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Sammandrag 

Till följd av förändringar inom den finansiella sektorn råder idag hög konkurrens mellan 

aktörerna inom finansiell rådgivning. Som en effekt av utvecklingen har behovet av 

relationsarbete gentemot kunder ökat ytterligare. Syftet är att undersöka hur ett företags 

kundfokuserade arbete med relationer till deras kunder ser ut, samt hur kunderna upplever att 

företagets arbete idag ser ut/bör se ut. För att uppfylla syftet genomfördes en kvalitativ studie 

baserad på semi-strukturerade intervjuer med rådgivare och kunder hos företaget Exceed. 

Resultatet påvisade vikten av kommunikation, förtroende samt öppenhet mellan kunden och 

företag. Kopplat till detta framkom en rad arbetsmetoder för att upprätthålla relationerna. 

Resultatet visade att företag och kunder i stort sett har samma uppfattning om vad som är viktigt 

samt hur detta bör uppnås. Slutsatsen är att det är viktigt att arbeta med metoder som skapar 

förtroende och ger en god kommunikation mellan parterna, hela tiden med kunden i fokus.  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare, Mikael Gidhagen, som har varit en ovärderlig källa 

till råd och idéer. Han har i högsta grad bidragit till att göra detta till en lärorik och givande 

process. Vidare vill vi tacka Martin Warne, VD på Exceed, för möjligheten att utgå från Exceed 

vid genomförandet av studien. Han har bidragit både med tid och engagemang, som var 

nödvändigt för att studien skulle kunna genomföras. Slutligen vill vi tacka våra respondenter; de 

fem rådgivare och fem kunder, som vi fått möjlighet att intervjua. Dessa har ställt upp med sin 

tid, och delat med sig av sina tankar och erfarenheter.  

 

Utan er hade uppsatsen inte kunnat genomföras, stort tack till er alla. 
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 Introduktion 1.
Den svenska finansiella sektorn var under 1980-talet föremål för flera avregleringar. Dessa fick 

till följd att Sverige gick från ett system där lagregler styrde penningpolitiken, till ett där 

ekonomin styrs av reporäntan. (Den svenska finansmarknaden, 1998, s. 4 ff.) Politikernas makt 

övertogs därmed till stor del av de olika aktörerna på den finansiella marknaden. Följden av 

avregleringarna blev att de nu färre reglerna istället syftar till att uppnå ett finansiellt system som 

är stabilt och effektivt. (ibid.) Bakgrunden till förändringarna var ekonomins allmänna 

utveckling, samt det faktum att regeringen ville uppmuntra till ökad konkurrens inom den 

finansiella sektorn (Nordiska Juristmötet 1996, s. 645). 

 

I och med att avregleringarna bidrog till att göra nyetableringar enklare uppstod en rad nya 

finansiella aktörer, vilket mycket riktigt ledde till ökad konkurrens (SOU 2014:4, s. 198 ff.; 

Konkurrensverket rapport 2013:4, s. 147). Dessa nya aktörer utgjordes av banker, försäkrings-

bolag, värdepappersbolag, med flera (Svenska Bankföreningen 2013). Hur konkurrensen faktiskt 

ser ut inom den finansiella sektorn förändras hela tiden på grund av en rad faktorer. Dessa 

faktorer inkluderar ekonomins förändringar, antalet aktörer, hur regleringen ser ut, samt inverkan 

från ny teknik. (Nordiska juristmötet 1996, s. 653 ff.) Parallellt med denna utveckling förändras 

den finansiella sektorn av att den senaste tidens tekniska framsteg möjliggjort alltmer komplexa 

finansiella produkter. Komplexiteten följer även av att vanliga finansiella produkter såsom 

investeringar, pensionssparande, och lån är mycket långsiktiga till sin karaktär och har ett högt 

ekonomiskt värde. (SOU 2014:4, s. 49 ff.) Till detta läggs begrepp såsom ”risk”, vilka ytterligare 

komplicerar förståelsen för produkterna (ibid.). Som ett resultat av förändringarna har den 

finansiella sektorns betydelse för den svenska ekonomin ökat, där den idag har en nyckelroll 

(SOU 2008:12, s. 21 ff.). 

 

Ett exempel på en bransch inom den finansiella sektorn som varit föremål för stor förändring på 

senare år är den för finansiell rådgivning till konsumenter. Utvecklingen återspeglas först och 

främst i branschens stora tillväxt, där omsättningen fördubblats på tio år. (SOU 2014:4, s. 198 f.) 

Utöver den växande omsättningen ökar även konkurrensen, vilket i huvudsak anses följa av det 

stora antalet aktörer som idag erbjuder finansiella rådgivningstjänster (ibid.). I linje med ovan 

nämnda komplexitet har behovet av rådgivning ökat. För konkurrensens funktion har området 
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hamnat i fokus för nya regleringsåtgärder, vilka syftar till att stärka konsumentskyddet (SOU 

2014:4, s. 14). Behovet av både finansiell rådgivning i sig och nya regler anses vidare följa av 

den informationsassymmetri som finns mellan rådgivare och konsument. Det är inte möjligt för 

konsumenter att, på samma sätt som exempelvis rådgivare, samla information om olika 

produkter. Effekten blir att konsumenterna har bristande kunskap om de produkter som erbjuds. 

Detta skapar en situation där konsumenter, utan hjälp och regelverk, riskerar att fatta dåliga 

beslut eller vilseledas. (ibid.) 

 

Med anledning av den förändring som skett inom den finansiella sektorn, i synnerhet den för 

finansiell rådgivning, är det intressant att undersöka hur ett av de företag som verkar inom denna 

sektor faktiskt arbetar. En av de aktörer som idag erbjuder finansiell rådgivning är Exceed 

Värdepappersbolag. Företaget startade 2002 och finns i dag i åtta städer runt om i landet. Exceed 

erbjuder rådgivning avseende produkter för bland annat sparande, pension och försäkringar. 

(Exceed 2014b) Mot bakgrund av den konkurrens alla aktörer inom sektorn ställs inför är det 

intressant att undersöka vad som gjort att just Exceed har funnits i över ett decennium. Företaget 

är vidare relevant att undersöka i och med att de, till skillnad från många banker, startat efter 

några av de senare årens förändringar inom den finansiella sektorn. Eftersom Exceed inte är en 

av de etablerade storbankerna, som ofta kan antas få kunder “automatiskt”, kan de i större 

utsträckning ha behövt utveckla relationer till sina kunder. Företaget arbetar idag med en 

medveten strategi för att upprätthålla långsiktiga relationer till sina kunder (Exceed 2014c), och 

arbetar som ett led i detta utifrån ett medvetet kundfokus. Detta med målet att bygga upp en 

återkommande och växande kundbas (Rådgivare 1 2014). Samtidigt har de prisats för sin snabba 

tillväxt (Exceed 2014c). Exceed har genom sitt arbete lyckats vara konkurrenskraftiga inom den 

finansiella sektorn och det är således givande att undersöka hur Exceed arbetar med sina 

relationer till kunderna. Som ett led i detta blir det även intressant att undersöka hur deras kunder 

ser på denna relation.  

 

På marknader med hög konkurrens blir upprätthållandet av långsiktiga relationer till befintliga 

kunder en viktig konkurrensfördel (Zeithaml et al. 2009, s.176 ff.), något som därmed bör gälla 

även för den finansiella sektorn. Relationen mellan konsumenter och aktörer inom just finansiell 

rådgivning har vidare vissa specifika drag, vilket i sin tur påverkar anpassningen av 
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relationsarbetet. Exempel på sådana faktorer är just den informationsassymmetri som föreligger 

mellan kund och rådgivare, samt att produkterna är komplexa, och att förhållandena varar under 

lång tid. (Bejou et al. 1998) Med hänsyn till bland annat nämnda informationsassymmetri och 

komplexiteten hos produkterna har det ansetts att konsumenternas förtroende, intryck av 

rådgivarens kunskap samt längden av relationen blir av särskild betydelse för relationens 

fortsatta utveckling (Diacon och Ennew 1996; Swan och Nolan 1985; Bejou et al. 1998). I och 

med att området för finansiell rådgivning på senare år varit föremål för en ökad reglering, kan 

kunderna ha börjat ta vissa faktorer (såsom rådgivarens korrekta agerande) för givet. Tidigare 

forskning menar att många konsumenter helt enkelt kan komma att förlita sig på lagregleringen 

som ett skydd, och på så sätt påverkas återigen vad som värderas i relationen till företaget. 

(Konsumentverket 2013; Bejou et al. 1998) 

 

I flera studier talas det om vikten av att ha goda relationer till sina kunder. Forskare såsom 

Grönroos (2007, s. 268 ff.), Dwyer et al. (1987) och Bejou et al. (1998) har tidigare studerat 

relationer mellan kunder och företag, samt vad som avgör hur relationen utvecklas. Detta kan 

vidare ses utifrån hur företaget arbetar utifrån ett medvetet kundfokus. Forskningen har mynnat 

ut i vad som kan förklaras som en rad bakomliggande faktorer som påverkar relationen. Dessa 

innefattar ett behov av att företaget agerar etiskt, de förväntningar som en kund kan väntas ha på 

tjänsten i fråga, samt det faktum att det i regel är företaget som besitter mest information om den 

aktuella tjänsten, vilket ger dem ett maktövertag. Dessa faktorer finns hela tiden i periferin och 

påverkar hur relationen uppfattas av parterna. Vidare kan företag, i relationen med sina kunder, 

arbeta med en rad olika metoder för vad som kan kallas företagets relationsarbete. Det kan 

handla om att kommunicera med kunderna, samt att erbjuda dem löften, för att på så sätt 

attrahera dem till företaget. Företagets förhoppningar är att utfallet av relationsarbetet skall bli att 

kunderna upplever att tjänsten är kvalitativ, tillfredsställande och att de kan känna ett förtroende 

för företaget. Målet blir att de därmed ska känna att de genom tjänsten fått ut något av värde och 

att en långsiktig relation genom ett commitment skall följa. Hela tiden genomsyras denna 

relation, och arbetet med den, av kommunikation och förhandling mellan parterna. Med tanke på 

den koppling som uppvisats mellan relationer och konkurrens, samt relationer och finansiell 

rådgivning, blir det relevant att undersöka just ett finansiellt rådgivningsföretag och dess kunder 

utifrån deras relation. 
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Mot bakgrund av detta är det intressant att undersöka: 

 

Hur arbetar Exceed med relationen till sina kunder, och hur upplever kunderna i sin tur att 

denna relation ser - och bör se - ut?  

 

Relationen mellan företag och dess kunder påverkas av den roll (i) en rad bakomliggande 

faktorer, (ii) metoder för relationsarbete, (iii) utfall därav, samt (iv) möjligheterna till en 

långsiktig relation, har för ett företag i dess arbete med upprätthållandet av fortsatta relationer till 

sina kunder.  

 

Exceed arbetar idag utifrån en kundfokuserad syn på relationen till sina kunder. För att studera 

hur företaget ser på detta kundfokus syftar uppsatsen till att undersöka hur Exceed arbetar med 

relationen till sina kunder. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka hur kunderna i sin tur 

upplever att företagets arbete och relationen idag ser ut, samt hur de tycker att relationen till 

företaget bör se ut. Undersökningen kan därmed komma att påvisa eventuella diskrepanser 

mellan företaget och kundernas syn på relationen och dess beståndsdelar. Utgångspunkt för 

uppsatsens undersökning är huvudrubrikerna (i)-(iv), se ovan. 
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 Litteraturgenomgång - relationen mellan kunder och företag 2.

I denna uppsats anses en relation bygga på interaktioner mellan minst två parter, där 

interaktionerna är planerade och inte endast tillfälligt utförda (Dwyer et al. 1987). Vidare 

grundar sig en sådan relation på åtaganden från båda sidor i relationen (ibid.). Ett 

relationsinriktat arbetssätt är värdefullt eftersom ett förhållande innebär fördelar för kunden, inte 

minst inom tjänster som är betydelsefulla på ett personligt plan (Berry 1995), och där ingår 

tjänster såsom finansiell rådgivning. Ur företagets synvinkel är goda relationer till kunderna 

viktigt ur flera hänseenden. Först och främst är relationer värdefulla för företag i och med att de 

ger konkurrensfördelar på en konkurrensutsatt marknad (Zeithaml et al. 2009, s. 176 ff.). Vidare 

har studier visat att lönsamheten kan ökas inom tjänsteföretag där kundbortfallet kan minskas 

(Reicheld och Sasser 1990). Precis som inom många andra branscher, gäller för den finansiella 

sektorn att det är dyrare att attrahera nya kunder än att behålla befintliga (Kvavitha och 

Palanivelu 2012). Allt detta talar för ett aktivt arbete med att vårda befintliga kundkontakter, för 

att på så sätt bibehålla och fördjupa kontakten med kunderna. 

