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Bankerna i förändring _____________________________________________________________________________________________________  
Tillgänglighet är ett bland flera nyckelord för banken. Vilken betydelse har 

egentligen tillgänglighet för bankernas företagskunder? I denna uppsats 
undersöks hur betydelsefull tillgängligheten är för bankens företagskunder 

samt när och hur företagskunderna vill sköta sina bankärenden. I detta 
inledande avsnitt kommer bakgrunden till uppsatsämnet att beskrivas och 

därefter skildras problemfrågeställningen, syftet, avgränsningen samt att det 
läggs upp en disposition över utredningens fortsatta upplägg. 

_______________________________________________________________________________________  Den svenska bankmarknaden är i en ständig förändring, det etableras nya banker och andra banker avvecklas. Genom förvärv och fusioner tillkommer nya banknamn och andra försvinner. Bankerna har tvingats överväga sin roll och de har utvecklats något enormt de senaste åren i deras utbud av tjänster. Den nya tekniken och den ökade internationaliseringen har även banat väg för konkurrenter till de befintliga bankerna på marknaden. Ökad konkurrens har bidragit till att det har blivit ännu mer viktigt att banken har en riktig uppfattning om vad det är kunden efterfrågar. Då en felaktig uppfattning kan leda till att kunderna lämnar banken för en bank som kan tillmötesgå deras behov. 1  I och med den ökade konkurrensen har storbankerna förlorat delar av sina inhemska kunder. Denna konkurrens kommer förmodligen att fortsätta ha en stor betydelse för hur bankernas utveckling fortgår.2 Banker kan stå ut gentemot sina konkurrenter genom att ha utvecklat en god relation till kunden. I dagens läge bör banken tänka på att inte bara fokusera på de produkter och tjänster som de har att erbjuda utan även på relationsbyggande och god service. Tidigare fokuserades det på risk och försiktighet men med dagens konkurrens har det drivits vidare; fokus ska nu ligga på kunden, vare sig det gäller företag eller privatperson.3  En känd regel inom marknadsföringen är den så kallade 80/20 regeln, vilken innebär att 20 % av ett företags kunder står för 80 % av företagets intäkter.4 Bankerna tjänar mer på företagskunderna än vad de gör på privatkunderna, detta gör att företagssidan oftast ses som mer värdefull eftersom banken tjänar mer på färre kunder. Å ena sidan tjänar banken mer på företagskunderna men företagskunderna kräver å andra sidan mycket mer än privatkunderna. De har ofta vetskap om andra alternativ på bankmarknaden och kraven de ställer är mer komplexa.5 95 % av alla företag ute på marknaden består av små‐ (10‐49 anställda) och medelstora (50‐249 anställda) företag6 och dessa blir därför en intressant målgrupp för bankens företagssida.  
                                                 1 Banker i Sverige – Faktablad om svensk bankmarknad. Svenska Bankföreningen 2007. 2 Zineldin, M. 2005. Quality and customer relationship (CRM) as competitive strategy in the Swedish banking industry. 3 Thunman, C.G. & Eriksson, K. 1990. Bankmarknader i förvandling. Sid. 26. 4 McKim, B. & Hughes, A. 2001. How to measure customer relationship management success.  5 Harrison, T. 2000. Marketing Financial Services. Sid. 276. 6 Burström, D. & Pajuvirta, M. 2007. Bytesbenägenheten hos Västeråsbankernas företagskunder.  
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Undersökningen 
Här kommer uppdragsgivarens upplevda problem att kort beskrivas, utifrån det 

formuleras problemfrågor och syfte för uppsatsens fortsatta gång och vidare görs 
avgränsningar för utredningen samt att en disposition över utredningen läggs upp. 

Det upplevda problemet Vår uppdragsgivare7 har försökt att utveckla sin tillgänglighet för kunderna och har sedan februari 2008 utökat sina öppettider på kontoret för både privat‐ och företagssidan, de har nu öppet kvällar och även lördagar. Många privatpersoner verkar nöjda och det kommer in mycket privatkunder. Men företagssidans medarbetare får inte alls in lika mycket kunder. Därför har de börjat ifrågasätta om dessa nya öppettider är nödvändiga för företagssidan.8  Kontoret vill ha hjälp med att ta reda på hur tillgängliga företagarna önskar att de ska vara och vilken typ av kontakt företagarna föredrar att ha med bankmedarbetarna, då kontakten med kunderna nu sker främst via telefon eller e‐mail. Att kunderna gör personliga besök på bankkontoret sker även men det är inte fullt lika vanligt på företagssidan. I och med Internetbanken har företagen likaväl som privatpersonerna en stor möjlighet att själva utföra sina bankärenden via Internettjänsten.9   Vi har valt att utifrån kontorets upplevda problem utgå ifrån två stycken problemfrågor;  
 Vilken betydelse har tillgängligheten för bankens företagskunder? 
 När och på vilket sätt vill företagskunderna sköta sina bankärenden?  Syftet med uppsatsen är att undersöka när och på vilket sätt små‐ och medelstora företag i Västerås vill sköta sina bankärenden samt att undersöka vilken betydelse bankens tillgänglighet har för dessa.  Med hjälp av en helhetsanalys av resultatet av undersökningen vill vi kunna erbjuda kontoret den information de efterfrågar. Det kommer även att sammanställas ett underlag för att sedan ge vidare rekommendationer till banken. Undersökningen kommer att vara generell då vi utreder små‐ och medelstora företags åsikter oberoende av vilken bank de tillhör. Orsaken till detta är dels att uppdragsgivaren ej kan lämna ut några kundlistor på grund av banksekretessen men detta gör även att andra banker kan ta del av undersökningen och finna intresse i utredningen.  Det kommer att göras två olika versioner av utredningen, en till uppdragsgivaren med de väsentliga delarna för dem och som andra banker även kan ta del av. Den andra version innehåller mer utförligt hur vi har gått tillväga med undersökningen och mer teoribakgrund, denna är riktad mot studenter som läser på Universitets‐ och Högskolenivå. 

                                                 7 För vidare information om Handelsbanken och kontoret Västerås City se Bilaga 1. 8 Intervju med Handelsbankens Företagsmarknadschef, Charlotta Hallqvist Lindström, 2008‐09‐30. 9 Ibid. 
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Avgränsningar I undersökningen har vi valt att avgränsa oss till att endast studera små‐ och medelstora företag, eftersom dessa företag är de som är mest intressanta för uppdragsgivaren eftersom deras företagskundkrets består främst av små‐ och medelstora företag. Någon avgränsning till någon specifik bransch har inte skett eftersom det kommer att utföras en tillämplig undersökning med de befintliga resurserna. Undersökningen kommer endast att inkludera företag i Västeråsområdet vilket är det område som är av intresse för uppdragsgivaren.   Utredningen är baserad på utvalda teoretiska utgångspunkter, detta i sig är en avgränsning där vi har valt att fokusera på relationer inom bank med fokus på de viktigaste delarna inom dessa relationer. Därav tas endast hänsyn till det aktuella problemet som banken bemöter, d.v.s. den nuvarande situationen och inte framtida förändringar som kan inträffa.   I teorin har en avgränsning skett i definitionen som har skapats för tillgänglighet och vad detta inkluderar. Tillgängligheten ses vidare utifrån tre aspekter; 
 Tjänster – Internettjänsten, Telefonbank, Bankkontoret. 
 Kontakt – hur och när kunderna kan kontakta kontoret (telefon, e‐mail, besök). 
 Plats ‐ var kontoret ligger, parkeringsmöjligheter osv.  En avgränsning har även gjorts genom vårt sätt att använda språket som ni hittar i Bilaga 2. 

Disposition Nedan följer uppsatsens uppbyggnad;   
Kapitel 2, Tillvägagångssätt, behandlar tillvägagångssättet med utredningen, samt varför just denna metod valdes.  
 
Kapitel 3, Relationer till banken, Här tydliggörs de teorier som valdes och som anses vara relevanta för att uppfylla uppsatsens problem och syfte.  
Kapitel 4, Vad tycker företagen, Detta kapitel presenterar resultatet av den empiriska studie som har genomförts med hjälp av telefonintervjuer.  
Kapitel 5, Varför tycker företagen så, behandlar en diskussionsanalys kring den utförda undersökningen och denna är uppdelat utifrån definitionen av tillgänglighet.  
Kapitel 6, Vilka slutsatser kan dras, innehåller de slutsatser som har dragits med hjälp av undersökningen, presenterade under problemfrågorna. Därefter introduceras korta rekommendationer som anses vara relevanta punkter för företaget att ta hänsyn till. Dessa har tagits fram med utgångspunkt i slutsatserna. Kapitlet avslutas med rekommendationer på vidare forskning för att uppmärksamma övriga punkter som anses vara intressant att forska inom.     
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Modell 1. Tillvägagångssätt, 
egen bearbetning. 

Tillvägagångssätt _____________________________________________________________________________________________________  
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet med undersökningen. Vidare 
finns en kort beskrivning över urvalet, utformning av intervjufrågor och 

utförandet av intervjuerna samt hur resultat, analys och slutsats har 
lagts upp och varför detta sätt har valts.  _____________________________________________________________________________________________________   Efter en djupdykning bland databaser med redan publicerad teori kring banker och relationer sammanfattades det och valdes ut delar som ansågs vara intressanta för utredningen. Utifrån undersökningens problem och den teori som plockades fram valdes sedan metod för primärdatainsamlingen. Med tanke på undersökningsområdet bestämde vi oss för att välja litteratur som täcker de områden som önskas behandlas utifrån begreppet relationsmarknadsföring inom tjänsteföretag och där främst inom banken. De använda källorna är refererade ofta inom relationsmarknads‐föringen inom banker och är relevanta därför att de berör ämnet varav flera utav källorna berör just bankens relation till mindre företag. Andra källor har koppling mellan relationer och banken genom kundvård, kvalitet och utveckling av relationer. Flertalet av artiklarna är aktuella för ämnet eftersom de är skrivna just om den svenska bankmarknaden. Hur och var sekundärdata hittats finns i bilaga 3. Vidare har det med stöd från teorin utformats en enkät till företagen. Enkäten utformades med hjälp av stödord som skrevs ner utifrån teorin och även utifrån de önskemål som vi fått från uppdragsgivaren. I undersökningen valde vi att använda av både öppna‐ och slutna svarsalternativ. De slutna svarsalternativen finns med för att respondenten ska ta ställning till vilket alternativ som bäst stämmer in på dem som företag och för att ge en enklare sammanställning av resultatet. Öppna svarsalternativ används i vissa frågor då vi inte vill styra eller begränsa respondenterna i sina svar; respondenten får svara med egna ord.10 Tillvägagångssätt med undersökningen och enkäten finns i bilaga 6 och 7.   

 Med hjälp av databasen Affärsdata och dess företagsregister togs en lista fram på alla aktiva bolag i Västerås som klassas som ett litet eller medelstort företag enligt antalet anställda(10 till 249 anställda).11 Denna lista visade sig innehålla 374 stycken företag. Ett slumpmässigt systematiskt urval användes när vi valde att kontakta vartannat 
                                                 10  Christensen, L. et. al. 2001. Marknadsundersökning – En handbok. Sid. 150 & Denscombe M. 2002. Forskningens 
Grundregler. Sid. 173‐177. 11 Företagslistan hämtad ur Affärsdata 2008‐10‐30. 
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företag på listan12 och orsaken till detta höga antal var att det förväntades en del bortfall. Vår lista med företag att kontakta innehöll 187 stycken företag. De företag som tackade nej till att delta i undersökningen eller som inte kunde ge svar på frågorna på grund av andra skäl fick ersättas med nästa företag i vår lista.   Det genomfördes 34 stycken korta, strukturerade, telefonintervjuer angående hur små‐ och medelstora företag uppfattar bankens tillgänglighet och deras önskemål kring tillgängligheten. Ett större antal respondenter valdes för att få en undersökning av kvantitativ karaktär för att kunna upptäcka, fastställa och mäta samband. ”En kvantitativ undersökning är bäst när du redan vet en hel del om det du ska studera och när du vill testa en eller flera teorier.”13 Det skickades inte ut något i förväg till företagen som intervjuades utan de ringdes upp med en förfrågan om att prata med den person på företaget som sköter bankkontakten alternativt den ekonomiansvarige. Intervjuerna utgick från enkäten, frågor ställdes till företagen, de fick svarsalternativen och en möjlighet att svara fritt eftersom alternativet ”Annat” fanns med på de flesta slutna frågorna. I matrisen nedan finner ni en kort sammanställning av undersökningens utförande.  Målgrupp Urval Intervjumetod Intervjuade Tid och datum 
Små‐ & Medelstora företag i Västerås Företagslista ur databasen Affärsdata. Sammanlagt 374 där vartannat företag blev utvalt. 

