avgörande nyttan är den som kundrelationen bidrar till banken med. Det som 

slutligen är avgörande för att banken ska skapa en långsiktig kundrelation och arbeta 

proaktivt för att behålla och utveckla viktiga företagskunder är hur mycket nytta det 

slutligen medför till banken.   

  

Den insamlade empirin påvisar även detta. Rådgivaren ger råd och erbjuder företagskunden 

nya produkter och tjänster för att underlätta och effektivisera företagets arbete, men även 

för att öka nyttan för banken. Respondent 4 menar att både bank och företagskund tjänar 

på effektiviserade rutiner och nya tjänster och produkter.   

Är det tjänster och produkter som kunden kan göra själv där de inte behöver kassa 

eller kundtjänst kan det både vara tidsbesparande och pengar besparande för båda 

parterna. Man tjänar ju också pengar genom att kunden får fler nödvändiga tjänster. 

(Respondent 4)  

  

Respondent 3 kan se en tydlig koppling mellan proaktivitet och bankens nytta. Han är 

övertygad om att proaktivitet har en positiv inverkan på kontorets reslutat. Han berättar 
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dock att det är svårt att jämföra skillnader med hur resultatet ser ut då arbetet inte sker 

proaktivt eftersom detta är en del i det vardagliga arbetet. När frågan ”Har proaktivitet 

någon inverkan på kontorets reslutat” ställs, svarar han enligt följande:   

Ja det har det. Det är svårt att jämföra. Men jag är helt övertygad över det. För att ha 

långa relationer och lyckas med försäljningen så måste man jobba proaktivt med att 

ha en bra relation till sin kund. (Respondent 3)  

  

Respondent 3 beskriver här att det proaktiva arbetet sker genom att hålla en bra relation 

med kunden, vilket på samma sätt som tidigare argument kan tolkas mer som ett aktivt 

arbetssätt och inte ett proaktivt. I modellen vi skapat med hjälp av den teoretiska 

referensramen (se figur 6) visas en koppling mellan proaktivitet och bankens nytta. 

Respondenternas svar bekräftar att det finns en sådan koppling mellan ett aktivt arbetssätt 

och bankens nytta.   

  

Även Respondent 6 anser att proaktivitet har en positiv inverkan på bankens nytta. Då 

frågan ”Har proaktivtet någon inverkan på kontorets resultat?” ställs ger han följande svar:  

Ja absolut. Vi jobbar i vår bank väldigt tydligt med resultatuppföljning vi ser tydligt 

hur detta kontor har gått exakt i balansrapport och resultatrapport. Plockar jag direkt 

in en stor kund kan jag direkt se vart det slår. Vi jobbar väldigt mycket med att vi 

utgår ifrån kundens nuvarande och framtida behov och försöker fylla det behovet. 

Det blir win win. Genom att kunden får det bättre samtidigt som vi ökar vår intjäning. 

(Respondent 6)  

  

Detta svar indikerar på ett proaktivt arbetssätt. Respondent 6 förklarar att han och 

medarbetarna arbetar med att erbjuda produkter och tjänster utifrån kundens befintliga och 

framtida behov, vilket kan tolkas som ett proaktivt arbete. Han förklarar också att detta har 

en inverkan på kontorets intjäning och därmed vinst. Empirin har därmed visat att graden 

av aktivitet påverkar bankens nytta. Ju högre grad av proaktivitet, desto högre blir också 

bankens nytta. Detta visas i figuren nedan.  
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Figur 21. Nivån av bankens nyttas påverkan på graden av aktivitet.  

  

5.5.4 Säkerheter  

Även om samtliga tre grader av aktivitet till stor del leder till bankens nytta genom 

kundnytta eller kundnöjdhet finns det även tillfällen då arbetssätten leder till ökad nytta för 

banken utan ökad kundnytta eller kundnöjdhet. Empirin visar att ett av dessa tillfällen kan 

vara då banken kräver in fler säkerheter för sina krediter för att på så sätt minska risken. 

Att kräva in fler säkerheter kan bland annat vara att öka ägarnas insatta kapital, öka 

företagsinteckningar eller öka pantsättning i fastighet. Respondent 7 beskriver att det är 

avgörande att banken får tillräckligt med säkerheter och accepterar upplägget innan 

kreditgivning sker.  

Ett företag som vi ska tycka är intressant måste vi först och främst gilla idén. Tror vi 

på idén ramlar vi vidare till att börja titta på siffror. Sedan tittar vi över vad vi tror 

siffrorna kommer att hamna på i framtiden. Visar siffrorna att dem kommer att klara 

av den affären som önskas så går man vidare till vad har vi för säkerheter. Fungerar 

inte den säkerheten som finns så försöker vi hitta en lösning genom att vi skruvar på 

strukturen. Kapital från bank kontra kapital från ägarna. Den farligaste kostnaden för 

banken är kreditförlust vilket gör att dessa tre grejer måste vara säkra för att en affär 

ska ske. (Respondent 7)  
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En ökning av bankens säkerhet innebär till största del nytta för banken. Oftast leder detta 

varken till högre kundnytta eller kundnöjdhet utan det görs endast i syfte att minska bankens 

risker för kreditförlust om företagskunden skulle gå i konkurs. Med insamlad empiri kan vi 

inte finna hur kring graden av aktivitet påverkar krediternas säkerheter. Detta beror till stor 

del på att respondenterna inte beskriver hur pass aktivt detta arbete sker. De beskriver 

endast att det är en avgörande del i kreditgivningen.  

  

Sammanfattningsvis kan vi tydligt se att agerandet sker proaktivt för att öka bankens nytta. 

Både bank och företagskund tjänar på effektiviserade rutiner samt nya tjänster och 

produkter. Kundnyttan ökar genom en förenkling av exempelvis den dagliga hanteringen 

av företaget och dess ekonomi för kunden. På så sätt kan också företagskundens utgifter i 

slutändan minska, vilket ökar kundnyttan. Bankens nytta ökar i samband med att 

företagskunden behöver mindre hjälp med att lösa ärenden som den nu klarar av på egen 

hand. Mindre resurser behöver då gå till manuell hantering vilket minskar företagets 

kostnader. Bankens nytta ökar även i samband med ökade intäkter från merförsäljning av 

produkter och tjänster. Ett proaktivt arbete kan därmed antas leda till både högre kundnytta 

och högre nytta för banken.  

  

Som nämnts tidigare påverkar även möjligheterna till ett proaktivt agerande bankens nytta. 

Sker arbetet exempelvis effektivt med prioriteringar kring vilka kunder som ska kontaktas 

och när de ska kontaktas kan bankens kostnader antas minska. Rådgivaren kan därmed 

disponera sin tid på bästa sätt och rikta fokus åt att kontakta kunder där bankens vinning är 

som störst, både då det gäller att öka intjäning eller då det gäller att minska bankens risk. 

En av svårigheterna i att skapa en ökad nytta för banken är dock det ökade administrativa 

arbetet som nämnts tidigare. Med bland annat ökade dokumenteringskrav ökar det reaktiva 

arbetet och mindre tid kan ägnas till att kontakta kunder proaktivit.   

  

Empirin visar också att banken vid olika tillfällen agerar i syfte att endast öka bankens nytta 

och inte kundnytta eller kundnöjdheten. Respondenterna beskriver att detta exempelvis sker 

genom att öka säkerheterna för krediterna. Vi finner dock inga indikationer som beskriver 
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graden av aktivitet i detta agerande och kan därmed inte dra några slutsatser kring 

krediternas säkerheter och deras påverkan på graden av aktivitet.   

  

Slutligen visar empirin att informationsflödet ligger till grund för att det proaktiva arbetet 

ska påbörjas och för att rådgivaren ska tillgå information som kan vara användbar för 

företagskunden. Hur arbetssättet sedan ser ut är beroende av fem tidigare nämnda faktorer: 

konkurrens, lönsamhet, kunskap, risk och tid. Begreppet tid innefattar vidare förberedelse, 

effektivitet samt mängden av administrativt arbete. Även om det finns tillgång till mycket 

information krävs det att rådgivaren möjlighet att selektera vilka kunder som är lönsamma 

att kontakta, vilka kunder som anses vara viktigast att kontakta, att rådgivaren har tid att 

selektera viktig och användbar information, att rådgivaren har tillräcklig kunskap för att 

kunna förmedla och använda denna information, samt att informationen kan användas för 

att lösa det eventuella problem eller den risk som finns hos företagskunden. Finns det 

exempelvis en risk för kreditförlust är det viktigt att informationen som fås via 

informationsflödet löser problemet och därmed bidrar till att risken för kreditförlust 

minskar.  

  

5.7 Ny modell  

Genom en analys av det empiriska data som samlats in har vi bland annat funnit en ny 

tolkning av graden av proaktivitet och funnit andra faktorer som påverkat proaktiviteten 

som tidigare inte presenterats i det teoreska avsnittet. Den nya modellen som visas nedan 

(se figur 22) har dämed utvecklats och till stor del förändrats jämfört med den ursprungliga 

modellen som visas i figur 6.   

  

Den största skillnaden som identifierats mellan teoriavsnittet och den empiriska datan är 

hur det proaktiva arbetet ser ut i bank. I teorin skapas uppfattningen att rådgivarna agerar i 

högre grad proaktivt än vad empirin visar. I teorin beskrivs arbetssättet som reaktivt eller 

proaktivt där reaktivt innbär att agera som en följd på kundens förfrågan och där proaktivt 

innebär att förekomma kundens behov och erbjuda lösningar på problem kunden inte själv 

identifierat. I empirin fann vi dock att arbetet sker i olika grader av aktivitet, där arbetet till 
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stor del sker aktivt. Ett aktivt arbetssätt innebär att rådgivaren på eget initiativ kontaktar 

företagskund i syfte att behålla en nära relation. Respondenterna beskriver sitt arbetssätt 

som proaktivt, men vid närmare analys kan vi se att en stor del av detta arbete sker i syfte 

att skapa en nära relation och inte i syfte att kontakta företagskund och erbjuda lösningar 

på behov som rådgivaren identifierat. Arbetet som respondenterna beskriver som proaktivt 

sker alltså till stor del aktivt.   

  

5.7.1 Graden av aktivitet   

I nedanstående modell har vi därmed skapat en skala som beskriver graden av aktivitet. 

Graden av aktivitet är stigande från vänster till höger med start i reaktivt arbete, följt av 

aktivt arbete och slutligen proaktivt arbete. I empirin har vi inte kunnat finna några tydliga 

gränser var arbetssättet startar eller nästa tar vid. I de teoretiska beskrivningarna av 

arbetssätten kan vi tydligt se skillnader mellan begreppen, men i empirin är det svårare att 

urskilja vilken grad av aktivitet som arbetssättet innebär. På grund av detta finns det heller 

inga tydliga gränser markerade. Skalan av graden av aktivitet lämnar därmed utrymme för 

tolkning och kan inte beskrivas exakt.   
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Figur 22.  Ny modell över proaktivt agerande och dess påverkan.  
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5.7.2 Faktorer som påverkar graden av aktivitet  

Vidare beskriver den nya modellen fem faktorer som påverkar graden av aktivitet, vilket 

inte har diskuterats tidigare i uppsatsen. I teoriavsnittet diskuteras tillgången till information 

via informationsflödet vara den främsta faktorn till om kunden kontaktades proaktivt eller 

inte. Det diskuterades också att rådgivaren behöver arbeta kostnadseffektivt och selektera 

vilka kunder som ska kontaktas på grund av begränsade resurser. I den insamlade empirin 

kan vi se att flertalet faktorer påverkar graden av aktivitet.  