 

Ett angreppssätt för att studera relationen mellan ett företag och dess kunder är att undersöka hur 

den uppstår och utvecklas i olika steg, och då genom att undersöka vad som faktiskt ingår i 

relationens respektive steg. Författare såsom Grönroos (2007, s. 268 ff.) och Dwyer et al. (1987) 

har båda valt att utveckla stegmodeller utifrån detta synsätt, där olika processer och faktorer 

beskrivs vara aktiva i olika stadier av relationen. Processerna och faktorerna inkluderar makt, 

förväntningar, löften, attraktion, kommunikation och förhandling, kvalité, förtroende, 

tillfredställelse, värde och commitment (Grönroos 2007, s. 268 ff.; Dwyer et al. 1987). Till dessa 

kan, i fallet med finansiell rådgivning, även etiskt agerande inkluderas (Bejou et al. 1998). För 

att förstå hur ett företags arbete med relationer ser ut är det viktigt att veta vad som kan vara 

relevant att undersöka och dessa studier kan då vara värdefulla som utgångspunkt. Andra sidan 

av myntet blir kundens syn på det hela. 

 

För att kunna förklara hur kunder upplever relationen till en finansiell rådgivare, samt hur 

företaget arbetar med denna relation, har en modell baserad på teorier om upprätthållandet av en 

relation utvecklats av uppsatsförfattarna. Med avsikt att åskådliggöra hur relationer upplevs och 

arbetas med har uppsatsförfattarna delat in modellen i ett antal faser, vilka innefattar begrepp 
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från tidigare studier. Dessa faser är: bakomliggande faktorer (etiskt agerande, makt och 

förväntningar), metoder för relationsarbete (löften, attraktion samt kommunikation och 

förhandling), de utfall av relationsarbetet (kvalité, tillfredställelse och förtroende) parterna lägger 

vikt vid i ett givet skede av relationen, samt vad de anser om relationens långsiktighet (värde och 

commitment). Med hjälp av en sådan modell söker uppsatsen att beskriva vilka faktorer som kan 

vara aktiva vid upprätthållandet av en relation inom finansiell rådgivning. 

 

2.1 Bakomliggande faktorer som påverkar en relation 

Mot bakgrund av branschens uppbyggnad kan relationen mellan finansiella rådgivare och kunder 

komma att påverkas av bland annat den komplexitet och informationsassymmetri som råder 

(SOU 2014:4, s. 14 och 49 ff.). Kopplat till detta kan relationen komma att styras av en rad 

bakomliggande faktorer som hela tiden finns i periferin och påverkar parternas syn på relationen 

och hur de arbetar med den.  

 

Etiskt agerande 

En aspekt som har undersökts kring relationer inom finansiell rådgivning är vilken vikt som bör 

läggas vid att relationens parter agerar etiskt korrekt (Ebejer och Morden 1988). Tidigare 

forskning har belyst att finansiella tjänster innehåller många etiska aspekter (ibid.). Med etiskt 

agerande menas att den som erbjuder tjänsten skall handla i kundens intresse, och dela med sig 

av information som kan vara relevant för kunden att veta angående tjänsten som erbjuds (ibid.). 

Det kan därför antas att ett etiskt korrekt agerande är viktigt för att kunden ska uppleva tjänsten 

som värdefull (McAlexander och Scammon 1988). I kontrast till detta har dock senare forskning 

visat att ett etiskt agerande inte alls har en avgörande roll för relationer inom finansiella sektorn 

(Bejou et al. 1998). Anledningen till det är att kunderna helt enkelt förlitar sig på att dagens 

ökade reglering säkerställer att företagsrepresentanten följer rådande etiska standarder, och den 

etiska aspekten ses då som något kunderna tar för givet (ibid.).  

 

Makt 

En bakomliggande faktor utöver etiskt agerande är makt, vilket påverkar relationen mellan 

parterna. Makt har i detta fall definierats som den förmåga en person eller ett företag har att 

uppnå önskade effekter eller mål (Dwyer et al. 1987). En parts makt härstammar från det faktum 
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att den befogar över resurser motparten har ett behov av (ibid.). I fallet med finansiell rådgivning 

kan denna resurs anses röra kunskap om den finansiella sektorn, som endast rådgivaren har (jfr. 

SOU 2014:4, s. 14). Om utövandet av makten inte syftar till att uppfylla gemensamma mål i 

relationen riskerar relationen att upplösas (Dwyer et al. 1987). 

 

Förväntningar 

En sista bakomliggande faktor i en relation, som kan påverka relationen och arbetet med den, är 

de förväntningar en konsument har. Dessa förväntningar grundas i vad parterna tror kan ena, 

alternativt vad som kan komma splittra dem och därmed orsaka problem i relationen (Dwyer et 

al. 1987). Förväntningar kan mer specifikt röra hur parterna tror att relationen kommer se ut, 

samt hur länge de tror relationen kommer fortlöpa. Förväntningarna kan grunda sig i en parts 

uppfattning av de egenskaper som motparten uppvisat. (ibid.) 

 

2.2 Relationsarbete 

Givet ovanstående bakomliggande faktorer kommer företaget sedan att utforma en rad olika 

metoder för vad som kan kallas företagets relationsarbete. Det grundläggande syftet med ett 

sådant arbete är upprepade köp av produkten/tjänsten, samt fortsatta kundrelationer (Grönroos 

2007, s. 268 ff.). För att uppnå detta bör företaget fokusera på att ge kunden goda erfarenheter. 

Målet skall vara att kunden upplever att företaget har tagit hand om det upplevda problemet. 

(ibid.)  

 

Löften 

Under relationens tidiga skede slutförs för första gången en transaktion mellan kunden och 

företaget, och målet med denna initiala process är att uppnå försäljning genom att arbeta med 

löften, för att på så sätt väcka kundens intresse (Grönroos 2007, 268 ff.). Detta sker hela tiden i 

förhoppning att löfteserbjudandena skall mottas positivt av konsumenten (ibid.). Löftesarbetet 

kan i sin tur kopplas till den utvärdering konsumenten och företaget gör av relationens för- och 

nackdelar, i syfte att testa grundförutsättningarna för att bygga en relation dem emellan (Dwyer 

et al. 1987). 

 

 



8 

Attraktion 

En tillhörande metod till löftesarbetet är att försöka attrahera kunden. En förutsättning för att 

konsumenten skall acceptera erbjudanden som följer av löftesgivandet är att konsumenten inser 

fördelarna med löftena (Grönroos 2007, s. 268 ff.), och därmed attraheras av dem. Med 

attraktion avses de belöningar som parterna kan erhålla i relationen, vilka kan härstamma från 

delade värderingar eller synsätt (Dwyer et al. 1987). Mer specifikt avses med belöningar både 

materiella och icke-materiella ting. Det kan röra sig om pengar, status, eller legitimitet. (ibid.) 

Från kundernas sida rör det sig i regel om betalning, och från säljarens perspektiv handlar det om 

att erbjuda en produkt eller tjänst som medför fördelar för kunden (ibid). Här avses alltså med 

attraktion kundens attraktion till företaget. 

 

Kommunikation och förhandling 

Under både inledandet och upprätthållandet av en relation sker kommunikation och förhandling 

mellan parterna. Det innebär att de förhandlar om fördelar, skyldigheter och förpliktelser (Dwyer 

et al. 1987). Som ett led i detta gör parterna varandra medvetna om sina viljor och krav (ibid.). I 

denna fas är det viktigt att det sker ett utlämnande av relevant personlig information från båda 

parter, och/eller information om deras behov och resurser. Det är ofta osannolikt att en relation 

utvecklas om inte parterna gör varandra medvetna om sina problem, insatser och prioriteringar. 

(ibid.) Förhandling kommer alltså att ske, men är beroende av den kommunikation som sker och 

den relation som följer därav. För att relationen ska fortsätta är det dessutom viktigt att 

kommunikationen förväntas fortlöpa, det räcker inte endast med en engångsförhandling för att en 

relation ska kunna utvecklas. (ibid.) Något som också påverkar hur parterna kommunicerar och 

därigenom hur de förhandlar, är de normer som utvecklas i relationen mellan företaget och 

kunden. Genom att utforma normer sätter parterna ett ramverk för hur relationen kommer att se 

ut. (ibid.) Normer kan definieras som accepterade sätt att bete sig, och finns underliggande både i 

förväg och under interaktionen mellan parterna (ibid.). Vad en part förväntar sig ska hända (alltså 

de normer personen utgår från) när de agerar, till exempel när en försäljare kommer i kontakt 

med kunden, påverkar i sin tur hur det sociala utbytet uppfattas. Samtidigt får det en stor 

inverkan på hur de båda parterna faktiskt agerar när de väl kommer i direkt kontakt med 

varandra. (ibid.) 
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2.3 Utfall av relationsarbetet 

Som ett resultat av de metoder för relationsarbete som används av företag, samt de 

bakomliggande faktorer som påverkat detta, kan vissa utfall följa. För kundens del kan detta leda 

till en upplevelse som bör innefatta bland annat nedanstående begrepp.  

 

Kvalité 

I en relation undersöker kunden huruvida företaget lyckas tillfredsställa dennes behov och om 

det sker på en kvalitetsnivå kunden anser acceptabel (Grönroos 2007, s. 73 ff.). Ett fortsatt 

förhållande med företaget och medföljande vidare transaktioner, är mer sannolikt i de fall då 

kunden varit nöjd med den upplevda kvalitén av tjänsten (ibid.). Kvalité baseras på kundens 

kognitiva utvärdering av tjänsten i förhållande till en viss förväntad standard (Liljander och 

Strandvik 1995, citerad i Grönroos 2007, s. 89 ff.). Kundens uppfattning av kvalitén kommer att 

utvecklas och förändras under relationens gång. Beroende på hur kvalitén sedan uppfattas 

kommer kunden bli tillfredsställd, eller missnöjd med tjänsten. (ibid.) För att avgöra huruvida en 

tjänst är kvalitativ jämför kunden de förväntningar denne hade på tjänsten i förväg, med hur den 

faktiskt upplevde den (Grönroos och Ravald 1996). Således uppfattas kvalitén som god om 

förväntningarna överträffades, men låg om tjänsten inte levde upp till förväntningarna (ibid.). 

Den upplevda kvalitén hos en tjänst innefattar två dimensioner (Grönroos 2007, s. 73 ff.). En 

första dimension utgörs av vad kunden faktiskt får ut av tjänsten, alltså vad kunden har kvar efter 

det att tjänsten utförts. En andra dimension utgörs av hur kunden uppfattar interaktionen med 

företaget; alltså hur tjänsten utformas gentemot kunden. (ibid.) 

 

Tillfredsställelse 

Beroende på hur kunden uppfattar kvalitén kan kunden komma att känna sig antingen 

tillfredsställd eller missnöjd (Grönroos 2007, s. 89 ff.). Med tillfredsställelse kan i relationen 

mellan kunder och företag avses kundens kognitiva och affektiva utvärdering av personliga 

erfarenheter sett utifrån alla kontakter kunden haft med företaget (Liljander och Strandvik 1997). 

Viljan att upprätthålla relationen bygger alltså på att parterna känner en fortsatt tillfredsställelse 

med motpartens prestationer, och de belöningar kontakten innebär (Dwyer et al. 1987). När en 

part på detta sätt uppfyller tidigare givna löften ökar dennes attraktion, i enlighet med 

diskussionen ovan. Vidare innebär den tätare kontakten att alternativa relationer för parterna blir 
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färre, det vill säga andra kunder eller konkurrenters attraktion väger inte längre lika tungt. 