Strukturerade telefonintervjuer.  34 företag.  10.00 – 17.00 (11‐13 undantag lunch timme).  Måndagar ‐ fredagar 2008‐11‐20 till  2008‐12‐04. 
Figur1. Undersökningens utförandet, egen bearbetning. 
 Telefonintervjuer var det bästa sättet för oss att samla in information på eftersom många företag skulle ha ansett det som besvärligt att boka in en tid för personlig intervju, det tar tid och tid är pengar, speciellt för mindre företag. På grund av att vi ville få in svar från ett större antal företag ansågs det att telefonintervjuer var att föredra eftersom de går fort att genomföra. Men det finns även där en möjlighet till följdfrågor och de har en högre svarsfrekvens än personliga intervjuer eftersom fler företag skulle ha nekat oss den möjligheten.14 Det användes strukturerade intervjuer för att kunna sammanställa ett tydligt resultat. Orsaken till att det valdes att intervjua ett större antal företag var möjligheten att kunna generalisera och ge uppdragsgivaren ett mer tillförlitligt resultat över hur majoriteten av små‐ och medelstora företag i Västerås ser på bankens tillgänglighet.  Vissa problem upplevdes med att kontakta företagen, men detta var något som även hade räknats med. En del telefonnummer verkade inte vara aktuella, rätt kontaktperson fanns inte tillgänglig, vissa företag hade gått i konkurs, andra svarande inte i telefonen, en del var ovilliga att svara på frågorna och en del ansågs sig inte ha tid eller vilja att delta i en undersökning; orsakerna var många. Något som bör tas hänsyn till i en 
                                                 12 Christensen, L. et. al. 2001. Marknadsundersökning – En handbok. Sid. 116. 13 Ibid. Sid. 67. 14 Ibid. Sid. 182. 
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undersökning är just bortfall och möjligheten att de som inte valt att eller kunnat delta i undersökningen, att deras svar skiljer sig ifrån de respondenters svar som utredaren fått in.15 Telefonintervjuer kan ha sina nackdelar såsom att det kan vara problem att till exempel få tag i respondenterna, därför ska man enligt teorin inte ha för kort ring period så att man ska ha en möjlighet att följa upp alla.16 Undersökningen som utfördes gjorde det under begränsad tid och därav uppkom en stor del bortfall, men vi hade även räknat med och det var anledning till att vi valde ett så pass stort antal respondenter. Bortfall beror även till stor del på respondenternas engagemang i det undersökta ämnet, om undersökningen berör företaget.17 Vi anser vidare inte att resultatet av undersökningen har påverkats av mängden bortfall då resultatet visar tydliga mönster med hjälp av de 34 svarande respondenterna.   Resultat som framkommer av en undersökning kan vara något att reflektera över när det gäller till exempel om det med ett visst antal respondenter går att generalisera eller inte. Vad avgör om 100 personer är bättre resultat än 80 o.s.v. Felaktiga källor uppkommer genom felaktig metod. Därav är det mycket möjligt att generalisera även med hjälp av ett mindre antal respondenter, bara tydliga mönster framkommer av undersökningen. Vidare kan utredaren fastställa åtgärder för att minska bortfallen och detta kan ske genom att påverka processerna18 Detta gjordes även (se Bilaga 6) när introduktionen till enkäten ändrades till en mer inbjudande introduktion, då det istället berättades att vi var studenter på Mälardalens Högskola och höll på med vårt examensarbete. Respondenterna blev då mer positiva att svara på frågorna när de visste att de inte deltog i en ”vanlig marknadsundersökning” utan att de hjälpte några studenter på väg ut i arbetslivet. Undersökningen består av 34 respondenter och målpopulationen bestod 2008‐10‐30 av 374 stycken företag. Det innebär att undersökningen inkluderar cirka 9 % av de företag som var intressanta för utredningen. Eftersom dessa 9 % gav oss svar som visar tydliga mönster kan vi generalisera utifrån resultatet av undersökningen.   Resultatet av enkäterna sammanställdes sedan i Excel där det enkelt går att räkna ut svarsfrekvens och sammanställa tabeller, diagram och korstabuleringar. Sammanställning av primärdata presenteras sedan i kapitlet ”Vad tycker företagen?”. Resultatet har lagts upp utefter de rubriker som används i enkäten. Orsaken till detta är för att läsarens enklare ska kunna följa vårt tankesätt och enkelt kunna finna vad de söker i resultatavsnittet. Enbart en del av resultatet finns med i utredningen och fullständigt resultat har lagts i en bilaga (Bilaga 8). Detta för att enbart ta upp det resultat som anses vara av intresse.  För att analysera resultatet har teorin används och våra egna tankar kring ämnet har även tillsatts. Analysen är indelad utifrån de tre aspekterna som har valts att se på tillgänglighet utifrån; bankens tjänster, kontakt och plats. Detta för att det ska vara lättare för läsaren att följa våra tankar och resonemang kring just tillgängligheten.  Slutsatserna har dragits utifrån resultatet av undersökningen och analysen av det för att besvara problemfrågorna.  Därav presenteras slutsatserna under respektive problem‐
                                                 15 Christensen, L. et. al. 2001. Marknadsundersökning – En handbok. Sid. 111. 16 Ibid. Sid. 183. 
17 Ibid. Sid. 111. 18Japec, L., Ahtiainen, A., Hörngren, J., Lindén, H., Lyberg, L. & Nilsson, P. 1997. Minska bortfallet. Sid. 148. 
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fråga och sedan har det utifrån analysen och slutsatsen getts rekommendationer till banken och även rekommendationer på vidare forskning.   
Källkritik Det finns flera faktorer som det bör läggas vikt på vid användningen av källor vid en utredning.19 Detta för att kunna se vilka områden inom utredningen som det har lagts mer vikt på än andra samt vilka områden som har försummats. Det uppkommer ofta försummelser eller luckor i utredningar eller undersökningar som inte har lyckats täckas på ett komplett sätt. Eftersom det här valdes ett helhetsperspektiv över ämnet har vi inte fördjupat oss i ämnet ytterligare. Det skulle kräva mer tid och mer resurser för att kunna täcka ämnet till fullo vilket vi inte kommer att kunna göra då kan det resultera i småbrister i tillvägagångssättet. Ibland kan även ens eget perspektiv och uppfattning om ett ämne eller problemområde påverka val av intervjufrågor till undersökningen vilket även där kan begränsa eller försumma andra faktorer som kunde ha varit till stor fördel för att uppfylla syftet.   Det finns en mängd olika typer av sekundärdata kring det valda uppsatsämnet och detta har bidragit till att mycket information har påträffats och bearbetats under informationsökningsprocessen. Dessa data kan således påverka ens egna uppfattningar och detta gör att informationen som läggs fram kan vara missvisande beroende på hur man vill att det ska uppfattas. Hela utredningen och analysen av resultatet byggs upp utifrån den teoretiska referensram som valts. Det är viktigt att kritiskt granska dessa källor samt bedöma deras trovärdighet. Vi är väl medvetna om att det ibland kan förekomma ofullständig information som kan påverka utredningar och därför har det noggrant undersökts och diskuterats i valen av källor samt huruvida de kan hjälpa utredningen. I utredningen har det refererats dels till vetenskapliga artiklar som anses har varit lämpliga för undersökningen. Dessa artiklar och rapporter har inhämtats via de rekommenderade databaserna som bifogas i källbilagan(Bilaga 3). En stor mängd sekundärdata har även inskaffats från olika författare genom den utvalda litteraturen för att på så sätt styrka utredningen. Majoriteten av de sekundära källorna är daterade från 2000‐talet och 1990‐talet och en mindre del till 1980‐talet. Men dessa källor anses fortfarande som relevanta, båda informations‐ och tidsmässigt, för utredningen i och med att det finns många författare samt utredare som fortfarande utgår från och refererar till dessa källor än idag. 

                                                 19 Denscombe, M. 2002. Forskningens Grundregler. Sid. 145. 
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Relationer till banken _____________________________________________________________________________________________________ 
 
I detta avsnitt behandlas den teori som anses relevant för problemet. Vi utgår 
stort från Relationsmarknadsföringen kopplat till bankvärlden och går sedan 

vidare in på vilka delar utav relationsmarknadsföringen som enligt teorin 
framstår som extra viktiga. En utav dessa delar; Tillgängligheten, gås det 