  

I den insamlade empirin har vi funnit att fem faktorer som påverkar graden av aktivitet. 

Dessa faktorer är konkurrens, lönsamhet, kunskap, risk och tid. Vidare bestäms tiden på 

följande tre faktorer: förberedelse, effektivitet och mängd av administrativt arbete. Dessa 

fem faktorer har inte visat sig att bidra till högst grad av proaktivitet utan de har snarare 

varit de faktorer som rådgivaren tagit störst hänsyn till i bestämmandet av vilken grad av 

aktivitet som arbetet ska ske. I empirin visas det till exempel inte att en hög lönsamhet leder 

till ett proaktivt agerande, men det har visat sig vara en faktor som rådgivaren tar hänsyn 

till i valet av arbetssätt.   

  

I empirin kan vi se att ett urval sker kring vilka kunder som ska kontaktas med olika höga 

grader av aktivitet och vilka som rådgivaren väljer att inte kontakta. Ett av dessa 

urvalskriterier kan vara företagskundens storlek och potentiell intjäning. För att rådgivaren 

ska välja att aktivt kontakta företagskunden krävs det en hög potential till ökad lönsamhet. 

Ett av urvalskriterierna kan också vara hur viktig kunden är för banken. Företagskunder 

med bäst finansiell situation, resultat och verksamhet är de kunder som är mest attraktiva 

för konkurrenterna att ta över vilket leder till att risken att förlora dessa kunder också är 

som störst. Då rådgivaren avgör i vilken grad av aktivitet som företagskunden ska kontaktas 

tas det därmed hänsyn till lönsamheten och konkurrenssituiationen.  

  

Vidare är rådgivarens kunskapsnivå en avgörande faktor för i vilken grad av aktivitet som 

arbetet sker. I empirin finner vi att kunskapsnivån begränsar rådgivarna att agera proaktivt 
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i den utstäckning som diskuterats i teoriavsnittet. Empirin visar att rådgivarna känner sig 

mer trygga i att arbeta proaktivt om råden baseras på kunskapen om bankens produkter. 

Detta kan till stor del bero på att kunskapnivån är högre kring bankens produkter, eftersom 

dessa till stor är lika oberoende på vilken kund som har produkten eller tjänsten. När 

rådgivaren istället ska ge råd kring företagets verksamhet eller ledning ser vi ett mönster att 

rådgivarna inte känner sig bekväma med att arbeta proaktivt. Det krävs då hög kunskap 

kring företaget, dess ledning och verksamhet för att rådgivaren ska kunna ge proaktiva råd 

gällande företagskundens verksamhet. Kunskapsnivån är därmed en avgörande faktor då 

rådgivaren avgör i vilken grad av aktivitet som företagskunden ska kontaktas.  

  

Ytterligare en faktor som påverkar rådgivarens val av arbetets grad av aktivitet är risk. 

Eftersom bankens dyraste kostnader är kreditförluster är rådgivaren mer benägen att arbeta 

proaktivt om det finns en risk för kreditförlust för banken och om de riskerar att förlora 

utlånat kapital. Kunder som medför lägre risk för banken kontaktas heller inte lika ofta på 

rådgivarens initiativ. Risknivån är därmed också en avgörande faktor i avgörandet om 

vilken grad av aktivitet som kunden ska kontaktas.  

  

Slutligen är tid en avgörande faktor till graden av aktivitet. På grund av de tidsbegränsningar 

som finns behöver rådgivaren som tidigare nämnts selektera vilka kunder som ska 

kontaktas med en hög grad av aktivitet. Det innebär också att rådgivaren behöver tillräckligt 

med tid för att skapa tillräckligt hög kunskap. Att skapa kunskap kring bankens egna 

produkter är till viss del begränsad på grund av att produkterna i princip är de samma oavsett 

vilken kund som använder dem. Att skapa kunskap kring företagskunden är däremot 

obegränsat, dels på grund av att kunden förändras med tiden och dels på grund av att 

rådgivaren har ett stort antal kunder att kontakta. Detta innebär att rådgivaren tar hänsyn 

till den tid som krävs för att ha möjlighet att bidra med kunskapsbaserade råd i selekteringen 

av de kunder som ska kontaktas. Eftersom det tar mindre tid att skapa kunskap kring 

bankens produkter och om dessa passar företagskunden är det oftast det arbete som 

prioriteras i en högre grad av aktivitet. Tid är därmed en viktig faktor i avgörandet kring 

vilka kunder som ska kontaktas och i vilken grad av aktivitet kontakten ska ske.   
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Även om vi identifierat att konkurrens, lönsamhet, kunskap, risk och tid är viktiga faktorer 

i avgörandet av vilken grad av aktivitet som kontakten ska ske utgör fortfarande 

informationsflödet grunden i det aktiva eller proaktiva arbetssättet. För att uppfylla syftet 

med ett proaktivt agerande krävs det att rådgivaren både får och delger information som är 

viktig för rådgivaren och företagskunden. Detta innebär alltså att rådgivaren behöver få 

värdefull information, både hård och mjuk, för att ha möjlighet att agera proaktivt och för 

att kunna delge företagskunden med lösningar på de behov som identifierats.  

  

5.7.3 Kopplingar mellan arbetssätt och bankens nytta  

I empirin har vi även funnit att det finns tillfällen då arbetssättet leder till nytta för banken 

utan att det påverkar antingen kundnöjdhet eller kundnytta. Exempelvis kan detta vara då 

banken ställer krav att öka säkerheterna när de ska bevilja krediter till företagskunden. 

Eftersom detta endast ökar nyttan för banken och inte påverkar kundnöjdhet eller kundnytta 

visas direkta kopplingar mellan arbetssätt och bankens nytta i den nya modellen (se figur 

22).   

  

I empirin har vi dock inte funnit i vilken grad av aktivitet som rådgivaren arbetar då de ökar 

bankens nytta genom ökade säkerheter. Detta arbetssätt kan tänkas ske både reaktivt och 

proaktivt beroende på situation. Reaktivt kan tänkas ske då kunden vill öka 

företagskrediterna och banken kräver in mer säkerheter för att minska risken. Proaktivt kan 

tänkas ske då rådgivaren genom informationsflödet identifierat att risken för konkurs har 

ökat och att banken kräver in mer säkerheter undvika kreditförlust. Att arbetet sker aktivt 

däremot är svårt att tänka sig eftersom diskussionen kring säkerheter endast kan tänkas 

komma upp då kunden önskar att öka krediterna eller då rådgivaren på egen hand 

identifierat ett behov att öka säkerheterna då risken ökat. Att rådgivaren skulle diskutera 

säkerheter i samband med att kunden kontaktas för att behålla en nära relation är mer 

osannolikt. Denna koppling har däremot inte funnits tydligt i den empiriska datan utan 

denna koppling skapas genom en tolkning av respondenternas svar och den övergripande 

bilden som skapats kring respondenternas arbetssätt. På grund av detta har denna koppling 

markerats som streckade i den nya modellen (se figur 22).   
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5.7.4 Nivå av nytta eller nöjdhet   

Ytterligare en förändring som skett i den nya modellen (se figur 22) jämfört med den 

tidigare modellen baserad på teori (se figur 6) är att ringarna kring kundnytta, kundnöjdhet 

och bankens nytta nu är olika stora. Storleken på ringarna baseras på nivån av nyttan eller 

nöjdheten som arbetssättet medför. Även här utgörs bedömningen av respondenternas 

uppfattning kring kundens upplevelser. I vår analys har vi därmed utgått helt och håller på 

respondenternas uppfattning kring kundernas upplevelser och inte frågat kunderna kring 

deras upplevelser. En mindre ring symboliserar låg nytta eller nöjdhet, en medelstor ring 

innebär medel nytta eller nöjdhet och en stor ring innebär stor nytta eller nöjdhet. I teorin 

kunde vi endast finna en koppling mellan ett proaktivt arbetssätt och nyttan eller nöjdheten 

och vi fann inga indikationer på att storleken på dessa skulle vara olika. Genom en analys 

av empirin kunde vi däremot finna att olika grader av aktivitet ledde till olika nytta eller 

nöjdhet. På grund av detta visas nu kopplingarna mellan arbetssättet och nivån av nyttan 

eller nöjdheten (se figur 22).  

  

 

6. Slutsatser  
 

I följande kapitel presenteras studiens slutsatser. Slutsatserna är baserade på uppsatsens 

tidigare teoretiska avsnitt och på den kvalitativa undersökning som genomförts i tre banker 

på lokal marknad. Vidare kommer studiens begränsningar samt teoretiska och praktiska 

bidrag presenteras. Avslutningsvis redogör vi för förslag till framtida forskning.   

  

6.1 Bankens proaktiva arbete  

I inledningen av uppsatsen presenteras syftet med studien, vilket är att närmare undersöka 

helhetsbilden kring proaktivitet i bank genom att skapa djupare förståelse kring vad som 

initierar proaktivt agerande samt vad proaktivt agerande leder till.   

  

Likt illustrerat i både figur 6 och figur 22 initieras ett proaktivt arbete av tillgängligt 

informationsflöde. Både teori och empiri visar att det är just informationsflödet som i de 
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flesta fall är grunden i det proaktiva agerandet. Empirin visar dock att även om grunden 

finns i informationsflödet så avgörs graden av aktivitet av faktorer såsom konkurrens, 

kunskap, lönsamhet, risk, rid, förberedelse, effektivitet och mängden av administrativt 

arbete. Det vore därmed fel att säga att informationsflödet initierar det proaktiva agerandet, 

vilket görs av de övriga faktorerna som påverkar graden av aktivitet. Dock är fortfarande 

grunden i det proaktiva agerandet informationsflödet. Utan detta hade det inte funnit orsak 

till att bedöma i vilken grad agerandet ska ske, eftersom rådgivaren då inte varit medveten 

om vilken information och vilka råd som ska förmedlas.   

  

Informationen som finns att tillgå fyller syftet med proaktiviteten, alltså att bidra med ny 

information och nya lösningar till företagskund som denna inte identifierat på egen hand 

(Blocker, Flint, Myers & Slater, 2011).  Samtidigt beskriver både teorin och empirin att det 

finns två olika typer av information att tillgå, hård och mjuk information (Agarwal, 

Chomsisengphet, Liu, & W. Ambrose, 2011 ; Stein, 2002). I samtliga tre banker används 

mjuk information samt hård information i form av early warning systems och datamining. 