Följden blir att samarbetet omfattar en högre upplevd målkongruens och samarbetsnivå och 

därmed en djupare relation. (ibid.) Avseende kundernas tillfredsställelse inom just den finansiella 

sektorn, har så kallad specialbehandling, förtroende och sociala fördelar i viss mån visats 

påverka kundens tillfredsställelse (Esteban et al. 2007). 

 

Förtroende 

Till kvalité och tillfredställelse kan förtroende läggas. Förtroende har enligt Dwyer et al. (1987) i 

tidigare litteratur definierats som tilltron till att motpartens ord kommer att hållas, och att den 

andre kommer leva upp till sina åtaganden i relationsutbytet. Detta kan i sin tur kopplas till 

huruvida parterna uppfyller sina tidigare givna löften. Tidigare studier har förutspått att 

förtroende är nära kopplat till huruvida parterna överhuvudtaget vill interagera med varandra, 

och det förutspås av vissa vara den allra viktigaste variabeln som påverkar hur parterna agerar i 

den gemensamma relationen (Grönroos 2007, s. 40; McConkie 1975, citerad i Dwyer et al. 

1987). I och med att det inom den finansiella sektorn finns så många komplexa produkter är det 

troligt att kundens känsla av förtroende framförallt är viktig just i utvecklingen och 

upprätthållandet av relationen till företaget (SOU 2014:4 s. 13 ff.; Diacon och Ennew 1996). 

Givet detta kan även graden av kunskap som rådgivaren innehar samt förmedlandet av denna 

kunskap vara nära kopplat till den känsla av förtroende kunden känner gentemot sin finansiella 

rådgivare (Nolan och Swan 1985; Bejou et al. 1998).  

 

2.4 En långsiktig relation 

Förhoppningen med ovanstående utfall är att kunden ska uppleva att den fått något av värde och 

att en långsiktig relation ska följa. Detta sker genom att företaget och kunden genom sitt 

agerande signalerar ett commitment till respektive motpart att fortsätta relationen. 

 

Värde 

Syftet med relationsarbetet är att kunderna ska uppleva att tjänsten är kvalitativ, tillfredsställande 

och att de känner ett förtroende för företaget. Målet är att kunderna på så sätt ska känna att de 

genom tjänsten fått ut något av värde (jfr. Li och Petrick 2010). Mer specifikt avser värde något 

utöver kärnprodukten, som bidrar till att lösa kundens problem (Grönroos 2007 s. 94 ff.). Det är 
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något kontextuellt och erfarenhetsmässigt, som bestäms av varje enskild kund (Grönroos och 

Voima 2013). Om företaget kan delta i den process som skapar värde för kunderna, via direkta 

interaktioner, har företaget möjligheten att samskapa värdet med kunden (ibid.). Ett sådant 

argument går i linje med Pralahad och Ramaswamy (2004) som anser att det är i själva 

kundrelationerna som värde kan skapas. Värde kan anses vara ett resultat av samarbetet mellan 

parterna, samt det gemensamma beroende som väntas följa av en relation (Hunt och Morgan 

1994; Sheth och Parvatiyar 1995). Parternas interaktioner bör inte ses utifrån att olika värden 

endast utbyts, utan det bör snarare ses som en process som bygger på samarbete och 

samskapande av värde (Sheth och Parvatiyar 1995). Genom att vara involverad i värdeskapande-

processen är kunden en relationspartner och samtidigt en medproducent (Vargo och Lusch 

2004). Det är alltså dels genom de ömsesidiga interaktionerna, dels genom båda parters 

åtaganden som värde kan skapas (Heide och John 1990).  

 

Commitment 

Slutligen kan parterna ha uppnått ett stadie i relationen där de slutar att aktivt leta efter andra, 

alternativa kontakter (Dwyer et al. 1987), och väljer att upprätthålla relationen. Grunden för ett 

sådant commitment är att kunden upplever värde från tjänsten (jfr. Li och Petrick 2010). Detta 

bygger på att det finns en tydlig kontinuitet mellan parternas utbyte och en tillfredsställelse med 

relationen. Det finns med andra ord ett åtagande från båda parter att stanna i relationen; ett 

åtagande som kan ha gjorts uttryckligen, eller följa underförstått (Dwyer et al. 1978). Med 

begreppet commitment avses enligt Dwyer et al. (1987) att det ska finnas en grad av insats i 

relationen dem emellan. Parternas insatser kan vara i form av ekonomiska, kommunikativa eller 

emotionella värden. Utöver detta krävs det en viss varaktighet i parternas utbyten - om de endast 

är tillfälliga finns det inget commitment från parterna. Vidare måste detta även hålla en jämn 

nivå. Om ena partens prestationer fluktuerar, reflekterar det ett bristande commitment (Dwyer et 

al. 1987). Detta kan i sin tur kopplas till att relationens längd har identifierats som särskilt viktigt 

för hur relationer mellan kunder och finansiella rådgivare upplevs (Nolan och Swan 1985; Bejou 

et al. 1998).  
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2.5 Sammanfattning av teorin 

Alltså, givet uppdelningen av de teoretiska begreppen inom fyra huvudsakliga områden kan det 

teoretiska ramverket sammanfattas i följande modell: 

Figur 1: Uppsatsförfattarnas egen undersökningsmodell för studien 

 

Till grund för relationen finns ett antal bakomliggande faktorer som påverkar hur relationen kan 

komma att se ut och utvecklas. Inledningsvis handlar det om att företaget erbjuder kunden löften, 

med förhoppningen att kunden skall attraheras av dessa. Kunden och företaget fortsätter efter 

detta att kommunicera och förhandla med varandra. Företaget vill därigenom att kunden skall 

uppleva tillfredsställelse, kvalité och förtroende. Detta kan i sin tur leda till att kunden upplever 

värde och att parterna gör ett commitment att upprätthålla en långsiktig relation. Genomgående 

under hela denna relation sker kommunikation och förhandling mellan parterna. Figur 1 kommer 

vidare att ligga till grund för dispositionen och innehållet i senare delar av denna studie.  
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 Datainsamling och undersökningsdesign 3.

Uppsatsen är en fallstudie på företaget Exceed, vilket innebär att ett enskilt företag har studerats. 

Att endast studera ett företag innebär en risk att undersökningen resulterar i en begränsad bild, 

men valet var ändå nödvändigt för en mer djupgående analys. Genom att utföra en fallstudie på 

Exceed gavs möjligheten att förstå de olika delarna i en relation, och arbetet med dessa, i ett 

enskilt sammanhang. (Saunders et al. 2012, s. 179 ff.)  

 

Valet gjordes att basera uppsatsen på en kvalitativ datainsamlingsmetod. Metoden var passande 

då uppsatsen ämnar undersöka hur arbetet med relationen ser ut och upplevs av Exceed och dess 

kunder. Detta ger att uppsatsen har en utforskande ansats, och frågan undersöks därmed med 

fördel på djupet med hjälp av en kvalitativ ansats (Saunders et al. 2012, s. 377 ff.). Ansatsen var 

vidare lämplig eftersom uppsatsförfattarna vill undersöka hur anställda och kunder personligen 

upplever berörda områden, vilket bygger på subjektiva erfarenheter och komplexa sammanhang 

(Lantz 2007, s. 34.). Vald ansats var även passande eftersom den möjliggjorde öppna frågor där 

respondenterna inte riskerade att bli bundna till ett begränsat antal svarsalternativ.  

 

3.1 Metod för insamling 

Studiens huvudsakliga datainsamling gjordes med hjälp av semi-strukturerade intervjuer, vilket 

också detta är passande vid ett utforskande syfte. Valet motiverades främst av att företagets 

representanter och deras kunder själva bäst - och med sina egna ord - kan belysa hur de arbetar 

med att upprätthållandet av relationer, och det på ett friare sätt än vad andra metoder möjliggör 

(Saunders et al. 2012, s. 391 ff.). De processer studien utgick från bygger på interaktioner mellan 

företaget och kunderna som är svåra att mäta. Personliga intervjuer möjliggjorde då en inblick i 

hur relationsprocessen går till hos företaget, vad som ingår i denna, och hur kunderna upplever 

den. För att bättre kunna göra detta valdes att sammanställa intervjufrågor innan intervjutillfället. 

Även detta hängde ihop med att studien har en utforskande ansats, vilket gjorde att 

datainsamlingen behövde vara omfångsrik för att uppsatsförfattarna ska få en tydligare förståelse 

för det som undersöktes (Saunders et al. 2012, s. 171). Vidare möjliggjorde denna typ av 

intervjuer att författarna kunde säkerställa att respondenterna faktiskt förstod frågorna. Detta var 

extra viktigt i fallet med kunderna, eftersom de säkert inte medvetet tänker på sin kontakt med 

Exceed i termer av en relation. Dess semi-strukturerade natur gjorde också att olika följdfrågor 
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kunde följa naturligt av de svar respondenterna angav (Saunders et al. 2012, s. 391), samt att 

författarna kunde fånga upp respondenternas uppfattningar och känslor kring relationen på ett 

bättre sätt (Bell 2006). Ett antal av de öppna intervjufrågorna kompletterades med några som var 

mer direkta. Rent innehållsmässigt bidrog de öppna, icke ledande frågorna till att täcka in flera 

olika infallsvinklar, medan de inriktade frågorna såg till att relevanta aspekter togs upp. I vissa 

fall behövdes en viss fråga inte ställas uttryckligen till respondenterna på det sätt som 

intervjumallen visar, detta då ett relevant svar på frågan följde av respondentens svar på en 

tidigare fråga. 

 

För att säkra att frågorna inte skulle missuppfattas under intervjutillfällena (Saunders et al. 2012, 

s. 451), kontrollerades de förberedda frågorna med en respondent innan intervjuerna utfördes. 

Denne respondent valdes eftersom hon är väl insatt i företagets arbete. Hon har även under flera 

år arbetat med direkt kundkontakt och hade därmed förståelse för kundernas möjliga uppfattning 

av frågorna. Innan intervjuerna inleddes gjordes även en avstämning av intervjufrågorna med 

företagets VD, för att säkerställa att frågorna var godtagbara ur företagets synvinkel. 

 

Det har funnits en medvetenhet om att intervjumetoden medför en risk att intervjuaren påverkar 

respondenten (Saunders et al. 2012, s. 380 ff.). Respondenter kan exempelvis vilja svara på 

intervjufrågorna på ett sätt som denne tror att intervjuaren tycker är det ”rätta”. 

Uppsatsförfattarna eftersträvade därför att, i linje med Saunders et al. (2012, s. 380), undvika att 

på något sätt förmedla sina egna reflektioner kring de undersökta relationerna eller andra faktorer 

kopplade till uppsatsen. 

 

3.2 Utformning av intervjufrågor 

Utgångspunkten vid formuleringen av intervjufrågorna var de begrepp (t.ex. etiskt agerande, 

kommunikation och förhandling, kvalité och commitment) som framställdes i teoriavsnittet. 

Nyckelbegreppens definitioner översattes till enklare termer, vilka sedan mynnade ut i de ställda 

intervjufrågorna. För en tabell över hur detta gjordes, se bilaga 1.  

 

Många av de begrepp från teorin som ligger till grund för uppsatsförfattarnas modell förklaras 

ingående och konkret via begreppens definition. Således kunde de på ett enkelt och förståeligt 
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sätt överföras till frågor till respondenterna. Exempelvis lär det inte råda några tvivel om vad 

som menas med rådgivarens kunskap (att specificera kunskapen går så klart inte; det beror på 

vilken typ av råd kunden kommit för att få). Emellertid innefattar vissa definitioner abstrakta 

begrepp. Dessa behövdes tydliggöras ytterligare, vilket gjordes genom att utgå från teorikapitlets 

definitioner, samt i de fall där det var möjligt, tidigare studiers operationaliseringar av de olika 

begreppen. Dessa operationaliseringar inspirerades i vissa fall av författare såsom Ennew and 

Binks (1990), som exempelvis operationaliserat tjänstekvalité genom att undersöka aspekten 

personanpassning av tjänstetillhandahållandet. I flera fall gäller att tidigare forskning bygger på 

operationalisering som inte angetts i litteraturen, varför det var svårt att utgå från tidigare studier 

i de fallen. Sådana gånger har frågorna baserats på definitionen som använts i teoridelen. För 

intervjufrågorna, se bilaga 2-4. Olika frågor ställdes till rådgivare och kunder.  