djupare in på då det är den delen som har undersökts närmare. 
_____________________________________________________________________________________________________  Ett skifte har skett av företagarnas syn på banken där det har gått från transaktions‐perspektivet mot relationsperspektivet där kundvärde skapas i relationen; d.v.s. i interaktionen mellan kund och leverantör.20 Orsaken till detta är bland annat för att förenkla för kunderna och för att skapa en konkurrensfördel för banken eftersom tjänsterna som bankerna erbjuder ofta är väldigt likartade. Syftet med management av relationer är att öka relationsvärdet. Desto fler relationer banken har utvecklat desto större är dess tillgångar. Banken bör komma fram till hur de kan finna värdefulla relationer bland sina kunder och utveckla dessa21 då bankens viktigaste tillgång består av en kundbas som är stor och lojal.22 Echeverri menar att kunden måste vara målet och att det är därför fokus har skiftat. Relationsmarknadsföringens synsätt är alltså mer fokuserat på frågor som rör kundtrohet, kundens nytta, vård av kunden, engagemang med kunden samt intensiva kundkontakter.23 Binks & Ennew menar att kundretention är centralt just inom finansiell service där långsiktiga relationer leder till ett ökat resultat där banken och deras företagskunder skapar värdet tillsammans.24 Det är dessutom mycket mer krävande och kostsamt för banken att försöka attrahera nya kunder än att behålla sina gamla, vilka de redan har byggt upp relationer till. Det är fokusering på långsiktiga relationer och på kvaliteten inom dem som gäller.25 Inom bankmarknadsföringen har flera forskare utvecklat begreppet ”Relationship banking”. Det gemensamma temat är där att man ska försöka behålla sina nuvarande kunder i första hand och i andra hand börja fiska efter nya.26  Relationship banking är i teorin definierat som; ”a recognition that the bank can increase its earnings by maximising the profitability of the total customer relationship over time, rather than seeking to extract the most profit from any individual product or transaction.”27  Det finns många fördelar för banken med att använda sig av relationsmarknadsföring, bland annat kan det ge ökad försäljning, lägre kostnader, gratis Word of Mouth och på så sätt kan banken få nöjdare kunder och anställda.28  
                                                 20 Grönroos, C. 1994. From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm shift in Marketing.  21 Storbacka, K. & Lehtinen, J. 2002. Customer Relationship management. Sid. 27. 22 Ibid. Sid. 13. 23 Echeverri, P. & Edvardsson B. 2002. Marknadsföring i tjänsteekonomin. Sid. 109. 24 Burström, D. & Pajuvirta, M. 2007. Bytesbenägenheten hos Västeråsbankernas företagskunder. 25 Gidhagen, M & Thunman, C. G. 1998. Improving banking relationships with small companies. 26 Ibid. 27 Butler, P. & Durkin, M. 1998. Relationship Intermediaries: Business advisers in the small firm-bank relationship.  28 Echeverri, P. & Edvardsson B. 2002. Marknadsföring i tjänsteekonomin. Sid. 50. 
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Idag fokuseras det mer på kundens behov och kundens tillfredställelse; kunden kommer i första hand. Det är även därför som one‐to‐one marketing har kommit att bli alltmer viktigt vid behållandet och utvecklingen av redan etablerade relationer mellan banken och dess kunder. One‐to‐one marketing är marknadsföring som är mer inriktad mot personifiering där fokus ligger på en dialog mellan företaget och individer med samma behov.29 När ett företag personifierar sin verksamhet skapas en konkurrensfördel gentemot sina kunder. Företag som arbetar aktivt med att personifiera sina produkter genom att anpassa sin service för att matcha kundens individuella behov har större chans att behålla sina kunder.30  Upptäckten har gjorts att med dagens konstanta förändringar inom teknologin och den ökande globala konkurrensen kan relationer framstå som ovärderliga. Många företagare skulle nog instämma i att relationer på lång sikt handlar om utveckling och överlevnad för företaget.31 Kunderna vill idag känna sig unika och bli individuellt behandlade32 och därav har CRM (Customer Relationship Management) blivit ett centralt begrepp inom tjänstemarknadsföringen de senaste åren. Målet för CRM är att skapa bestående relationer och relationsuppbyggnad av gemensamma värderingar genom anpassning mellan företag och kund, där de ömsesidiga värdena skapas.33 Enligt Payene innebär CRM att implementera en specifik teknologisk lösning som ska hantera relationen mellan företaget och kunden för att kunna skapa ett speciellt kundvärde hos denna.34 Kunskap om kunderna är mycket viktig och även att banken kontaktar kunderna istället för att banken sitter och väntar på att bli kontaktade.35 Kunderna finns även i det så kallade "servicelandskapet" när tjänsterna skapas, kunderna har kontakt med personalen på bankkontoret och detta påverkar betydligt hur de upplever servicen och kvaliteten på tjänsten.36  
Kvalitet i relationen Relationer är särskilt viktigt för tjänsteföretag eftersom det inte går att mäta och utvärdera kvaliteten lika enkelt som i producerande företag.37 Genom relationer kan banken erbjuda deras kunder ett mervärde där andra faktorer kan värderas utöver kärnprodukten såsom information och kunskap, teknologiska faktorer samt sociala faktorer. Peppers och Rogers menar att relationsmarknadsföring handlar om att ge affärsverksamheten kapacitet att behandla dess kunder som individer och därigenom utveckla en fortsatt affärsrelation med dessa kunder.38 Kundernas köpbeteende och preferenser är inte desamma utan det skiljer sig åt från individ till individ och det är därför relationsmarknadsföring används; för kundanpassning. Vore alla kunder lika skulle behovet av relationsmarknadsföringen inte finnas utan masskommunikation och massmarknadsföring skulle ha fungerat alldeles utomordentligt för företagen.39  
                                                 29 Payne, A. 2006. HANDBOOK OF CRM, Achieving Excellence in Customer Management. Sid. 17. 30 Intervju med Handelsbankens Företagsmarknadschef, Charlotta Hallqvist Lindström, 2008‐09‐30. 31 Zineldin, M. 2005. Quality and customer relationship (CRM) as competitive strategy in the Swedish banking industry. 32 Grönroos, C. 2002. Service Management och Marknadsföring – En CRM ansats. Sid. 85. 33 Payne, A. 2006. HANDBOOK OF CRM, Achieving Excellence in Customer Management. Sid. 2. 34 Ibid. Sid. 2. 35 Storbacka, K. & Lehtinen, J. 2002. Customer Relationship Management. Sid. 13. 36 Zeithaml, V. A et al. 2006. Service marketing- Integrating customer focus across the firm. Sid. 26. 37 Bitner, M.J., Gremler, D. D. & Gwinner, K. P. 1998. Relational Benefits in Services Industries: The Customer Perspective. 38 Peppers, .D & Rogers, M. 1995, A New Marketing Paradigm: Share of Customer, Not Market Share. 39 McKim, B. & Hughes, A. 2001. How to measure customer relationship management success.  
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Bankerna har insett att ingen bank kan erbjuda alla produkter och vara den ledande banken för alla olika kundtyper. Detta har vidare tvingat bankerna att se över kvaliteten på deras produkter och tjänster. I dagens läge bör banken tänka på att inte bara fokusera på de produkter och tjänster de har att erbjuda utan även på relationsbyggande och god service. En bank måste leverera något värde utöver kärnprodukten för att kunna skapa goda relationer.40 Priser och kostnader är heller inte det viktigaste inom bankbranschen. Eftersom det i denna bransch handlar mer om interaktion blir relationen mellan kund och bank mer influerad av hur kunderna förväntar sig att tjänsten ska levereras. I bankvärlden kan tjänster av högre kvalitet rättfärdiga ett högre pris. Vissa tjänster kan banken tjäna riktigt bra på samtidigt som kunderna är beredda att betala för dem, medan andra tjänsters vinst går precis på marginalen eller till och med kan banken gå med förlust.41 Den ökande konkurrensen har gjort det möjligt för banken att erbjuda hög kvalitet på sina produkter och tjänster till rimliga priser. Bankerna gör detta för att de vill vara med i matchen, det vill säga; de vill öka sin konkurrenskraft gentemot de andra bankerna. Kvalitet och differentiering är mycket viktiga faktorer för att skapa en unik position i medvetandet hos bankens målgrupp.42 
Mindre företag och banken Uppmärksamheten som tidigare drogs mot små‐ och medelstora företag i den ekonomiska utvecklingen och även gentemot kundlojalitet och kundretention var det som tvingade bankerna att se på dessa företag i ett nytt ljus.43 Varför stora företag är attraktiva kunder för bankerna är inte särskilt svårt att förstå. Små‐ och medelstora företag däremot representerar framtiden och ger bankerna värdefull potential.44 Stabila relationer till banken värderas högre av små än av stora företag45 och de banker som har utvecklat en stark relation till dessa framtidens stora företag har störst möjlighet att behålla dem som kunder under och efter deras utveckling.46   Små företag har även ett större behov av banken och att få individuell service än vad större företag har och därför fokuseras bankernas marknadsföring mer på just små‐ och medelstora företag. Små företag är dessutom oftast mer relationsinriktade och saknar ofta full kompetens och full information utifrån finansvärlden.47 Vissa fördelar uppkommer för banken med relationsmarknadsföring och med tiden blir både banken och företaget alltmer viktiga för varandra.48 Banken måste inse att företagen inte söker tjänster eller produkter utan att de söker en lösning till deras problem. En framgångsrik bank är en bank vars kunder känner att de får ut ett mer betydelsefullt värde utöver de produkter/tjänster de köper utav banken.49  ”…bankers are not only selling products and services. First and foremost, they are selling their organisation reputation with every customer relationship.”50 
                                                 40 Zineldin, M. 2005. Quality and customer relationship (CRM) as competitive strategy in the Swedish banking industry. 41 Ibid. 42 Ibid. 43 Butler, P. & Durkin, M. 1998. Relationship Intermediaries: Business advisers in the small firm-bank relationship. 44 Zineldin, M. 1996. Bank-corporate client “partnership” relationship: Benefits and Life cycle. 45 Harrison, T. 2000. Marketing Financial Services. Sid. 294‐296. 46 Zineldin, M. 1996. Bank-corporate client “partnership” relationship: Benefits and Life cycle.  47 Gidhagen, M & Thunman, C. 1998. Improving banking relationships with small companies.. 48 Butler, P. & Durkin, M. 1998. Relationship Intermediaries: Business advisers in the small firm-bank relationship. 49 Zineldin, M. 1996. Bank-corporate client “partnership” relationship: Benefits and Life cycle.  50 Ibid. 
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Viktiga delar av relationen 
Utifrån teorin som har insamlats och studerats gällande 
relationsmarknadsföring i banker har det tagits fram fyra 
delar som framstår som mest betydande för relationen 
mellan bank och kund. De viktiga delarna av relationen har 
valts ut med hjälp av de nyckelord som har påträffats vid 
litteratursökningen inför utredningen och har dykt upp vid 
flertalet tillfällen.  Dessa viktiga delar är; Säkerhet, 
Personlig kontakt, Tillgänglighet och Särskilda förmåner. 
Vi börjar med en kort inledning och går sedan vidare in 
djupare på de fyra delar som har valts ut.    

          Figur 2. Viktiga delar av  
relationen, egen bearbetning. Relationen mellan banken och företagskunden är en dynamisk process som kräver interaktion mellan bägge parter51 då ”ett genuint samspel och strävan efter ömsesidiga fördelar är ett villkor för en framgångsrik relation.”52 Att finna nya möjligheter att utveckla relationen brukar vara ett ömsesidigt mål för båda parterna i relationen.53 Enligt relationsmarknadsföringen kan kunderna erbjudas ett mervärde som till exempel kan vara teknologiskt, information, sociala faktorer och/eller kunskap.54 Hur man tillämpar relationsmarknadsföringen blir alltmer viktigt för bankerna längs med deras utveckling då de blir mer teknologiska och elektroniska. Bankerna kan dra fördelar av denna utveckling genom att reducera sina kostnader med hjälp av Internet och Callcenters.55   Det bankkunderna anser som det viktigaste hos sin bank är att transaktionerna och kontona stämmer, effektivitet ifall något misstag har gjorts och vänlig och hjälpfull personal. Det är de faktorerna som främst påverkar vilken bank kunderna väljer och i dagens samhälle är dessa helt och hållet standardiserade, det är i alla fall något som alla banker är medvetna om och siktar på att uppfylla.56 

 Det viktiga i relationsmarknadsföringen är insikten att skapande och underhållandet av relationer till kunderna ger även kunderna fördelar utöver det värde som kärnerbjudandet ger. Med detta menar Grönroos att själva relationen ökar det totala värde som kunden upplever.57 De tre viktigaste fördelarna kunderna får ut från en tjänsterelation; 
 ”Säkerhet: minskad oro, förtroende för leverantören, känslan av att kunna lita på leverantören. 
 Sociala fördelar: man blir igenkänd av personalen, kunden känner personalen, man blir vän med personalen. 
 Särskilda förmåner: extratjänster, specialpriser, högprioriterad kund.”58 

                                                 51 Zineldin, M. 1996. Bank-corporate client “partnership” relationship: Benefits and Life cycle. 52 Storbacka, K. & Lehtinen, J. 2002. Customer Relationship management. Sid. 15. 53Ibid. Sid. 15. 54 Grönroos, C. 1994. From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm shift in Marketing.  55 Choi, C. K. & Gilbert, C. D. 2003. Relationship Marketing Practice in Relation to Different Bank ownerships: A Study of 
Banks in Hong Kong. 56 Zineldin, M. 2005. Quality and customer relationship (CRM) as competitive strategy in the Swedish banking industry. 57 Grönroos, C. 2002. Service Management och Marknadsföring – En CRM ansats. Sid. 49. 58 Ibid. Sid. 49. 
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En studie gjord av Zineldin visar även att kontaktpersonerna i banken, Word of Mouth och bankens teknologiska tjänster kan vara tillräckligt även om banken inte tillhandahåller alla tjänster som finns på den finansiella marknaden.59 I en undersökning gjord på den svenska bankmarknaden av Gidhagen & Thunman visade det sig att de små företagen ansåg att en god relation byggde på individualitet, förtroende och flexibilitet. Åtagande ska tas av banken där de bör visa intresse för företagets verksamhet och det anses att de bör ha god kunskap om branschen som företaget är verksam inom. Denna undersökning visade även att det är viktigt att banken förstår sig på företagets behov och möjligheter och stöttar företagen för att bibehålla en god och långsiktig relation.60 Det finns likaså flera orsaker för ett företag att engagera sig i en relation med till exempel en bank eftersom de ofta kan känna sig säkrare på att kredit finns tillgänglig, kunnig personal har hand om deras konton, bättre räntor och villkor och bankens bättre kunskaper om företagets behov.61  
Säkerhet  En utav de viktigaste faktorerna för att inleda en relation till ett tjänsteföretag är riskreducering. Förtroendet för att tjänsteföretaget håller sina löften är mycket viktigt för relationen mellan bank och kund.62 Tjänsteföretagets resurser som till exempel personal, teknologi och dess system måste användas på ett sätt så att de vinner kundens förtroende. Med det menas att kunden bör ha ett förtroende för att tjänsteföretaget, i det här fallet banken, är en pålitlig bank genom sin expertis.63 Förtroendet för banken kan byggas upp av olika faktorer; tidigare erfarenheter av banken påverkar, det gör även kontrakt, regler, sociala normer och den personliga kontakten.64 Säkerheten som kommer utifrån relationer gör att företagen känner sig tryggare i relationen när de litar på bankpersonalen. Genom att upprätta en relation till banken minskas företagens osäkerhet och den kan till och med försvinna helt.65  I en studie gjord av Bitner, Gremler & Gwinner indikerade respondenterna att det ofta finns en känsla av bekvämlighet eller av trygghet när en relation finns mellan dem och ett företag. En kund i studien tog upp just det att man vet vad man får. Förtroende, trygghet, reducerad risk och säkerhet togs även de upp bland respondenterna i undersökningen.66 Tjänster som bygger på trovärdighet och är upplevelserelaterade kan vara svåra för kunder att utvärdera och det innebär en risk för kunden. Den risken kunderna upplever associeras med kunskap. Kunder som besitter expertis och kunskap minskar därmed sin osäkerhet och risk. De kunder som har en lägre kunskapsgrad kan reducera sin upplevda risk genom att skapa en relation till banktjänstemannen.67 Genom att skapa en relation ”säljer” kunden sin frihet, men denne får istället säkerhet och kontroll vilket gör att kunden tar en mindre risk.68 Kunder vill reducera sina valmöjligheter genom att bygga lojala relationer. När kunden blir en så kallad stamkund 

