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Förord 
Vi vill ta tillfället i akt och tacka styrelsen för NyföretagarCentrum Uppsala. Ett extra varmt 

tack riktas till vår uppdragsgivare Lena Björkvall som tillsammans med Cilla Franzén gjort 

denna studie möjlig. Dessutom uppskattar vi det engagemang som medverkande rådgivare 

från verksamheten haft, likväl de kunder som deltagit i studien. Det har varit otroligt 

värdefullt att båda parter tagit sig tid att ställa upp på våra intervjuer. Det har resulterat i 

intressant data till studien. 

 

Vidare vill vi även tacka vår handledare Mikael Gidhagen från Uppsala universitet och de 

som under processens gång kommit med värdefull konkret feedback. 

 

 

 

 

Med hopp om trevlig läsning, 

 

Uppsala 2013-06-05  

 

 

 

 

 

 ____________________     ____________________ 

 Veronica Eriksson Lakso   Emma Myresten 
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Sammanfattning 
Verksamheter som inte förstår sin kunds behov och misslyckas med att uttrycka behoven i sin 

kommunikation riskerar att bli bortvalda framför konkurrenter. Därav syftar denna studie till 

att utreda förhållandet mellan kundens behov och en organisations, i detta fall 

NyföretagarCentrum Uppsala, uppfattning av behoven som syns i kommunikationen. 

 

Studien baseras på intervjuer med organisationens rådgivare samt kunder som använt tjänsten 

det senaste året. Insamlad data har analyserats med ett teoretiskt ramverk innehållande en 

GAP-modell, värdekedja samt teori kring dialog och behovskategorisering. 

 

Både skillnader och likheter noteras mellan organisationens kommunikation och kundens 

behov. Skillnaderna indikerar gap i förhållandet mellan parterna samt en avbruten värdekedja. 

Dessutom påträffas skillnader vid en behovskategorisering. 

 

En orsak till bristerna är att organisationen inte lyckas tolka kunden fullt ut. Bristen ligger 

snarare i vad som tas in än vad som kommuniceras ut. En möjlig förbättring av förhållandet 

mellan parterna skulle vara en kontinuerlig dialog. 
 

 

 

 

 

Nyckelord: Kommunikation, Kundförståelse, Behov, Gap 
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1. Minskat antal kunder i en växande marknad 
I dagens samhälle finns en växande trend att starta eget företag (Tillväxtanalys, 2013a). Enligt 

den senaste mätningen från Tillväxtanalys, som ansvarar för all officiell statistik inom svenskt 

nyföretagande, kan det noteras att denna trend är framträdande i Uppsala län. Sedan år 2009 

har antalet nystartade företag i länet haft en snabb utveckling. Då startades 9,9 företag per 

1000 invånare, jämfört med den senaste mätningen som visade 12,1. Det innebär en ökning på 

över 20 procent. (Tillväxtanalys, 2013b)  

 

Organisationen NyföretagarCentrum Sverige specialiserar sig på att hjälpa egenföretagare 

under uppstartsprocessen. De erbjuder rådgivning genom lokala dotterorganisationer och 

finns idag representerade i majoriteten av Sveriges kommuner. Trots att organisationen 

överlag haft en positiv utveckling avseende antalet kunder, följer inte alla lokala 

dotterorganisationer samma utveckling. En lokal avdelning som mött motgångar är 

NyföretagarCentrum Uppsala, NFC. (NFC, 2013a) Trots att Uppsala län haft en ökning av 

antalet nystartade företag sedan 2009 (Tillväxtanalys, 2013b) har antalet företag som startats 

genom NFC istället minskat. År 2010 startades 7,0 företag per 1000 invånare i länet genom 

NFC medan det år 2012 endast var 5,9 företag. (NB, 2012) Denna korrelation indikerar på 

problem. Detta i och med att antalet potentiella kunder ökat i Uppsala län samtidigt som 

NFC:s antal kunder har minskat. Denna negativa trend, i kombination med en intern oro kring 

att organisationen skulle ha problem med hur man kommunicerar med potentiella kunder 

(Björkvall, 2013), skapar ett utrymme att utreda hur NFC bedriver sin kommunikation. NFC:s 

situation illustrerar ett exempel på när marknadsföring i praktiken inte lyckas fullt ut på grund 

av möjliga brister i kommunikationen med kunder. 

 

1.1 Problematiken att förstå och nå sin kund 
En framträdande aspekt i aktuell forskning är att verksamheter ska lägga vikt vid sin 

kommunikation med kunden (Gustafsson et al., 2012). Trots detta saknas idag ett facit för hur 

denna kommunikation ska ske. Det skapar i sin tur en problematik när det handlar om att 

utveckla strategier för hur kunden ska nås. (Shrivastava, 2012) Forskning styrker att det är 

svårt för verksamheter att kommunicera framgångsrikt, i den mening att lyckas nå sin kund 

med ett tilltalande budskap (Gustafsson et al., 2012). Denna osäkerhet kring hur 

kommunikationen ska bedrivas mynnar ut i en ökad risk för en diskrepans mellan det budskap 
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sändaren förmedlar och det mottagaren är tillgänglig för (Brønn & Ihlen, 2008; Tsai et al., 

2011). 

 

Vidare har det argumenterats för vikten av att budskapet som kommuniceras bör vara 

anpassat efter kundens faktiska behov som denne vill få tillfredsställt (Ghobadian et. al., 

1994). För organisationer innebär detta att de aktivt måste ta reda på vad kunden behöver 

(Brønn, 2012). Dessutom måste organisationer få kunden att inse varför deras produkt ska 

utnyttjas och hur behovet kan tillfredsställas genom den (Flint, 2012). Ett sätt att skapa 

förståelse för kunden är genom kommunikation (Ballantyne & Varey, 2006) som däremot kan 

bedrivas på olika sätt. Vissa menar att en verksamhet ska bedriva en kommunikation som 

uttrycker konkreta fördelar med produkten. Andra talar istället för att det snarare handlar om 

att förmedla ett abstrakt värde för kunden. (Lanning & Michaels, 1988) Oavsett ståndpunkt är 

det ett faktum att en verksamhet som inte kommunicerar i linje med kundens behov riskerar 

att väljas bort i förhållande till sina konkurrenter. Det är därför av stor vikt att identifiera och 

åtgärda eventuella brister i kommunikationen mellan kund och verksamhet. (Brønn & Ihlen, 

2008; Parasuraman et al., 1985; Tsai et al., 2011) 

 

Många verksamheter lägger fokus på att försöka effektivisera det operativa arbetet och missar 

då att kartlägga och tillfredsställa kundens behov (Ballantyne & Varey, 2006). De tenderar 

även att missförstå vad kunden behöver. Ett exempel på detta är ett städföretag som har fokus 

i sin kommunikation på att de rengör smutsiga hem, medan kunden snarare använder tjänsten 

för att det inte finns tid för att städa själva. Städföretaget tror därmed att kundens främsta 

behov är att få rent hemma medan det faktiska behovet är att spara tid. (Ogawa, 1998) Att 

kommunicera med kunden och belysa ett behov kunden inte har, som i städföretagets fall, är 

ett vanligt beteende bland företag. Detta trots medvetenheten kring betydelsen av att förstå 

kundens behov (Ballantyne & Varey 2006; Finne & Grönroos 2009; Stern 1996). För att 

undvika detta problem är det väsentligt för verksamheter att sluta gapet mellan vad de 

uppfattar som kundens behov och vad kundens behov är. (Brønn & Ihlen, 2008; Parasuraman 

et al., 1985) 

 

Vidare problem som riskerar att uppstå när en verksamhet misslyckas med att kommunicera 

en lösning som tillfredsställer kundens behov är att förutsättningen att kunden ska välja att 

utnyttja verksamheten försämras. Anledningen till detta är att behov är en påverkande faktor 

för en kund i sitt köpbeslut (Ghobadian et. al., 1994) då det inleds med att kunden identifierar 
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behov som önskas tillfredsställas. Behovet ligger till grund för att fastställa önskvärda 

egenskaper som kunden sedan söker efter i verksamheter som representerar dessa. 

Kommunikationen blir av värde då den ofta utgör den första kontakten mellan en kund och en 

verksamhet. Det är därför viktigt att verksamhetens kommunikation är anpassad efter kundens 

behov. (Ingram et al., 2010, s52ff) Genom det kan kunden identifiera de egenskaper den söker 

och därigenom applicera verksamhetens erbjudande på sig själv (Shrivastava, 2012). Berör 

inte kommunikationen kundens faktiska behov försvårar det för kunden att identifiera om 

egenskaperna de söker finns representerade i verksamheten. Det leder till att kunden mister 

sin motivation och förmåga att ta till sig det som kommuniceras. Därmed riskerar 

verksamheten att få svårt att bli ett alternativ som kunden överväger. (De Pelsmacker et al., 

2010, s.90ff) Det innebär med andra ord att verksamheten inte lyckas nå kunden med sin 

kommunikation. Med utgångspunkt i ovanstående problemdiskussion om vikten av att förstå 

kundens behov följer frågeställningen: 

 

• Hur förhåller sig de behov organisationen NyföretagarCentrum Uppsala uppfattat och 

uttrycker i sin kommunikation till kundens behov? 
 
1.2 Studiens syfte 
Syftet är att utreda förhållandet mellan kundens behov av en tjänst och den uppfattning en 

organisation har av kundens behov såsom de uttrycks i dess externa kommunikation. 

Organisationen i denna studie utgörs av NyföretagarCentrum Uppsala. Studien hoppas bidra 

till att belysa vikten av att som verksamhet förstå och kartlägga kunden och dess behov. Detta 

för att visa på sambandet mellan förståelsen för kunden och att lyckas kommunicera ut ett 

budskap som bevisar att en verksamhet kan tillfredsställa kundens behov.  