 

3.3 Urval av respondenter 

En geografisk avgränsning av respondenter gjordes till företagets rådgivare och kunder i 

Stockholm och Uppsala. Dessa kontor valdes eftersom att Stockholmskontoret är störst, sett till 

antal rådgivare och kunder, samtidigt som Uppsalakontoret kompletterar bilden genom att vara 

ett av de mindre kontoren (Rådgivare 1 2014). Vidare valdes Uppsalakontoret eftersom det var 

den stad där uppsatsen i huvudsak skrevs. Vid kvalitativa intervjuer förbättras datainsamlingen 

av att intervjuerna är personliga (Saunders et al. 2012, s. 404), vilket ytterligare talade för valet 

av Stockholms- och Uppsalakontoret. Detta då deras geografiska närhet möjliggjorde intervjuer 

”ansikte mot ansikte”. Valet av två kontor bör rimligen inte begränsa resultatet i nämnvärd 

omfattning, dels med anledning av Stockholmskontorets storlek, dels eftersom kundprocessen är 

företagsövergripande (Exceed 2014b).  

 

Vid utförandet av studien intervjuades fyra rådgivare, samt rådgivningschefen på Exceed. Valet 

att intervjua rådgivare motiverades med att det är de som faktiskt jobbar med, och som har en 

direkt kommunikation med, företagets kunder. Valet att intervjua chefen för rådgivarna gjordes 

för att komplettera rådgivarperspektivet, samt för att få en bättre helhetsbild över relationsarbetet 

sett ur företagsledningens synvinkel. Eftersom alla rådgivare arbetar med en direkt kontakt med 

sina kunder, var det i sig inte viktigt vilka rådgivare som valdes ut till intervjuerna. Därför valde 

uppsatsförfattarna att, utifrån en telefonlista som tillhandahölls av en anställd på Exceed, ringa 
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rådgivarna på listan uppifrån och ned. Under telefonsamtalen bokades tid för varje intervju. När 

fyra rådgivare hade tackat ja till att delta i studien avslutades rundringningen. 

 

Som ett andra led i studiens undersökning intervjuades fem av Exceeds kunder. De rådgivare 

som tackat ja till en intervju rekommenderade kunder och hjälpte uppsatsförfattarna komma i 

kontakt med dem. Urvalskriteriet för de kunder som intervjuades var att de någon gång skulle ha 

varit på ett personligt möte hos Exceed. Detta ansågs viktigt för att kunna hävda att det finns 

någon form av relation parterna emellan. Vidare ombads rådgivarna rekommendera kunder som 

hade ett möte i nära anslutning till intervjuperioden, i syfte att kunden skulle kunna ge en mer 

aktuell syn på relationen. Detta var viktigt inte minst eftersom frågorna till kunderna avser spegla 

både hur de uppfattar relationen idag, samt hur de anser att relationen bör se ut. Totalt 

kontaktades tolv kunder. Sökandet efter respondenter avslutades när fem kunder tackat ja. 

 

3.4 Intervjutillfället 

Inför intervjutillfället skickades intervjufrågorna ut till samtliga rådgivare, och till de kunder som 

uppgett en e-postadress. Detta gjordes för att de skulle få en chans att förbereda sig, och 

eventuellt börja resonera kring frågorna. Det gav respondenterna chansen att se frågorna i förväg, 

samt upptäcka vilka frågor de eventuellt ville ha förtydligande kring. Om detta inte gjorts hade 

risken funnits att de inte skulle förstått frågorna, alternativt inte hade kunnat komma på ett svar 

med kort betänketid. Själva intervjutillfället inleddes med en allmän beskrivning av studien, där 

framförallt dess syfte och fråga berördes. Vidare informerades respondenterna om ämnet som 

studien avser att undersöka med hjälp av intervjuerna. Därefter berättades hur de insamlade data 

skulle behandlas, samt att respondenterna kommer att vara anonyma i studien. De fem 

kundintervjuerna utfördes utanför Exceeds kontor i Stockholm och Uppsala. Uppsatsförfattarna 

valde att intervjua dessa kunder på caféer för att kunden skulle känna att det var en neutral plats 

som var friställd från företaget. Rådgivarna intervjuades i sin tur på respektive kontor. Valen 

följer av att uppfatsförfattarna ville utföra intervjuerna där platsen har en minimal effekt på 

datainsamlingen. (Saunders et al. 2012, s. 386 f.) Ett undantag till detta finns dock; en av 

kunderna intervjuades via telefon. Valet av denna intervjumetod följde av att kunden inte hade 

möjlighet att träffas personligen, men hans åsikter ansågs ändå som värdefulla för uppsatsen. En 

medvetenhet fanns om att telefonintervjuer riskerar att bli begränsade sett till de svar som fås, 
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men detta ansågs obetydligt för resultatet med anledning av att endast en respondent intervjuades 

på detta sätt. Avslutningsvis kan nämnas att intervjuerna spelades in. För intervjuernas datum 

och platser se bilaga 5.  

3.5 Bearbetning av data 

Med anledning av datainsamlingens kvalitativa karaktär transkriberades utförda intervjuer efter 

intervjutillfället, eftersom behov därtill finns vid denna typ av insamling (Saunders et al. 2012, s. 

550). De transkriberade intervjuerna sorterades sedan in i de kategorier som redovisas i 

uppsatsförfattarnas figur 1, för att sedan kunna sammanställas till ett resultatavsnitt som följer 

samma mönster som denna modell. Avslutningsvis skickades, när uppsatsen var färdigställd, en 

kopia av den till samtliga respondenter. 
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 Relationen mellan kunder och Exceed 4.

4.1 Processen hos Exceed 

Studien har utgått från Exceed Värdepappersaktiebolag. Exceed är ett företag som funnits sedan 

2002 och som erbjuder fristående finansiell rådgivning. Begreppet fristående innebär att 

företaget inte är bundet till ett eget produktutbud, utan istället kan de välja produkter från 

flertalet olika bolag. Företaget erbjuder kunderna personliga möten, där kundens behov och 

möjligheter diskuteras. Rådgivningen kan röra alltifrån försäkringar, till sparandelösningar och 

bolån. I dagsläget har företaget över 100 anställda och drygt 19 000 kunder. Företaget finns idag 

i åtta städer i mellan- och södra Sverige. (Exceed 2014c) 

 

Kundprocessen 

Första gången kunden besöker Exceed är vid ett seminarium. Där ges företaget en möjlighet att 

presentera sig själva och vad de arbetar med. Syftet med seminariet är att kunderna ska bli 

intresserade av företaget och vilja fortsätta till nästa steg i kundprocessen, vilket utgörs av ett 

personligt möte. Vid det personliga mötet sker en så kallad situationsanalys. (Exceed 2014b) 

Analysen görs, enligt en av rådgivarna, tillsammans med kunden. Detta genom att diskutera 

kundens rådande ekonomiska- och livssituation, och mötet anpassas därmed till den specifika 

kunden (Rådgivare 1 2014). Under mötet utgår Exceeds representant från information som 

kunden lämnar om sig själv, och det mynnar ut i ett förslag, vilket företaget benämner ”en 

lösning”, vilket exempelvis kan vara en ny form av sparande eller en försäkring som tecknas 

(Exceed 2014b). Nästa skede handlar om att rådgivaren faktiskt genomför det själva 

rådgivningen mynnat ut i. Det kan handla om att genomföra överenskomna placeringar, sköta 

kontakten med aktuella försäkringsbolag, eller liknande (ibid.). Exceed erbjuder sedan kunden 

regelbundna uppföljningsmöten för att möta de förändringar som skett i kundens liv och 

omvärlden i övrigt. Detta sker i syfte att utröna hur tjänsten, och de lösningar de därigenom 

kommit fram till, eventuellt måste förändras. Uppföljningsmötena sker på individuell basis och 

bokas in beroende på kundens önskemål. (ibid.) Utöver de aktiviteter som naturligt faller inom 

ramen för företagets arbete anordnar de även olika event för sina kunder; såsom 

chokladprovningar, luncher, event tillsammans med olika föreningar, med mera (Exceed 2014a). 

Detta enligt rådgivningschefen i syfte att ytterligare stärka relationen till kunderna. 
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4.2 En relation – från bakomliggande faktorer till en långsiktig relation 

Nedan presenteras den data som framkom under intervjuerna. Dispositionen bygger på det sätt en 

relation har presenterats med hjälp av figur 1, som också låg till grund för de intervjufrågor som 

användes. Utgångspunkten i nedanstående avsnitt är de fyra huvudrubriker som anges i figur 1, 

och avsnittet innefattar de svar som framkom kopplade till de begrepp (till exempel etiskt 

agerande, värde, och så vidare) som ingår däri. 

 

4.3 Bakomliggande faktorer som påverkar en relation 

Rådgivningschefen menade att det kunderna söker, både under relationens tidiga skede och 

under dess fortlöpande, inkluderar lyhördhet, professionalitet och en viss nivå av kunskap hos 

rådgivarna. Att bry sig om kunden och ge dem tid är något två av rådgivarna menade är viktigt, 

eftersom många saknar det hos sin bank, vilket har skapat ett missnöje och bidragit till att de letat 

sig till ett företag som Exceed (vilket i ett senare led också bekräftades av flera kunder). Därför 

menade han att Exceed arbetar med att erbjuda kunden tid, och genom det som förmedlas vid 

rådgivningen, även uppfylla det kunden i övrigt önskar med tjänsten.   

 

Att visa att rådgivaren agerar i kundens intresse och i enlighet med de regelverk som finns 

ansågs vara viktigt av samtliga rådgivare. Rådgivningschefen menade även att Exceed medvetet 

har en rådgivningsprocess som är baserad just på det regelverk som finns och att detta är viktigt 

att kunna hänvisa till. En rådgivare påpekade att etiskt agerande är något som blir viktigare och 

viktigare. Det ansågs därför centralt att se till att allting kommer fram och att all kommunikation 

dokumenteras, i enlighet med aktuella lagar. Ett par av rådgivarna menade vidare att ett etiskt 

agerande ofta inte är något som kunden efterfrågar rakt ut, det är snarare något de förväntar sig. 

Exceed påpekar redan på det inledande seminariet att de har tillstånd för finansiell rådgivning, 

samt hur viktigt det är att ha tillståndet, och vad det faktiskt innebär. Samtliga kunder upplevde 

att ett etiskt agerande var väldigt viktigt och bör förekomma. Det var emellertid inget någon av 

kunderna aktivt undersökte i sin kontakt med Exceed. En kund ansåg dock att det skulle 

uppskattas om Exceed förklarade de etiska riktlinjernas innebörd lite mer. 

 

Samtliga rådgivare och kunder ansåg att rådgivarens kunskap var viktigt, samt uppvisade en 

medvetenhet om att rådgivaren har ett kunskapsövertag. Rådgivarna menade även att kunder har 
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flera förväntningar på dem. Det kan vara att de som kunder inte ska bli lurade (som de i många 

fall blivit hos andra aktörer), eller att de ska bli erbjudna en tjänst som är bättre än den 

konkurrenterna erbjuder. En övergripande förväntning från kunderna, menade en rådgivare, är att 

kunderna ska kunna känna att de efter besöket hos Exceed fått hjälp som inte kan tillgodoses 

genom kundens egen kunskap, rådande bankkontakt, eller liknande. Detta styrktes även av två av 

kunderna. För att möta dessa förväntningar menade en av rådgivarna att Exceed jobbar för att 

bygga upp förtroende hos sina kunder genom att arbeta med de metoder som hör 

förtroendebyggandet till.  

 

4.4 Relationsarbete 

För att säkerställa en fortsatt relation menade flera rådgivare att det är viktigt att arbeta med att 

kommunicera till kunden att de kan erbjuda något som konkurrenterna inte kan. Om rådgivarna 

kan f rmå  kunderna att tro på de f rdelar rådgivaren hävdar finns med Exceed, finns 

förutsättningar för en fortsatt relation, menade en av rådgivarna. 