Graden av användandet skiljer sig dock åt mellan bankerna och sker inte i alla fall i samma 

utsträckning som teorin beskriver.   

  

Utsträckningen av användandet av hård information i form av ”early warning systems” är 

mindre i de tre bankerna som undersökts än vad det beskrivs i uppsatsens teoretiska avsnitt. 

I empirin kan vi finna att denna typ av verktyg köps in från UC vilket används till viss del 

för att identifiera riskprofiler, riskindikationer och varningssignaler genom deras finansiella 

övervakande system. Rådgivarna använder endast detta system att minska bankens risk för 

kreditförlust då systemet indikerar varningssignaler. I teorin beskrivs att vertyget även 

används för att bidra med råd till företagskunder som indikerar på en försämrad ekonomisk 

situation för att på så sätt exempelvis minska företagskundens kostnader eller för att vända 

svagheter till styrkor (Koyuncugil & Ozgulbas, 2012).  

Empirin visar dock inte att ”early warning systems” används på detta vis i de tre banker 

som studerats.   
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Det teoretiska avsnittet berör även hård information i form av ”data-mining” (Koyuncugil 

& Ozgulbas, 2012). I empirin kan vi se att detta verktyg används i större utsträckning i de 

tre bankerna än vad teorin beskriver. En stor del av den information som används i det 

proaktiva arbetet kommer från system liknande ”data-mining”. Graden av användandet 

skiljer sig dock åt mellan de tre olika bankerna. I analysen av empirin kan vi se att 

”datamining” är det verktyg som Bank A använder sig till störst del av i deras proaktiva 

arbete. Bank A är den bank som i störst utsträckning använder detta verktyg, följt av Bank 

B och till sist Bank C.   

  

En anledning till att bankerna har olika tillgång till denna typ av system kan bero på den 

tekniska utvecklingen som skett i banken. Ju mer resurser banken har tillägnat till att skapa 

informativa system och vidareutveckla dessa, desto större tillgång kan de också tänkas ha 

till system likt ”data-mining”.   

  

  

Ytterligare en orsak till skillnader i tillgången av denna typ av system kan tänkas bero på 

den organisatioriska strukturen. Bank A är en cenraliserad storbank med samma system, 

samma mål och i princip samma styrning oavsett vilket kontor du befinner dig på. Att de 

har större tillgång till system likt ”data-mining” kan därmed bero på dessa faktorer. Bank 

B, som är en fristående lokal sparbank, beskriver att de till stor del använder storbanken 

Swedbanks system. Att de har stor tillgång till denna typ av system kan därmed bero på 

deras sammarbete med en storbank. Den bank som använder ”data-mining” i minst 

utsträckning är Bank C som är en starkt decentraliserad bank med en högre grad styrning 

på lokal nivå. Att denna bank inte har samma tillgång till denna typ av system kan därmed 

tänkas förklaras av decentraliseringen.   

  

Slutligen är en viktig del av informationsflödet den mjuka informationen som fås genom 

kännedom om kund, bransch och marknad (Jaworski & Kohli, 2006). Precis som det 

teoretiska avsnittet beskriver så är tillgången på mjuk information större i en mindre och 

mer lokal bank än den är i en storbank (Stein, 2002).  I empirin kan vi se att storbankerna i 
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större grad baserar kreditgivningen på analyser av företagskundens finansiella nyckeltal. I 

Bank B tas det däremot större hänsyn till kundkännedomen och kännedomen kring den 

lokala marknaden än det gör i storbankerna. Även Bank C indikerar att de till viss del tar 

hänsyn till den mjuka informationen i sin kreditgivning, vilket kan förklaras av deras 

decentraliserade organisation. Med ett ökat fokus kring kundkännedom och kännedom 

kring lokal marknad jämfört med Bank A, använder sig Bank C till större del av mjuk 

information i sin kreditgivning jämfört med Bank A.   

  

6.1.1 Graden av aktivitet  

Tillgång till stora informationsflöden behöver dock inte innebära att arbetet sker proaktivt. 

Den största skillnaden som upptäckts i den empiriska analysen är att begreppet proaktivitet 

tolkas på olika sätt av respondenterna och teorin. Som nämnts tidigare innebär proaktivitet 

att förekomma kundens behov genom att erbjuda lösningar på problem eller möjligheter 

som företagskunden inte visste att den hade (Svenska Akademien, 2009). Likt 

beskrivningen i den empiriska analysen sker rådgivarnas arbete ofta inte proaktivt på det 

sätt som teorin beskriver proaktivitet. Arbetssättet sker däremot i olika grader av aktivitet. 

Graden av aktivitet är stigande med start i reaktivt arbete, följt av aktivt arbete och slutligen 

proaktivt arbete. För att kunna förklara hur det proaktiva arbetet ser ut i bank var en analys 

av de tre graderna av aktivitet nödvändig. I analysen studerades vilka kopplingar som fanns 

mellan graden av aktivitet och diverse faktorer. Dessa faktorer identifierades med hjälp av 

de teoretiska begrepp som framställts i uppsatsens teoretiska avsnitt samt med hjälp av 

vidare analys av respondenternas svar.   

  

6.1.2 Kundnöjdhet  

I problematiseringen beskrivs en högre grad av proaktivitet öka kundnöjdheten (Fischer 

m.fl., 2011). Som nämnts tidigare i den empiriska analysen kan vi se att detta påstående 

inte alltid är korrekt. Precis som teorin beskriver kan en ökad grad av aktivitet leda till ökad 

kundnöjdhet, men det kan också leda till minskad kundnöjdhet.   

  



95  

  

Teorin beskriver att en följd av det proaktiva arbetet och en ökad kundnöjdhet ökar kundens 

syn kvaliteten på servicen (Grönroos, 2000). Även i empirin kan vi se detta. Arbetet med 

att förbättra kundens upplevelsen och öka kunden syn på kvaliteten på rådgivarens service 

sker genom ett proaktivt arbetssätt.   

  

Vidare beskriver teorin att hög lojalitet är en följd av proaktivt arbete (Oliver, 1999). I 

analysen tolkas respondenternas svar innebära att en högre grad av aktivitet leder till högre 

lojalitet. Om detta arbete mestadels är aktivt eller proaktivt är dock svårt att avgöra. 

Respondenterna beskriver främst vikten av att ha lojala kunder och mindre kring hur arbetet 

sker för att skapa långsiktiga kundrelationer. De beskriver själva arbetet som proaktivt, men 

eftersom de inte beskriver hur de går tillväga kan vi inte avgöra i vilken grad av aktivitet 

arbetssättet sker. Eftersom samtliga respondenter beskriver att företagskunderna tenderar 

till att förbli långsiktigt lojala. De beskriver att endast ett fåtal företagskunder har bytt bank 

de senaste åren. Detta svar kan därmed tolkas som att arbetssättet de har fungerar i nuläget, 

oavsett om det skulle vara aktivit eller proaktivt.   

  

Teorin beskriver också att konkurrensen på marknaden ökar (Candler, 2005), en 

uppfattning som respondenterna delar. Empirin visar att en högre grad av konkurrens kräver 

en högre grad av aktivitet för att banken ska kunna behålla sina mest lönsamma kunder. 

Eftersom dessa kunder även är attraktiva för konkurrenterna är det dessa kunder som i störst 

utsträckning kontaktas och får erbjudanden från konkurrenterna. I nuläget sker arbetet med 

att behålla dessa kunder endast aktivt. Om marknaden fortsätter att förändras och 

konkurrensen ökar anser vi att graden av aktivitet behöver ökas både för att behålla 

befintliga kunder och för att locka nya. Detta spår är även Ellis, Michaely och O’Hara 

(2011) inne på. De menar i sin studie att konkurrenssituationen till stor del styr hur aktivt 

kunden kontaktas. De menar också att det är avgörande för rådgivaren att agera aktivt och 

förmedla hög kvalitet på de råd som ges för att kunden inte ska välja gå till någon 

konkurrent. Ellis m.fl. (2011) menar alltså precis som respondenterna beskriver att banken 

behöver förmedla kunskapsbaserade råd av hög kvalitet till sina företagskunder för att 

behålla dessa.   
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Det är även viktigt att hålla en nära relation till kunden, vilket det aktiva arbetet till största 

del syftar till i nuläget. Om konkurrenten dock är bättre än den befintliga banken på att 

identifiera behov och erbjuda lösningar på dessa är sannolikheten stor att kunden vänder 

sig dit den får bäst rådgivning. Då kunden kan tänkas efterfråga den bank som tillför mest 

till verksamheten och som utgör den viktigaste delen i företagets värdekedja, är det viktigt 

för banken att ägna tillräckligt med resurser till att skapa en hög kvalitet på de råd som ges 

(Wang m. fl., 2003). Kvaliteten behöver vara så pass hög att kunden inte intresseras av 

andra erbjudanden och att kunden avstår från rådgivning från andra banker. Ju högre 

konkurrens marknaden är präglad av och ju högre lönsamhet kunden medför, desto 

viktigare anser vi det vara för banken att agera i en högre grad av aktivitet.  

  

I teorin beskrivs kundnöjdhet som en viktig parameter för förtroende (Oliver, 1999). I den 

empiriska datan kan vi inte finna några svar kring hur arbetet sker i bank för att öka 

företagskundens förtroende för banken. I intervjuerna har frågorna kring kundnöjdhet 

ställts mycket öppna. Detta för att lämna utrymme för respondenten att på egen hand avgöra 

vad kundnöjdhet leder till. I så stor grad som möjligt har vi undvikt att ställa ledande frågor 

för att på så sätt inte påverka respondenternas svar allt för mycket. Att ingen av 

respondenterna nämnt att kundnöjdhet är viktigt för att skapa förtroende för rådgivaren kan 

antingen bero på att det inte finns en sådan koppling, eller så kan detta bero på att det är så 

självklart att det inte är värt för respondenten att nämna. Vi tror att det beror på det 

sistnämnda. Vår uppfattning är att respondenterna har reflekterat över frågan och svarat på 

frågan i förhoppning att bidra med något nytt. Det kan tänkas att respondenten därmed inte 

har reflekterat över kopplingar och mönster som se anser är självklara.   