 

2. Teoretiskt ramverk  
2.1 GAP-modellen 
För att undersöka förhållandet mellan kundens behov av NFC:s tjänst och verksamhetens 

uppfattning av kundens behov som syns i dess kommunikation krävs en modell som 

möjliggör detta. Den så kallade GAP-modellen (Parasuraman et al., 1985) har därmed använts 

som ett verktyg för att identifiera eventuella diskrepanser mellan verksamheten och kunden 

samt internt i verksamheten. Detta går även i linje med det syfte modellen utvecklades för 

från start. (Parasuraman et al., 1985) GAP-modellen har valts för att den ger en överskådlig 
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blick av verksamheten och bildar ett hjälpmedel för att identifiera vart eventuella brister i 

verksamheten finns. Med hjälp av modellen går det att diskutera källan till eventuella 

skillnader som finns i förhållandet mellan kunden och verksamheten. Detta i och med att 

modellen utgår från kunden, illustrerar kontakten mellan kunden och verksamheten samt visar 

hur information översätts från kunden till både interna och externa verksamhetsstrategier. 

 

För att kunna möta kundens behov och uppfylla dess förväntningar är det grundläggande att 

verksamheten förstår sin kund (Brønn, 2012). Genom att identifiera eventuella gap som 

uppstår i både förståelsen för kunden och i utvecklandet av en intern strategi om hur tjänsten 

ska levereras och kommuniceras, kan verksamheter jobba för att eliminera dem. (Ghobadian 

et al., 1994) GAP-modellen illustrerar fem möjliga gap som kan tydliggöra ifall 

verksamhetens egna föreställningar om vad de gör stämmer överens med vad kunder tycker 

att de ska göra och tror att de gör. De första fyra gapen resulterar i det slutliga gapet, gap 5, 

där kundens förväntningar ställs mot upplevelsen av tjänsten. De fem potentiella gap som kan 

finnas i en verksamhet visas i Figur 1 och är följande (Parasuraman et al., 1985):  

 

GAP 1: Detta gap kan ses som katalysatorn till resterande gap då gapet ökar risken för fler 

gap i verksamheten. Gap 1 uppstår när en verksamhet gör en missbedömning i tolkningen av 

kundens förväntningar. Det finns därmed en skillnad mellan det kunden förväntar sig av 

tjänsten och vad verksamheten uppfattar att den förväntningen är. Kundens förväntningar 

skapas enligt denna modell utifrån tre aspekter vilka är word of mouth, personliga behov samt 

tidigare erfarenheter.  

 

GAP 2: Detta gap grundas i svårigheten att översätta det verksamheten uppfattat att kunden 

behöver till hur tjänsten ska utformas och levereras för att möta kundens förväntningar. Gapet 

finns vanligen om gap 1 existerar. Då en felaktig bild av kundens förväntan ligger till grund 

för den översättning som görs blir den interna strategin inom verksamheten felaktig. 

Resultatet blir att tjänsten riskerar att tillgodose fel behov för kunden vilket även kommer att 

avspeglas i den externa kommunikationen.  

 

GAP 3: Detta gap uppstår när skillnader finns mellan hur tjänstens egenskaper är tänkta att 

förmedlas till kunden och hur de faktiskt förmedlas. Om kunden möts av ett agerande och en 

prestation som inte överensstämmer med det den förväntar sig får inte kunden uppleva den 
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tjänst som verksamheten önskar leverera. Trots att verksamheten har tydliga riktlinjer för hur 

anställda avser leverera sin tjänst till kunden kan de misslyckas. 

 

GAP 4: Detta gap finns när verksamheten inte kommunicerar i linje med hur tjänsten senare 

levereras. Genom kommunikationen skapas förväntningar hos kunden som verksamheten 

måste leva upp till för att kunden ska bli tillfredsställd till fullo. Om leveransen av tjänsten 

inte motsvarar kundens förväntningar är det stor risk att kunden anser att tjänsten är bristande. 

Detta om den är sämre än vad de föreställde sig. 

 

GAP 5: Detta gap är en konsekvens av de fyra ovan nämnda gapen och ger en indikation på 

hur väl den förväntade tjänsten motsvarar den upplevda. Kundens uppfattning om en tjänst 

utgörs av de fyra samspelen. Det innebär att eventuella brister i verksamhetens 

kommunikation, i utformningen av tjänsten eller hur tjänsten faktiskt levereras, påverkar hur 

kunden i slutändan uppfattar tjänsten. För att det inte ska existera ett gap mellan förväntad och 

upplevd tjänst krävs det att övriga fyra gap inte finns. 
 
Figur 1 - GAP-modellen 

 

 
(Parasuraman et al., 1985) 
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2.1.1 Relevanta delar för studien 

Utifrån GAP-modellen kan det noteras att kommunikation bygger på att en verksamhet först 

tolkar kundens förväntningar och senare överför det till en intern strategi som uttrycker hur 

tjänsten ska utformas likväl kommuniceras. Då det främst är gap 1 och gap 2 i modellen som 

ligger till grund för vad som kommuniceras till kunden, samt ifall detta budskap 

överensstämmer med kundens förväntning på tjänsten, blir det därav relevant för denna studie 

att undersöka dessa två gap. Som ovan nämnt grundar sig den förväntade tjänsten enligt 

modellen på word of mouth, personliga behov och tidigare erfarenheter. Att arbeta för att 

förstå kundens behov och kommunicera rätt budskap kan NFC på en lokal nivå påverka. Detta 

då de har möjlighet att utforma hur deras kommunikation bedrivs och vad den uttrycker. 

Dessutom har NFC möjlighet att kartlägga kundens behov. I och med detta avgränsas denna 

studie till att enbart observera personliga behov. Dock bör det noteras att personliga behov 

inte ses som kundens totala förväntan.  

 

Avgränsningen till att enbart studera kundens personliga behov grundar sig även i att 

organisationen inte kan påverka word of mouth direkt, då det snarare är en indirekt 

konsekvens av vad personer säger till andra om tjänsten. Vad som sägs grundar sig i graden 

av tillfredsställelse efter upplevd tjänst. Den upplevda tjänsten utvärderas utifrån vilka 

förväntningar kunden hade som bland annat skapas genom kommunikationens budskap. 

Därmed blir kommunikationen och förmågan att förstå kundens behov faktorer som påverkar 

vilken roll word of mouth senare får. Det bör understrykas att studien enbart undersöker hur 

tjänsten kommuniceras och inte hur den levereras. Eftersom den tjänst NFC erbjuder vanligen 

utnyttjas en gång av egenföretagare (Björkvall, 2013) och NFC inte kan påverka tidigare 

erfarenheter kunden har från andra verksamheter, blir således tidigare erfarenheter ett 

irrelevant studieområde. 

 

Det bör understrykas att GAP-modellen introducerades år 1985. Trots sina många år på 

nacken utgör den en stor del av denna studie och fungerar som en viktig byggsten som både 

empirin jämförs mot och analysen till stor del vilar på. Däremot bidrar användandet av 

modellen i andra studier efter 1985 till att modellen fortfarande är av intresse och valid. Det 

har varit ett aktivt val att gå tillbaka till grundkällan. Detta val baseras på viljan att ta samma 

perspektiv som modellen utformades för från början och därmed skapa en förståelse för 

modellen utifrån det syfte som den skapades för istället för senare varianter av modellen. 

Sedan det år modellen introducerades har den använts kontinuerligt av bland annat av 
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Grönroos (Grönroos, 2002, s.115) och Brønn (Brønn, 2012). Vidare har det även försäkrats att 

modellen är publicerad av en granskad akademisk tidskrift vilken är “Journal of Marketing”. 

Artiklarna i denna granskas av en nämnd med bred erfarenhet vilket försäkrar god kvalité. 

(MarketingPower, 2013) 

 

2.2 Kundens behov 
För att undersöka förhållandet mellan kundens behov av NFC:s tjänst och verksamhetens 

uppfattning av kundens behov så krävs teori som möjliggör en kategorisering av olika behov. 

En erkänd modell som illustrerar de behov en människa har är Maslows behovshierarki (se 

Figur 2). Hierarkin bygger på att människan måste nå de steg som finns på de lägre nivåerna 

innan de högre kan tillfredsställas. Modellen utgörs av följande fem hierarkiska steg: (1) 

Fysiologiska behov som mat och vatten. (2) Trygghetsbehov som innebär behov av trygghet, 

säkerhet och kontroll över tillvaron. (3) Tillhörighetsbehov och behov av gemenskap. (4) 

Egoistiska behov som att exempelvis nå tillfredsställelse med ett jobb utfört på egen hand och 

att ha högt anseende enligt människor i ens omgivning. (5) Behov av ett självförverkligande 

att känna sig tillfredsställd med sig själv. Dock menar Maslow att detta steg aldrig nås då en 

människa aldrig helt kan tillfredsställa de egoistiska behoven som utgör steg 4. (Schiffman et 

al., 2004, s.103ff) 
 
Figur 2 - Maslows behovshierarki 

 
 

(Egen modell baserad på Schiffman et al., 2004, s.103) 

 

Vidare ligger även behov till grund för en kunds köpprocess och köpbeslut (Ghobadian et. al., 

1994). I detta fall har kunden behov som den vill tillfredsställa. För att tillfredsställa sina 

behov söker kunden efter egenskaper som kan tillgodose dem. (Ingram et al., 2010, s52ff) 
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Identifieringen av behoven sker vanligen på två olika sätt. Det ena sker hos den kund som är 

inriktad på att hitta en lösning på något som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt, det vill 

säga lösa ett problem som finns i dess vardag. Det andra sker hos den kund som känner en 

önskan av något. Denna önskan handlar om en längtan efter nyheter som inte finns i dess 

vardag. (Schiffman et al., 2004, s.103ff) 

 

Ett annat sätt att kategorisera kundens behov är att dela in dem i två attribut, nämligen 

funktionella och psykologiska. Dessa ligger bland annat till grund för hur kunden utvärderar 

en tjänst. De funktionella attributen innebär det kunden ser som “nödvändigheter”. De 

psykologiska attributen fungerar istället som “värdeförhöjare”, de vill säga attribut som ger ett 

ökat värde till tjänsten utöver de grundliga funktioner som måste finnas. För att kunden ska 

vara tillfredsställd av en tjänst krävs en mix av båda attributen. Dock väger de psykologiska 

tyngre än de funktionella då de svarar till övervägande del av hur kunden ser på tjänsten. 