   

Rådgivningschefen påpekade att det i relationens tidiga skede läggs mycket vikt vid 

kommunikation kring förmedlandet av öppenhet om hur företaget arbetar. Det poängterades att 

det skall finnas en transparens gentemot kunden, inte minst när det kommer till hur företaget 

tjänar pengar, samt hur mycket företaget tjänar. På frågan hur de arbetar för att bemöta detta 

påpekade en av rådgivarna att de metoder som används för att kommunicera informationen är 

antingen att helt enkelt berätta för kunden hur det ser ut. Möjliga kanaler för att göra detta ansågs 

vara att nyttja de seminarier som hålls, alternativt vid mötet självt. Det menades också att 

kommunikationen kan ske svart på vitt, och då genom tryckta blad som tillhandahålls vid mötet, 

på kontoret, eller via företagets hemsida. Detta är information som delges både utan att kunden 

frågar, samt då kunden uttryckligen söker svar på detta. Vikten av information i form av 

öppenhet och transparens, kring hur företaget tjänar pengar, poängterades även genomgående av 

övriga rådgivare. Kommunikationen överlag styrs av den direkta dialog som förs mellan kunden 

och rådgivaren. Som ett led i detta menade majoriteten av rådgivarna även att det är viktigt att 

dela med sig av personlig information; alltifrån saker som rör deras utbildning till personliga 

intressen, för att det ska skapas en bra, personlig relation till kunden. Som en rådgivare 

resonerade: kunden vill känna att de pratar med någon, och att rådgivaren lyssnar på dem, men 
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“f r att f rmå kunden att  ppna sig, måste jag också  ppna mig” (Rådgivare 3 2014). Enligt 

rådgivningschefen blir personlig information (om exempelvis sina egna intressen) överlag 

mindre viktig i och med att parterna lär känna varandra bättre, och de kan då falla tillbaka på den 

relation de redan etablerat, för att i stället fokusera ännu mer på själva rådgivningen.  

 

Rådgivarna menade att det genomgående under relationens gång är viktigt att ställa frågor, vilka 

kan röra exempelvis kundens rådande situation och kundens långsiktiga mål. Genom att göra 

detta får de reda på vad de i sin tur måste erbjuda kunden för att en god relation skall 

upprätthållas. Flera rådgivare påpekade också vikten av att kallprata om vardagliga händelser. En 

rådgivare uttryckte det som att “det kan vara till exempel vad som händer i kundens liv” 

(Rådgivare 1 2014). En annan rådgivare var inne på samma spår, men poängterade här vikten av 

att anpassa detta till varje enskild kund; vissa vill ha mer kallprat och andra mindre, det får 

rådgivaren själv känna av, eller “snappa upp” med hjälp av sin magkänsla. En bra metod för 

befintliga kunder, menade ena rådgivaren, är att anteckna smådetaljer om dem; till exempel hur 

många barn de har, hur de vill ha sitt kaffe och så vidare. Sådant ansågs bevisa att en relation 

finns mellan rådgivaren och kunden. När det kommer till kommunikationen överlag påpekade 

samma rådgivare vidare att det är viktigt att rådgivaren tar initiativet till kontakt, annars finns 

risken att kunden känner att ingen bryr sig om dem, och de blir missn jda med tjänsten: “det är 

viktigt att kunden känner att vi jobbar för honom eller henne” (Rådgivare 3 2014). Vad gäller 

vilka kommunikationskanaler som används påpekade samtliga rådgivare och rådgivningschefen 

att mötena är den huvudsakliga kanalen, men att även telefonsamtal, e-postkontakt, samt eventen 

finns.  

 

Just kallprat identifierades av en kund som förekommande vid mötena. Han menar att detta är 

särskilt förekommande när han träffar en ny rådgivare, som då vill bygga upp en ny relation till 

honom. Samtliga kunder menade att de vid mötena går in på deras personliga situation, 

framtidsplaner och så vidare, i linje med det upplägg rådgivarna angett. Dock framkom inte 

under intervjun huruvida de tyckte det bör förekomma. Däremot poängterade en av kunderna 

vikten av personlig anpassning överlag. I stort sätt alla kunder påpekade att de haft någon form 

av kontakt med företaget utöver själva mötena, via telefon och e-post. En kund påpekade också 

att ett effektivt sätt för företaget att kommunicera information är i tryckt form. Att dela med sig 
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av personlig information, i detta fall om intjäning, menar samma kund uttryckligen är viktigt. 

Han uttryckte det som att: “det finns inga fria luncher”, och det vill han att f retaget skall vara 

öppna med (Kund 2 2014). Ett par av kunderna menade uttryckligen att de känner att de vill ha 

mer kontakt med företaget, för att på så sätt förbättra relationen. De menade att detta bör ske 

genom fler möten. Kunderna tycker att inte att tiden med rådgivaren är tillräcklig som det ser ut 

idag. En kund menade att hon tycker “det är jobbigt” att hela tiden beh va svara på samma 

frågor om sig själv, något hon fått göra i och med att hon träffat flera olika rådgivare (Kund 4 

2014). Hon menade att det blir ett irritationsmoment som stör relationen till den rådgivare hon 

träffar. Hon föreslog därför att rådgivaren skulle kunna anteckna denna personliga information 

och säkerställa att den når nästkommande rådgivare.  

 

4.5 Utfall av relationsarbetet 

En av rådgivarna berättade att det är konsumentbehovet som ska styra rådgivningen, det ska vara 

utefter den enskilda kundens behov och förutsättningar, för att en kvalitativ tjänst på så sätt ska 

skapas. Detta tillgodoses enligt samma rådgivare genom att de kan erbjuda allt som marknaden 

har att erbjuda, vilket ökar anpassningsmöjligheterna av tjänsten, samt att uppföljningsplanen är 

individuell. Enligt en av de andra rådgivarna skiljer sig inte aktörerna på marknaden mycket mer 

än avseende förmågan att hitta det som är viktigt för kunden. Det handlar om att hitta något som 

kunden inte fått hittills och sedan att rådgivaren ”trycker på det” (Rådgivare 3 2014). Hur själva 

rådgivningen om produkterna sedan går till, menade en rådgivare, är inte lika centralt. Det 

väsentliga är att få kunden att känna sig viktig. Den metod som rådgivarna använder sig av för att 

tillgodose behovet av personanpassning är främst att lyssna till vad kunden förmedlar rätt ut, 

samt att ”känna av kunden” (Rådgivare 3 2014).  

  

Flera kunder menar att det bör finnas en ännu mer personanpassad kundkontakt och uppföljning 

som ett led i relationen. En kund ville inte ha en dialog, genom exempelvis nyhetsbrev, som är 

riktad till den generella massan. Han efterfrågade istället information som är riktat till just hans 

situation. Kunden upplevde vidare att kontakten till företaget brister, och relationen blir inte lika 

personlig, i och med att informationen inte är riktad till honom som kund. Han menade att han 

vill ha mer kommunikation med företaget i och med att förändringar sker, positiva eller negativa, 

som kan komma att påverka honom. Detta är även i linje med vad en av de andra kunderna sade.  



23 

Förtroende var något som både rådgivningschefen och samtliga rådgivare uttryckligen påpekade 

var särskilt viktigt. Rådgivningschefen påpekade speciellt att kunderna ”vill känna en 

kunskapsnivå hos rådgivaren”. Han menade att förtroende byggs genom att lyssna mer och prata 

mindre, genom att ställa öppna frågor och genom att ha en tydlig agenda i mötet. Det senare är 

dessutom i linje med det en rådgivare nämnde om förtroendebyggande, nämligen att en tydlig 

plan är viktigt vid mötet då det minskar kundens osäkerhet gentemot rådgivaren. En annan 

rådgivare menade även att för att kunderna ska känna förtroende är det viktigt att visa att Exceed 

är professionella, och att det går att lita på dem som rådgivare. För att uppnå detta menades det 

att kunden behöver veta hur Exceed arbetar, och att det framgår tydligt att de inte döljer något. 

Vidare tyckte en annan rådgivare att det var viktigt att prata på ett sätt som alla förstår. Det 

ansågs viktigt eftersom att kunderna inte har den kunskap rådgivarna har. Det måste därför ske 

en anpassning till varje kund, där språkbruk och framställningsteknik blir en nyckel till huruvida 

kunden får en känsla av att de kan bli hjälpta. Hur rådgivaren talar till en specifik kund följer av 

vilket intryck rådgivaren får av kundens kunskap, menade hon.  

 

En rådgivare ansåg att det var viktigt att Exceed kan hjälpa kunderna på flera olika områden. Det 

ansågs att det skapar f rtroende hos kunden, och att det “knyter in kunden på ett helt annat sätt” 

(Rådgivare 3 2014). Samma rådgivare påpekade särskilt att kunskapen rådgivaren har bygger 

förtroende, och det kan göra att kunden vänder sig till honom också i helt andra frågor, samt att 

en djupare relation därmed kan uppnås. 

 

Samtliga kunder nämnde ordet förtroende. En av kunderna tyckte att det var väldigt viktigt att 

rådgivaren och företaget inriktar sig på att bygga förtroende. Vidare ansågs det viktigt att 

rådgivaren förmedlade en känsla av att ”känna sig hemma hos företaget”, vilket då kan 

uppmuntra till detta förtroende (Kund 1 2014). Med tanke på de finansiella kriser som skett, 

poängterade kunden vikten av att känna sig trygg och att kunna lita på sin rådgivare. Enligt flera 

kunder är en viktig del i förtroendebyggandet att rådgivaren är kunnig och att denne kan sätta sig 

in i just deras situation. En kund ansåg emellertid att kunskap är något kunden tar för givet i 

relationen till sin rådgivare, och att rådgivarna inte specifikt måste fokusera på att visa 

kunskapen mer än genom själva råden. En kund menade att förtroende kommer från att hon som 

kund bör känna att de är på samma nivå, detta genom att rådgivaren talar till henne på ett 
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pedagogiskt sätt som gör att hon förstår vad det är rådgivaren talar om. Enligt en annan kund var 

en lämplig metod för att rådgivaren ska hamna på samma nivå som kunden att känna av och att 

ställa frågor som syftar till att förstå kunden. Hon påpekade också att det finns en fara i att 

rådgivarna pratar för mycket om rådgivarna själva; det kan störa kontakten då kunden upplever 

att informationen blir irrelevant. En annan viktig del i detta ansågs vara en större långsiktighet i 

uppföljningen. Den metod han efterlyser för att uppleva förtroende är ärlighet, och att företaget 

är öppen med information. Han menade alltså att detta förtroende bör byggas upp via den 

kommunikation som förs mellan rådgivare och kund. En kund ansåg dock att en viktig 

förutsättning för detta förtroende är att det bör finnas ett långsiktigt arbete med en och samma 

rådgivare. Han menar att flertalet byten av rådgivare hotade långsiktigheten och att detta var ett 

område som Exceed hade problem med idag.  

 

4.6 En långsiktig relation 

Enligt samtliga rådgivare syftar rådgivningen till att förmedla att företaget gör något som är 

bättre för kunden än vad kunden själv, alternativt Exceeds konkurrenter, kan göra. Tjänsten 

ansågs då bli mer värdefull genom att den i större grad inkorporerar kundens önskemål.  

  

Ingen av kunderna identifierade specifika saker de fått ut utöver själva rådgivningen som 

exempelvis juridisk hjälp eller liknande. Vad gäller övriga tjänster nämnde en kund att hon inte 

efterfrågat hjälp utöver själva rådgivningen, men att hon genom den kontakt hon fått med Exceed 

ändå känner sig bekväm att fråga om det om hon så skulle önska. En annan kund upplevde att 

han saknade att vara mer delaktig i rådgivningen. Han ville bli mer involverad i kontakten med 

Exceed genom att rådgivaren ska arbeta mer med honom och hjälpa honom att förstå.  