  

6.1.3 Kundnytta   

Teoriavsnittet beskriver att ett av rådgivaren syfte med att arbeta proaktivt är att öka 

kundnyttan. En proaktiv rådgivare har möjlighet att identifiera problem och möjligheter 

som denna kan förmedla råd och lösningar kring på ett sätt som företagskunden inte skulle 

kunnat göra på egen hand. På så sätt skapas en kundnytta som påverkar företagskundens 

ekonomiska situation positivt.   
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I empirin kan vi se att det finns en koppling mellan proaktivitet och kundnytta bekräftat. Ju 

högre grad av aktivitet som sker, desto högre blir kundnyttan. I empirin har vi även funnit 

att det finns fyra faktorer som påverkar graden av aktivt agerande och dessa är lönsamhet, 

kunskap, risk och tid. Detta innebär att rådgivaren tar hänsyn till dessa faktorer innan den 

bestämmer i vilken grad av aktivitet den ska agera. Samtliga tre banker arbetar i nuläget 

proaktivt när de arbetar för att öka kundnyttan. Det proaktiva arbetet sker främst genom 

rådgivning kring bankens produkter och hur de kan förenkla den dagliga hanteringen av 

verksamheten. Detta kan förklaras av rådgivarens möjligheter för att skapa kunskap kring 

det denna ska ge råd kring. Det krävs hög kunskap för att kunna ge råd och det krävs mycket 

tid till att skapa denna kunskap. Att skapa kunskap kring bankens produkter är till viss del 

begränsad, eftersom bankens produkter är desamma oavsett vilken kund det gäller. Därför 

agerar rådgivaren främst proaktivt genom råd kring bankens produkter.   

  

Generellt kan vi i empirin se att respondenterna undviker att ge råd kring företagets 

verksamhet. När det gäller att skapa kunskap kring företagskunden är detta obegränsat. 

Detta dels beroende på att företaget förändras och därmed också deras behov och dels på 

att rådgivaren har ett stort antal företagskunder att lära känna. Eftersom rådgivaren anser 

att företagsledaren i de flesta fall har större kunskap kring företagets verksamhet än vad 

rådgivaren har känner denna sig inte bekväm med att ge råd kring detta område.   

  

Att rådgivarna arbetade i så liten utsträckning med att proaktivt kontakta kunder och ge råd 

kring företagets verksamhet förvånade oss. Detta arbete skedde inte alls i den utsträckning 

som teorin beskrev. Detta berodde till stor del på rådgivarens rädsla att kunden blev 

missnöjd och rädslan att ge felaktiga råd. Vi anser att det kan finnas en risk att banken 

endast ger råd kring bankens egna produkter i framtiden. Likt argumentet tidigare att 

konkurrensen på marknaden ökar och därmed också företagskundens efterfrågan på 

rådgivning, så tänker vi att rådgivarna behöver bli bättre på rådgivning kring företagets 

verksamhet för att relationen ska förbli långsiktig.   
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Sker det proaktiva arbetet å andra sidan i en för hög grad av aktivitet då rådgivaren ger råd 

kring företagets verksamhet finns det dock en risk att kunden lämnar bankens på grund av 

missnöje. Att bidra med rätt råd, till rätt kund och i rätt grad av aktivitet är därmed en svår 

balansgång. För samtidigt som banken kan tänkas behöva öka sin rådgivning king 

företagskundernas verksamhet, så behöver den vara kunskapsbaserad och förmedlas på ett 

sätt som företagskunden accepterar. Att uppnå detta kräver både stora mängder resurser och 

selektering kring vilka kunder som ska kontaktas. Faktorerna som rådgivarna behöver ta 

hänsyn till är dock desamma: lönsamhet, kunskap, risk och tid.  

  

Det ska dock poängteras att det är viktigt att banken aldrig ger råd kring ämnen som denna 

inte har tillräckligt med kunskap kring. Om rådgivaren ger råd som inte är 

kunskapsbaserade och rådet visar sig vara direkt felaktigt ökar också risken att kundens 

förtroende minskar. Genom felaktiga råd finns det också en risk att rådgivningen får motsatt 

effekt, genom att kundnyttan minska på grund av bankens rådgivning.  

  

6.1.4 Bankens nytta  

I uppsatsens teoretiska avsnitt diskuteras bankens syfte med att skapa kundnytta och 

kundnöjdhet. Även om arbetet till stor del syftar till att skapa kundnöjdhet och nytta för 

företagskunden diskuterar vi med stöd i teori att den viktiga och avgörande nyttan är den 

som kundrelationen bidrar till banken med (van Esterik- Plasmeijer & van Raaij, 2017). I 

empirin bekräftas att detta är bankens främsta syfte. Det som slutligen är avgörande för att 

banken ska skapa en långsiktig kundrelation och arbeta proaktivt för att behålla och 

utveckla viktiga företagskunder är hur mycket nytta det slutligen medför till banken. Flera 

respondenter menar också att både bank och företagskund tjänar på effektiviserade rutiner 

och nya tjänster och produkter. Ju nöjdare kunden är och ju mer kundnytta som skapas, 

desto större blir också bankens nytta.  

  

I analysen av empirin och i skapandet av den nya modellen (se figur 22) har vi dock funnit 

ett mönster som inte diskuterats i det teoretiska avsnittet. Likt tidigare beskrivning utgör 

numera storleken på cirklarna i vilken utsträckning nytta och nöjdhet ökar av graden av 
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aktivitet. Vi kan här se kopplingen mellan det proaktiva arbetet och nyttan för banken. Det 

proaktiva arbetet bidrar till en hög kundnytta och en medelstor kundnöjdhet, vilket leder 

till en hög nytta för banken. Samtidigt leder ett aktivt arbete till hög kundnöjdhet och 

medelstor kundnytta, vilket slutligen leder till medelstor nytta för banken. Detta kan därmed 

tolkas som att storleken på kundnyttan är den avgörande faktorn för en hög nytta för banken. 

Det innebär i så fall att kundnyttan har en större inverkan på bankens nytta än vad 

kundnöjdhet har.   

  

Möjligtvis kan det vara på detta vis, men vi behöver även ta hänsyn till arbetssättets direkta 

påverkan på bankens nytta som inte leder till varken kundnöjdhet eller kundnytta. Utav ett 

aktivt arbetssätt och ett proaktivt arbetssätt är det endast ett proaktivt arbetssätt som kan 

tänkas ha en direkt påverkan på bankens nytta. Detta kan som tidigare nämnts exempelvis 

ske genom en ökning av säkerheter i kreditgivning. Genom denna ytterligare påverkan på 

bankens nytta i det proaktiva arbetssättet kan vi inte utesluta att detta är orsaken till att 

bankens nytta är högre i det proaktiva arbetssättet.   

  

6.1.5 Fördelar med en kvalitativ studie  

Då vi reflekterar över valet av en kvalitativ studie inser vi vilken tur det var att vi valde en 

kvalitativ studie. Vi tror inte att det varit möjligt att identifiera skillnader i tolkningen och 

användandet av proaktivitet som vi funnit genom en kvalitativ studie.  Hade vi genomfört 

en kvantitativ studie genom exempelvis en enkät hade svaren kring det proaktiva agerandet 

och dess påverkan direkt blivit missvisande för resultatet.   

  

I en kvantitativ undersökning hade vi sannolikt inte upptäckt att agerandet skedde i en 

stigande grad av aktivitet, utan endast gjort uppdelningen i proaktivt och reaktivt agerande. 

Vi hade sannolikt inte heller funnit att agerandet inte alltid sker i den grad av proaktivitet 

som respondenterna tolkar det som. Med andra ord hade vi inte funnit skillnaden i teorins 

beskrivning av begreppet proaktivitet och respondenternas. Teorin beskrev att agerandet 

behövde ske i syfte att förmedla behovsanpassade råd till företagskunden, medan 



100  

  

rådgivarna hade en uppfattning kring att det räckte att på eget initiativ kontakta kund även 

om rådgivaren inte hade några råd att förmedla för att agerandet skulle ske proaktivt.   

  

Vidare hade en kvantitativ undersökning sannolikt endast berört sambanden mellan 

informationsflödet, proaktiviteten samt vad proaktivitet leder till. Vi hade då med största 

sannolikhet inte funnit att det även fanns andra faktorer som påverkade graden av aktivitet, 

såsom bland annat konkurrens och lönsamhet.   

  

I en kvantitativ undersökning hade det inte lämnats utrymme för tolkning av innebörden av 

proaktivitet och respondenten hade också haft begränsade möjligheter att välja ett svar som 

direkt återspeglade dennas proaktiva arbete och tolkning. Med semistrukturerade intervjuer 

ökade även möjligheterna att vidare undersöka tolkningen av det proaktiva arbetet genom 

att ställa följdfrågor till svar som visade en annan tolkning av proaktivitet än vad teorin 

beskrev.   

  

6.1.6 Återkoppling av studiens syfte  

Sammanfattningsvis visar studien att informationsflödet är grunden i det proaktiva arbetet. 

Det utgör även till viss del grunden i det aktiva arbetssättet, då rådgivaren utifrån 

informationsflödet selekterar vilka kunder som ska kontaktas aktivt eller inte. I många fall 

utgör informationsflödet också grunden i det aktiva arbetssättet i form av att bidra med 

orsaker till att kontakta kund. Detta kan exempelvis vara för att kontrollera företagets status 

då informationsflödet identifierat att något inträffat.  

  

Vi kan dock se att informationsflödet är grunden i det proaktiva agerandet, men att det finns 

andra faktorer som avgör möjligheterna till graden av proaktiviteten som sker. Dessa är 

som tidigare nämnts konkurrens, lönsamhet, kunskap, risk, tid, förberedelse, effektivitet 

samt mängd av administrativt arbete. Vi gör därmed tolkningen informationsflödet utgör 

grunden i det proaktiva agerandet men att dessa faktorer är avgörande i vilken grad av 

aktivitet som sker. Det kan därmed tolkas som att dessa faktorer initierar proaktivt agerande 

med grund i informationsflödet.    
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Vidare kan vi också se att det proaktiva arbetet inte ser ut på samma sätt som det beskrivs i 

teoriavsnittet. Arbetet sker istället i en stigande grad av aktivitet, genom ett reaktivt 

arbetssätt, ett aktivt arbetssätt och ett proaktivt arbetssätt. Eftersom syftet är att förklara hur 

banker agerar proaktivt har stort fokus riktats till att förklara vad som påverkar graden av 

aktivitet och hur dessa arbetssätt ser ut. Vidare är även syftet att förklara vad ett proaktivt 

agerande leder till. Därför har vi i den empiriska analysen diskuterat på vilket sätt graden 

av aktivitet påverkar dels de faktorer som beskrivits i den teoretiska delen, dels de faktorer 

som funnits genom analysen av den empiriska datan.   

  

Resultatet av studien visar hur det proaktiva arbetet ser ut i bank, vilket var syftet med 

studien. Det proaktiva arbetet såg dock inte ut på det sätt som beskrivits i uppsatsens 

teoretiska del, vilket innebär att studien bidragit med ett nytt synsätt på proaktivitet i bank. 

Vi anser därmed att syftet är uppfyllt och att vi har närmare undersökt och förklarat 

helhetsbilden kring proaktivitet i bank, skapat en djupare förståelse kring vad som initierar 

proaktivt agerande samt vad proaktivt agerande leder till.  