(Ingram et al., 2010, s52ff) 

 

2.3 Värdekedjan och betydelsen av att kommunicera mot kundens behov 
En verksamhet som möter kundens behov skapar värde för kunden. Detta värde uppstår vid 

användandet av tjänsten när behovet tillfredsställs. (Ballantyne et al., 2011; Ravald & 

Grönroos, 1996) För att kunna skapa värde måste det finnas kännedom om kundens behov. 

Det är främst med hjälp av kännedomen om behovet som en verksamhet kan skapa en tjänst 

som tillfredsställer kunden. Dessutom ska behovet ligga till grund för det som kommuniceras 

mot kunden. För att styrka det faktum att kundens behov måste identifieras innan en 

verksamhet kan kommunicera till kunden används teorin om värdekedjan. Figur 3 illustrerar 

just detta förlopp. Den påvisar att en verksamhet måste inleda med att bestämma vilket värde 

som önskas förmedlas till kunden, innan tjänsten kan utvecklas och slutligen kommuniceras. 

Processen kan ses som en kedja bestående av tre länkar, där varje länk måste ske i rätt ordning 

för att lyckas kommunicera ett värde till kunden. Det värde som bestäms från start ska utgå 

ifrån kundens behov. Genom kännedom kring vilket behov kunden har, kan verksamheten 

utveckla ett erbjudande som möter det kunden behöver. Detta är även det som ska 

kommuniceras utåt så att kunden får möjlighet att förstå att verksamheten möter dess behov. 

(Ballantyne et al., 2011)  
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Genom att identifiera kundens behov kan organisationen dra slutsatser om vad som skapar 

värde för kunden och varför det faktiskt värdesätts. Det hjälper den att kunna leverera en 

tjänst som möter kundens behov och därmed skapar ett värde hos kunden. (Ravald & 

Grönroos, 1996) När en verksamhet kommunicerar ett erbjudande till kunden, som enligt 

teorin ska baseras på det kunden behöver, svarar kommunikationen på hur väl verksamheten 

förstår kundens behov (Ballantyne et al., 2011). En organisation måste generera värde till sin 

kund genom att förstå kundens behov. Om detta misslyckas riskerar verksamheten att inte 

kunna skapa värde för kunden och det blir svårt för kunden att se varför tjänstens erbjudande 

ska utnyttjas. (Ravald & Grönroos, 1996) 

 

Figur 3 - Värdekedjan 
 

 
 

(Ballantyne et al., 2011) 
 
 
2.4 Vikten av att skapa en dialog med kunden 
En dialog med kunden möjliggör att kunden och verksamheten förstår varandra. Denna 

teoretiska aspekt bidrar med kunskap om hur verksamheter kan ta reda på och förstå kundens 

behov. Ballantyne och Varey (2006) belyser innebörden av att för verksamheter använda 

kommunikation i form av en dialog med sina kunder, då den möjliggör att information kan 

överföras, relationer kan stärkas och kunskap kan utbytas. Dessutom kan allt ske samtidigt. I 

och med att en dialog beror av två parter, och att kommunikationen varken är enkelriktad eller 

självisk, främjas relationen mellan kunden och verksamheten genom ständig kontakt. 

Dessutom ökar en dialog förståelsen för kunden, vilket kan översättas till strategier för att 

utveckla tjänsten i linje med det kunden vill ha. Detta gör att en kontinuerlig dialog kan ses 

som ett verktyg för att med gemensam kunskap kunna utveckla tjänsten. Dessutom kan 

verksamheten ständigt uppdatera sig om att kundens behov verkligen tillfredsställs. Att inte 
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förstå kundens behov är inte långsiktigt fördelaktigt, varvid en verksamhet måste jobba för att 

hålla sig uppdaterad. (Ballantyne & Varey, 2006) 

 

Det är först när en organisation förstår vad kunden vill ha som konkreta förbättringar av 

verksamheten kan göras. Att exempelvis reparera brister är omöjligt att göra om man inte vet 

exakt vad kunden ser som en brist. Det är då en dialog med kunden spelar in. Dialogen 

möjliggör utveckling av kunskap i verksamheten om vad kunderna har för behov och 

önskemål som sedan kan översättas i verksamheten. En dialog anses samtidigt vara en grund 

för att en verksamhet ska utvecklas på marknaden. Detta då den möjliggör att tillsammans 

med kunden lära sig om varandra, vilket skapar förutsättningar att omvandla det till konkreta 

förbättringar av tjänsten med fokus på vad kunden vill ha. (Ballantyne & Varey, 2006) 
 
2.5 Fyra utgångspunkter att ta med sig inför studiens fortsatta avsnitt 
Nedanstående teoretiska punkter utgör det ramverk som resterande delar av studien 

återkopplar till och samverkar genom:   

 

• GAP-modellen kommer att fungera som ett verktyg för att identifiera potentiella gap i 

NFC:s verksamhet. Undersökningen av förhållandet mellan kundens behov och 

verksamhetens uppfattning av kundens behov som syns i dess kommunikation 

kommer att baseras på diskussioner kring GAP-modellens gap 1 och 2. Teorin om gap 

1 kommer att möjliggöra ett resonemang kring verksamhetens förståelse för kundens 

förväntning och därmed behov. Detta då uppfattningen av kundens behov, som yttras i 

kommunikationen, går att ställa mot vad kunden uppger som sitt faktiska behov. 

Överensstämmer de? Teorin om gap 2 kommer istället möjliggöra en diskussion om 

att en eventuell brist i kommunikationen istället grundas i svårigheten att översätta 

uppfattningen om kundens behov till en intern strategi som syns genom bland annat 

kommunikationen. Det kan vara så att verksamheten är medveten om kundens behov 

men inte kommunicerar mot det. Genom att undersöka eventuell förekomst av dess två 

gap från modellen ges ett brett utredningsområde vilket främjar fler förklaringar till 

potentiella brister.  

 

• Hur väl det som kommuniceras går i linje med kundens behov kommer även att bygga 

på teori kring värdekedjan, kundens köpbeslut samt ifall en dialog erhålls med kunden. 

 Dessa teorier kommer att vävas samman med GAP-modellen och skapar tillsammans 
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förståelse för varför en verksamhet måste utgå från kundens behov när den 

kommunicerar. GAP-modellen illustrerar ett samband mellan att kunden har behov 

och hur dessa behov utgör en faktor för vad verksamheten bör uppfatta om kundens 

förväntning. Behovet blir även viktigt att tolka för att skapa en fulländad värdekedja. 

Att tolka och uppfatta rätt behov hos kunden underlättas genom att en aktiv 

kommunikation bedrivs genom att ha en dialog med kunden. Utifrån dessa teorier går 

det att skapa förståelse för varför negativa konsekvenser tenderar att uppstå då en 

verksamhet inte förstår kundens behov.  

 

• Med Maslows behovshierarki skapas möjligheten att diskutera huruvida de behov som 

NFC uppfattat hos kunden och de behov som kunden har överensstämmer. Det gör det 

även möjligt att förstå varför eventuella skillnader finns mellan verksamheten och 

kunden. Detta genom att behoven går att värdera till olika nivåer utifrån 

kategoriseringen, vilket kan ge bevis på ifall de två parterna ser behov på olika 

hierarkiska nivåer som de främsta. Som komplement till detta kommer de behov som 

kan identifieras utifrån den empiriska studien även att kategoriseras med hjälp av 

teorin om funktionella och psykologiska attribut. Behoven kan kategoriseras som 

antingen “nödvändigheter” eller “värdeförhöjare” med hjälp av denna teori. Detta kan 

bidra till att skapa en förståelse för varför och vilka eventuella skillnader som finns 

mellan NFC och kunden.  Kategoriseringen av behoven utifrån två olika teorier ger 

utrymme för fler förklaringar till varför det skiljer sig åt samt de öppnar upp för hur 

det kan åtgärdas. 

 

• Dialogen utgör en möjlig åtgärd för att som verksamhet försäkra sig om att 

kommunicera i linje med kundens behov. Det kan därmed ses som en byggsten i att 

utveckla sin kommunikation, vilket Ballantyne och Varey (2006) har argumenterat för. 

Med teorin kan det utredas hur NFC arbetar med att hålla en dialog med sina kunder 

idag. Det skapar i sin tur förutsättningar för att diskutera hur detta påverkar 

förhållandet mellan NFC och kunden avseende behov. 
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3. Metod 
3.1 NFC som uppdragsgivare  
Denna studie genomförs på initiativ från NFC:s styrelse som därmed agerar 

uppsatsförfattarnas uppdragsgivare. Det är av vikt att belysa detta då det kan finnas en risk att 

den information som ges från uppdragsgivaren är subjektiv. Å andra sidan har NFC uttryckt 

en vilja att få hjälp med att utreda verksamhetens situation. Det innebär att studien inte skulle 

vara av relevans för dem om de inte angav korrekt information. I och med att uppdraget ges 

av NFC:s styrelse kan det finnas olika syn och uppfattning angående situationen och studiens 

område. Detta beror på att de som intervjuats är rådgivare som har ansvar för den operativa 

verksamheten och inte styrelsen då den inte har något med kommunikationen att göra. 

Fördelen med att studien är genomförd på initiativ från NFC är att det möjliggjort relevanta 

intervjuobjekt, likväl tillgång till data som annars varit svår att finna då detaljer om NFC är 

konfidentiell. 

 

I och med att NFC är en liten organisation där rådgivarna personligen spelar en stor roll i 

kommunikationen har det varit av vikt att få svar på hur de individuellt kommunicerar med 

sina kunder och vad de uppfattar som kundens behov. För att undvika att rådgivarna pratat 

ihop sig innan om intervjufrågorna har det tagits ett aktivt beslut att inte förbereda rådgivarna 

med frågor. Detta beslut anses skapa en möjlighet att få en verklighetstrogen bild av hur 

kommunikationen bedrivs av NFC då svaren var självständiga utifrån rådgivarnas egen 

uppfattning om hur de kommunicerar.  