 

Att Exceed ämnar skapa relationer till sina kunder framgår enligt rådgivningschefen av den 

tyngdvikt som läggs vid att arbeta med kontakten med befintliga kunder. Genom att hela tiden 

arbeta utifrån en medveten kundprocess ansågs det att företaget tydliggör för kunden att 

relationen kommer att fortsätta, och hur detta kommer se ut, samt att det utifrån företaget finns 

ett långsiktigt engagemang. Två av rådgivarna påpekade att företaget arbetar utifrån målbilder 

som en arbetsmetod, och det är då kundens mål som står i centrum, varpå kundens åtagande att 

fortsätta sin kontakt med Exceed möts upp av företagets åtagande att kontinuerligt arbeta för att 
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uppnå kundens mål. Att detta är företagets intention, menade en rådgivare, kommuniceras redan 

vid kundens initiala kontakt. Redan då berättar rådgivaren om kundprocessen och att de arbetar 

med löpande uppföljning. Det ansågs handla om att direkt berätta för kunden, samtidigt som 

information om företagets kundprocess står att finna på hemsidan. En rådgivare menade att 

arbetet med kundens målbilder säkerställer relationen då kunden väljer att “... sitta kvar…” 

eftersom de känner att “jag har mitt mål ihop med rådgivaren” (Rådgivare 2 2014). Åtagandet 

bygger också på att rådgivarna använder de kommunikationskanaler som tidigare angetts: de 

ringer kunden om de kommit överens om detta, skickar e-post vid behov och liknande, i enlighet 

med flera rådgivare. Att redan från början ha en långsiktig plan var något som uppfattades som 

viktigt av alla rådgivare för att en långsiktig relation ska följa. Samtliga tillfrågade ansåg att det 

finns en långsiktig plan redan från första början i kundkontakten hos Exceed. Exakt hur den 

löpande uppföljningen ser ut är dock individuellt för varje kund. En rådgivare menade att 

eftersom det är en marknad som förändras ofta, samt att den personliga situationen ständigt 

förändras, måste det hela tiden finnas en löpande uppföljning.  

 

Flera kunder var medvetna om att de har närvarat på flertalet uppföljningsmöten, men uppfattade 

inte att Exceed uttalat har en medveten långsiktig plan för kundkontakten i ett längre 

tidsperspektiv än nästkommande möte. En kund upplevde att långsiktighet överlag påverkade 

kvalitén i relationen och han poängterade att en långsiktig plan är något som är viktigt för 

honom. Detsamma gällde en annan kund, som också han belyste att det bör finnas en 

långsiktighet, och angav uttryckligen att Exceeds uppföljning var en av de aspekter hos företaget 

som särskilt tilltalade honom. Till skillnad från de andra kunderna uppfattade två kunder att de 

var del i en medveten långsiktig plan hos Exceed, de ansåg att det var det som hela tjänsten 

handlade om. En kund menade att en effektiv metod för företaget att kommunicera detta är att 

helt enkelt bifoga en bild över företagets arbetsmodell i den folder kunden erhåller vid mötet, 

som en påminnelse om den.   
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 Diskussion 5.

I följande avsnitt presenteras en analys av den data som framkom under intervjuerna. Återigen 

bygger dispositionen bygger på det sätt en relation har presenterats med hjälp av figur 1. Även 

här är utgångspunkten de huvudrubriker som där användes, följt av de svar som framkom 

kopplade till de begrepp som enligt figur 1 ingår under de fyra huvudrubrikerna. 

  

5.1 Bakomliggande faktorer som påverkar en relation 

Under kundmötena läggs mycket vikt vid att poängtera att Exceed agerar etiskt. Företagets 

representanter menade att detta är viktigt för att kunderna skall känna att de ska vilja fortsätta sin 

relation med företaget. Även kunderna menade förvisso att detta är viktigt, men det var ingenting 

de direkt hade frågat företaget om, eller i förväg undersökt. Eftersom ett etiskt agerande snarare 

var något de tog för givet blir det rimligt att anta att det inte är något företaget egentligen 

behöver lägga någon särskild tyngdvikt vid att bevisa, såvida inte kunderna specifikt frågar om 

det. Detta kan anses ligga i linje med det Bejou et al. (1998) kom fram till, då de menade att ett 

etiskt agerande kommer antas av kunden i och med den ökade regleringen på området. 

 

Det visade sig vara viktigt att spela på det som kunden är missnöjd med när det kommer till 

motsvarande tjänster, vilket i detta fall överhängande handlade om att erbjuda kunden tid med 

rådgivaren samt personlig uppmärksamhet. Företagets arbete går i dessa två hänseenden i linje 

med vad kunderna tycker är viktigt att de borde erbjudas av företaget. De vill ha mycket tid med 

sin rådgivare och få en personlig kontakt med denne, för att uppleva att relationen är god. 

Påpekas bör dock att flera kunder idag upplevde vissa brister i tid och personlig uppmärksamhet 

från företaget. Detta kan i sin tur kopplas det som tidigare studier sagt om vikten att i ett tidigt 

stadie förmedla vilka fördelar en relation innebär för konsumenten; vilket i detta fall alltså är att 

erbjuda tid och en personlig kontakt (Dwyer et al. 1987; Grönroos 2007, s. 268 ff.).  

 

Under relationens gång är det rådgivarna som besitter den största kunskapen om de aktuella 

finansiella produkterna, vilket präglar hela relationen, och ger dem ett kunskapsövertag. Detta 

skulle, likt det Dwyer et al. (1987) hävdar, kunna leda till att rådgivaren får ett maktövertag 

gentemot kunden. Ett sådant övertag hanteras dock av rådgivarna, genom att de eftersträvar att 

dela med sig av sin kunskap till kunden, något som också visade sig efterfrågas av kunderna. Det 
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kan till exempel handla om att rådgivaren förklarar olika finansiella produkter på ett 

lättförståeligt sätt. Maktbalansen visade sig emellertid vara något som i huvudsak sågs som något 

som påverkar kundens förtroende till företaget, snarare än att i sig självt ha en betydande roll. 

Anledningen till resultatet kan vara sättet uppsatsens data samlades in, av svaren som insamlades 

på denna fråga hamnade kunskap ofta inom ramen för förtroende.  

 

5.2 Relationsarbete 

Precis som Dwyer et al. (1987) menade var kommunikation en nyckel för relationen mellan 

kunderna och företaget. Från undersökningens resultat framgår att det tidigt i en relation är 

viktigt att ställa många frågor, och att dessa då bör ha en personlig karaktär. Detta eftersom det 

är viktigt att verkligen lära känna kunden för att lägga grunden för en långsiktig relation. 

Emellertid är det viktigt att det personliga fokuserar mer på kunden än rådgivaren. Under 

intervjutillfällena framkom att effekten av detta blir att balansen mellan vardagligt prat och 

rådgivningen väger över mot vardagligt prat i större utsträckning under kundens tidiga kontakter 

med företaget. Det var tydligt att en värdefull metod var att helt enkelt ställa dessa frågor, och 

anteckna de svar som fåtts. Då kan rådgivaren vid nästa möte kunna visa kunden att rådgivaren 

känner dem genom att komma ihåg informationen. Detta i linje med en kund som menade att 

relationen i ett senare skede kunde störas av att kunden hela tiden måste berätta om vem den är; 

då upplevs inte att en relation finns. 

 

Rådgivarna menade att det är oerhört viktigt att arbeta med att kommunicera olika typer av 

känslig information, i detta fall genom transparens om hur företaget tjänar pengar. Kunderna var 

väl medvetna om denna information och uppskattade den. Ingen av kunderna påpekade något om 

att de direkt skulle ha bett om denna information, men det är troligt att detta beror på att företaget 

redan delat med sig av den. Detta i likhet med tidigare studier, som förutspår att sådan 

information skulle vara viktig för en god relation. Det visar också att det för en väl fungerande 

förhandlingsprocess mellan parterna är viktigt att företaget möter upp med information om sig 

själva. Detta i utbyte mot att kunderna delar med sig bland annat om vilka de är, samt delar med 

sig av sina ekonomiska resurser genom betalningar, och så vidare. (Dwyer et al. 1987) En 

intressant aspekt som framkom under intervjuernas gång är huruvida rådgivarna bör dela med sig 

av personlig information om dem själva, detta sett i förhållande till den rådgivningsrelaterade 
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information som framkommer. Här gick rådgivarnas åsikter isär, vissa av dem menade att det är 

viktigt att dela sådan information för att skapa en personligare relation till sina kunder, för att de 

ska vilja återkomma. Andra menade att så inte är fallet. Det framkom att kunderna inte tycker att 

detta är något som nödvändigtvis krävs för att de ska känna att de vill återkomma, en kund 

varnade till och med för att det kan komma att handla för mycket om rådgivaren själv, snarare än 

tjänsten. Samtidigt menade flera kunder att för att de ska vilja öppna sig, vill de också att 

rådgivaren gör det. Följden blir att det kan vara värdefullt att dela med sig av personlig 

information, men att omfattningen av denna bör begränsas, möjligen till att inte överstiga den 

privata information (utöver det ekonomiska) som kunden delar med sig av. 

 

5.3 Utfall av relationsarbetet 

Om kunden upplever kvalité hos tjänsten kan det antas att de, i linje med Grönroos (2007, s. 73 

ff.) argument, kommer vilja återkomma. Det framkom att både rådgivare och kunder ansåg att 

den viktigaste metoden för att skapa en kvalitativ relation, som kunderna vill stanna kvar i, var 

att föra en allmän dialog. Det kan röra sig om allt från väder och vind, till kundens intressen. 

Målet är att som rådgivare verkligen lära känna kunden, samt för att kunden ska känna sig 

uppskattad och lyssnad till. Vidare ansågs en annan central metod för att skapa en långsiktig 

relation vara att rådgivaren “känner av” vilken typ av relation varje unik kund vill ha, och 

därefter anpassar sig till det. Det syns alltså här att det förvisso finns många bra metoder en 

representant till företaget kan använda för att bygga upp och stärka relationen till kunden, men i 

slutändan hänger mycket på den som erbjuder tjänstens personliga kvalifikationer och förmågor.  

 

Samtliga respondenter menade att personlig anpassning av tjänsten var viktig. Insamlad data 

visar emellertid att kunden idag efterfrågar ännu mer personlig anpassning av kundkontakten och 

uppföljningen. Detta innebär att företaget skulle gynnas av att i större utsträckning anpassa hela, 

eller delar av uppföljningen och kontakten som i övrigt sker, ännu mer till den specifika kunden. 

Resonemanget kan anses bekräfta det Grönroos (2007 s. 73 ff.) talar om som två dimensioner, 

alltså att det är viktigt att se inte bara till det kunden faktiskt får ut av tjänsten, utan också till hur 

kontakten uppfattas av den specifika kunden.  
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Som resultatet visade var kunskap något som både rådgivare och kunder tyckte var viktigt för att 

en kund ska kunna känna förtroende för rådgivaren. Just ordet förtroende användes av samtliga 

respondenter, oberoende av varandra, och utan att de tillfrågats direkt om det. Det visade sig 

alltså att förtroende var av högsta vikt för att en långsiktig relation ska följa. Detta stämmer 

överrens med den betydelse som tillskrivits förtroende i tidigare studier, av författare såsom 

Grönroos (2007, s. 40), och McConkie (1975, citerad i Dwyer et al. 1987), där den senare av de 

två uttryckligen menar att det till och med är det allra viktigaste. En anledning till att förtroende 

upplevs vara av sådan vikt vid just finansiell rådgivning kan vara att produkterna är komplexa 

och att kunderna blir beroende av att kunna lita på rådgivarna (Diacon och Ennew 1996). 

Kunskapen är själva anledningen till att människor söker sig till en finansiell rådgivare. 

Kunskapsnivån hos en rådgivare är därmed något som kunden ofta tar för givet. Det visade sig 

även vara viktigt hur kunskapen faktiskt förmedlas till kunden. Implikationen blir att mindre vikt 

beh ver läggas vid att “bevisa” sin kompetens på pappret, och mer vid att f rmedla den genom 

pedagogiska metoder. Resultatet är i linje med tidigare forskning som pekar på just förmedlande 

av kunskap som centralt i förtroendebyggandet (Nolan och Swan 1985; Bejou et al. 1998).  