  

6.3 Studiens begränsningar  

Undersökningen har begränsats i antalet respondenter som intervjuats. Vi har genomfört 

sju intervjuer på cirka 60 minuter per intervju. Med hjälp av denna empiri har vi till viss 

del kunnat bidra med förklaringar och förståelse kring det proaktiva arbetet i bank, men för 

att skapa en mer omfattande och generell förklaring av proaktivitet i bank hade studien 

behövts baseras på intervjuer med fler respondenter. Studien är även begränsad till tre 

lokala bankkontor. För att skapa en mer omfattande och generell förklaring hade antalet 

fallstudier behövt vara fler. Eftersom arbetssättet kan skiljas åt dels beroende på vilken bank 

som studeras och dels beroende på vilket kontor i banken som studeras hade en mer 

omfattande studie gett ett mer tillförlitligt resultat.   

  

Vidare är även studien begränsad till bankens och rådgivarnas syn på proaktivitet. För att 

skapa en helhetsbild över det proaktiva agerandet krävs även kundens syn av situationen. 
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Möjligtvis kan det vara så att kundens åsikt skiljer sig åt från rådgivarens vilket behöver tas 

till hänsyn för att studien ska ge ett mer tillförlitligt resultat. I bankbranschen finns det dock 

stora svårigheter i att ta del av både rådgivarens och den berörda kundens åsikter, vilket 

beror på sekretess. Det är då inte möjligt att studera både rådgivarens och den berörda 

företagskundens åsikt utan studien måste generellt beröra de företagskunder som finns i 

exempelvis landet eller kommunen. Om företagskunden inte vill uppge vilken bank som 

den är kund i eller vilken rådgivare kunden har träffat finns det inga möjligheter att se 

mönster mellan det proaktiva agerandet och den berörda rådgivaren i banken.   

  

  

  

6.4 Teoretiska bidrag  

Ett av de teoretiska bidrag som vår uppsats har bidragit med är en ny tolkning av begreppet 

proaktivitet. Eriksson och Vaghult (2000) samt Koyuncugil och Ozgulbas (2012) framför i 

sina studier endast vad som kännetecknar ett reaktivt respektive ett proaktivt arbetssätt, hur 

detta arbetssätt används samt vad det leder till. De beskriver reaktivt och proaktivt arbete 

som direkta motsatser och att arbetet mot företagskunderna sker antingen reaktivt eller 

proaktivt. I vår studie har vi funnit att arbetssättet sker i olika grader av aktivitet, vilket inte 

beskrivs i deras forskning.   

  

Vidare har vi funnit att graden av aktivitet inte endast beror på tillgången av 

informationsflödet med hård eller mjuk information. Koyuncugil och Ozgulbas (2012) 

beskriver i sin studie kring vad som leder till ett proaktivt agerande att tillgången till 

information genom hård och mjuk information är avgörande hur proaktivt arbetet kan ske. 

I vår studie har vi dock funnit att graden av aktivitet inte endast beror på tillgången till 

information, utan även på faktorer som lönsamhet, kunskap, risk och tid.   

  

Slutligen har vi även funnit att de kopplingar som teorin presenterat inte alltid har stämt 

överens med de kopplingar som visats i empirin. I studien gjord av Blocker m. fl (2011) 



103  

  

beskrivs att ett mer proaktivt agerande leder till ökad kundnöjdhet. Genom ett proaktivt 

arbetssätt finns möjligheten att överträffa kundens förväntningar och skapa mervärde vilket 

leder till en hög kundnöjdhet. I den empiriska analysen har vi dock funnit att kopplingen 

mellan graden av aktivitet och kundnöjdhet kan innebära både ökad kundnöjdhet och 

minskad kundnöjdhet. Ibland innebär ett proaktivt arbetssätt att ge tuffa råd som kan tänkas 

minska kundnöjdheten i ett kortsiktigt perspektiv om råden uppfattas som negativ kritik. 

Hurvida proaktivitet leder till ökad eller minskad kundnöjdhet beror därmed till stor grad 

på hur företagskunden uppfattar rådgivarens råd.   

  

6.5 Praktiska bidrag  

I studien som genomförts har vi identifierat att arbetet som respondenterna beskriver som 

proaktivt inte alltid sker proaktivt i den grad som de beskriver. Att på eget initiativ kontakta 

kund i syfte att skapa en nära relation med kunden beskriver respondenterna som ett 

proaktivt arbete. Vår tolkning är dock att detta arbetssätt endast är aktivt. För att arbeta 

proaktivt krävs det att rådgivaren identifierar behov och erbjuder lösningar på problem som 

kunden inte identifierat på egen hand.   

  

Att respondenterna tolkar detta arbetssätt som proaktivt kan bero på att rådgivarnas 

arbetssätt genomgått stor utveckling de senaste åren. Tidigare arbetade rådgivaren i större 

grad reaktivt på grund av att ett större antal ärenden då hanterades manuellt. Vår studie 

visar att arbetssättet är i förändring och att det därför inte är konstigt att respondenterna 

tolkar arbetssättet som mer aktivt än det är. Vår studie bidrar därmed till en förklaring till 

hur arbetssättet kan antas se ut. I den empiriska analysen diskuteras vad som påverkar 

graden av aktivitet, vad det kan tänkas leda till och vad som krävs för att arbetet i större 

grad ska ske proaktivt. Dessa slutsatser kan därmed användas för att skapa en bild över hur 

agerandet sker och på vilket sätt det kan utvecklas.   

  

Vår studie visar även att det inte är möjligt att arbeta proaktivt vid alla tillfällen. För att 

kunna agera proaktivt krävs det hög kunskap och tillräckligt med tid för att skapa denna 

kunskap. Om rådgivaren inte har möjlighet till att skapa tillräckligt hög kunskap på grund 
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av diverse anledningar bör arbetet inte heller ske proaktivt. Vår studie bidrar därmed till att 

visa att ett proaktivt arbetssätt inte alltid är nödvändigt för att öka kundnöjdheten, 

kundnyttan eller bankens nytta. Den empiriska anlaysen och uppsatsens slutsatser beskriver 

att det finns tillfällen då en aktiv arbetsätt kan vara tillräckligt och att ett proaktivt agerande 

leder till lägre nytta snarare än högre nytta.  

  

6.6 Förslag till framtida forskning  

I vår studie har vi funnit att det proaktiva arbetet inte sker på det sätt som det beskrivs i det 

teoretiska avsnittet. Vi har funnit att det istället sker i olika grad av aktivitet. Ett förslag på 

vidare forskning kan därmed vara att vidare undersöka hur denna skala av aktivt agerande 

ser ut. Med begränsade möjligheter har vi inte kunnat studera exakt hur denna grad av 

aktivitet ser ut och inte kunnat göra tillräckligt noga undersökningar kring vad som är 

underliggande faktorer till graden av aktivitet.  

   

Koyuncugil och Ozgulbas (2012) samt Agarwal m. fl (2011) framför i sina studier att det 

finns olika incitament till ett proaktivt agerande, men de beskriver informationsflödet som 

det främsta. I studien har vi även identifierat att konkurrens, lönsamhet, kunskap, risk, tid, 

förberedelse, effektivitet samt mängden av administrativt arbete är avgörande faktorer till i 

vilken grad aktiviteten sker. Eftersom studien genomförts på ett mindre antal respondenter 

och banker hade det därmed varit intressant att genomföra fortsatta studier på detta ämne. 

Kanske kan det vara så att det finns andra faktorer som påverkar graden av aktivitet. För att 

närmare undersöka detta behöver studien ske i större skala än vad den gjorts nu.  

   

I studien som genomförts kan vi se att det finns kopplingar mellan det proaktiva arbetssättet 

och andra faktorer som exempelvis kundnöjdhet och kundlojalitet. Vi kan dock inte se om 

dessa samband är linjära eller icke-linjära eller om sambandet ökar eller minskar i olika 

grad. Ett förslag på vidare forskning kan därmed vara att genomföra en kvantitativ 

undersökning som närmare beskriver hur dessa samband ser ut.  
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Då studien endast berört bankens proaktiva agerande mot företagskunder hade det även 

varit intressant att studera bankers proaktiva agerande till privatkunder. Privatkunder kan 

tänkas uppleva olika grader av aktivitet på ett annat sätt än företagskunder eftersom det då 

gäller privatekonomi och inte företagets ekonomi.  

   

Det hade även varit intressant att studera kundens uppfattning av det proaktiva agerandet. 

Sannolikheten är stor att kunden uppfattningar kan skiljas från bankens uppfattningar. Det 

finns som tidigare nämnts svårigheter i att se mönster mellan bankens uppfattningar och 

kundens uppfattningar på grund av sekretess. Närmare studier hade däremot kunnat 

genomföras på endast kundens uppfattning av det proaktiva agerandet.  
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Bilagor  

Bilaga 1- Analysschema  
Tema  Kategori  Kod  Transkriberad text  

Tolkning av proaktivitet  Aktivt agerande  
Höra av sig till kund i 

syfte att ha en nära 

relation  

Ja det kan se lite olika ut. Det kan vara så att vi 

till exempel tycker att det har gått lite för lång tid 

sedan vi träffade en kund senast. Då tar vi en 

kontakt med kunden av den anledningen. Detta 

gör vi för att vi vill hålla kontakten med kunden 

samt för att uppdatera oss om hur det går för 

kunden. (Respondent 3)  

Tolkning av proaktivitet  Aktivt agerande  

Höra av sig till kund i 

syfte att skapa en ny 

relation utan att bidra 

med behovsanalys eller 

behovsanpassade råd  

Proaktivitet är en ganska stor del i mina 

arbetsuppgifter. Speciellt med tanke på att jag har 

en liten kundstock. Därför måste jag införskaffa 

nya kunder. Väldigt mycket nätverkande. Detta 

för att man ska få folk till att känna igen en. När 

något händer så söker de upp oss i så fall. Det kan 

till exempel vara att ringa kallt ut till nya kunder 

och fråga om jag får komma ut och visa vad 

banken har att erbjuda. Mina befintliga kunder 

ringer jag 1–2 gånger om året och ser hur läget är 

och ser ifall de behöver något. Gör återkopplingar 

till dem för att se hur det har blivit. (Respondent 

2)  

Informationsflöde - Data 

mining  
Proaktivt agerande  

Riktad sökning efter  
kunders behov av 

tjänster  

Detta verktyg kan man använda genom att man 

selekterar ut individer efter en viss produkt eller 

tjänst. Man kan då selektera och se vilka kunder 

som exempelvis inte har en försäkring och 

därifrån jobba proaktivt mot dem, med att erbjuda 

den. (Respondent 4)  

Informationsflöde - Data 

mining  
Proaktivt agerande  

Riktad sökning efter  
kunders behov av 

tjänster  

Både på befintliga och nya kunder har vi ett 

CRM verktyg. Verktyget på befintliga kunder 

visar både affärstips och leasing. Detta kommer 

upp till mig som en notis att jag kan ta kontakt 

med dem. [...] Det är som en lista med vad som 

skall göras. Det finns en uppföljning där 70 

procent ska ha gjorts varje månad. (Respondent 

2)  

Informationsflöde - Early 

Warning Systems  
Aktivt agerande  

Identifiering potentiella 

problem som leder till en 

kontakt med kunden  

Vi jobbar tillsammans med UC. Där kan man få 

signaler om bolagen. Får vi lite oroväckande 

signaler så tar vi kontakt med kunden och ser 

över vad som har hänt. Finns det någon naturlig 

förklaring eller är man inne i en svår tid. 