 

3.2 Fallstudien och forskningsprocessen 
Det är av relevans att undersöka ett område där NFC har lokal auktoritet att påverka. Som 

dotterorganisation finns flertalet riktlinjer att förhålla sig till gällande den nationella 

moderorganisationen. Det medför att det inte är möjligt för dem att vidta åtgärder för problem 

så som exempelvis en förändring av den grafiska profilen, omorganisering eller en förändring 

av själva tjänsteerbjudandet. (Björkvall, 2013) Då det existerar en intern oro i verksamheten 

som grundar sig i att kommunikationen mot kunder inte är optimal (Björkvall, 2013) är 

förhållandet mellan den lokala organisationen och dess lokala kunder en intressant aspekt att 

utreda. Utifrån denna avgränsning har en problematisering med tillhörande frågeställning 

byggts upp. Tidigare teorier och forskning kring det berörda området har använts och ställts 

mot empirisk data för att analysera förhållandet mellan kundens behov och NFC:s uppfattning 
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som uttrycks i deras kommunikation. Den tidigare forskning som använts har granskats med 

ett kritiskt förhållningssätt till både källans ursprung och karaktär (Saunders et al., 2007, 

57ff). Detta har bland annat gjorts genom att ta hänsyn till att tidskrifter skiljer sig åt, 

framförallt i aspekterna i vilka krav de har vid publikation samt hur stor risken är för att de 

ska vara partiska. Artiklar publicerade av granskade akademiska tidskrifter har varit att 

föredra då det ger en viss garanti för dess kvalité och lämplighet. (Saunders et al., 2007, s.65f)  

 

I studien avser NFC:s kommunikation all information som står på hemsidan likväl 

rådgivarnas personliga kommunikation med kunden. Dessutom avser studien rådgivarnas 

uppfattning om kundens behov eftersom den utifrån en del av vald teori för studien, GAP-

modellen, är en avgörande aspekt för vad som kommuniceras och vilket behov de strävar efter 

att möta med sin kommunikation (Brønn & Ihlen, 2008). Detta medför att det empiriska 

avsnittet avseende NFC:s kommunikation utgörs av både NFC:s hemsida samt semi-

strukturerade intervjuer med NFC:s två rådgivare. Intervjuerna som genomförts är av 

jämförande karaktär. Genom att jämföra mellan ett urval av de befintliga kunderna samt 

organisationens verksamma rådgivare har en studie skapats som enligt Saunders et al. (2007) 

avser en fallstudie (Saunders et al., 2007, s.207ff). Trots att endast en verksamhet studerats 

kan det anses vara relevant då fallobjektet bevisar och understryker vikten av att förstå 

kundens behov och senare även uttrycka det i sin kommunikation.  

 

Som komplement till intervjuerna har en granskning av NFC:s hemsida genomförts den 23 

april 2013. Det huvudsakliga syftet med denna har varit att utreda hur den lokala 

verksamhetens externa kommunikation av tjänsten sker på plattformen. Kommunikationen till 

kund via hemsidan anses i denna studie vara allt material som läsaren möts av som beskriver 

den tjänst som NFC erbjuder. Detta innebär att den löpande texten, likväl reklam och bilder, 

tillsammans kommunicerar tjänsten och informerar om dess egenskaper. Därmed har all 

tillgänglig information som finns att hämta på hemsidan granskats. Båda uppsatsförfattarna 

har studerat hemsidan så skilda håll för att undvika en subjektiv analys.  

 

3.2.1 Intervju- och analysprocessen 

Intervjuer av semi-strukturerad karaktär har genomförts med två rådgivare och fem kunder. 

Att använda semi-strukturerade intervjuer har möjliggjort en anpassning av frågornas 

utseende likväl dess ordning till respektive intervjuperson. Dessutom har kompletterande 
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frågor kunnat ställas i de fall då något behövt utvecklas för att förstå intervjupersonen till 

fullo. (Saunders et al., 2007, s320ff)  

 

För att undersöka förhållandet mellan kundens behov och en verksamhets uppfattning av 

kundens behov som syns i dess kommunikation har tre teman utformats för intervjuerna. 

Dessa teman har skapats utifrån studiens teoretiska ramverk och är (1) Gap 1 och 2 (2) 

Kommunikation samt (3) Dialog. (Saunders et al., 2007, s320) En intervjumall som följer 

denna indelning har utformats. Den har även tagit hänsyn till allmän information om 

respondenten. Syftet med att skapa intervjumallen har varit för att få en naturlig följd på 

frågorna, vilket sedan möjliggjort att respondenterna kunnat besvara dem fritt likväl för att 

skapa en struktur i jämförandet av intervjuerna. (Saunders et al., 2007, s.321). För att 

illustrera själva översättningen från det teoretiska ramverket till de konkreta intervjufrågorna 

som ställts följer härmed ett exempel som rör två frågor under tema (1) och specifikt gap 1. 

Utifrån teorin om GAP-modellens potentiella gap 1 har det för studien varit av intresse att få 

tillgång till empiriskt material som kan jämföra kundens behov och verksamhetens 

uppfattning om behovet. Det har mynnat ut i frågan “vad behövde du ha hjälp med när du 

sökte dig till NFC?“ till kunder och “vad behöver kunder som söker sig till NFC ha hjälp 

med?” till rådgivare (se Appendix 1 och 2). (Kvale & Brinkmann, 2009, s146ff) I 

förberedande syfte skickades mallen (se Appendix 1) ut till kunderna. Detta då förberedelser 

är en bidragande faktor för att ha en lyckad intervju. Samtliga frågor har dessutom testats 

innan intervjuerna på en opartisk person. Som ovan nämnt har inget material lämnats ut till de 

rådgivare som intervjuats för att undvika att de pratat ihop sig innan. (Saunders et al., 2007, 

s.320ff) 

 

Valet av den kvalitativa intervjuformen baseras på att semi-strukturerade intervjuer är ett 

användbart verktyg för att studera hur något fungerar. (Saunders et al., 2007, s.313) 

Respektive intervju varade i 45 minuter, varvid samtliga har styrts av intervjuarna med hjälp 

utav de valda temana och dess frågor. För att undvika bortfall av information har samtliga 

intervjuer spelats in. Detta i samtycke av intervjupersonen för att sedan kunna transkribera 

och analysera materialet med avsikten att svara på studiens fråga “hur?”. (Esaiasson et al., 

2012, s.270ff) Samtliga intervjuobjekt har behandlats anonymt. Efter att kvalitativ data 

samlats in och hemsidan granskats har all data sammanställts i en överskådlig tabell för att 

kunna tolka insamlad data (se Appendix 3). Tabellen har möjliggjort en kategorisering av det 

kunden uppger som behov med NFC:s tjänst och den uppfattning NFC har av kundens behov 
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som syns i dess kommunikation. Eftersom ostandardiserat material skapar inte någon mening 

förrän den kategoriseras (Saunders et al., 2007, s.420ff) har kundens behov ställts mot NFC:s 

kommunikation för att se samband i det som uppgetts vid intervjuerna. Utifrån detta har tre 

framträdande behov bland det kunderna uppgett noterats likväl tre behov NFC uppfattar att 

kunderna har. Genom att föra över insamlad data i tabellen har det möjliggjort en identifiering 

av eventuella gap mellan parterna. Det har i sin tur öppnat upp för att fastställa olika 

perspektiv som varit intressanta inför studiens analys. Den kvalitativa analysen har sin 

utgångspunkt i studiens problemfråga och syfte och bygger på att insamlad data har ställts 

mot studiens teoretiska referensram. (Saunders et al., 2007, s.420ff) 
 
3.2.2 Intervjuurval  

Av de genomförda intervjuerna har två varit med verksamma rådgivare på NFC och fem med 

befintliga kunder. Från organisationen har båda rådgivarna deltagit.  Dessa är de enda 

verksamma i Uppsala vilket innebär att det varit fullt medverkande från verksamheten och 

inget urval har behövt göras (Saunders et al., 2007, s.205). När det gäller kunderna har ett 

urval gjorts. Detta har baserats på kriteriet att samtliga egenföretagare ska ha utnyttjat NFC:s 

tjänst under det senaste året. Den representativa gruppen är därmed aktuella kunder som 

använder tjänsten just nu. Detta då det är den nuvarande situationen som ska undersökas i 

verksamheten och eventuella brister som identifieras i studien utgår därmed från 

kommunikationen NFC bedriver idag. Vidare har ingen hänsyn tagits till ytterligare 

kategorisering då en del av affärsidén för NFC är att vem som helst, oavsett ålder, ursprung 

och livssituation ska kunna utnyttja deras tjänst. (NFC, 2013a) 

 

Urvalet har skett utifrån den aktuella kundsituationen och de som valts ut representerar det 

aktuella spannet av NFC:s kunder. (Saunders et al., 2007, s.227) NFC har en policy att inget 

kundregister lämnas ut till obehöriga, varvid verksamheten hjälpt till i urvalsprocessen. Att 

NFC hjälpt till i urvalet gör att det kan ses som subjektivt, eftersom att verksamheten kan 

styra vilka respondenter som ska ingå i studien. Å andra sidan bör det understrykas att 

intervjun inte berör kundernas inställning och uppfattning av verksamheten utan frågorna 

undersöker vad de hade för behov när de sökte sig till NFC. Det gör att en positiv eller 

negativ inställning mot organisationen inte påverkar de svar som framkommer genom 

intervjuerna. 

 



20	  

3.3 Studiens begränsning och kvalitet  
Det bör understrykas att studien begränsas genom att endast undersöka en möjlig aspekt av 

NFC:s situation idag. Detta val motiveras tidigare i studien men utesluter inte att det kan 

finnas andra påverkande faktorer till att NFC inte visar den kundutveckling som de önskar.  