 

5.4 En långsiktig relation 

Värde visade sig i huvudsak följa av huruvida kunden upplevde kvalité och tillfredsställelse med 

tjänsten, samt förtroende för rådgivaren. För att uppleva värde efterfrågade kunden även att på ett 

tydligare sätt få bli medaktör vid leveransen av tjänsten, vilket visar vikten av att tjänsten 

utvecklas baserat på interaktionerna mellan kund och företag (Vargo och Lusch 2004). Vidare 

kan relationen, enligt rådgivarna, stärkas genom att erbjuda kunderna “något extra” för att skapa 

värde. Det kan exempelvis röra sig om juridisk hjälp eller liknande sidotjänster. Detta var 

emellertid ingenting som kunderna uttryckte som särskilt viktigt, utan de kom snarare för 

tjänsten i sig. En anledning till kundernas åsikt i frågan kan vara att det kan uppfattas som 

störande vid leveransen av själva rådgivningen; som trots allt är den egentliga anledningen till att 

kunden först sökte kontakt med företaget. Emellertid bör påpekas att denna diskrepans kan ha 

följt av att endast ett fåtal kunder intervjuats, och dessa kanske inte efterfrågade något extra, 

alternativt hade de helt enkelt inte insett att det förekom. 
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Dwyer et al. (1987) menade att ett commitment signaleras genom att en viss grad av kontakt 

upprätthålls. Något som samtliga rådgivare poängterade som mycket viktigt för att det ska skapas 

långsiktiga relationer till kunderna, är att de har en medveten plan för hur relationen skall 

fortlöpa. Det möjliggör att kunden kan bli medveten om i vilken grad rådgivarna åtar sig att 

stanna i relationen. Detta kommer till stånd genom den företagsövergripande kundprocessen, 

som alla rådgivare jobbar efter. Intressant att påpeka här är att det finns ett gap mellan vad 

Exceed tror att kunderna vet om företagets kundprocess, och vad de faktiskt verkar veta. 

Kunderna menade att de tycker långsiktighet är viktigt, men majoriteten av dem menade att de 

idag bara är medvetna om nästföljande möte. Kunderna tycker alltså att det är viktigt med 

varaktighet i relationen, samtidigt som företaget arbetar med det, men trots det verkar kunderna 

inte känna till att det redan finns en långsiktighet i arbetet från företagets sida. Vidare visar det 

sig här att företaget genom sin kundprocess gör ett uttryckligt åtagande att fortsätta relationen, 

medan det i kundernas fall följer underförstått av att de fortsätter till nästa steg i kundprocessen. 

Detta i linje med Dwyer et al. (1987) som menar att commitment kan ske antingen explicit eller 

implicit. Det är här intressant att påpeka att rådgivarna dock menade att det trots allt kan vara 

viktigt att gå utanför en sådan övergripande företagsplan för att ibland göra andra saker, i syfte 

att stärka relationen till befintliga kunder, och på så sätt uppmuntra dem att stanna kvar. Det 

skulle exempelvis kunna vara andra typer av event, att rådgivaren skickar spontana e-

postmeddelanden och liknande.  

 

Det framkom att en metod för att arbeta med commitment är att arbeta med målbilder. 

Anledningen till detta kan anses vara att företaget därmed signalerar den ämnade långsiktigheten, 

samt att det kommer att binda fast kunden - i positiv bemärkelse - i relationen på ett helt annat 

sätt, eftersom det ligger i kundens intresse att uppfylla målen. Det kommer således rimligen ligga 

som ett övergripande incitament för båda parter till att upprätthålla relationen. I fallet med 

kunderna framkom att rådgivarna lyckats förmedla till kunderna att de arbetar på detta sätt, 

eftersom flera kunder var medvetna om arbetet med målbilder - och menade att detta var ett 

arbetssätt de tilltalades av. Något som, trots detta arbete, kan hota att upplösa relationen är om 

kunden upprepade gånger måste byta rådgivare. Att det kan skada relationen att behöva byta 

person som förmedlar tjänsten lär följa av att det skadar förtroendet, och signalerar till kunden att 

ingen egentlig relation eller commitment från företagskontaktens sida finns.   
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 Slutsats 6.

Bland de bakomliggande faktorerna visade det sig att en finansiell rådgivares etiska agerande är 

en viktig del i relationsarbetet, men att det ofta tas för givet av kunderna. Exceed arbetar här med 

att direkt berätta för kunden vad som gör att de agerar etiskt - innan kunden ens hinner tvivla. 

Vidare visade det sig att de förväntningar kunder har på tjänsten är centrala för hur 

relationsarbetet bör utformas. Tydligt var att kunderna kom till Exceed i hopp om en bättre 

relation än den de haft med tidigare, motsvarande aktörer. Många kunder upplevde att detta var 

något företaget bör förmedla, och i vissa fall menade kunderna att så skett.  

 

Genomgående visade sig förtroende vara viktigast för att skapa en bra relation, som parterna vill 

stanna kvar i. Detta enligt både rådgivarna och kunderna. Graden av upplevt förtroende följer 

delvis av hur kunderna uppfattar rådgivarna. De nöjdaste kunderna var de som bland annat 

upplevde att de var på samma nivå rent kommunikativt som rådgivaren. Metoder Exceeds 

rådgivare använder för att uppnå detta är exempelvis öppenhet med information om företagets 

arbete. Sådan information kan som ett led i företagets arbete kommuniceras direkt till kunden, 

alternativt genom hemsidan, eller dokument som tillhandahålls kunden. Kunderna uppfattade 

idag att företaget är öppna i dessa frågor, samt att de bör vara det, även om det inte var något 

kunderna själva frågade företaget om, utan de tog för givet att företaget tog initiativet att 

diskutera dessa frågor. Förtroende kan också nås genom en personlig kontakt med kunden, samt 

ett kunskapsförmedlande som anpassas till kundens nivå, för att på så sätt använda maktövertaget 

på ett positivt sätt. Anpassningen till kunden sker genom medvetna ordval och pedagogiska 

kommunikationssätt. Till grund för anpassningen ligger dels svar som fås ut via direkta frågor till 

kunden, dels rådgivarens subjektiva uppfattning av vem kunden är. Kunderna var även medvetna 

om sitt kunskapsunderläge och poängterade vikten av att rådgivaren hanterade det på ett bra sätt, 

återigen genom tydlig och lättförståelig kommunikation. Viktigt är att rådgivaren besitter de 

personliga egenskaper som krävs för att förstå människor överlag.  

 

Kommunikation mellan parterna visade sig vara en annan nyckel. Kommunikationen rörde 

huvudsakligen personlig information, men även kunskapen hos rådgivaren. Viktigt att påpeka är 

dock att informationen om rådgivaren själv enligt kunderna inte bör bli för omfattande, då detta 

kan uppfattas som överflödigt. Resultatet uppvisade viss dock viss diskrepans mellan 
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respondenterna angående hur stor vikt det bör ges. Det tyder på att anpassning till den specifika 

kunden trots allt blir avgörande. I vissa fall uppfattade kunderna mycket riktigt även att de blir 

uppmärksammade av rådgivaren på ett personligt plan, inte minst genom de frågor rådgivaren 

ställer, varpå de såg positivt på relationen. Resultatet av företagets arbete med relationen till 

kunderna blir att tjänsten utformas gemensamt av parterna, detta genom interaktionen mellan 

dem. Detta i linje med hur kunderna menade att det bör se ut.  

 

Slutsatsen blir därmed att det viktigaste i företagets arbete med relationen till sina kunder, är att 

utgå från en process där kommunikation (relationsarbete) står i centrum, i syfte att bygga 

förtroende (utfall av relationsarbetet). Arbetet bör hela tiden ske under antagandet att relationen 

skall fortlöpa (en långsiktig relation). Detta är också vad Exceed strävar efter med sitt arbete i 

relationerna. Företaget kan vidare uppnå detta genom att eftersträva att förmedla kunskap och 

information på en kundanpassad nivå. Ett sådant arbetssätt återspeglas både i hur rådgivarna 

menar att de ämnar arbeta, samt hur kunderna menade att företaget bör arbeta. Emellertid 

upplevde kunderna inom ramen för arbetet att de ändå bör få mer tid med rådgivaren, samt att de 

bör erbjudas en mer personligt anpassad interaktiv kontakt (värde). Om företaget lyckas erbjuda 

kunderna detta, kommer kommunikationen och därmed möjligen förtroendet, att vidare kunna 

utvecklas.  

 

Praktiska implikationer 

Studien är begränsad till ett företag inom en bransch, samt ett relativt litet antal respondenter, 

vilket påverkar hur väl resultaten kan appliceras på andra företag. Givet studiens resultat går det 

trots detta att identifiera vissa implikationer för relationsarbetet inom finansiell rådgivning 

överlag. Resultatet visar att det är en fördel att relationsarbetet sker efter strategisk kundprocess, 

men att de anställda i sitt arbete även bör gå utanför denna modell i syfte att personanpassa och 

stärka relationen. Detta då flera rådgivare poängterade vikten av arbetsmetoder som inte direkt 

följde av den övergripande processen. Vidare är det viktigt att kontinuerligt visa för kunden att 

det finns en långsiktighet i företagets syn relationen. En nyckel är också att arbeta med god 

kommunikation där kunden står i fokus, samt att fokusera på förtroendebyggande. Det visade sig 

vara viktigt att företaget erbjuder kunden kontakt med samma rådgivare, som en förutsättning för 

att kunden ska vara nöjd med relationen.  
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Fortsatt forskning 

Baserat på studiens resultat skulle det vara intressant att studera hur de specifika variablerna, 

som här undersökts, förhåller sig till varandra. Exempelvis hur, och i vilken grad, förertagets 

etiska agerande kan påverka kundens förtroende. Det skulle även vara intressant att göra en 

liknande undersökning utifrån ett större antal kunder, eftersom denna studie kan antas begränsas 

av antalet intervjuer. Det vore även intressant att ha större variation i kundurvalet. Under 

intervjutillfällena märktes det att det finns potentiellt viktiga skillnader mellan kundernas åsikter, 

vilket i vissa fall skulle kunna härledas till vilken rådgivare de träffat samt till demografiska 

skillnader. En sådan större undersökning skulle med fördel istället kunna göras genom en 

kvantitativ metod. Denna studie begränsades till ett företag och en bransch, vilket kan innebära 

att det inte är helt applicerbart på andra företag. Ett annat förslag på fortsatt forskning är därför 

att göra en liknande studie som omfattar fler företag eller branscher. 
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Rådgivare 4, anonym rådgivare på Exceed Värdepappersaktiebolag, Uppsala, 25 april 2014, 

personlig intervju 

 

Rådgivningschef, anonym anställd på Exceed Värdepappersaktiebolag, Uppsala 29 april 2014, 

personlig intervju 
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 Bilaga 1 Operationaliseringstabell 8.
        Sammanställning utifrån begrepp   

 Teoretisk definition Fråga kund Fråga rådgivare 

Bakomliggande faktorer    

Etiskt agerande Agera i enlighet med regelverk, vilka 

kan syfte till att säkerställa kundens 

intresse, delande av information, med 

mera 

Hur undersökte du vad rådgivaren gör för att agera i 

ditt intresse? Är det viktigt med information om hur 

detta arbete ser ut? Om ja, hur vill du få informationen? 

– Upplever du/ni att kunderna uttryckligen tycker det 

är viktigt att du/ni faktiskt påvisar hur ni agerar i 

kundens intresse? Att ni följer rådande regelverk? 

Om ja, hur gör ni för att kommunicera detta till 

kunden?  

Förväntningar Vad kunden tror kan ena/splittra dem 

och företaget 

– Vilka förväntningar hade du överlag på Exceed? 

– Vad upplevde du att Exceed ville förmedla vid ert 

möte? Vad borde de förmedlat? Hur? 

– Vad skulle få dig att vilja fortsätta komma till 

Exceed, och i förlängningen utvidga kontakten med 

företaget? 

– Saknar du något i relationen med Exceed? Om ja, 

vad?  

– Vad vill du förmedla till kunden? Hur gör du det?  

– Vilka förväntningar upplever du att kunden har på 

Exceed? 

Relationsarbete    

Löften Företagens löften som skall väcka 

kunden intresse för relationen 

Vad upplevde du att Exceed ville förmedla vid ert 

möte? Vad borde de förmedlat? Hur borde de förmedlat 

det? 

– Vad vill du förmedla till kunden? Hur gör du det?  

Attraktion – Belöningar i relationen 

Innefattar gemensamma värderingar och 

synsätt 

Pengar, status, legitimitet 

– Vad upplevde du att Exceed ville förmedla vid ert 

möte? Vad borde de förmedlat och hur?  

– Hur vill du känna gentemot din rådgivare? Vad kan 

han/hon gör för att du ska känna så? 