(Respondent 3)  
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Informationsflöde - Early 

Warning Systems  
Proaktivt agerande  

Identifiering potentiella 

problem som leder till 

att bidra med lösningar 

till kunden  

Löpande info kommer från UC. Om det har hänt 

något eller om bokslut är avklarat. Har de bytt 

revisor och många andra saker. Man får en 

ranking därifrån som visar företagets resultat. 

Detta kan vara en indikation på att ta kontakt 

med kunden. [...] Vi tittar både på UC och 

bokslut och gamla siffror. Ställer frågor utifrån 

det. Säger de att de har problem i kassan kan vi 

räkna fram och se vart deras svaghet ligger.  
(Respondent 4)  

Informationsflöde - Mjuk 

information  
Aktivt agerande  

Lokal kännedom och  
aktiva på den lokala 

marknaden  

Här tror jag att det skiljer sig mycket mellan oss 

och andra banker. Vi är ju en fristående sparbank 

och det innebär att vårt verksamhets område är vår 

kommun. Många medarbetare bor i kommunen 

eller i gränsområden. Man är delaktig i 

föreningsliv och i olika näringslivsråd. Vi är 

väldigt aktiva och är med i det som händer här i 

kommunen, i olika näringsliv och på möten som 

det gäller att vi deltar i. Vi har hela tiden bra koll 

på vår marknad. Jämförelse med huvudkontor i 

Stockholm som har Sverige som arbetsområde har 

inte lika bra lokalkännedom som oss.  
(Respondent 3)  

Informationsflöde - Mjuk 

information  
Aktivt agerande  

Nätverkande och 

marknadsföring  
Det är viktigt att nätverka och vara ute på 

marknaden och synas och höras. (Respondent 7)  

Kundnöjdhet  Proaktivt agerande  
Nära relation och förstå 

verksamheten  

Proaktiviteten ökar kundnöjdheten bland våra 

befintliga kunder. Har vi dem glada och nöjda så 

får vi dem att vara kvar i vår bank. Nöjda kunder 

går hand i hand med lönsamheten vilket gör att vi 

måste få våra kunder till att vara nöjda. [...] Det 

viktigaste för oss är närhet och nära relationer. Vi 

tror att ifall vi känner våra kunder och förstår deras 

verksamhet så kan vi hjälpa varandra mycket 

enklare. Detta leder till nöjd kund, bra lönsamhet 

och låga kreditförluster. (Respondent 6)  

Kundnöjdhet  Aktivt agerande  
Kontakta kund och visa 

intresse  

Men om man tittar på förbättringspotential så såg 

vi att fast än att vi som bank tycker att vi är 

proaktiva så var det ändå ett önskemål att vi ska 

vara ännu mer proaktiva. Man märker att 

kunderna vill att vi ska ringa ut till dem på vårt 

intresse. (Respondent 3)  

Kundnöjdhet  Proaktivt agerande  
Proaktivt agerande kan 

även antas leda till 

minskad kundnöjdhet  

Förra veckan gav jag ett sådant råd. Bolaget 

presterade inte som jag ansåg att de kunde göra. 

Jag tyckte att det fanns brister i deras 

företagsledning och jag ifrågasatte varför de inte 

har en extern styrelseledamot. Jag tyckte även att 

personen som skötte ekonomin inte var  
kompetent för yrket. (Respondent 1)  

Kundnöjdhet  Aktivt agerande  
En aktiv kontakt antas  
leda till ökad 

kundnöjdhet  

Många nya kunder blir smickrade av att man hör 

av sig och visar intresse för deras bolag. 

(Respondent 2)  
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Kundnöjdhet  Aktivt agerande  
En aktiv kontakt för att 

kunderna ska känna sig 

viktiga  

Befintliga kunder tycker att det är bra att jag 

tänker på dem så att känner att jag finns där för 

dem. Det är viktigt att mina kunder vet om att de 

är sedda. (Respondent 2)  

Kundnöjdhet  Aktivt agerande  
En aktiv kontakt för att 

kunderna ska känna sig 

viktiga  

Jag tror att våra kunder tycker att det är för lite 

proaktivitet och att det ska vara mer. De vill att 

vi ska ringa och höra av oss och hålla en kontakt.  
Men absolut att vi även ska föreslå någonting.  
Man ska ständigt ha kontakt med sina kunder. 

Kunderna vill bli sedda. (Respondent 7)  

Kundnöjdhet  Aktivt agerande  
Ökad aktivitet för att 

inte skapa missnöje  

Vi Har fallit väl ut historiskt men måste fortsätta 

och hantera de utmaningar som finns för oss 

storbanker så måste vi arbeta mer proaktivt. Vi 

kan inte bara vänta på att kunden kommer utan vi 

måste höra av oss. Vi måste ringa ut för annars 

får vi missnöjda kunder vilket leder till sämre 

lönsamhet och så vidare. (Respondent 7)  

Förtroende  Aktivt agerande  
Förtroende genom att 

kontakta kund när det är 

utlovat  

Sedan har vi även vårt kundlöfte som ökar NPS. 

Vi håller våra kundlöften vilket gör att vi får dem 

nöjda när dem vet att vi håller det som vi lovar.  
(Respondent 1)  

Lojalitet  Aktivt agerande  
En nära relation till 

kunden minskar risken 

att kunden byter bank  

Att hålla nära kontakt med sina kunder på sådant 

sätt som gör att de alltid kan ringa till en. Man 

öppnar upp så att även ifall det är något dåligt vill 

jag att de ska kunna ringa mig så att man kan lösa 

situationen på bästa sätt. Jag vill att de hellre 

kommer och löser det med mig än att byta bank 

och klagar där. Man vill undvika att detta sker. [...] 

Med proaktivitet skapar du en närhet till din kund. 

Kunden känner att banken ser kunden och hör den. 

Detta gör att man kan minska risken till att tappa 

kunder ur sin kundstock. (Respondent 2)  

Kvalitet på service  Aktivt agerande  Bra råd och service  

Det viktigaste är att vi kontaktar våra kunder 

proaktivt och att vi är professionella och att 

kunden känner att de vill vara kund hos oss. 

Kunden ska känna att de får bra råd och service.  
(Respondent 3)  

Kvalitet på service  Proaktivt agerande  
Ge förslag till kund för 

att inte förlora kunden  

Om vi inte lyfter luren och förslår saker så förlorar 

vi en befintlig kund. Detta eftersom kunden tänker 

att varför ringer inte min bank som jag varit kund 

hos så länge. Varför har ni inte föreslagit det, ni 

känner ju mig? (Respondent 7)  
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Kundnytta  Proaktivt agerande  
Ge förslag för att 

underlätta för kund  

Det som jag kan komma på nytt till kunden är ofta 

betalningslösningar. Alla har nuförtiden bankgiro 

men har man många anställda så kan man skicka 

deras löner via filer istället för att man på sin 

ekonomiavdelning ska knappa in det manuellt. 

Har företagen många fakturor att betala så kan 

man även där skapa filer som man kan skicka runt. 

Många sådana tjänster anser jag kunden är 

beroende av för att underlätta. Det är 

tidsbesparande. På mötet förklarar jag fördelarna 

med den produkten som vi anser att dem bör ha. 

Visa om det sparar tid eftersom tid är oftast 

pengar. Man går inte bara in på mötet och 

presenterar produkten och går utan man visar att 

man har ett intresse för kunden. Vi vill visa att vi 

har hittat ett verktyg som kunden inte har hittat. Vi 

träffar inte kunden för att enbart dricka kaffe utan 

det ska finnas ett syfte med mötet.  
(Respondent 4)  

Kundnytta  Proaktivt agerande  
Ge förslag på något som 

kan vara till nytta för 

kundens verksamhet  

Jag går igenom ”cash management” affärer och 

betalningslösningar. Jag frågar om hur det 

fungerar idag och om det fungerar på ett bra sätt. 

Sedan ser jag om vi kan erbjuda något som kan 

leverera bra för kunden. Vi kollar även över 

företagsbiten och pension och 

försäkringssituationen. Det kan även gälla om 

juridik. Vi kan komma med tips om något som kan 

vara nytta för kundens verksamhet.  
(Respondent 3)  

Kundnytta  Proaktivt agerande  

Ge förslag för att 

underlätta för kund och 

för att skapa nytta för 

kundens verksamhet  

Jag försöker oftast att hitta något som är speciellt 

för deras verksamhet och framföra detta till dem. 

Vissa kanske har vuxit väldigt snabbt och då finns 

det ofta växtvärksproblem som banken kan 

komma in och hjälpa till med. Jag vill visa dem att 

jag verkligen har satt mig in i er verksamhet och 

försökt att förstå er. Man försöker hitta något som 

man kan hjälpa kunden med som gör att båda får 

en intjäning. Även råd kring kommande 

investeringar. Hur ska dem möjliggöra dessa 

investeringar. Få dem att fundera över 

försäkringar och pensionsavsättningar både för sig 

själva och deras personal. Effektiva rutiner kring 

betalningar så att det fungerar smidigt. Det är 

många som har det ineffektivt system när det 

gäller betalningen. (Respondent 2)  

Kundnytta  Proaktivt agerande  
Diskussion kring 

företagets starka och 

svaga sidor  

Det lyfter jag i det här samtalet är det jag 

identifierat som kan förbättras. Då pratar vi om 

det. Man pratar även igenom årets årsredovisning 

och pratar om saker som man hittar där. När vi 

kollar igenom deras årsredovisning ger vi då vår 

syn på saken både positivt och negativt. 

(Respondent 3)  
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Kundnytta  Proaktivt agerande  Avrådan efter analys  

Vi kan även avråda dem till att göra vissa affärer 

med utlandet då vi inte anser att premisserna är 

rätt. Det är för stor risk för de premisser som  
affären innehar. (Respondent 2)  

Kundnytta  Proaktivt agerande  
Diskussion kring 

företagets starka och 

svaga sidor  

När vi sitter i en finansieringsfråga då tittar vi på 

allt som kunden har redovisat, ex BR. Ser vi att 

kassaflödet har utvecklats svagt då måste vi 

ifrågasätta dem om vad dem har gjort för att den 

trenden ska vändas. Det är en svaghet hos en 

kund vi kan se på. (Respondent 6)  

Bankens nytta  Proaktivt agerande  
Tidsbesparing och ökade 

intäkter för banken  

Är det tjänster och produkter som kunden kan göra 

själv där de inte behöver kassa eller kundtjänst kan 

det både vara tidsbesparande och pengar 

besparande för båda parterna. Man tjänar ju också 

pengar genom att kunden får fler nödvändiga 

tjänster. (Respondent 4)  

Bankens nytta  Aktivt agerande  
Proaktivt agerande leder  
till ökad intjäning för  
banken  

Ja det har det. Det är svårt att jämföra. Men jag är 

helt övertygad över det. För att ha långa relationer 

och lyckas med försäljningen så måste man jobba 

proaktivt med att ha en bra relation till sin kund. 