                                                 59 Zineldin, M. 2005. Quality and customer relationship (CRM) as competitive strategy in the Swedish banking industry. 60 Gidhagen, M & Thunman, C. 1998. Improving banking relationships with small companies. 61 Zineldin, M. 2005. Quality and customer relationship (CRM) as competitive strategy in the Swedish banking industry. 62 Bitner, M.J., Gremler, D. D. & Gwinner, K. P. 1998. Relational Benefits in Services Industries: The Customer Perspective. 63 Grönroos, C. 1994. From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm shift in Marketing.  64 Grönroos, C. 2002. Service Management och Marknadsföring – En CRM ansats. Sid. 51. 65 Ibid. Sid. 49. 66 Bitner, M.J., Gremler, D. D. & Gwinner, K. P. 1998. Relational Benefits in Services Industries: The Customer Perspective. 67 Bergström, T. & Frishammar, D. 2006. Relationsmarknadsföringens betydelse vid behållandet av befintliga 
företagskunder inom bankverksamhet. 68 Storbacka, K. & Lehtinen, J. 2002. Customer Relationship management. Sid. 98. 
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utvecklas en relation som ger företaget kunskap om kundens smak och preferenser. Företaget lär känna kunden och vet bättre hur denne vill bli behandlad och relationen uppmuntrar ett större intresse i att tillfredställa stamkunden.69  Även för företagskunden är en stark relation till banken en större säkerhet, eftersom företaget till exempel kan få hjälp vid eventuella ekonomiska svårigheter.70 Små‐ och medelstora företag har oftast en relativt svag finansiell position och de upplever att om de har en nära relation till banken säkrar det deras krediter om det skulle behövas för framtida utveckling. Företag som vill kunna ta upp stora krediter lägger ofta ner mer tid på sin bankrelation och värderar denna högre. Detta gör även företag som är involverade i marknader med höga risker och kanske inte har särskilt mycket säkerhetskapital.71 
Personlig kontakt Bank och företag blir mer betydelsefulla för varandra genom relationer. Engagemang krävs från båda håll i en relation för att bibehålla den stark och långvarig. Relationen bidrar till att banken får mer kunskap om företaget och de kan ofta lita mer på kunden.72 Enligt Butler & Durkin är ofta en nära relation och kundbesök av banktjänstemännen mycket uppskattade av de mindre företagen.73  I bankrelationer där banken och företagen interagerar finns möjligheten att finna sociala fördelar. Detta kan visas i att till exempel företagen får en egen kontaktperson i banken eller att de upplever att de fått en särskild kontakt med banken.74 Choi & Gilbert menar även att banker behöver utveckla starkare relationer till sina kunder genom personlig kontakt och att just kundservice är mycket viktigt.75   Den viktigaste faktorn i bankrelationen ansåg företagen i en undersökning av Thunman & Gidhagen var just deras kontaktperson som sågs som banken personifierad. Flertalet företag som medverkade i undersökningen ville även använda sin kontaktperson att bolla idéer med och rådfråga.76 En studie som gjordes 2007 av två studenter visade även den att det som små‐ och medelstora företag ansåg vara betydelsefullt i deras relation till banken var främst deras kontaktperson, sedan uppskattade de bra och snabb service och även arrangerade kundträffar.77   Studier visar att kunder upplever sociala fördelar genom att utveckla en relation till ett tjänsteföretag, det kan vara olika sociala fördelar som till exempel känslan av att känna igen sig, faktumet att personalen känner igen en, vänskap och socialt stöd från personalen.78 Det typiska småföretaget söker dessutom efter hjälp, empati och råd från banken när de ansöker om finansiering.79 

                                                 69 Bitner, M.J., Gremler, D. D. & Gwinner, K. P. 1998. Relational Benefits in Services Industries: The Customer Perspective. 70 Butler, P. & Durkin, M. 1998. Relationship Intermediaries: Business advisers in the small firm-bank relationship. 71 Zineldin, M. 1996. Bank-corporate client “partnership” relationship: Benefits and Life cycle. 72 Butler, P. & Durkin, M. 1998. Relationship Intermediaries: Business advisers in the small firm-bank relationship. 73 Ibid. 74 Grönroos, C. 2002. Service Management och Marknadsföring – En CRM ansats. Sid. 49. 75 Choi, C. K. & Gilbert, C. D. 2003. Relationship Marketing Practice in Relation to Different Bank ownerships: A Study of 
Banks in Hong Kong.  76 Gidhagen, M. & Thunman, C. 1998. Improving banking relationships with small companies. 77 Burström, D. & Pajuvirta, M. 2007. Bytesbenägenheten hos Västeråsbankernas företagskunder. 78 Bitner, M.J., Gremler, D. D. & Gwinner, K. P. 1998. Relational Benefits in Services Industries: The Customer Perspective. 79 Butler, P. & Durkin, M. 1998. Relationship Intermediaries: Business advisers in the small firm-bank relationship. 
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Särskilda förmåner Särskilda förmåner, som Grönroos tog upp som en utav de tre olika slags fördelar som uppkommer av relationer, tar upp extratjänster och specialpriser för till exempel högprioriterade kunder. Det handlar om faktumet att banken genom relationer till företag kan erbjuda det lilla extra till högprioriterade kunder och att banken inte ser på relationen enbart ur resultatbaserat perspektiv.80  Under relationens gång blir banken och företaget mer och mer värdefulla för varandra. Banken kan samla information om företagets nuvarande och framtida investeringar, företagets strategi, branschens konkurrens och marknaden. Med hjälp av denna information kan banken bättre förstå företagets nuvarande och framtida behov och vad som kan vara ett rimligt sätt för att tillfredställa dessa behov. Ur företagets synvinkel får de en bank som förstår deras behov och skräddarsyr tjänster och dessutom kan de känna sig säkrare på att kredit finns tillgänglig om detta skulle behövas.81 Företag som söker komplexa tjänster söker ofta efter en långvarig relation till sin bank då denne bank först måste lära känna företagets behov för att kunna tillfredställa detta. Även företag som söker flexibilitet i sin bankrelation genom skräddarsydda tjänster vänder sig ofta till en och samma bank eftersom denna med tiden vet vad kunden förväntar sig.82 Med skräddarsydda tjänster menas att lojala kunder till exempel kan få något extra, lite extra uppmärksamhet eller en specialtjänst som kanske inte finns tillgänglig för de andra kunderna. Den lojala företagskunden erbjuds något unikt, banken visar sin uppskattning och företagaren känner sig betydelsefull för banken.83  Kunder kan dessutom uppleva ekonomiska fördelar av att bygga upp en relation till ett tjänsteföretag. Detta ses som en särskild förmån då företag ibland erbjuder lojala kunder rabatter.84 En stark relation kan bidra till att fördelaktiga räntor och villkor finns tillgängligt när företaget behöver det. Självklart är inte pris oviktigt för tjänsteföretag men det är ofta mindre viktigt eftersom relationsmarknadsföring gör kunderna mindre priskänsliga.85 
Tillgänglighet En del som är viktig för bankens relationer till deras kunder är bankens tillgänglighet; hur de gör sig tillgängliga för sina kunder, genom vilka kanaler och när. Enligt Zineldin har även många studier visat att just tillgängligheten, i dessa fall platsen är den faktorn som främst spelar in i valet av bank.86  Enligt Grönroos, är det viktigt att skapa ett tillgänglighetssystem, som ska utvidga tjänsteerbjudandet hos tjänsteföretagen. Tillgänglighetssystem är beroende av olika faktorer där de viktigaste är bland annat; 

 Antal kontaktpersoner och deras kunskaper, 
 öppettider, 
 samt företagets läge.  

                                                 80 Grönroos, C. 2002. Service Management och Marknadsföring – En CRM ansats. Sid. 49. 81 Zineldin, M. 1996. Bank-corporate client “partnership” relationship: Benefits and Life cycle. 82 Ibid. 83 Bitner, M.J., Gremler, D. D. & Gwinner, K. P. 1998. Relational Benefits in Services Industries: The Customer Perspective. 84 Ibid. 85 Grönroos, C. 1994. From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm shift in Marketing.  86 Zineldin, M. 2005. Quality and customer relationship (CRM) as competitive strategy in the Swedish banking industry. 
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Detta system ska se till att kunden ska kunna konsumera sin tjänst på ett så funktionellt sätt som möjligt.87  Tillämpningen av relationsmarknadsföringen inom den finansiella sektorn har blivit alltmer viktig för banker speciellt när det gäller den teknologiska delen; Internet. Där sparar bankerna in väsentligt på deras kostnader samtidigt som de lättare blir tillgängliga för sina kunder. Detta leder i slutändan till att de lyckas behålla den existerande relationen som finns mellan parterna.88 Internetbanken står nu för hela 50 % av bankkontakten.89 Men att ha just Internet som hjälpmedel kan även uppfattas som negativt av vissa bankkunder på grund av att många just uppskattar den personliga kontakten.90  Bankerna har under de senaste två åren börjat anpassa sig efter kundernas behov och ökat tillgängligheten genom att utöka öppettiderna. Tillgänglighet genom utökade öppettider på bankkontoren kan ses som en profilering eller konkurrensfördel för att attrahera dels nya men även befintliga kunder och för att erbjuda dem snabbare och bättre service som ska passa olika kundgrupper.91  För olika tjänstesektorer skiljer sig lönsamheten mycket mellan de olika kundgrupperna vilket gör det viktigt att det är de mest lönsamma kunderna som banken riktar sin CRM strategi mot. Detta eftersom det inte är lönsamt att på lång sikt investera tid och resurser i relationer som inte kommer att bidra till ökat värde. 92 Tillgängligheten med de utökade öppettiderna har skapats för att erbjuda kunderna flexibilitet i när de vill sköta sina bankärenden då bankerna vill kunna erbjuda god service till alla sina kundgrupper.93  Snabba svar från banken tyckte de flesta företag som medverkade i Gidhagen & Thunmans undersökning var mycket viktigt om det skulle dyka upp frågor eller problem hos företaget. Med detta menas att bankens kunskap och kompetens på kontoret spelar en stor roll för bankens företagskunder eftersom de efterfrågar snabba svar.94  Placeringen av bankkontoret är en del av att hålla banken tillgänglig för dess kunder. Ek och Hultman menar att ”människors relationer till platser är minst lika komplexa som relationer mellan människor, om än av annat slag.”95 Val av plats har både materiella, etiska, kulturella, ekologiska och sociala aspekter; alla dessa ting påverkar. Det handlar både om läge och om inredning i banklokalen.96 Läget väljs ofta utifrån förhållandet till andra platser,97 utifrån var det är mest kundgenomströmning till exempel.  
 