 

Det har tagits i beaktning att den som intervjuats kan ha influerats av intervjuaren. För att 

undvika detta och minimera dess resultatpåverkan har samtliga intervjuer följt en 

förutbestämd intervjumall. Dessutom har majoriteten av de frågor som ställts varit öppna, 

vilket bidragit till att intervjuobjekten fått möjlighet att besvara frågorna fritt. Genom att den 

som intervjuat låtit samtliga prata fritt, och haft i åtanke att inte lägga in några personliga 

värderingar, har ledande frågor kunnat undvikas. I en av de genomförda intervjuerna 

anpassades och förenklades frågorna på grund av att intervjuobjektet inte hade svenska som 

modersmål. Detta för att säkerställa att frågorna tolkades rätt. Identiska frågor har, i den 

utsträckning det varit möjligt, ställts till samtliga intervjuobjekt inom varje urvalsgrupp, vilket 

stärker insamlad primärdatas trovärdighet. (Esaiasson et al., 2012, s.264ff) Att samtliga 

intervjuer varit av personlig karaktär har möjliggjort en direkt uppfattning ifall den som 

intervjuats förstått frågan. Därmed bör inte anpassningen av frågornas form ha förändrat 

svaren. Dessutom har de personliga intervjuerna möjliggjort en observation av 

intervjuobjektet. Det har ökat chansen att ha ett kritiskt förhållningssätt genom att studera 

reaktionen vid varje fråga. För att undvika eventuella feltolkningar av det empiriska resultatet, 

och för att försäkra att den empiri som sedan analyserats skildrats korrekt i studien, har alla 

intervjuer transkriberats. 

 

Innan någon av de intervjuer som ligger till grund för studiens empiriska del ägde rum så 

genomfördes, som en förstudie, en intervju med en styrelsemedlem från NFC. Detta med 

syftet att förstå NFC:s nuvarande verksamhetssituation för att kunna göra en adekvat 

avgränsning likväl säkerställa att studien baseras på en passande operationalisering. De 

intervjuer som utgör studiens empiri har som tidigare nämnts baserats på vald teori för 

studien. Detta för att säkra att de frågor som ställts till intervjuobjekten är relevanta i relation 

till studiens syfte och frågeställning, vilket förstärker studiens begreppsvaliditet. (Esaiasson et 

al., 2012, s.57ff) 
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4. NyföretagarCentrum Uppsala (NFC) 
NFC erbjuder rådgivning till personer som vill starta eget företag. Rådgivningen är gratis och 

öppen för alla oavsett bakgrund, ålder, affärsidé samt vilken fas nyföretagaren befinner sig i. 

Detta innebär att den målgrupp som önskas nås med kommunikationen är alla som vill starta 

företag. Förutom rådgivning erbjuder NFC även en möjlighet för kunder att ansöka till ett 

mentorsprogram där respektive antagen kund matchas ihop med en mentor som finns med 

under hela startprocessen. Kvinnliga kunder kan även ta del av ett nätverk som främjar 

kvinnligt företagande. (Björkvall, 2013) 

 

NFC verkar lokalt i Uppsala län och är en dotterorganisation till den nationella verksamheten 

(NFC, 2013a). NFC finansieras till största del av det lokala näringslivet men en viss del 

utgörs även av statligt stöd (NFC, 2013b). Verksamheten jobbar efter huvudprincipen att 

skapa fler starka företag (NFC, 2013c). I den lokala styrelsen sitter sju ledamöter som 

representerar det lokala näringslivet (NFC, 2013d). NFC är certifierad av den nationella 

organisationen vilket betyder att kraven som finns på kvalitet uppnås. Genom detta försäkras 

även att de följer de nationellt bestämda principerna om hur de ska finansieras och hur 

varumärket ska hanteras. Vidare är NFC:s verksamma rådgivare diplomerade. (NFC, 2013e) 

Det innebär att den nationella organisationen kan garantera att de besitter egenskaper som 

krävs för att kunna ge rådgivning av hög kvalitet. (NFC, 2013f) Gällande informationen som 

finns på den lokala hemsidan, som är den kunder möts utav, så har samtliga rådgivare 

befogenhet att själva ändra och styra sidan. (Björkvall, 2013)  
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5. Empirisk redogörelse 
5.1 Kundernas behov 
Utifrån den empiriska undersökningen som genomförts kan det noteras att kundernas behov 

av NFC:s tjänst är att skapa sig ett nätverk med andra företagare, få feedback på sin affärsidé 

och få stöd i nyföretagarprocessen. Följande empiriska avsnitt baseras på semi-strukturerade 

intervjuer med nedanstående kunder:  

 

Tabell 1 - Medverkande kunder 

 Kön Sysselsättning Typ av företag 
genom NFC 

Kund A Man Tidigare anställning 
via kommunen 

Socialt företag sedan 
januari 2013. 

 
Kund B 

Kvinna Nuvarande 
anställning inom 
servicesektorn 

Planerar starta egen 
restaurangverksamhet. 

 
Kund C 

 
Kvinna 

 
Föräldraledig 

Driver en webshop 
för begagnade 

barnkläder sedan 
oktober 2012. 

 
Kund D 

 
Man 

 
Arbetslös 

Planerar starta en 
egen bilverkstad för 

både företag och 
privatpersoner. 

 
Kund E 

 
Kvinna 

 
Student 

Planerar starta en 
företagstjänst att hitta 

miljövänliga 
leverantörer i Kina. 

 
5.1.1 Att skapa ett nätverk med andra företagare 

Fyra av fem kunder ser att skapa sig ett nätverk med andra företagare som ett behov de har för 

att använda sig av NFC. Kund A understryker vikten av ett nätverk då han som nyföretagare 

sökte sig till NFC för att han inte hade så många kontakter med andra företagare. Han menar 

bland annat att han var i behov av en samarbetspartner. Samtliga kvinnliga respondenter 

understryker också betydelsen av nätverk. Framförallt syftar de på det kvinnliga nätverk som 

NFC erbjuder, vilket ger kvinnor en möjlighet att träffas och dela erfarenheter, inspireras och 

lyssna till seminarier. De kvinnliga kunderna uttrycker även behovet att skapa ett nätverk med 
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andra egenföretagare, män som kvinnor. Kund B understryker att det är genom kontakt med 

rätt människor, det vill säga genom att skapa sig ett nätverk, som man får saker att hända. 

Kund C menar att hon var i behov av att vidga sitt personliga nätverk, då hon anser att det 

framförallt är kontakter som kan möjliggöra en framgångsrik verksamhet. Kund D uppger inte 

nätverkandet som ett behov. 

 

5.1.2 Feedback på affärsidén 

Ytterligare ett behov som samtliga kunder har är att få feedback på sin affärsidé. Detta genom 

att bolla tankar med en utomstående part för att kunna utveckla sin idé. Kunderna menar att 

de värdesätter att någon annan ser på affärsidén med nya ögon så att den kan brytas ner och 

utvecklas till en realistisk och därmed fungerande idé. En av kunderna uppger att det är 

värdefullt att få reflektioner och reaktioner av en kompetent person och att det är ett stort 

behov en egenföretagare har. Genom att bryta ner sin affärsidé och få den ifrågasatt blir det 

enklare att se vad i affärsidén som är hållbart och inte.  

 

Kund C uttrycker att hon som egenföretagare var i behov av att få sin idé ifrågasatt med 

kritiska frågor för att kunna se på den med andra ögon och därigenom bryta ner den för att 

sedan kunna utveckla idén. Dessutom önskade hon att testa sin idé för att se om den höll. 

Samtliga kunder är överens om att de var i behov av att utveckla sin affärsidé och att de såg 

rådgivarnas kompetens som ett verktyg för att hjälpa dem med detta.  

 

Det framkommer att det finns ett visst behov av praktisk hjälp. Kunderna värdesätter att 

kunna få hjälp med affärsplanen, men fyra av fem kunder uppger däremot att det inte varit det 

primära behovet av NFC:s tjänst. Däremot ser Kund B hjälp med finansiering och utveckling 

av sin affärsidé med fokus på affärsplanen som ett primärt behov av NFC:s tjänst. Kund E ser 

även ett värde i att få hjälp med att tyda och förstå det svenska systemet som hon inte är 

bekant med då hon härstammar från ett annat land. Dessutom behövde hon få råd som rörde 

hur hon kunde paketera samt prissätta sin tjänst. Kund C uttrycker att hon egentligen inte 

behövde någon konkret hjälp från NFC. Detta varken gällande affärsplan eller budget.  
 
5.1.3 Stöd i nyföretagarprocessen 

Det framgår även att ett behov är stöd från NFC i nyföretagarprocessen. Kund E menar att en 

del av detta stöd handlar om att få en spark i baken att komma igång, men även att ha någon 

som förstår och kan sätta sig in i situationen som nyföretagare. Kund C menar att en 
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egenföretagare i uppstartsprocessen behöver få en push för att gå ifrån idé till handling och att 

känna att någon står bakom en. Det framkommer även att rådgivarna bör ha en coachande 

attityd, i den mening att inte bara ge feedback på en idé utan att även se till ett större 

perspektiv och se varför kunden vill starta företag från första början. Fyra av fem kunder 

uppger att de önskar ha en kontinuerlig kontakt med NFC så att stödet finns med under hela 

processen. Detta är dock ingenting de tar del av idag men de är ense om att kontakt är något 

de är i behov av. Kund C uttrycker att hon inte vet ifall det går att kontakta NFC emellan 

rådgivningsmötena. Det är ingen information hon fått ta del av. Däremot menar kund B att en 

kontinuerlig kontakt skulle vara på kundens initiativ ifall det är så man vill ha den. 

 

5.2 NFC:s kommunicerade tjänst 
Det kan noteras att NFC framförallt kommunicerar att de har konfidentiell, gratis och 

oberoende rådgivning, är en professionell verksamhet med erfarenhet och att kunden kan få 

hjälp med sin affärsplan och affärsidé. Detta baseras på en granskning av NFC:s hemsida 

samt genom intervjuer med Rådgivare A och Rådgivare B. 