(Respondent 3)  

Bankens nytta  Proaktivt agerande  
Proaktivt agerande leder  
till ökad intjäning för  
banken  

Ja absolut. Vi jobbar i vår bank väldigt tydligt med 

resultatuppföljning vi ser tydligt hur detta kontor 

har gått exakt i balansrapport och resultatrapport. 

Plockar jag direkt in en stor kund kan jag direkt se 

vart det slår. Vi jobbar väldigt mycket med att vi 

utgår ifrån kundens nuvarande och framtida behov 

och försöker fylla det behovet. Det blir win win. 

Genom att kunden får det bättre samtidigt som vi 

ökar vår intjäning.  
(Respondent 6)  

Konkurrens  Aktivt agerande  
Kunderna vill att 

rådgivaren hör av sig  

Mina kunder är väldigt sociala så de tycker det är 

bra att banken hör av sig. I mindre bank så vill 

man ha en nära relation. Man har hört från kunder 

man tagit över att de säger att deras tidigare bank 

aldrig har hört av sig. Det är något som man aldrig 

vill höra. (Respondent 4)   

Konkurrens  Aktivt agerande  
Om rådgivaren inte hör 

av sig kan kunden vända 

sig någon annanstans  

Om man bara sitter på kontoret och väntar på att 

kunden ska höra av sig så är det väldigt lätt att 

kunden går andra vägar. Vi vill att vi ska vara ett 

självklart val för våra kunder. När de har en fråga 

som rör bank på något sätt så vill vi att dem ringer 

till oss först. För att kunden ska känna så måste vi 

ligga på att vårda relationen med kunden. Gör vi 

inte detta blir vi bara en i mängden och då kan 

kunden likagärna ringa någon annan. (Respondent 

3)  
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Konkurrens  Aktivt agerande  
Den som visar intresse 

får kunden  

Det går inte att vänta på kunderna detta eftersom 

det alltid finns någon annan som är där och tar 

kunderna annars. Det är en dragkamp. De som 

visar intresse får oftast kunden. Man kan inte sitta 

och vänta på kunden i sin kammare.  
(Respondent 4)  

 

Konkurrens  Aktivt agerande  
Konkurrenter redo att ta 

kunden om relationen 

inte vårdas  

Det är så lätt att man tappar sina kunder ifall man 

inte har bra relationer. Det är många konkurrenter 

som står bakom dörren och är redo att ta ens 

kunder ifall man inte vårdar dem väl och kontaktar 

dem proaktivt. (Respondent 1)  

Lönsamhet  Aktivt agerande  

Ju större intjäning och 

verksamhet kunden har, 

desto oftare kontaktas 

kunden  

Ju större intjäning och möjlighet en kund har desto 

oftare har vi kontakt med dem. Har man en mindre 

verksamhet så är man inte lika aktiv med att arbeta 

proaktivt mot dem. De har inte heller behovet av 

att bli kontaktade så ofta. Jag har frågat de mindre 

bolagen hur ofta de vill bli kontaktade och de 

anser att max två gånger per år vill de bli 

uppringda. (Respondent 2)  

Lönsamhet  Reaktivt agerande  
Graden av agerande 

avgörs beroende på 

möjligheter till intjäning  

För små bolag som gör att det inte är lönsamt för 

banken. Möjlig intjäning inte är tillräckligt stor i 

förhållande till nerlagd arbetstid. (Respondent 7)  

Lönsamhet  Aktivt agerande  
Utrval av kunder att 

kontakta utifrån 

nyckeltal  

Man kan även arbeta proaktivt utifrån nya kunder 

med hög lönsamhet och intjäning. De kommer 

upp i vår lista med dem faktorerna. Oftast är det 

soliditet vi tittar mycket på. Kunder med låg 

soliditet kontaktar vi generellt inte. Kunder med 

under 20% soliditet brukar vi inte att vara 

intresserade av. (Respondent 1)  

Kunskap  Aktivt agerande  
Lägre kunskap än 

företagskunden på 

området  

Vi kan inte vara experter på varje område. Utan 

kunden har bra kännedom om detta själv bäst, 

men vi framför fortfarande våra idéer. 

(Respondent 3)  

Kunskap  Aktivt agerande  
Lägre kunskap än 

företagskunden på 

området  

Direkta råd kring hur kunden kan minska sina 

kostnader är svårt att säga men man lyfter hellre 

en diskussion med dem om det. Det är jättesvårt 

för mig att säga det till företagen. De är bättre 

insatta i det själva. (Respondent 7)  

Kunskap  Reaktivt agerande  
Lägre kunskap än 

företagskunden på 

området  

Det är inte så att vi går in och säger gör inte såhär. 

För att vi inte har kompetensen i deras dagliga 

arbete. Vi kan utgå ifrån deras siffror och därifrån 

visa svagheter och siffror. Då kan de gå hem och 

fundera över hur de ska göra. Det ska gå väldigt 

långt in ifall vi ska gå in och peta på sådana saker. 

Ifall det är nära en konkurs så kan vi göra det men 

detta händer väldigt sällan. De vet bättre om sin 

egen verksamhet vilket gör att vi inte kan gå in på 

den fronten. Vi har inte den kompetensen att gå in 

och argumentera för de sakerna. (Respondent 7)  
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Kunskap  Aktivt agerande  
Positiv dialog med  
kunden om rådgivaren är 

insatt  

Man får kunder som tycker om en bank som hör 

av sig. Tycker om att rådgivaren är intresserad av 

deras företag. Man visar sin kund att man är 

påläst om branschen och det bidrar till positivt 

dialog med kunden. Jag kan visa att jag vet vad 

det handlar om. Kunden tycker om när 

rådgivaren visar att dem förstår vad det handlar 

om. (Respondent 4)  

 

Risk  Aktivt agerande  

Mindre  
kreditengagemang med  
mindre risk inte 

kontaktas lika ofta  

Om det är årlig prövning på krediterna så tittar 

man vart det finns mest risk och kontaktar dem för 

att se så allt är okej. Man bara stämmer av 

rutinerna med företaget så att allt är bra. De 

företag med stora krediter arbetar vi extra med då 

det är dyrt för banken att förlora dem.  
(Respondent 4)  

Risk  Proaktivt agerande  
Ju högre risk för 

kreditförlust, ju högre 

grad av proaktivitet  

Om en kund hamnar i obestånd. Där vill vi ha en 

ökad proaktivitet. Detta eftersom man inte vill att 

kunden lämnar banken. Då vill vi snabbt få tag på 

kunden och träffa den. Kunden ska känna att 

banken inte är farlig utan ett stöd. Nu kan vi 

tillsammans hjälpa varandra så att det blir bra. Det 

är viktigt i sådana lägen att man träffas detta 

utifrån min erfarenhet. (Respondent 3)  

Tid  Aktivt agerande  

Tidsbegränsning att 
finna information som  
kan vara relevant för 

kunden  

Hittar jag något som generellt är nyttig för kund 

så absolut presenterar jag detta för kunden. Nu 

senaste har mjölkpriset gått upp. Men de är lika 

snabba om inte snabbare på att ta del av den 

informationen. Eftersom det är mycket 

information så måste man selektera denna 

information, men det är svårt att göra det då det 

finns så stora mängder information. Man måste ta 

hänsyn till ifall det passar kunden. Mycket handlar 

om att känna kunden och branschen. Alla jobbar 

olika. (Respondent 4)  

Förberedelse  Aktivt agerande  
Kontroll av kundens 

bokslut och potential  

Vid nya kunder så är det mycket research man 

måste göra först och främst så att man känner sig 

bekväm med det bolag som man vill jobba med. 

Jag går in och kollar på nyckeltal, bokslut och 

deras egna hemsidor.  Man tittar över detta och 

skapar en bild om hur det ser ut. Jag tittar även på 

Google så att det inte kommer upp några 

konstigheter. (Respondent 2)  

Förberedelse  Aktivt agerande  
Kontroll av kundens 

bokslut och potential  

Sen är också proaktivitet på nya kunder att man 

gör research och tittar på bokslut. Man gör en 

analys av ett företag innan man kontaktar 

företaget och ser därifrån ifall man vill göra 

affärer eller inte med dem. Sen är det att man 

knackar på eller frågor om man får träffas. Man 

skapar en kontakt för att möjliggöra nya affärer.  
(Respondent 6)  
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Förberedelse  Proaktivt agerande  
Identifiera kundens 

behov  

Har man gjort sitt grundliga arbete så kan man 

arbeta proaktivt och visa för kunden att man är 

insatt. Förarbeten kan vara att man identifierar 

kundens behov och vad som är speciellt för 

kunden. (Respondent 4)  

 

Förberedelse  Aktivt agerande  
Kontroll av kundens 

bokslut och potential  

I förberedelse-steget är det vanligt att man söker 

info om bolaget på deras hemsida. Man 

analyserar siffror och kollar om det är normala 

siffror. Vi försöker att hitta affärer utifrån 

boksluten där vi kan analysera siffror. Ibland 

brukar jag också lyfta frågan i min styrelse. 

Exempelvis är det någon som känner till något 

om det bolaget. Vilken väg in vi borde ta. 

Undersöka dem mer mjuka faktorerna. Är det 

ägaren eller vd man ska gå. Vilken väg in ska 

man gå för att komma ut. (Respondent 7)  

Effektivitet  Aktivt agerande  
Planera arbetet genom 

att kontakta kunder 

under lugnare perioder  

Det är tideffektivt för banken och kunden. Har du 

träffat dina kunder när du har mindre att göra så 

kan du ställa frågan om de har något på gång 

inför de kommande månaderna. Detta gör att 

man redan där och då kan ta ett kreditbeslut. Med 

detta proaktiva arbetssätt kan man minska risken 

att kunden kommer in under en hektisk period. 