 

                                                 87 Grönroos, C. 1998. Marknadsföring i tjänsteföretag. Sid. 58. 88 Harrison, T. 2000. Financial Services marketing. Sid. 228. 89 Banker i Sverige 2007‐ Svenska Bankföreningen. 90 Grönroos, C. 2002. Service Management och Marknadsföring – En CRM ansats. Sid. 191. 91 Intervju med Handelsbankens Företagsmarknadschef, Charlotta Hallqvist Lindström, 2008‐09‐30. 92 Gardell, S., Orlunder, E. Sjögren, R. 2008. Swedbank och Handelsbankens utökade Öppettider - hur har arbetet med 
beslutet och förändringsarbetet gått till? 93 Edelbrink, M. & Lindström, J. 2008. Bankers utökade tillgänglighet – En studie om kunders efterfrågan och dess 
lönsamhet i Umeå. 94 Gidhagen, M. & Thunman, C. G. 1998. Improving banking relationships with small companies. 95 Ek, R. & Hultman, J. 2007. Plats som produkt. Sid. 13. 96 Ibid. Sid. 13. 97 Ibid. Sid. 17. 
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Vad tycker företagen? ___________________________________________________________________________________________________ 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen. Frågor har 
ställts kring de viktiga delarna som tagits fram för relationer till banken 
och därför presenteras resultatet under dessa rubriker. Här presenteras 

endast det mest väsentliga som framkom av undersökningen. 
Fullständigt resultat i matriser och diagram finns i Bilaga 7. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Generella frågor  Det som främst styrde respondenternas val av bank var kontakter då 38 % ansåg detta. Lite mindre än en tredjedel (29 %) ansåg att det var tidigare erfarenheter som påverkat deras val av bank, medan 18 % menade att det var bra villkor och räntor som styrde deras val.  Respondenterna fick frågan om vilken typ av verksamhet de bedrev för att undersöka om vi skulle kunna se några skillnader och/eller likheter mellan olika branscher och för att se till att vi fick en jämn spridning bland företagen. Svaren visade sig dock vara väldigt lika oavsett bransch och därför har vi valt att inte presentera resultatet utifrån de olika branscherna.   Endast 23 stycken företag besvarade frågan om vilken bank de har. Utav de svarande är 57 % kunder hos Handelsbanken, 17 % hos Nordea, 13 % hos SEB, 9 % hos Danske bank och endast 4 % hos Swedbank. 
Säkerhet  Majoriteten (64 %) anser att förtroendet mellan parterna som uppstår vid en relation till banken är den viktigaste säkerheten i bankrelationen. Medan 15 % anser att den reducerade risken till följd av en relation är viktigast och 9 % menar att tidigare erfarenheter av banken ses som den viktigaste säkerheten i relationen. 
Personlig kontakt Utav de 34 företag som deltog i undersökningen har 97 % (33 stycken) en kundansvarig på sin bank, medan endast 3 % (ett företag) är utan. Utav de 33 respondenter vilka har en kundansvarig anser lite mindre än hälften (46 %) att kontaktpersonen i banken bidrar med kompetens, medan lite mer än en fjärdedel (27 %) menar att kontaktpersonen främst bidrar med ett förtroende för banken.  I frågan vad företagen anser viktigast gällande den personliga kontakten med banken fick företagen möjligheten att välja flera svarsalternativ. Det som enligt resultatet av undersökningen är viktigast gällande den personliga kontakten är det faktum att de kan lita på varandra (35 %) och det faktum att de får mer kunskap om varandra (38 %). Sedan tycker även 21 % av de 34 företagen att den service som är beroende av den personliga kontakten är viktigast och 12 % av företagen menar att viktigast är att de har någon att rådfråga och bolla idéer med.  
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Det sätt av personlig kontakt som ger företagen mest är kundbesök då 56 % av de 34 respondenterna svarade det. Respondenterna hade även möjligheten att välja flera svarsalternativ och 44 % av företagen anser att det ger mycket när de själva besöker banken. 29 % av företagen tyckte även att kundträffar, där banken bjuder in flertalet företag till en träff, ger dem mycket. 
Särskilda förmåner Samtliga företag i undersökningen känner sig prioriterade av sin bank, detta visade sig eftersom de 33 företag som svarande på frågan gav detta svar. Vidare ställdes frågan varför; 42 % nämnde att det beror på att banken är tillgänglig och ger dem snabba svar. 40 % nämnde att de känner sig prioriterade på grund av den personliga kontakten, att bankpersonalen visar engagemang. 15 % av företagen känner sig prioriterade eftersom banken har goda kunskaper om dem medan 3 % menar att det är ett litet kontor de tillhör och att de därför blir mer prioriterade.   En fråga ställdes om företagen låtit sig styras av några särskilda förmåner vid val av bank. Lite mindre än hälften (45 %) menade att specialpriser, rabatter och räntor påverkade deras val av bank. En femtedel (20 %) menade att just den saken att banken förstår deras behov påverkade deras val. 14 % menade att andra förmåner påverkade och 9 % blev påverkade i sitt val av bank på grund av en viss skräddarsydd‐ och/eller komplex tjänst som banken erbjuder. 6 % av respondenterna menade att de får extra uppmärksamhet och/eller uppskattning av sin bank och att detta påverkade valet, medan de resterande (6 %) inte upplevde att någon särskild förmån påverkade deras val av bank. 
Tillgänglighet Det som ses som mest betydelsefullt gällande bankens tillgänglighet är bankens utbud av tjänster, 68 % av respondenterna svarade att detta är mycket viktigt. Respondenterna fick även möjligheten att välja flera svarsalternativ och samtliga 34 respondenter svarande på denna fråga. 35 % av respondenterna svarande att kontakten, hur och när kunderna kan kontakta banken är av stor betydelse. Endast 6 % av respondenterna anser att platsen är mycket betydelsefull och ytterligare 6 % anser att kompetensen på bankkontoret är av stor betydelse för tillgängligheten hos banken. Vidare är majoriteten av respondenterna (88 %) mycket nöjda med sin nuvarande banks tillgänglighet. De resterande (12 %) svarade att de är ganska nöjda med bankens tillgänglighet. Ingen av respondenterna är missnöjda med tillgängligheten. 
 Utav 33 stycken svarande har 79 % aldrig upplevt något problem med tillgängligheten att kontakta sin bank och 21 % (7 stycken företag) hade upplevt detta. Utav de sju respondenter som upplevde att de haft problem med tillgängligheten att kontakta sin bank svarade två stycken företag att bankkontoret hade saknat kompetens och två andra företag att de fått stå i långa telefonköer. Ett företag nämnde att Internet hade krånglat och att de blivit vidareskickade, ett annat nämnde att det under semestertider inte fanns tillgänglig personal och ett företag menade att de hade upplevt ett dåligt bemötande och att det tar tid att lösa problem. Flera utav dessa företag nämnde även att de bytt bank.  
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Tjänster 34 stycken svarade på frågan om hur de helst vill sköta sina bankärenden och hela 89 % väljer att sköta dessa via sin Internetbank, medan 8 % väljer att sköta dem via telefon och 3 % föredrar att göra personliga besök på banken. Utav de svar som kom in gällande hur företagarna helst vill sköta sina bankärenden, fick vi in 31 stycken motiverade svar. I tabellen nedan presenteras varför företagskunderna väljer ett visst sätt att sköta sina bankärenden på. 
Tabell 1. Varför företagen väljer ett visst sätt att sköta bankärendena.  Det vanligaste sättet som företagarna vill sköta sina bankärenden på är via Internetbanken, och hela 80 % (22 av 28 stycken) väljer detta för att det går snabbt, 14 % (fyra företag) nämner att Internetbanken gör det enkelt för dem att hålla koll och 3 % (ett företag) menar att det är tillgängligt och ett annat (3 %) att man får svar direkt. Sedan motiverar även samtliga företag som föredrog att sköta sina bankärenden via telefon detta. Två av dessa företag (67 %) menar att de väljer detta sätt för att det går snabbt och den tredje (33 %) menar att man där får en möjlighet att ställa frågor. 

Kontakt Hur företagen vill hålla kontakten med banken varierar då 35 % vill kontakta banken själva, 26 % vill att banken kontaktar dem medan 39 % vill att det ska vara både och. Frågan ställdes om på vilket sätt företagen vill att banken ska kontakta dem. Där gavs respondenterna möjligheten att välja flera svarsalternativ och alla de 34 företagen svarade. 59 % av företagen vill bli kontaktade via e‐mail och 32 % vill bli kontaktade via telefon. Hela 85 % av företagen av de 34 företagen vill kunna kontakta sin bank mellan kl.10.00‐15.00 medan 12 % nämnde att de vill kunna kontakta sin bank mellan kl.08.00‐17.00. 3 % svarade att de vill kunna kontakta sin bank på morgonen, mellan kl.07.00‐10.00. Ingen av respondenterna vill därmed kunna kontakta sin bank på kvällstid eller under helger. 
Besök Utav 31 svarande vill 88 % helst besöka sin bank mellan kl.10.00‐15.00. 6 % vill kunna besöka banken mellan kl.07.00‐10.00 på morgonen och de resterande (6 %) vill kunna besöka banken mellan kl.08.00‐17.00. Vid frågan om vad respondenterna vill göra vid ett personligt besök på banken gavs respondenterna möjligheten att välja flera svarsalternativ. Utav 33 stycken svarande inkom det 53 svar eftersom flera respondenter nämnde åtskilliga saker. Det vanligaste företagen vill göra på banken vid personligt besök är att få rådgivning och diskutera, 70 % nämnde detta. Vidare besöker företagen banken för att skriva på papper, avtal m.m. vilket 36 % av företagen nämnde och företagen besöker även banken för att göra insättningar då 21 % nämnde det.  Vidare frågades respondenterna varför de valde att utföra just dessa ärenden på bankkontoret och det inkom 39 motiveringar av 34 stycken svarande. I allmänhet anser 59 % av respondenterna att det känns säkrare/tryggare att sköta vissa ärenden på 

Varför?/ 
Sätt att sköta ärenden Snabbt Ställa frågor Tillgängligt Svar direkt  Enkelt att ha koll Totalt Internet 22   1 1 4 28 Telefon 2 1    3 

Totalt 24 1 1 1 4 31 
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bankkontoret och 29 % sköter dessa ärenden på kontoret för att kunna diskutera med banken.  
Varför?/ 

Vid personligt besök. Vad vill ni göra? Diskussion 
Säkrare/ 
tryggare 

Kräver 
påskrifter 

Ej tillgång till 
annat sätt Enklast Totalt Investeringar 1 1    2 Skriva på saker 3 4  1 1 9 Diskussion/rådgivning 5 11  2 1 19 Insättningar 1 2  2 1 6 Växla       Omplaceringar lån  2    1   3 

Totalt 10 20 1 5 3 39 
               Tabell 2. Varför företagen väljer att sköta ett visst bankärende via personliga besök på bankkontoret. 
 I undersökningen motiverade 19 respondenter varför de vill få rådgivning och föra diskussion på bankkontoret. 58 % (11 respondenter) menar att detta känns säkrare/tryggare. 26 % av respondenterna (fem stycken) menade att det är lättare att diskutera öga mot öga och 11 % (två respondenter) svarade att de ej hade tillgång till annat sätt att föra diskussion/få rådgivning. Orsaken till att påskrifter sker på bankkontoret motiverades av 9 företag och det var enligt 33 % (tre företag) att där finns möjligheten till diskussion och 44 % (fyra företag) tycker att det känns säkrare/tryggare.    