 

5.2.1 Konfidentiell, gratis och oberoende 

Den grundläggande beskrivningen av tjänsten, som både rådgivarna och hemsidan uttrycker, 

är att tjänsten är konfidentiell och gratis. Utöver detta läggs även stor vikt i att tjänsten är 

oberoende. Att tjänsten är konfidentiell, gratis och oberoende är tre ständigt återkommande 

uttryck på hemsidan och finns i princip i samtliga texter även om den konfidentiella aspekten 

i kombination med att verksamheten är gratis framhävs mer än just aspekten att den är 

oberoende. Däremot uttrycker Rådgivare A att det är av stort värde att kommunicera att 

NFC:s tjänst är oberoende. Med detta innebär det att NFC till skillnad från andra 

organisationer och verksamheter inte arbetar för att främja verksamhetens och 

samarbetspartners intressen. Istället har NFC avsikten att hjälpa sina kunder på bästa möjliga 

sätt vilket garanterar att rådgivningen utgår från kundens intresse. Det betyder i sin tur att alla 

råd som ges utgår ifrån kundens situation och vad som passar bäst för den verksamhet som 

denna önskar bedriva. 

 

5.2.2 Professionalitet och erfarenhet 

Vidare säger rådgivarna att de kommunicerar att tjänsten är utförd av dem själva och att de är 

två kvalificerade rådgivare. Detta stöds med att de är diplomerade av den nationella 
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verksamheten, vilket även finns uttryckt på hemsidan där det framgår tydligt att de tagit del av 

denna diplomering. Vidare uppges det på hemsidan att mötet mellan kund och rådgivare är 

personligt. Detta med avsikten att rådgivaren verkligen ska kunna sätta sig in i situationen och 

hjälpa kunden med sitt blivande företag. Därigenom finns en möjlighet för kunden att skapa 

en nära relation med rådgivarna, vilka båda uppges vara erfarna experter på företagande. 

Rådgivare A uppger att många egenföretagare har ett behov av att få hjälp med att bestämma 

sig för att verkligen satsa på sitt företagande. Rådgivare B menar att det är svårt att hinna med 

regelbunden kontakt med kunden emellan dess rådgivningsmöten men att det finns möjlighet 

till det om man som kund verkligen behöver. 

 

Rådgivare A menar även att det är vanligt att kommunicera att organisationen, både nationellt 

och lokalt, kan garantera en kompetens då samtliga rådgivare måste ha startat en egen 

verksamhet innan de kan bli rådgivare. Dessutom kommunicerar Rådgivare A att NFC kan 

ses som en garanti för att det nystartade företaget överlever. Att företagen överlever stärker 

Rådgivare A med det faktum att det efter tre år är färre företag än 1 procent som går i 

konkurs. Enligt hemsidan beskrivs NFC:s verksamhet även ha kvalitet som säkras genom det 

kvalitetsarbete som den nationella verksamheten utför på kontinuerlig basis. 

 

Vidare menar Rådgivare B att verksamheten kommunicerar till kunden att det finns en 

möjlighet att ta del av NFC:s lokala kontaktnät. Detta i form av samarbetspartners som SEB, 

Handelsbanken och Bolagsverket. Rådgivare A belyser också vikten av att kommunicera det 

kontaktnät NFC besitter som består av samarbetspartners som kunderna kan ta del av. 

 

5.2.3 Affärsplan och affärsidé 

NFC:s hemsida kommunicerar att tjänsten de erbjuder fungerar som en verktygslåda, med 

avsikten att utgöra den enda hjälpen en kund behöver för att starta sin egen verksamhet. 

Denna verktygslåda består av “affärsplanen”, vilket är en redigerbar plan som kunden kan 

använda sig utav för att komma fram till hur verksamheten ska kunna verkställas. Dessutom 

består verktygslådan av “checklistan”. Den är istället en hjälp som beskriver i vilken ordning 

de olika stegen ska ske med målet att starta ett företag. Rådgivare B uppfattar att kunder som 

söker sig till NFC behöver feedback på sin affärsidé likväl mer praktisk hjälp rörande bland 

annat affärsplan, bolagsform och upphandlingar. Rådgivare A uttrycker affärsplanen som ett 

framträdande behov som kunder har även om de ofta är i olika faser i processen där en del har 

en idé som de precis kommit på medan andra vill göra verklighet av något som de länge 
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utvecklat. Rådgivare B uttrycker att utveckling av affärsidén är ett vanligt behov kunderna har 

men understryker, precis som Rådgivare A, att behoven kan skilja sig åt då kunderna är i olika 

faser.  

 

Rådgivare A uttrycker att ett behov för nyföretagare är att lära sig baskunskaperna som krävs 

för att driva företag. Ifall man har en förståelse för hur man driver företag kan man applicera 

vilken affärsidé som helst på det senare. Även hemsidan kommunicerar att NFC förbereder 

och ger en förståelse för att driva en egen verksamhet. 
 
6. Analys 
Baserat på den empiriska undersökningen i denna studie kan både skillnader och likheter 

urskiljas. Detta vid en jämförelse mellan de behov som kunden uppger och den uppfattning 

NFC har av kundens behov. En likhet som kan noteras mellan kunden och NFC är att båda 

framhäver tjänstens möjlighet till feedback och utveckling av affärsidén. Detta indikerar på att 

NFC i det här avseendet lyckas avspegla kundens behov i sin kommunikation utåt. Sett ur 

detta perspektiv skapas även en sammanlänkad värdekedja i och med att tjänsteerbjudandet 

och kommunikationen båda baseras på kundens faktiska behov. Att få sin affärsidé bekräftad 

av en utomstående part kan kategoriseras som ett “egoistiskt behov” utifrån Maslows 

behovshierarki. Bekräftelsen av affärsidén gör att en känsla av tillfredsställelse över vad man 

själv åstadkommit kan infinna sig hos kunden. När en annan person tror på ens affärsidé kan 

det även upplevas som ett stöd för kunden eftersom det blir en indikation på att idén är 

hållbar. Behovet av stöd är i sin tur ett faktiskt behov som NFC:s kunder uttryckt att de har. 

Ser man arbetet med affärsidén som stöd bör det istället kategoriseras under 

“trygghetsbehovet” i Maslows behovshierarki. Tryggheten är dock ett perspektiv NFC missar 

att kommunicera rörande affärsidén. Detta exempel belyser hur verksamheten och kunden 

uttrycker samma lösning men att olika behov ligger till grund för den. Det innebär att NFC 

misstolkar hur deras tjänst fyller kundens behov. Därmed får deras kommunikation med 

kunden ett annat perspektiv än vad som skulle vara optimalt utifrån kundens faktiska behov.  

Ytterligare en skillnad som kan urskiljas är att kunden har ett behov av att nätverka med andra 

egenföretagare, vilket inte nämns i NFC:s kommunikation. NFC nämner istället att kunden 

kan få ta del av ett kontaktnät av samarbetspartners. Även denna skillnad får en möjlig 

förklaring med hjälp av Maslows behovshierarki. Att nätverka med andra företagare kan 

kategoriseras som ett “tillhörighetsbehov”. Tillhörigheten uppnås nämligen genom ett 

nätverkande med andra företagare som tillsammans befinner sig i samma situation. En av 
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NFC:s kunder uppger exempelvis att ett behov är att hitta en samarbetspartner. Det kan ses 

som ett behov av att finna tillhörighet med en annan person. Till skillnad från kunderna så 

kommunicerar NFC å andra sidan kontaktnät. Detta kan istället kategoriseras som ett 

“trygghetsbehov”. Hjälpen från samarbetspartners såsom Handelsbanken och Bolagsverket, 

som båda är välkända aktörer, kan inge ett förtroende för kunden. Det skapar därmed en 

trygghet att använda sig av NFC och dess samarbetspartners. Att NFC uttrycker behov som 

kan placeras in på andra nivåer utifrån Maslows behovshierarki indikerar på en skillnad 

mellan NFC:s kommunikation och kundens faktiska behov. Detta kan innebära att NFC inte 

har samma uppfattning om de behov som kunden själv anser är de främsta. Detta styrks även 

med osämjan i förhållandet mellan kundens respektive NFC:s syn på behovet av stöd. 

Tillsammans indikerar dessa skillnader på ett gap mellan kunden och NFC. 

 

I och med att det rör sig om ett behov hos kunden som inte har uppfattats av verksamheten 

kan det argumenteras för att det handlar om ett potentiellt gap 1. Med bakgrund i GAP-

modellen bör NFC notera de behov kunden uppger som centrala. Detta möjliggör att i ett 

senare skede översätta uppfattningen till en intern strategi. Denna strategi blir det som 

uttrycks till kunden i kommunikationen. Att NFC inte uppmärksammar vissa behov riskerar 

resultera i att de översätter sin uppfattning av vad kunden behöver till attribut som inte 

uppfyller kundens samtliga behov. Därmed blir även kommunikationen med kunden 

missvisande. Exempel på detta är stöd och nätverk som framkommit tidigare i analysen. 

Lyckas NFC istället kommunicera det kunden behöver så möjliggörs det att kunden kan 

identifiera attribut i kommunikationens budskap som överensstämmer med dess faktiska 

behov. Om NFC å andra sidan kommunicerar ett budskap som inte motsvarar behoven kan 

det innebära att kunden inte attraheras av det. Detta då de inte ser nyttan med att använda 

tjänsten i och med att den inte möter behoven. I värsta fall kommer kunden inte använda 

NFC:s tjänst. 

 

Utifrån NFC:s situation går det inte att utesluta gap 2 i GAP-modellen. Ett sådant gap skulle 

innebära att NFC uppfattar rätt behov men att de översätter de till fel attribut för tjänsten som 

sedan syns i den externa kommunikationen. Som ovan konstaterat har NFC missat att uttrycka 

det stöd som kunderna själva menar att de behöver. Denna miss skulle kunna grunda sig i att 

stöd inte blivit ett attribut som NFC valt att karaktärisera sin tjänst med. Istället har översatt 

de behov som de uppfattar som de främsta hos kunderna till interna strategier. Det skulle då 

kunna innebära att NFC uppfattat behovet stöd men valt att inte prioritera detta. Å andra sidan 
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tyder det snarare på gap 1 då NFC, varken i intervjuer eller via hemsidan, visat en förståelse 

för att kunderna har behov av stöd. Med detta sagt skulle det kunna konstateras att NFC inte 

uppfattat vikten av det behov som finns av stöd. Därmed blir gap 2 istället en indirekt effekt 

av skillnaden som kan noteras i gap 1. Detta då NFC inte uppfattar ett behov som gör att de 

senare inte ens ges möjlighet att översätta det till en intern strategi, vilken senare 

kommuniceras ut. 