Ofta vill kunden ha sina krediter om 3 dagar men 

detta fungerar inte alltid. Man vill undvika att 

göra kunden missnöjd. Med proaktivitet kan man 

minska ”ad hoc” sakerna som uppkommer. Ju 

mer proaktiv man är desto mer möjlighet har man 

till att planera sitt arbete. (Respondent 2)  

Administrativa 

arbetsuppgifter  
Reaktivt agerande  

Mer internt arbete än 

proaktivt  

Tidsmässigt är det mer reaktivt än proaktivt. Jag 

skulle säga ungefär 70–30, det är betydligt mer 

internt än proaktivitet. Medarbetarna har nog lite 

mer att arbeta proaktivt i sina roller då jag har 

hand om en hel del coachning och uppföljning i 

deras proaktiva arbete. (Respondent 6)  

Administrativa 

arbetsuppgifter  
Reaktivt agerande  

Mer reaktivt arbete på 

grund av 

regelförändringar  

Det ingår mycket reaktivt jobb som jag får gilla 

läget. Jag skulle vilja lägga mer tid på proaktivt än 

vad jag gör i dagsläget. Med tanke på de nya 

regelförändringar som skett har det påverkat vår 

bank till att vi fått allt mer reaktivt arbete. [...] Jag 

tycker inte att jag saknar någon information som 

får mig att arbeta proaktivt utan det handlar bara 

om att ha tid att vara det. (Respondent 7)  

Administrativa 

arbetsuppgifter  
Reaktivt agerande  

Ibland prioriteras internt 

arbete över proaktivt 

agernade  

Om det skulle vara mycket internt som tar över 

tiden, då kanske vi får avbryta vårt proaktiva 

arbete. (Respondent 1)  
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Säkerheter  

Okänd grad av  
aktivitet - 

eventuellt aktivt, 

men för lite empiri 

för att avgöra detta  

Analys av säkerheter i 

en affär  

Ett företag som vi ska tycka är intressant måste vi 

först och främst gilla idén. Tror vi på idén ramlar 

vi vidare till att börja titta på siffror. Sedan tittar 

vi över vad vi tror siffrorna kommer att hamna på 

i framtiden. Visar siffrorna att dem kommer att 

klara av den affären som önskas så går man vidare 

till vad har vi för säkerheter. Fungerar inte den 

säkerheten som finns så försöker vi hitta en 

lösning genom att vi skruvar på strukturen. 

Kapital från bank kontra kapital från ägarna. Den 

farligaste kostnaden för banken är kreditförlust 

vilket gör att dessa tre grejer måste vara säkra för 

att en affär ska ske.  
(Respondent 7)  
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Bilaga 2- Intervjuguide företagsrådgivare  

Tid för intervju: 60 min  

Profil  

Berätta kort om din karriär   

(ev följdfråga) Vilken är din yrkesroll idag? Vad arbetar du främst med?  

(ev. följdfråga) Hur länge har du arbetat med det?  

  

Proaktivitet & informationsflöde  

Förekommer proaktivt arbete i din yrkesroll? Vad innebär det?   

(ev. följdfråga) På vilket sätt arbetar du proaktivt?  

Varför arbetar du proaktivt?   

(ev. följdfråga) Finns det någon anledning att agera proaktivt för att öka nyttan för banken?  

Vilka kunder arbetar du proaktivt mot?   

(ev. följdfråga) Vad avgör om kunden kontaktas proaktivt eller inte?  

Hur arbetar du när du inte arbetar proaktivt?   

(ev. följdfråga) Vad skiljer de olika arbetssätten åt?  

(ev följdfråga) Vilket av dessa sätt är det mest vanliga?   

  

Vad får dig att agera proaktivt mot dina kunder? Baseras beslutet på någon information som 

du får?   

Hur tar du del av denna information?  

(ev. följdfråga) Har banken några system som ger information kring vilka företagskunder 

du ska kontakta?  

(ev. följdfråga) Får du information från marknaden eller genom nätverkande som används 

i ditt proaktiva arbete?   

(ev. följdfråga) På vilka sätt använder du denna information?   
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Av den information som fås, hur avgör du att denna är relevant eller inte relevant?  

Finns det information som du saknar som hade underlättat ditt proaktiva arbete?  

  

Hur går du tillväga när du arbetar proaktivt? Sker arbetet med proaktivitet i olika steg?  

(ev. följdfråga) Är detta ett framtagit tillvägagångssätt från banken eller något du själv 

utformat?  

(ev. följdfråga) Sker det proaktiva arbetet alltid i dessa steg eller varför kan det variera?  

(ev. följdfråga – i mån av tid) Finns det gånger ett proaktivt arbete avbryts? Vad kan det 

bero på?  

Hur tror du proaktivitet upplevs av kunderna?  

  

Kundnöjdhet, kvalitet på service, förtroende och lojalitet  

Genomför banken några mätningar på hur nöjd kunden är? Vad frågar ni kunden kring då?  

Hur arbetar du med kundnöjdheten bland dina företagskunder?  

(ev. följdfråga) Varför är det viktigt att ha nöjda kunder?  

(ev. följdfråga) Hur arbetar du för att behålla viktiga kunder?  

(ev. följdfråga) Tenderar dina kunder att förbli lojala? Sker det ofta förändringar i din 

kundstock?  

  

Minskade kostnader & Ökade intäkter/vinst  

Vad är vanligt att du ger råd kring i din rådgivning till dina företagskunder?  

(ev. följdfråga) Genomför du analyser på dina företagskunders svaga och starka sidor? På 

vilket sätt?  

(ev. följdfråga) Arbetar du med att rådge kunder hur de kan minska sina kostnader? Hur? 

(ev. följdfråga) Arbetar du proaktivt för att hjälpa kunden undan finansiella problem? 

Hur?  
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(ev. följdfråga) Arbetar du med att rådge kunder hur de kan öka sina intäkter och sin vinst? 

Hur?  
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Bilaga 3-Intervjuguide företagsmarknadschef och kontorschef  

Tid för intervju: 60 min  

Profil  

Berätta kort om din karriär   

(ev följdfråga) Vilken är din yrkesroll idag? Vad arbetar du främst med?  

(ev. följdfråga) Hur länge har du arbetat med det?  

(ev. följdfråga) Hur många företagskunder är du ansvarig för?  

(ev följdfråga) Hur många medarbetare är du ansvarig för?  

  

Proaktivitet  

Förekommer proaktivt arbete i din yrkesroll? Vad innebär det?   

(ev. följdfråga) På vilket sätt arbetar du proaktivt?  

Varför arbetar du proaktivt?   

(ev. följdfråga) Finns det någon anledning att agera proaktivt för att öka nyttan för banken?  

Vilka kunder arbetar du proaktivt mot?   

(ev. följdfråga) Vad avgör om kunden kontaktas proaktivt eller inte?  

Hur arbetar du när du inte arbetar proaktivt?   

(ev. följdfråga) Vad skiljer de olika arbetssätten åt?  

(ev följdfråga) Vilket av dessa sätt är det mest vanliga?   

  

Vad får dig att agera proaktivt mot dina kunder? Baseras beslutet på någon information som 

du får?   

 Hur tar du del av denna information?  

(ev. följdfråga) Har banken några system som ger information kring vilka företagskunder 

du ska kontakta?  
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(ev. följdfråga) Får du information från marknaden eller genom nätverkande som används 

i ditt proaktiva arbete?   

(ev. följdfråga) På vilka sätt använder du denna information?   

(Eventuellt) Av den information som fås, hur avgör du att denna är relevant eller inte 

relevant?  

Finns det information som du saknar som hade underlättat ditt proaktiva arbete?  

Hur går du tillväga när du arbetar proaktivt? Sker arbetet med proaktivitet i olika steg?  

(ev. följdfråga) Är detta ett framtagit tillvägagångssätt från banken eller något du själv 

utformat?  

(ev. följdfråga) Sker det proaktiva arbetet alltid i dessa steg eller varför kan det variera?  

(ev. följdfråga – i mån av tid) Finns det gånger ett proaktivt arbete avbryts? Vad kan det 

bero på?  

(ev. följdfråga) Förmedlar du riktlinjer till dina medarbetare hur de ska arbeta proaktivt?  

Finns det någon uppföljning på hur rådgivare agerar proaktivt? Vad diskuteras då?   

  

(ev. följdfråga) På vilka sätt arbetar du för att förbättra dina medarbetares proaktiva arbete?  

Hur tror du proaktivitet upplevs av kunderna?  

  

Kundnöjdhet, kvalitet på service, förtroende och lojalitet  

Genomför banken några mätningar på hur nöjd kunden är? Vad frågar ni kunden kring då?  

Hur arbetar du med kundnöjdheten bland dina företagskunder?  

(ev. följdfråga) Hur arbetar du för att behålla viktiga kunder?  

(ev. följdfråga) Tenderar kontorets kunder att förbli lojala? Sker det ofta förändringar i er 

kundstock?  
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Minskade kostnader & Ökade intäkter/vinst  

Vad är vanligt att du ger råd kring i din rådgivning till dina företagskunder?  

(ev. följdfråga) Genomför du analyser på dina företagskunders svaga och starka sidor? På 

vilket sätt?  

(ev. följdfråga) Arbetar du med att rådge kunder hur de kan minska sina kostnader? Hur?  

(ev. följdfråga) Arbetar du proaktivt för att hjälpa kunden undan finansiella problem? Hur?  

(ev. följdfråga) Arbetar du med att rådge kunder hur de kan öka sina intäkter och sin vinst?  

Har proaktivitet någon inverkan på kontorets resultat? (Kan du se någon skillnad på 

resultatet beroende på vilket sätt rådgivarna arbetar?)  

Varför är det viktigt för banken att ha nära relationer med era företagskunder?  

(ev. följdfråga) Varför är det viktigt för företagskunden att ha en nära relation till banken?  

    

Bilaga 4-Intervjuguide marknadsansvarig  

Profil  

Berätta kort om din karriär  

(Ev. Följdfråga) Vilken är din yrkesroll idag? Vad arbetar du främst med?  

  

Proaktivitet  

Förekommer proaktivt arbete i din yrkesroll? Vad innebär det?   

(ev. följdfråga) På vilket sätt arbetar du proaktivt?  

Varför arbetar du proaktivt?   

(ev. följdfråga) Finns det någon anledning att agera proaktivt för att öka nyttan för banken?  

Vilka kunder arbetar du proaktivt mot?   

(ev. följdfråga) Vad avgör om kunden kontaktas proaktivt eller inte?  

Hur arbetar du när du inte arbetar proaktivt?   
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Informationsflöde  

Av den information som fås, hur avgör ni att denna är relevant eller inte relevant?  

Finns det information som ni saknar som hade underlättat ett proaktivt arbetssätt?  

Vilken information tar du del av som du kan använda för att arbeta proaktivt?  

Vilken information tar du del av kan användas av företagsrådgivarna i sitt proaktiva arbete?  

Hur förmedlar du vidare information du får kring marknaden? Vilken information kan detta 

vara?  

Finns det information som används proaktivt mot kund men som inte passerar rådgivaren? 

Exempelvis genom direkt marknadsföring?  

  

  

Kvalitet på service, förtroende och lojalitet  

Genomför banken några mätningar på hur nöjd kunden är? Vad frågar ni kunden kring då?  

På vilket sätt arbetar du för att förbättra företagskundens upplevelser och intryck av banken?  

Hur arbetar ni för att behålla viktiga kunder?  

Hur arbetar ni för att öka företagsaffärerna och locka nya kunder?  

  

Minskade kostnader & Ökade intäkter/vinst  

Har ditt arbete någon inverkan på företagskundens finansiella resultat?  

Kan ditt arbete vara till hjälp för att identifiera nya affärsmöjligheter för företagskunden?  

Kan ditt arbete vara till hjälp för att motverka förlust för företagskunden?   

  