Plats 52 % av 33 respondenter anser att närhet till banken är någorlunda viktigt, medan lite mer än en fjärdedel (27 %) anser att det är ytterst viktigt. Vidare anser 21 % att närhet till banken inte är viktigt alls.   
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Varför tycker företagen så? _____________________________________________________________________________________________________ 
 

Följande avsnitt behandlar en helhetsanalys av det material som har 
insamlats med hjälp av undersökningen. Analysen är upplagd utefter den 

teoretiska delen då den inleds med relationsmarknadsföringen och banken. 
Det resterande av analysen har delats in utifrån de tre aspekterna som vi har 

valt att se på tillgänglighet utifrån; bankens tjänster, kontakt och plats. _____________________________________________________________________________________________________ 
 

Relationsmarknadsföring och banken Samtliga respondenter känner sig prioriterade av sin bank och detta menar vi beror på att bankerna mer och mer har börjat applicera relationsmarknadsföring och detta främst riktat mot sina företagskunder. Det visar sig även att denna trend av relationsmarknadsföring har nått fram till storbankerna när följdfrågan varför företagen känner sig prioriterade av banken ställdes. Denna fråga visade att 40 % känner sig prioriterade på grund av den personliga kontakten och 42 % på grund av att banken visar engagemang gentemot deras företag. Då den personliga kontakten och engagemang är viktiga delar i just relationsmarknadsföringen.  Denna applicering av relationsmarknadsföring märks även i och med den senaste trenden med fokus på tillgänglighet. Inget av företagen som deltog i undersökningen är missnöjda med sin banks tillgänglighet, majoriteten (88 %) är mycket nöjda med sin nuvarande banks tillgänglighet och de resterande (12 %) är ganska nöjda. Den höga graden av nöjdhet men likväl det faktum att 79 % av respondenterna aldrig har upplevt några problem med tillgängligheten beror på att tillgängligheten har vart mycket i fokus de senaste åren, med både Telefon‐ och Internetbank. Även just den hårdnande konkurrensen bland bankerna har bidragit till att fokus på tillgänglighet har ökat. Men även den senaste trenden med utökade öppettider bidrar till att företagen känner att banken är tillgänglig när de vill kontakta dem. Tillgängligheten som konkurrensmedel har blivit mer efterfrågad eftersom företagen vill ha en bank som är tillgänglig både genom dess tjänster och genom dess personal.   Majoriteten (64 %) anser att förtroendet mellan parterna som uppstår vid en relation till banken är den viktigaste säkerheten. Orsaken till att detta blev majoritetens svar är att i en relation är förtroende grunden till allt samarbete. När relationen ses som en säkerhet innefattar det förtroende för att banken prioriterar företaget och gör vad som anses bäst för företaget.   Relationsmarknadsföringen visar sig även i och med specialpriser, rabatter och räntor och 45 % av respondenterna menar att detta påverkade deras val av bank. Bankerna utformar specialerbjudanden eftersom de gärna vill ge kunden ”det lilla extra” och få dem att känna sig prioriterade och speciella. Men även här på grund av dagens hårda konkurrens mellan bankerna och alla nya uppstickare inom bankvärlden pressas bankerna för att kunna behålla sina kunder.   
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Resultatet visar även att det som främst styrde respondenternas val av bank är kontakter (38 %) och sedan kom tidigare erfarenheter (29 %). Orsaken till att de här två alternativen fick så pass många svar är att kontakter och tidigare erfarenheter bygger på egna personliga erfarenheter. Har företagen egna tidigare erfarenheter av banken gör det att de känner sig säkrare i sitt val och känner förtroende för banken. Företagen påverkas även av sina kontakter, detta beror på att Word of Mouth är den mest pålitliga informationskällan eftersom den bygger på andra kunders erfarenheter om banken.  Fast att det kan vara mer lönsamt och enklare att ha en specifik målgrupp ser inte banken något direkt behov av att rikta sina tjänster mot en viss målgrupp, men de flesta företagskunder som banken har verkar inom tjänstesektorn. Vidare menar Hallqvist Lindström att den potentiella kunden däremot inte får innebära problem för banken och därför måste det finnas tillräckligt med kompetens och kunskap gällande företagen och dess behov för att veta vad banken kommer att ge sig in på. På detta sätt har banken kunder som prioriteras och detta ses även genom resultatet av undersökningen där samtliga respondenter kändes sig prioriterade av sin bank. Det främst på grund av den personliga kontakten där bankpersonalen visar att de har goda kunskaper om företagen och dess tjänster samt är tillgänglig för dem vid behov. Detta visar hur väl engagerade bankpersonalen är och på så sätt blir banken mer tillgänglig och svarar snabbt på frågor och problem. En annan sak som många av företagen även uppskattar är bankens bemötanden som de erhåller när de får besök eller väl besöker banken. Bemötandet visar uppskattning för företagen och på det sättet känner de trygghet i relationen som de har till sin bank och detta leder i sin tur till ökat förtroende mellan parterna. Genom kompetens och engagemang från båda parterna bibehåller bank och företag en stark, lyckad och långvarig relation.   
Bankernas tjänster Tillämpningen av relationsmarknadsföringen har blivit alltmer viktig för banker och främst den teknologiska delen där den största förändringen för bankens tillgänglighet kom med datorerna, sedan kom Internet och detta gav möjligheten till vad vi idag ser som självklart att ha; Internetbanken. Enligt en siffra från 2007 står Internetbanken för hela 50 % av bankkontakten.98 Trots att denna siffra endast är lite mer än ett år gammal tror vi att den har stigit betydande till dagens läge. Då effektivisering i företag med hjälp av datorer, Internet och olika tjänster via Internet sker löpande med utvecklingen. Enligt Echeverri är det viktigt att företag tillgodoser och anpassar sig efter kundernas behov och förväntningar99 och detta har bankerna lyckats med. Banker sparar många resurser genom bland annat reducering av personal, samtidigt blir de mer lättillgängliga för sina kunder vilket bibehåller den existerande relationen mellan parterna.100  
 Det som anses som mest betydelsefullt gällande bankens tillgänglighet är bankens utbud av tjänster då 68 % av respondenterna svarade att detta är mycket viktigt i den mening tjänster innebar sätt att kunna kontakta banken. 35 % av respondenterna svarande att kontakten, hur och när kunderna kan kontakta banken är av stor betydelse. Det har mycket att göra med utvecklingen av samhället där tempot har ökat och man ska klämma in mycket på kort tid. Därav har många företag blivit mycket beroende av att 
                                                 98 Banker i Sverige 2007‐ Svenska Bankföreningen. 99 Echeverri, P. & Edvardsson B. 2002. Marknadsföring i tjänsteekonomin. Sid. 104‐109.  100 Harrison, T. 2000. Financial Services marketing. Sid. 228. 
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kunna sköta sina bankaffärer hemifrån eller från arbetsplatsen. Internet är något som de flesta har och använder sig utav idag och Internetbanken fungerar smidigt för företagen.   Resultatet av undersökningen visar att 89 % av företagen väljer att sköta en stor del av sina ärenden via sin Internetbank. Orsaken till att många använder Internetbanken är för att det går snabbt, det är smidigt och enkelt och dessutom det mest lönsamma alternativet för företagen. På Internetbanken kan de själva enkelt gå in och göra och se sina transaktioner. Det är även mycket tidssparande att enbart kunna skicka iväg ett e‐mail till sin kontaktperson i banken och sedan veta att man får svar så fort den personen får tid. Vidare menar respondenterna att de som företagskunder oftast inte har tid att utföra sina bankärenden på andra sätt samtidigt som det blir enklare att hålla koll vad som har utförts av företaget och vad som behöver göras genom sin egen Internetbank eller via sin e‐mail där allting är sparat och organiserat. Detta visar även vikten av Internetbanken båda för banken och företagskunderna. 8 % väljer att sköta sina bankaffärer via telefon och detta beror på att det går relativt snabbt jämfört med besök på bankkontoret och företagen får möjligheten att ställa frågor och få råd av bankpersonalen direkt. Det blir en annan personlig kontakt via telefon än via e‐mail och vi menar att detta har betydelse för en del företagare eftersom förtroendet för banken ökar. Företagen vet även att vill de träffa sin kontaktperson och diskutera har de möjligheten att boka in en tid i och med telefon‐ och e‐mailkontakten.   
Kontakten mellan företag och bank Företagen blev tillfrågade om huruvida de vill hålla kontakten med sin bank och 35 % av respondenterna svarade att de vill kontakta banken på egen hand. Medan 26 % vill att banken kontaktar dem eftersom de vill att banken ska göra periodiserade besök för att ser hur det går till för dessa företag mer praktiskt.  Detta är enligt Butler & Durkin ett resultat av nära relationer som ofta är väldigt uppskattade av de mindre företagen.101 Större delen av respondenterna (39 %) vill att både banken kontaktar dem och likaså tvärtom att de själva kontaktar banken. Detta är beroende av vilka behov/problem företaget har och vad banken vill kommunicera ut. Detta innebär alltså att de flesta företag vill att bägge parter i relationen ska visa engagemang. Vi menar även att individerna i företagen påverkas av vad de anser vara av intresse och det bör banken ha i åtanke när de ska kontakta sina kunder angående olika arrangemang eller erbjudande.  På frågan angående vilket sätt företagen vill att banken ska kontakta dem anser cirka en tredjedel av företagen att telefon är det bästa metoden för dem att nås. Populärast är att bli kontaktad via e‐mail och det menar vi är eftersom det är lätt att ta sig tid att följa upp och besvara eftersom det inte krävs omedelbara svar som det kan göras via telefon. Det är även via e‐mail och telefon som kontakten främst sköts idag mellan bank och företag. Vi anser dock att det är enklare för banken att få en personlig kontakt och att framhäva ett arrangemang eller erbjudande bättre genom telefon, där bankmedarbetaren får chansen att förklara varför just detta erbjudande borde vara av intresse för företaget. 
 Hela 85 % av företagen vill kunna kontakta sin bank mellan kl.10.00‐15.00 medan 12 % nämnde att de vill kunna kontakta sin bank mellan kl.08.00‐17.00. 3 % svarade att de vill kunna kontakta sin bank på morgonen, mellan kl.07.00‐10.00. Ingen av respondenterna vill kunna kontakta sin bank på kvällstid eller under helger men flera nämnde däremot 
                                                 101 Butler, P. & Durkin, M. 1998. Relationship Intermediaries: Business advisers in the small firm-bank relationship. 
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att de skulle kunna tänka sig göra det om det hade gällt privata ärenden.  Samma sak gäller när företagen helst vill besöka banken, 88 % besöker helst banken mellan kl.10.00‐15.00, 6 % mellan kl.07.00‐10.00 och 6 % mellan kl. 08.00‐17.00. Detta beror på att företag vill sköta sina bankärenden och kommunicera med sin bank under egen arbetstid och vill inte att bankfrågorna ska behöva gå ut över fritiden. Företagskunder vill alltså utföra de ärenden som rör själva företaget på ett snabbt och enkelt sätt som inte tillåter att de behöver jobba över och att det på detta sätt påverkar deras privatliv. Banker har gjort stora framsteg genom anpassningar till kundens behov genom att utöka dess tillgänglighet genom längre öppettiderna. Detta kan ses som ett sätt för att attrahera nya och befintliga kunder samt för att erbjuda dem snabbare och bättre service. 
Den personliga kontakten Enligt Choi & Gilbert kan banker utveckla en starkare relation till sina kunder genom personlig kontakt.102 Majoriteten av företagen (46 %) anser att den viktigaste faktorn i bankrelationen är just kontaktpersonen eftersom denna bidrar med bankens kompetens och kunskap om företagskunden. Detta gör det samtidigt enklare att utnyttja varandras kunskaper genom diskussioner och rådgivning vid frågor och beslut som rör företaget. Även här dyker förtroende upp i bilden eftersom det är vad som byggs upp utifrån en kontaktperson som visar engagemang samt har kompetens och kunskap om företagskunden. 

 Det sätt av personlig kontakt som gav företagen mest är enligt undersökningen kundbesök. Detta kan bero på att företagen känner sig uppskattade när banken visar engagemang och tar sig tid att besöka företaget. Mindre företag uppskattar sannolikt detta mer än större eftersom de får en chans att visa upp sitt företag för banken från en annan synvinkel och de är ofta inte vana vid sådan uppmärksamhet. Hög svarsfrekvens på denna fråga hade även personliga besök på banken. Detta menar vi beror på att företagen anser att mest nytta blir gjort när de själva besöker banken, där finns allt bankrelaterat material samlat och bankpersonalen kan enkelt lägga upp avtal, kalkyler osv. Cirka en tredjedel av företagen anser att kundträffar där banken bjuder in flertalet företag till en träff ger dem mycket. Detta beror på att företaget dels får möjlighet att diskutera och få rådgivning av bankpersonalen, men de kan även lära sig av andra företag och möjligheten att knyta kontakter företag emellan ökar väsentligt.  Det vanligaste företagen vill göra vid personliga besök på banken är att få rådgivning och diskutera (56 % av företagen nämnde detta) och resultatet visar att detta främst beror på att det känns mer säkert/mer tryggt att föra diskussioner öga mot öga och ett företag nämnde även att det är lättare att föra diskussioner öga mot öga. 36 % av företagen besöker även banken för att skriva på papper och orsaken till detta är möjligheten till diskussion på bankkontoret och även där att det känns tryggare för företaget.   Orsaken till att känslan av trygghet/säkerhet är så pass strakt kopplad till kontoret menar vi har med just intrycket av personalens kompetens och den personliga kontakten att göra. Ett besök på banken ger möjlighet till personlig rådgivning samt att företaget får direkta svar på sina frågor. Det bidrar till en känsla av trygghet/säkerhet 
                                                 102 Gidhagen, M. & Thunman, C. 1998. Improving banking relationships with small companies. 
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när kompetent personal kan svara på ens frågor på plats. Vid besök på kontoret får företagen även en möjlighet att visa och få förklarat för sig saker man undrar över i ett avtal eller liknande. Dessutom är ofta kommunikationen enklare öga mot öga än via telefon eller e‐mail där formuleringar kanske inte alltid är helt lättförståliga. Öga mot öga ger en stor möjlighet till följdfrågor. 
Bankens placering Närheten till banken visade sig inte alls har lika stor betydelse som tidigare eftersom 21 % anser att avståndet inte alls är viktig och 52 % att det är någorlunda viktigt. 27 % anser att avståndet är ytterst viktigt därför att de anser att de tjänster de utnyttjar hos banken är relativt beroende av personliga besök. De respondenter som inte anser att närhet till banken är viktigt alls har inte tid eller använder ej de typer av ärenden som kräver att banken behöver vara i närheten av dess företag. Eftersom många ärenden nu går att sköta på avstånd, via Internet och via Telefon, har inte avståndet lika stor betydelse i dagens läge. Men en viss närhet är dock fortfarande viktig när väl besök på bankkontoren sker, då vill inte kunden behöva resa alltför långt.  Placeringen av bankkontoret är en del av att hålla banken tillgänglig för dess kunder. Val av plats handlar både om läge och om inredning i banklokalen.103 Läget väljs oftast utifrån förhållandet till andra platser,104 utifrån var det är mest kundgenomströmning till exempel. Här kan det även vara viktigt för företag att ge gott intryck genom deras placering eftersom företag ofta kan uppfattas som professionella eller ge gott förtroende med hjälp av sin placering. De kan vara centralt belägna eller i närheten av kommersiella kvarter i större städer eller inom industriella centrum. Men detta är inte det främsta som bankerna satsar på för att uppfattas som tillgängliga eller professionella samtidigt som det är inte vad företagskunderna främst tittar på gällande relationen till dess bank och dess tillgänglighet. Det är trots allt vad de kan göra för sina kunder samt hur det går till som är mest betydelsefullt.   