 

Att NFC inte har optimalt fokus i relation till det kunden ser som sitt behov, bidrar inte bara 

till ett gap utan även till att värdekedjan inte blir komplett. Inledningsvis nämndes att 

värdekedjan var optimal sett till ett specifikt behov men efter att skillnader identifierats blir 

den totala värdekedjan avbruten. Det beror på att värdet i verksamheten inte baseras på 

kundens samtliga behov. Värdet bygger dels på ett behov som kunden faktiskt har, det vill 

säga hjälp med affärsidén, men utesluter ett annat, i detta fall exempelvis behovet av nätverk 

och stöd. Det kan alltså konstateras att NFC skapar ett värde som inte baseras på samtliga 

behov kunden ser som framträdande och som senare blir det som kommuniceras ut till 

potentiella kunder. Dock bör det tilläggas att det inte enbart är ett behov som är viktigt för 

NFC att tillfredsställa. Vore det så att NFC exempelvis endast kommunicerade att de hade ett 

nätverk skulle detta troligtvis inte vara något som lockade potentiella kunder. Detta då det 

finns fler behov som tillsammans önskas tillfredsställas. Kunderna uppger tre framträdande 

behov och det är dessa som NFC bör lägga vikt vid för att anpassa sin kommunikation utifrån. 

Lyckas verksamheten möta kundens behov av att skapa ett nätverk med andra företagare, få 

feedback på sin affärsidé och få stöd i nyföretagarprocessen finns en god möjlighet att NFC 

skulle kunna generera ett ännu starkare värde än om de endast möter ett behov som i 

dagsläget. Dessutom skulle värdekedjan bli fullständig. 

 

NFC kommunicerar att de erbjuder en konfidentiell och oberoende rådgivning. Det kan 

noteras att dessa attribut går i linje med det Maslow kategoriserar som “trygghetsbehov”. Det 

kan nämligen vara så att NFC använder dessa attribut för att upplysa kunden om att 

verksamheten inte sprider vidare information från ett rådgivningsmöte. Enligt Maslow måste 

människan uppnå lägre nivåer som “fysiologiska behov” och “trygghetsbehov” innan högre 

behovsnivåer i hierarkin kan tillfredsställas. Därigenom kan det diskuteras att den 

konfidentiella aspekten för NFC handlar om att få kunden att bli trygg med att de inte 

kommer att läcka ut någon information. Genom att kommunicera att de är konfidentiella 

hjälper de kunden att känna trygghet i rollen som nyföretagare. En tänkbar aspekt är att NFC 
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vill tillfredsställa de lägre nivåerna såsom att känna trygghet för att de högre hierarkiska 

nivåerna som till exempel “tillhörighetsbehovet” ens ska vara möjliga att uppnå. Den 

oberoende rådgivningen kan även den placeras in under “trygghetsbehovet”. Då NFC inte har 

några egna intressen att förhålla sig till i sin rådgivning behöver inte kunden känna oro att den 

kommer få råd som NFC tjänar på. Istället blir den garanterad att alltid få rådgivning utifrån 

sitt eget bästa. Detta kan jämföras med rådgivning på en bank där det ofta finns en baktanke 

med de råd som ges. Vissa investeringsråd ger till exempel bankkontoret extra bra marginaler, 

vilket påverkar bankmannen att erbjuda kunden detta tips då det även är bra för verksamheten 

om kunden väljer att lyssna på det. Detta intresse är inte något kunden upplyses om och 

därigenom inte är medveten om. Denna typ av rådgivning som utgår från verksamhetens 

intresse går inte i linje med den NFC bedriver. 

 

Även när en kategorisering görs av behoven med funktionella och psykologiska attribut 

framträder en skillnad i förhållandet mellan de behov kunden ser som de främsta och de NFC 

kommunicerar mot. Majoriteten av de behov kunden nämner är sådana som tillfredsställs av 

de psykologiska attribut, “värdeförhöjare”, som tjänsten har. Exempel på dessa är stöd från 

rådgivarna och kontakt med ett nätverk som bland annat pushar kunden till att komma igång 

med sin verksamhet likväl att utveckla den. Jämförs detta med NFC noteras det att de istället 

framhåller de mer funktionella attributen, “nödvändigheterna”, med sin tjänst så som 

praktiska verktyg och baskunskaper för att starta företag. Även om kunden inte tar upp de 

funktionella attributen som de mest centrala behoven behöver det inte innebära att kunden 

inte värdesätter funktionella attribut, så som att få hjälp med affärsplan. Detta antagande 

baseras på det faktum att kunden uttrycker att det finns ett visst behov av de funktionella 

attributen men att det inte är de främsta. En möjlig förklaring till detta kan vara att kunden 

snarare ser denna del av tjänsten som en självklarhet likväl en möjlighet att tillfredsställa de 

grundliga behoven. De funktionella attributen i tjänsten blir därmed inget extra som kunden 

värdesätter och blir lockad utav. Istället blir de attribut som de räknar med ska finnas. Med 

hjälp av två olika sätt att kategorisera behov kan det konstateras att det finns en skillnad 

mellan kundens behov av NFC:s tjänst och verksamhetens uppfattning av kundens behov som 

syns i deras kommunikation.  

 

Trots skillnaden kan det ändå finnas ett visst intresse för NFC att behålla delar av de 

funktionella attributen i sin kommunikation. Det kan argumenteras för att de funktionella 

attributen är lika oavsett kund. Kommunikationens budskap skulle därigenom kunna nå fler 
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potentiella kunder. Detta eftersom behoven av de funktionella attributen är så gott som samma 

för alla. Gällande de psykologiska attributen skulle det kunna vara så att det finns en större 

spridning mellan kunder. Det grundar sig i att värde skapas utifrån olika faktorer som beror på 

vem kunden är. Spridningen blir framförallt tydlig i en organisation som NFC då den riktar 

sig till en bred målgrupp. Kunderna är väldigt olika varandra både vad gäller affärsidé och i 

vilket stadium de befinner sig i. Det här tyder på en utmaning som NFC kan uppleva när det 

gäller att förstå varje enskild kunds behov. Det är svårare att pricka in ett “värdeförhöjande” 

behov till en så bred målgrupp som verksamheten riktar sig till idag. Det blir därför säkert för 

NFC att kommunicera de funktionella attributen eftersom de representerar behov som 

majoriteten av kunderna kan relatera till. I och med att förhållandet skiljer sig mellan kundens 

behov och de som NFC kommunicerar finns ändå incitament för att NFC skulle fokusera mer 

på de psykologiska attributen. Kommunikationen skulle då gå mer i linje med kunderna. Då 

de funktionella attributen ses som nödvändigheter för tjänsten finns möjligheten att kunden 

ändå uppfattar de funktionella attributen även om NFC skulle välja att uttrycka mer 

psykologiska. Det skulle potentiellt minska det gap som ovan konstaterats mellan kundens 

behov och vad NFC har uppfattat och kommunicerar för behov. 

 

Förhållandet mellan kundens behov och NFC:s kommunikation tyder med andra ord på en del 

skillnader. Diskussionen kring förhållandet visar att det inte enbart är fel i kommunikationen 

ut mot kund utan att det även finns brister i vad NFC tolkar och tar in från kunderna. NFC 

lyckas i sin kommunikation beröra en del av de behov som kunderna har. Däremot tenderar de 

att ha fel perspektiv i kommunikationen genom att anspela på andra behov än de som kunden 

ser som sina främsta. Därmed går det att ifrågasätta om bristen även ligger i att NFC inte 

förstår kunden till fullo då de inte alla gånger lyckas ha rätt perspektiv i sin kommunikation. 

Detta skulle möjligen kunna vara en konsekvens av för lite resurser vilket i så fall gör att de 

inte har tid att tolka och fastställa kundens samtliga behov. 

 

Vidare kan det argumenteras för att förbättra förhållandet genom att ha en dialog mellan kund 

och verksamhet. Dialogen skulle möjliggöra att skapa en förståelse för kundens behov. 

Dessutom gör dialogen det möjligt för en verksamhet att undvika eller rätta till ett eventuellt 

gap mellan dess uppfattning av kundens behov och kundens faktiska behov som finns i 

dagsläget. Utifrån den empiriska undersökningen framgår det att det inte sker någon personlig 

utvärdering av hur kunden ser på tjänsten. Detta indikerar att det saknas en dialog mellan 

NFC och dess kunder efter och emellan rådgivningsmötena. Det kan också bli en förklaring 
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till varför vissa behov hos kunden inte är uppfattade av NFC och kan därmed ses som en 

tänkbar orsak till att förhållandet inte är ultimat i nuläget. Det kan även noteras att majoriteten 

av de intervjuade kunderna uppgav att de saknar kännedom om att det går att kontakta NFC 

emellan rådgivningsmötena. Därigenom kan det argumenteras för att en dialog inte existerar i 

nuläget. Därför skulle en dialog kunna vara en åtgärd för att kartlägga vilka behov som ligger 

till grund för att kunden använder sig av NFC:s tjänst mer generellt. Med det menas att genom 

att “lära känna” aktuella kunder kan NFC skapa sig en bild av varför kunden söker sig till 

dem och på så sätt förbättra arbetet att nå potentiella kunder. Den information som kan 

komma fram genom en dialog ligger till grund för att sedan skapa ett värde. Detta värde utgår 

enligt teorin om värdekedjan från kundens behov som kan fastställas genom den aktiva 

dialogen med kunden. Kundens behov är som tidigare nämnt det som bidrar till kundens 

förväntan på en viss tjänst vilket är det NFC måste snappa upp, för att i slutändan kunna 

kommunicera mot kundens behov. Att skapa och välja ett värde som verksamheten ska stå för 

är utgångspunkten för att senare kunna kommunicera det. 
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7. Slutsats 
Utifrån ovanstående analytiska diskussion har följande aspekter noterats i förhållandet mellan 

kundens behov och det NFC kommunicerar: 

 

• Både skillnader och likheter kan urskiljas mellan de behov kunden uttrycker och det 

NFC kommunicerar. Det kan noteras att båda parter framhäver tjänstens möjlighet till 

feedback på affärsidén, men att NFC missar att kommunicera både det stöd och det 

nätverk som kunderna själva anser sig behöva. 