– Vad vill du förmedla till kunden? Hur gör du det?  

Utfall av relationsarbetet    
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Kvalité Kundens kognitiva förväntningar av 

tjänsten. Ses i förhållande till 

förväntningarna på tjänsten. 

– Vad upplevde du att Exceed ville förmedla vid ert 

möte? Vad borde de förmedlat? Hur borde de förmedlat 

det? 

– Vilka förväntningar har du överlag på Exceed? 

– Känner du att Exceed anpassar sig till dig som kund? 

Vad skulle få dig att känna det? 

– Vad vill du förmedla till kunden? Hur gör du det?  

– Vilka förväntningar upplever du att kunden har på 

Exceed? 

– Hur anpassar du/ni kontakten med era kunder för 

att göra den personligt unik?  

Tillfredsställelse Utvärdering av personliga erfarenheter 

med tjänsten 

Kan fall under flera av frågorna, men i huvudsak: 

– Vad i förhållandet är det som gjort att du fortsatt 

komma till Exceed? 

– Vad skulle få dig att vilja fortsätta komma till 

Exceed, och i förlängningen utvidga kontakten med 

företaget? 

– Saknar du något i den relationen till Exceed? Om ja, 

vad? 

 

Förtroende – Tilltron till att motparten lever upp till 

sitt ord. 

– Grad av kunskap, och förmedlandet 

därav 

– Vad upplevde du att Exceed ville förmedla vid ert 

möte? Vad borde de förmedlat? Hur borde de förmedlat 

det? 

– Hur vill du känna gentemot din rådgivare? Vad kan 

han/hon gör för att du ska känna så? 

– Framstår Exceed rådgivare som kunniga? Vad får 

dig/skulle få dig att tycka det? 

– Känner du att Exceed anpassar sig till dig som kund? 

Vad skulle få dig att känna det? 

– Hur ser kontakten med era kunder ut för att du/ni 

ska förmedla att du/ni är kunniga? Upplever du att 

kunderna tycker detta är viktigt? 

– Hur anpassar du/ni kontakten med era kunder för 

att göra den personligt unik?  

En långsiktig relation    

Värde – Något utöver kärnprodukten 

– Kund kan uppleva värde genom till 

– Vad upplever du att Exceed kan erbjuda utöver själva 

rådgivningen? Vad skulle du vilja att de mer erbjöd? 

– Hur ser kontakten med era kunder ut för att du/ni 

ska förmedla att du/ni är kunniga? Upplever du att 
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exempel förtroende, tillfredsställelse, 

kvalité 

– Hur vill du känna gentemot din rådgivare? Vad kan 

han/hon gör för att du ska känna så? 

– Uppfattar du Exceeds rådgivare som kunniga? Vad 

får dig/skulle få dig att tycka det? 

kunderna tycker detta är viktigt?  

– Arbetar du/ni med ett helhetsperspektiv, för att 

erbjuda kunden mer än själva rådgivningen? Hur ser 

detta arbete ut i så fall? 

Åtagande Insats, varaktighet, och jämn nivå i 

relationen 

Hur arbetar du och din rådgivare med uppföljning efter 

era möten? 

– Hur tycker du att du som rådgivare kan bygga en 

långsiktig relation till kunden?  

– Hur arbetar du med uppföljning efter ett möte? 

Kommunikation och 

förhandling 

– Att delge motparten ens viljor och krav 

– Dela personlig och/eller känslig 

information 

– Vad upplevde du att Exceed ville förmedla vid ert 

möte? Vad borde de förmedlat? Hur borde de förmedlat 

det? 

– Tycker du det är viktigt att de delar med sig av 

information om sig själva och deras arbetssätt? Om ja, 

hur? Har du idag frågat om detta?  

– Vad vill du förmedla till kunden? Hur gör du det?  

 

Sammanställning utifrån intervjufrågorna 

 

Intervjufrågor till kund 

Berätta kort om din tid som kund hos Exceed: 

– Vad gör ni vid ett möte? Övergripande fråga. Beroende på svar skulle flera aspekter kunna inkluderas här. Det följer alltså av respektive respondent.  

– Vad upplevde du att Exceed ville förmedla vid ert möte? Vad tycker du att de borde ha förmedlat? Hur borde de gjort det? Löften, attraktion, kommunikation 

och förhandling, kvalité, förväntningar 

– Hur vill du känna gentemot din rådgivare? Vad bör han/hon göra för att du ska känna så? Attraktion, förtroende 

– Hur arbetar du och din rådgivare med uppföljning efter möten? Åtagande 

– Tycker du Exceeds rådgivare framstår som kunniga på det de pratar om? Vad får dig att tycka det/Vad skulle få dig att tycka det? Värde, förtroende 

– Känner du att Exceed anpassar sig efter dig som kund? På vilket sätt? Hur tycker du de bör göra det? Förtroende, kvalité 

– Vad upplever du att Exceed kan erbjuda dig utöver själva rådgivningen? Vad skulle du vilja att Exceed erbjuder, utöver rådgivningen av finansiella produkter? 

Värde 
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– Har du undersökt hur rådgivaren gör för att agera i ditt intresse? Är viktigt med information säkerställa om hur detta arbete ser ut? om ja, hur vill du ha den 

informationen i så fall? Etiskt agerande 

– Vad i förhållandet är det som gör att du fortsatt komma till Exceed för råd? (Det kan röra både din specifika rådgivare, och annat som är kopplat till Exceed) 

Tillfredsställelse 

– Vad skulle få dig att känna att du vill fortsätta komma till Exceed, och i förlängningen utnyttja deras tjänster ännu mer än vad du gör idag? Tillfredsställelse, 

förväntningar 

– Saknar du något i din relation med Exceed? Vad skulle du i så fall vilja ha ut mer av din relation till Exceed? Tillfredsställelse och förväntningar 

– Vilka förväntningar har du överlag på Exceed? Förväntningar, kvalité 

 

Intervjufrågor till rådgivare 

Berätta kort om Exceed och din roll på företaget: 

– Hur ser ett typiskt kundmöte ut? Övergripande fråga. Beroende på svar skulle flera aspekter kunna inkluderas här. Det följer alltså av respektive respondent.  

– Vad vill du förmedla till kunden? Hur gör du det? Löften, attraktion, kommunikation och förhandling, kvalité, förväntningar 

– Hur arbetar du med uppföljning efter ett möte? Åtagande 

– Hur tycker du man bygger en långsiktig relation? Åtagande 

– Hur ser arbetet i kontakten med era kunder ut för att du/ni ska förmedla att du/ni är kunniga? Upplever du att det är något kunderna tycker är viktigt? Värde, 

förtroende 

– Hur anpassar du/ni kontakten med era kunder för att göra den personligt unik? Förtroende, kvalité 

– Arbetar du/ni med ett helhetsperspektiv, för att erbjuda kunden mer än själva rådgivningen? Hur ser detta arbete ut i så fall? Värde 

– Upplever du/ni att kunderna uttryckligen tycker det är viktigt att du/ni faktiskt påvisar hur ni agerar i kundens intresse? Rådande regelverk? Om ja, hur gör 

du/ni för att kommunicera till kunderna att du/ni gör det? Etiskt agerande 

– Vilka förväntningar upplever du att kunderna har på Exceed? Förväntningar
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 Bilaga 2: Intervjufrågor till kund 9.
Berätta kort om din tid som kund hos Exceed: 
 

1. Vad gör ni vid ett möte? 
 

2. Vad upplevde du att Exceed ville förmedla vid ert möte? Vad tycker du att de borde ha 

förmedlat? Hur borde de gjort det? 
 

3. Hur vill du känna gentemot din rådgivare? Vad bör han/hon göra för att du ska känna så? 
 

4. Hur arbetar du och din rådgivare med uppföljning efter möten? 
 

5. Tycker du Exceeds rådgivare framstår som kunniga på det de pratar om? Vad får dig att tycka 

det/Vad skulle få dig att tycka det? 

 

6. Känner du att Exceed anpassar sig efter dig som kund? På vilket sätt? Hur tycker du de bör 

göra det? 

 

7. Vad upplever du att Exceed kan erbjuda dig utöver själva rådgivningen? Vad skulle du vilja 

att Exceed erbjuder, utöver rådgivningen av finansiella produkter? 

 

8. Har du undersökt hur rådgivaren gör för att agera i ditt intresse? Är viktigt med information 

säkerhetssälla om hur detta arbete ser ut? om ja, hur vill du ha den informationen i så fall? 

 

9. Vad i förhållandet är det som gör att du fortsatt komma till Exceed för råd? (Det kan röra både 

din specifika rådgivare, och annat som är kopplat till Exceed) 

 

10. Vad skulle få dig att känna att du vill fortsätta komma till Exceed, och i förlängningen 

utnyttja deras tjänster ännu mer än vad du gör idag? 

 

11. Saknar du något i din relation med Exceed? Vad skulle du i så fall vilja ha ut mer av din 

relation till Exceed? 

 

12. Vilka förväntningar har du överlag på Exceed?  
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 Bilaga 3: Intervjufrågor till rådgivare 10.
Berätta kort om Exceed och din roll på företaget: 
 

1. Hur ser ett typiskt kundmöte ut? 

 

2. Vad vill du förmedla till kunden? 

● Hur gör du det? 
 

3. Hur arbetar du med uppföljning efter ett möte? 

 

4. Hur tycker du som rådgivare att en långsiktig relation bör byggas? 

 

 5. Hur ser arbetet i kontakten med era kunder ut för att du/ni ska förmedla att du/ni är kunniga? 

Upplever du att det är något kunderna tycker är viktigt? 

 6. Hur anpassar du/ni kontakten med era kunder för att göra den personligt unik? 

 

7. Arbetar du/ni med ett helhetsperspektiv, för att erbjuda kunden mer än själva rådgivningen? 

Hur ser detta arbete ut i så fall? 

 

8. Upplever du/ni att kunderna uttryckligen tycker det är viktigt att du/ni faktiskt påvisar hur ni 

agerar i kundens intresse? med rådande regelverk? Om ja, hur gör du/ni för att kommunicera till 

kunderna att du/ni gör det? 

 

9. Vilka förväntningar upplever du att kunderna har på Exceed? 
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 Bilaga 4: Frågor till rådgivningschef 11.
Berätta kort om din roll på företaget: 
 

1. Berätta övergripande om hur ni arbetar med relationer till kunder: 
 

a. Har ni en långsiktig plan för hur ni arbetar med relationer till kunder, om ja hur ser den ut? 

 

b. Arbetar ni med ett helhetsperspektiv? 

 

2. Skiljer sig relationsarbetet mellan kunder som utför första affär och mellan kunder som utfört 

flera affärer? 

 

3. Vilka av Exceeds egenskaper vill ni framhäva till kunderna vid relationsarbetet? 

 

4. Vilka kommunikationskanaler använder ni gentemot era kunder? 

 

5. Arbetar ni med några metoder för att påverka kundens upplevelse av Exceed? 

 

6. Vad vill ni att relationen till era kunder ska generera utöver själva kontakten med kunden? 

 

7. Arbetar ni med några metoder använder för att visa kunden att relationen till er kommer hjälpa 

dem på lång sikt? 



47 

 Bilaga 5: Sammanställning intervjutillfällen 12.
 

Person Rådgivare 1 Rådgivare 2 Rådgivare 3 Rådgivare 4 Rådgivningschef 

Plats Stockholms-

kontoret 

Stockholmsk-

ontoret 

Stockholmskon-

toret 

Uppsalakontoret Uppsalakontoret 

Tidpunkt 09.00 

23/4 2014 

10.00 

23/4 2014 

15.00 

23/4 2014 

14.00 

25/4 2014 

29/4 2014 

Tidsåtgång 40 minuter 20 minuter 27 minuter 22 minuter 30 minuter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Person Kund 1 Kund 2 Kund 3 Kund 4 Kund 5 

Plats Café i 

Stockholm 

Telefon Café i 

Stockholm 

Café i Uppsala Café i Uppsala 

Tidpunkt 07.30 

28/4 2014 

15.00 

28/4 2014 

17.30 

28/4 2014 

12.30 

29/4 2014 

09.00 

7/5 2014 

Tidsåtgång 24 minuter 18 minuter 20 minuter 19 minuter 25 minuter 