                                                 103 Ek, R. & Hultman, J. 2007. Plats som produkt. Sid. 13. 104 Ibid. Sid. 17. 
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 Vilka slutsatser kan dras? _____________________________________________________________________________________________________ 
 

I detta avsnitt besvaras de problemfrågor som ställdes upp i början av 
uppsatsen och utifrån dessa presenteras de slutsatser som har dragits med 

hjälp av resultatet av undersökningen och analysen av detta. _____________________________________________________________________________________________________ 
  

Vilken betydelse har tillgängligheten för bankens företagskunder? 
Tillgänglighet av tjänsteutbuden Det som anses som mest betydelsefullt gällande bankens tillgänglighet är bankens utbud av tjänster. I resultatet och analysen utmärker sig även betydelsen av Internet då många företagskunder utför sina ärenden på detta sätt. Bankerna bör lägga mer fokus på tjänsteutbuden via Internet eftersom det är mer lönsamt för bägge parter och företagskunderna sparar både tid och energi samt att det är enklare för dem att följa upp och hålla ordning och reda.  
Tillgänglighet via kontakt  Utifrån analysen kan slutsatsen dras att det som respondenterna ser som en stor tillgänglighetsfaktor är kompetent personal. Detta på grund av att kompetent personal bidrar till snabbare kommunikation från bank till kund. Företagskunden känner sig trygg med kompetent personal då de kan hantera deras problem samt att kompetent personal ofta engagerar sig mer i företaget. Respondenterna anser även att kontakten med dess kontaktperson i banken samt hur och när de kan kontakta banken är av stor betydelse och detta visar att personalen är en viktig del av banken, av den orsaken att de representerar banken. Ju mer kompetent och serviceinriktad personal desto mer uppskattade känner sig företagen och desto mer förtroende får företagen för sin bank och slutligen bildas starkare band mellan parterna.  

 
Tillgänglighet via plats För de flesta företagen har platsen i sig inte någon större betydelse eftersom de anser att det är andra faktorer som spelar roll gällande bankens tillgänglighet. De menar att det är vad själva banken i sig har att erbjuda som är av betydelse. Det skulle inte vara av någon betydelse om banken var placerad i närheten av företaget om den saknade den personal och kompetens som företaget är i behov av. Därmed utesluter vi platsens betydelse, det handlar istället om vad banken i sig har att erbjuda och inte var den ligger eller vilket intryck själva kontoret ger. Det handlar om att tillfredställa företagens behov i god tid utan komplikationer, detta ger banken en professionell image och detta överensstämmer även med deras önskade positionering gentemot sina företagskunder.  
När och på vilket sätt vill företagskunderna sköta sina bankärenden? Slutsatsen kan dras att majoriteten vill kunna kontakta sin bank under de ordinarie banköppettiderna, kl.10.00‐15.00, medan en viss del även efterfrågar möjligheten att kontakta banken mellan kl.08.00‐17.00, något utökat från de ordinarie banktiderna. Ingen utav respondenterna ville kontakta bankkontoret på kvällar eller helger. Samma tider gällde även vid besök på bankkontoret 
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 Det vanligaste sättet som företagarna själva vill sköta sina bankärenden på är via Internetbanken och orsaken till det är att det är lönsamt, tidssparande, smidigt och enkelt för företagarna. När banken vill kontakta företagen för att få fram ett budskap vill majoriteten av företagarna helst bli kontaktade via e‐mail eftersom det är lätt att följa upp och det inte krävs omedelbara svar. Vidare anser cirka en tredjedel av företagarna att den bästa metoden att nå dem är via telefon. 
Rekommendationer till banken Företagskunder som har en stark relation till sin bank anser att kontaktpersonen får banken att verka betydligt mer tillgänglig när denna finns till hands och har tillräcklig kompetens. Därav bör bankerna se över sin personal eftersom kontaktpersonerna som de har är en viktig resurs att ta vara på grund av att de bidrar mycket till företagskundernas känsla av tillgänglighet.  Vi förslår även att banker bör se över och marknadsföra sina tjänster som de erbjuder via Internet. Detta eftersom det är en win‐win‐situation både för banken genom besparing av personal och för övriga kostnader samt för företagskunder som använder sig av Internet i stor grad och inte behöver ta sig ned till bankkontoret.  Sammanfattningsvis ser vi inte något behov hos företagskunder till en utökad tillgänglighet med hjälp av bankernas öppettider. Inte heller ses någon större skillnad mellan när företagen vill kunna kontakta banken och när de vill kunna besöka banken. Istället för att fokusera så pass på öppettiderna bör banken istället fokusera på de övriga befintliga resurserna där det finns en efterfrågan samt behovet av tillgängliga tjänster via Internet, tillgänglighet via personal samt kontaktpersoner som har god kompetens om företaget vid rådgivning. Dessa resurser kan vara mer lönsamma för banken att satsa på och bör därför bevakas och ständigt utvecklas. 
Vidare forskning Det finns många företag i Västerås och vi anser att det främst för bankens del skulle vara intressant att undersöka ett större antal respondenter för att se om det finns några skillnader och det finns även en möjlighet att jämföra med andra företag i andra delar i Sverige för att hitta likheter och skillnader.   Med ett större antal respondenter kan även svaren jämföras utifrån vilken bank respondenterna har. Av den orsaken att vår undersökning innehöll 34 stycken företag och majoriteten av dessa tillhörde Handelsbanken anser vi att vi här inte kunde presentera några resultat för de olika bankerna av den orsaken att vi till exempel endast har en respondent som är kund hos Swedbank.   Slutligen anser vi att det skulle vara intressant att utveckla och fördjupa sig mer i hur företagskundernas behov kommer att förändras och se ut i framtiden.  
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Intervjuer Charlotta Hallqvist Lindström, Företagsmarknadschef Handelsbanken Västerås City, 2008‐09‐30. 
 
 
  



 

   
 
 

Bilaga 1 
Handelsbanken  De senaste åren har bankernas tjänsteutbud förändrats och utvecklats mycket; det har blivit mer tillgängligt och tjänsterna har blivit lättare att hantera. Samtidigt har efterfrågan på banktjänster förändrats allteftersom samhället förändras. Den teknologiska utvecklingen har bidragit till att omgivningen blir allt mer global. Numera är en bankkund är inte längre lokalt bunden till sitt bankkontor, men detta innebär inte att relationen till det lokala kontoret blir mindre viktig, utan istället ökar vikten av det lokala kontorets insatser. Numera har de flesta av oss fått tillgång till uttagsautomater och bankkort för att på egen hand sköta de mest grundläggande transaktionerna.105 På senare år har bankerna fått nya, mer avancerade och bättre villkor för sparande och utlåning. Mer fokus har även riktats mot hur ett relationsinriktat utbyte mellan kund och bankman bör ske för att få skapa ett kundvärde och långsiktig relation mellan parterna. Ett relationsutbyte bygger på att utveckla och upprätthålla en kontakt, att kommunicera, att samarbeta. Svenska Handelsbanken verkar inom flera områden bland annat inom; livförsäkringar, inlåning och utlåning, pensionssparanden, fondhantering samt Internet‐bankning. 106   I den globala sektorn är Handelsbanken relativt liten men banken har expanderat bra. Svenska Handelsbanken har cirka 11 000 anställda som samverkar inom mer än 460 olika avdelningar i Sverige. De samverkar även inom cirka 200 grenar i andra nordiska länder, Storbritannien samt 17 andra länder såsom Kina, Ryssland och USA. Handelsbankens affärsfilosofi är ‐ bankning är global – och affärer är lokala.107 
 
Handelsbanken Västerås City Handelsbanken Västerås City är ett utav de äldsta Handelsbankskontoren i Sverige och det är ett stort och väletablerat kontor. Kontoret har en mix av både privat och företagskunder men vi har valt att koncentrera oss på företagssidan. På företagssidan har kontoret 11 stycken anställda och dessa arbetar med allt från små enskilda företag till börsnoterade bolag. Handelsbankens vision är att vara ”den bästa banken”, de vill ha ”ett gott rykte om sig på stan” och fokuserar på god service och tillgänglighet.108   Handelsbanken anser sig vara en kundorienterad bank och kundorientering i tjänstesammanhang menas att förstå och anpassa sig efter kundens behov. Det handlar om att se på relation i ett långsiktigt perspektiv och koncentrera sig på vad som är bäst för kunden istället för att ha kortsiktiga resultatbaserade intressen.109 Det Handelsbanken Västerås Citys företagsmarknadschef anser gör dem bättre än sina konkurrenter är just närheten till kunden, att de är en decentraliserad bank där det finns korta beslutsvägar och stora beslut kan fattas av enskilda personer. Banken menar även det att varje företagskund har en egen kundansvarig som söker totalansvaret är till deras fördel då de tror att relationer har stor betydelse för deras företagskunder. Till bankens nackdel menar Charlotta Hallqvist Lindström kan vara det faktum att specialistkompetens som ibland efterfrågas av stora börsnoterade företag inte alltid finns på plats på kontoret utan sådana ärende måste vidarekopplas till Stockholm.110 
                                                 105  Intervju med Handelsbankens Företagsmarknadschef, Charlotta Hallqvist Lindström, 2008‐09‐30 106 http://www.answers.com/topic/svenska‐handelsbanken‐ab 107 http://fp05‐527.web.dircon.net/han_company_profile.html 108 Intervju med Handelsbankens Företagsmarknadschef, Charlotta Hallqvist Lindström, 2008‐09‐30. 109 Intervju med Handelsbankens Företagsmarknadschef, Charlotta Hallqvist Lindström, 2008‐09‐30 110 Intervju med Handelsbankens Företagsmarknadschef, Charlotta Hallqvist Lindström, 2008‐09‐30 



 

   
 
 

Bilaga 2.  
Ordlista  
 
Tillgänglighet – Vi har valt att se på tillgänglighet utifrån 3 aspekter; 

 Plats ‐ var kontoret ligger, parkeringsmöjligheter osv. 
 Kontakt – hur och när kunderna kan kontakta kontoret (telefon, e‐mail, besök)  
 Tjänster – Internettjänsten, Telefonbank, Bankkontoret 

 
Viktiga delar av relationen – De delar som vi har valt ut som viktiga delar av relationen har vi valt ut efter de nyckelord som vi kommit över och som dykt upp vid flertalet tillfällen i vår litteratursökning inför uppsatsen. Helt enkelt är det de delar som utifrån teorin framstått som mest betydande för relationen mellan bank och kund. Dessa delar är Säkerhet, Personlig kontakt, Tillgänglighet och Särskilda förmåner.  
Kund – Vi har valt att använda oss av begreppet kund för att beskriva företagskunder under rubrikerna ”Mindre företag och banken”, ”Viktiga delar av relationen” och dess underrubriker och när vi redovisar och analyserar resultatet av undersökningen. I inledningen av arbetet använder vi begreppet kund för att beskriva företags‐ och privatkunder i samma mening.  
Motivering till källhänvisning I uppsatsen kommer vi att referera enligt instruktionerna gällande magisteruppsatsen med Oxford‐systemet som notsystem för att bland annat undvika avbrott som kan uppkomma i den löpandetexten. I detta system blir det även enklare för oss att blanda källhänvisningar och förklarande fotnoter. Vid angivning av en ny källa kommer uppgifter om dennas författarnamn, fullständig titel, och sidnummer att anges i löpande text som det görs i Harvard system. 
 