 

• Skillnaderna som identifierats indikerar på gap i förhållandet mellan parterna. Det kan 

argumenteras för att det snarare handlar om ett gap 1 än ett gap 2. Detta eftersom de 

behov som framkommit genom kunden inte alla uppfattats av NFC och därmed inte 

kommuniceras av dem. 

 

• Skillnader noteras vid en kategorisering av de behov kunden har och de NFC anpassar 

sin kommunikation utifrån. Detta påvisas med hjälp av funktionella och psykologiska 

attribut samt Maslows behovshierarki. Kunderna uttrycker psykologiska attribut som 

svar på deras behov så som nätverkande och stöd, medan NFC istället kommunicerar 

mer funktionella attribut som praktisk hjälp med affärsplanen. Likheterna är utifrån 

Maslows behovshierarki att både NFC och kunden uttrycker feedback på affärsidén 

som placeras på det “egoistiska behovet”. Däremot kan skillnader exempelvis noteras 

avseende behovet av nätverk och kontaktnät där kundernas behov snarare utgör ett 

“tillhörighetsbehov” medan NFC:s kontaktnät utgör ett “trygghetsbehov”. 

 

• Det finns indikationer på att värdekedjan i vissa avseenden kan anses komplett som 

exempelvis gällande hjälp med affärsidé. Däremot leder de skillnader som kan 

urskiljas i synen på behov till att värdekedjan blir avbruten. Detta beror på att NFC 

idag skapar värde för kunden som inte baseras på samtliga behov som kunden ser som 

de framträdande, då de utelämnar både nätverk och stöd.  

 

• En avgörande orsak till att förhållandet mellan kundens behov och NFC:s uppfattning 

om dessa har brister är att verksamheten inte lyckats tolka kunden fullt ut. Det skulle 

kunna påstås att det därmed även ligger en brist i vad som uppfattas och inte enbart i 
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vad som kommuniceras ut. Detta bevisar vikten för ett företag att förstå och kartlägga 

sina kunder för att lyckas bedriva en kommunikation som ger resultat. En möjlig 

åtgärd till en situation som denna skulle var att en kontinuerlig dialog upprättas vilket 

skulle kunna minska skillnaderna i förhållandet mellan parterna. 
 
 
7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie illustrerar hur gap kan se ut mellan kundens behov och verksamhetens 

uppfattning av dem. Därmed kan en intressant aspekt för framtida forskning vara att utreda 

andra bakomliggande faktorer till att kundens förväntning på tjänsten inte förstås av 

verksamheten. Utifrån GAP-modellen kan en aspekt vara att studera word of mouth och 

tidigare erfarenheter, vilka är två faktorer denna studie inte ser till men som påverkar 

förväntningen. Vidare kan det även vara av intresse att utreda potentiella lösningar till att 

reducera identifierade luckor avseende tolkningen av kundens behov. Genom att studera 

möjliga åtgärder som ökar förståelsen för kunden kan praktisk kunskap för verksamheter 

förhoppningsvis upptäckas. Fortsatta studier kan även utreda hur viktig själva 

behovsidentifieringen är för en verksamhet, sett till vad den kan bidra med i 

kommunikationen. Finns det en möjlighet att kommunicera effektivt utan att ta hänsyn till 

kundens behov trots att det i så fall skulle gå emot den teoretiska referensram som denna 

studie byggts upp kring?  

 

Vidare har det utretts huruvida kommunikation är en påverkande faktor till att en verksamhet 

inte lyckas förbättra sin position på marknaden, i den mening att öka antalet kunder i samma 

takt som antalet potentiella kunder ökar. Även om kommunikation är en påverkande faktor så 

är det inte den enda som påverkar hur väl en verksamhet lyckas öka antalet kunder. Andra 

faktorer som även kan ligga till grund för att en verksamhet inte växer är bland annat brist på 

resurser både i form av tid och kapital. Relevant för vidare forskning är därmed att undersöka 

andra påverkande faktorer till att antalet kunder inte ökar trots att förutsättningar finns. Det 

blir av vikt att undersöka olika interna variabler som kan ha en påverkande roll i detta för att 

komplettera denna studie som har ett mer externt perspektiv.  
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Appendix 1 - Intervjufrågor till Kund 
Allmänt 
- När var du i kontakt med NFC första gången?  

- När var du senast i kontakt med NFC?  

- Vart befann du dig i dina företagsplaner när du tog kontakt med NFC? 

- På vilket sätt utnyttjade du NFC? 

- Varför valde du NFC framför andra organisationer som hjälper nyföretagare?  

- Skulle du rekommendera andra att använda sig av NFC? 

 

GAP 1 och 2 
- Vilka behov hade du när du sökte till NFC?/ Vad behövde du ha hjälp med när du sökte dig 

till NFC?/ Vad ville du att NFC skulle hjälpa dig med? 

- Vad var viktigast med tjänsten för dig?    

- Varför sökte du dig till NFC och dess tjänst? 

- Tycker du att NFC förstår ditt behov?  

 

Kommunikation  
- Hur kom du i kontakt med NFC? 

- Hur hörde du talas om NFC första gången? 

- Vad sa det första kommunicerade budskapet du möttes av?  

- Kände du att kommunikation uttryckte en lösning på det du ville ha hjälp med?  

- Påverkade kommunikationen dig att använda NFC? 

- Vilken bild har kommunikationen gett dig av tjänsten? 

- Är det något i den första kommunikationen som du kan känna i efterhand att du hade velat 

fått reda på för att de skulle ökat dina incitament för att använda NFC? 

- Beskriv NFC med tre ord 

- Anser du att NFC ger en värdefull lösning genom sin tjänst? 

- Om du skulle tipsa en vän om NFC – vad skulle du säga att NFC kan hjälpa till med? 

 

Dialog 
- Hade ni kontinuerlig kontakt under tiden? 

- Hur har er kontakt sett ut? 
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Appendix 2 - Intervjufrågor till rådgivare på NyföretagarCentrum Uppsala 
Allmänt 
- Hur länge har du varit rådgivare? 

- Har du arbetat för någon annan organisation som hjälper människor att starta företag? 

- Har du startat något eget företag?  

 

GAP 1 och 2  
- Vilka behov har kunder som söker sig till NFC? / Vad behöver kunder som söker sig till 

NFC ha hjälp med?   

- Vad vill kunder ha hjälp med? (de tre vanligaste)  

- Vad karaktäriserar tjänsterna ni erbjuder?  

- Vad står NFC och dess tjänster för? 

- Hur jobbar ni för att ta reda på kundens behov, det vill säga vad kunden behöver?  

- Vad är de vanligaste nyföretagare behöver hjälp med?  

 
Kommunikation 

- Hur vet ni att det ni kommunicerar är något som kunden “nappar på”? 

- Hur kommer ni i kontakt med era kunder? 

- Vilket budskap kommunicerar ni? 

- Vad vill ni säga med er kommunikation? 

- Vad är er kommunikationsstrategi? 

- Vad tänker du som rådgivare på när du kommunicerar? 

- Har ni någon strategi för kommunikationen på hemsidan? 

- Vad tänker du på när du uppdaterar hemsidan? 

- Vilken bild vill ni att era kunder ska ha av NFC? 

- Beskriv NFC med tre ord 

- Hur ser er kommunikation ut?  

- Hur viktig anser du att kommunikationen är i arbetet att nå ut till nya kunder?  

- Vad vill ni att era kunder ska säga till andra om NFC? 

 

Dialog 

- Har ni kontinuerlig kontakt med alla era kunder under tiden? 

- Hur följer ni upp hur kunder reagerar på er kommunikation?  
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Appendix 3 – Tabell: hur data har tolkats 

Följande tabell är en kategorisering av det kunden uppger som behov med NFC:s tjänst och 

den uppfattning NFC har av kundens behov som de kommunicerar. Parterna har ställts mot 

varandra för att se samband i det som uppgetts vid intervjuerna. Utifrån detta har tre 

framträdande behov bland det kunderna uppgett noterats likväl tre behov NFC uppfattar att 

kunderna har. Genom att föra över insamlad data i tabellen har det möjliggjort en identifiering 

av eventuella gap mellan parterna. 

 
Vi vill understryka att tabellen illustrerar endast behov som framkommit fler gånger än en 

gång. Exempelvis har inte Kund D endast uppgett ett behov. Däremot är det endast ett behov 

som denne uppgett som även framkommit i andra intervjuer. 
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Appendix 4 - Definitioner av centrala begrepp  
 

Kommunikation - Kommunikation i denna studie avser kontakten mellan en kund och 

rådgivare, vilken existerar innan kunden gör sitt val att utnyttja en tjänst likväl den 

information som kunden möter på hemsidan för NyföretagarCentrum Uppsala. 

 

Kund - Kunden ses i denna studie som den enskilde egenföretagaren, det vill säga den person 

som har en önskan att starta och driva ett eget företag. 

 

Kundens behov - I denna studie definieras kundens behov som egenföretagarens behov, det 

vill säga de behov som finns för att starta och driva ett eget företag. Behov ses i sig som en 

inre önskan att stilla ett begär. 
 

NFC:s tjänst - den tjänst som NFC erbjuder sina kunder ses som det personliga mötet mellan 

kunden och rådgivaren, samt det informationsutbyte som sker innan och efter en kundträff. I 

de fall då flera möten sker så inkluderas alla i den erbjudna tjänsten. Vidare anses tjänsten 

utgöras av hög kundkontakt. 

 

Värde - I denna studie begränsas värde till det som uppstår när en kund använder en tjänst 

och dess behov tillfredsställs genom detta (Ravald & Grönroos, 1996). 

 

 

 

 

 

 