Undersökning och utredning  I uppsatsen kommer vi att referera till begreppet undersökning när vi pratar om själva intervjuerna, enkätintervjuinsamlingen, informationssökningsprocess och vi kommer att referera till begreppet utredning då vi pratar om själva uppsatsen och dess innehåll. 



 

   
 
 

Bilaga 3. 
 
 
Hur har vi sökt? Intervjun med Charlotta Hallqvist Lindström bidrog till inriktningen på vår datainsamling där det valdes olika teoretiska begrepp att utgå ifrån i uppsatsen. Sekundärdata insamlades med hjälp av Internet där det har sökts inom olika databaser men även via webbsidor som ansågs var relevanta för ämnet. En mängd sekundärdata kring ämnet banker och bankens tillgänglighet hittades och bearbetades för att finna ytterligare relevant information för att kunna uppnå uppsatsens syfte. Viss litteratur har använts i tidigare kurser på högskolan samt har det sökts efter relevant litteratur i Mälardalens högskolebibliotek. Litteraturen har varit både svensk och engelskspråkig.   
Var har vi sökt? Vår källsökning har skett genom MDH:s databaser i företagsekonomi bland annat ABI/Inform och Emerald för vetenskapliga artiklar inom ämnet men vi har även sökt via Google Scholar. Vi har använt oss av Uppsök och www.uppsatser.se för att söka på gamla uppsatser inom ämnet. Vi har även använt oss av referenslistor från uppsatserna och de vetenskapliga artiklarna vi läst och har där sett artiklar och böcker som vi tror kan passa vårt ämne. Vi har sökt fram dessa källor och sedan avgjort om vi anser att de berör vårt ämne eller ej. Tips på böcker har vi fått av Carl G. Thunman111 som själv har skrivit flera vetenskapliga artiklar inom just bankmarknadsföring.  
Sökord De sökord vi använt; Bank, customer, relationship, corporate, availability, access, företag, bank marketing, tillgänglighet, customer retention, bankkunder, företagskunder och relation; har vi sökt på i olika kombinationer. Vi har även sökt direkt på författare och titlar i de fall vi har uppmärksammat dessas teorier i någon annan artikel/uppsats. 
 
 
 

                                                 111 Universitetslektor vid Akademin för hållbar samhälls‐ och teknikutveckling, Mälardalens Högskola. 



 

   
 
 

Bilaga 4. 
Intervjufrågor – Charlotta Hallqvist Lindström 

 Företagsmarknadschef Handelsbanken Västerås City 1. Antal anställda på företagssida?  2. Er vision, hur vill ni positionera er ut mot era kunder? 3. Vad anser ni gör er sämre/bättre än konkurrenterna? (positionering) Hur vill ni bli uppfattade? Hur tror ni att ni blir uppfattade av kunderna? 4. Vilka anser ni vara era konkurrenter på företagsmarknaden? Och varför?  5. Hur ser ni på konkurrenterna? (lärande syfte?) 6. Vilka typer av företag arbetar ni främst med?(tjänste, producerande, majoritet) 7. Vilka tjänster erbjuder ni företag? Vilka är mest lönsamma/vanligaste? 8. Hur tar ni kontakt med kunderna? 9. Hur blir ni oftast kontaktade av företagen? 10. Hur ”får” ni era företagskunder? Var brukar de höras talas om er första gången? Av vilken anledning brukar de kontakta de er?  11. Hur marknadsför ni er mot företag? (events, kundträffar, vad styr marknadsföringen) 12. Hur görs marknadsundersökningar av företagskundernas behov på lokalnivå? Vad har gjorts? 13. Hur gör ni er tillgängliga för era kunder? 14. När ändrade ni öppettider? 15. Vilken var den största förändringen för er efter införandet av de nya öppettiderna? 16. Vad det något som ni inte hade räknat med? Positivt/Negativt? 17. Har beslutet av utökade öppettider skett centralt eller är det upp till varje kontor att bestämma? 18. Vad är den avgörande faktorn vid beslutet om öppettiderna ska utökas mer? 19. Om de utökade öppettiderna skulle visa sig vara olönsamma, tror du då att det är möjligt att återgå till de gamla öppettiderna? 20. Den finansiella kris som vi börjar komma in i nu. Hur anser du att det har påverkat era företagskunder? Har ni märkt några skillnader där? 21. Hur mycket påverkar det som massmedia kommunicerar ut? 22. Vår uppsats kommer att fokusera på tillgänglighet. Vad känner ni att ni vill få ut av uppsatsen? Vad vill ni ha reda på?/Vad vill ni att vi ska undersöka? 
 



 

   
 
 

Bilaga 5. 
Intervju - Charlotta Hallqvist Lindström 2008-09-30 
Företagsmarknadschef Handelsbanken Västerås City  Företagsgruppen på Handelsbanken Västerås City har 11 stycken anställda och den vision Lindström menar att banken har är att ”de vill vara den bästa banken” och de vill ha ”ett gott rykte om sig på stan” och fokusera på god service och tillgänglighet.  Det Lindström anser gör Handelsbanken bättre än deras konkurrenter är deras närhet till kunden, då Handelsbanken är en decentraliserad bank där det är korta beslutsvägar och stora beslut kan fattas av en enskild person, i jämförelse med de andra storbankerna. En annan fördel enligt Lindström är just det att varje kund, speciellt företagskunderna men det förekommer även bland privatpersoner, har en egen kundansvarig som sköter totalansvaret för företaget. Något som kan vara till deras nackdel är just att eftersom de har företagskunder med allt från små enskilda företag till börsnoterade, menar de att det ibland kan vara att de inte har just den specialistkompetens som till exempel vissa börsnoterade företag kräver. Dessa kunder måste vid sådana ärenden vidarekopplas till ett kontor i Stockholm.  De största konkurrenterna ses i de andra storbankerna; Nordea, SEB och Swedbank och centralt i banken finns det produktägare som kontinuerligt granskar vad de andra storbankerna gör. På själva kontorsnivån görs inga direkta granskningar av konkurrenterna, men kunder gör dem ofta medvetna när de berättar om ett erbjudande de fått, prissättning eller till exempel räntor.  Den typ av företag kontoret arbetar främst med är aktörer inom Verkstadsindustrin; företag som gör komponenter till exempelvis bil‐ eller flygindustrin, men de arbetar även mycket med konsultföretag. Den vanligaste tjänst de erbjuder sina företagskunder är det så kallade företagspaketet som har ett standardpris på 1250kr/år men det går att diskuteras. Företagspaketet innehåller; Ett affärskonto, Bankgiro, Företagskort, Internetbanken och man kan dessutom lägga till inkassotjänster om man så vill.  När banken kontaktar nya kunder börjar det ofta med att de går igenom bokslut och sedan ringer upp och kontaktar de företag som verkar intressanta. När de själva blir kontaktade av nya kunder brukar de ringa in för att boka ett möte medan kontakten med befintliga kunder hålls via telefon, e‐mail, hemsida eller att kontaktpersonen i banken är ute på kundbesök.  Företagskunderna intresserar sig ofta för Handelsbanken efter det de hört via kontakter, så kallad Word of Mouth från affärskollegor. Word of Mouth är mycket viktigt och bankpersonalen vill upprätthålla en god service.  För att marknadsföra sig gentemot företag bjuder Handelsbanken både befintliga och nya kunder på exempelvis temakvällar som kan ha vitt skilda ämnen såsom placeringar, e‐bokföring eller kanske marknad. Detta gör banken för att kunderna ska se ett mervärde utöver produkt och tjänst då de bjuder in de företag de tror kan vara intresserade av just det som ska tas upp under kvällen. Några marknadsundersökningar har inte gjorts på lokalnivå gällande tillgänglighet.  



 

   
 
 

Lindström menar att det verkar som att företagskunderna inte är intresserade av tillgängligheten i fråga om längre öppettider. De riktigt stora företagen har ekonomiavdelningar och dessa företag sköter ofta sina bankärenden via telefon under vanliga kontorstider. ”Ju större ett företag är, ju mindre är de intresserade av vår tillgänglighet.”  Kontoret ändrade öppettider för både privat‐ och företagskunder den 2:a februari 2008 men personalen på kontoret upplever att företagssidan inte alls får in så pass mycket kunder som önskat. De ser ingen större skillnad jämfört med innan, för tillfället är det låg bemanning på företagssidan, då medarbetarna endast jobbar var åttonde helg. Det positiva som kommit av ändringen är att det bland privatpersoner är det väldigt stor kundtillströmning, positiva och glada kunder och speciellt på lördagarna verkar de mer avspända och har mer tid för att sitta och diskutera olika ärenden menar Lindström. Något negativt var just det att alla system som Handelsbanken använder var inte byggda för att ha helgöppet.   Orsaken till att kontoret såg över sina öppettider var att detta kom som ett önskemål kom från VD:n om detta, men varje kontor fick bestämma lokalt hur de vill göra i den frågan. Det gjorde inga marknadsundersökningar om behovet av utökande öppettider utan kontoret gick mer på en känsla att kunderna vill att de öppnar upp.  Det går mindre bra för företagssidan och kontoret har bestämt sig för att köra fullt ut med de nya öppettiderna i alla fall ett år till och med februari, sedan får de se hur det går för företagssidan. Medarbetarna på företagssidan noterar sina kundbesök och inbokade kunder och detta kommer sedan utvärderas efter ett år.  Angående den finansiella krisen menar banken att de fått in mycket mer inlåning både från privatpersoner och från företag. Handelsbanken är den bank som har klarats sig bäst än så länge och ryktet sprids väldigt via massmedia nu hur bankerna mår. I bagaget har även Handelsbanken good will från bankkrisen 1992‐1993, säger Lindström, eftersom de var den bank som klarade sig bäst ur denna kris. Handelsbanken har långsiktighet i fokus och detta har gjort att massmedia har profilerat Handelsbanken som försiktiga och ”lite tråkiga”. Det skrivs inte mycket om banken i bra tider, men i dåliga tider som dagens skrivs det betydligt mer och självklart påverkar det alla storbankernas kunder. Ofta efter skrivelser eller uttalande ringer kunder och frågar om vad som skrivits/uttalats.   Handelsbanken hade en mängd förslag på områden för oss att undersöka där de till exempel ville se skillnader. Handelsbanken ville med vår hjälp se skillnader ‐ vilka vill komma in och vilka vill ej? Vad beror det på? Är marknaderna för privat och företag olika? De vill även se skillnader mellan‐ Vad tycker marknaden? Och vad tror vi? De vill veta hur det kommer att se ut i framtiden? När vill kunderna komma? Vad vill de göra? Lindström tar som exempel att kanske ska de ha en dörrklocka så personalen kan komma och öppna då företagsgruppen kommer att flytta en trappa upp och inte längre finnas i samma lokal som privatgruppen. ”Vi måste vara tillgängliga när kunderna vill att vi ska vara det.” Hon nämner även en egen ”teori” att små företag vill hellre att banken har öppet tidig morgon än på kvällen. Vad förväntar sig företagen av banken? – Vill de bli kontaktade eller vill de kontakta banken själva? Hur betydelsefull är kundansvarig? Vad är viktigt? 



 

   
 
 

Bilaga 6. 
Telefonintervjuns presentation och utförande   Ansvaret för utförandet av telefonintervjun delades upp mellan författarna, där vi fick kontakta alla företagen enligt urvalet via telefon och försökte utföra intervjun vid det tillfället.   I början stötte vi på ett par hinder vid utförande av dessa intervjuer. Bland annat att de som man lyckades få tag på telefon antingen satt på kundväxel och fick koppla oss vidare till någon som kunde svara å dessa frågor. Eller de som påstod kunde svara kom på att de inte kunde svara på dessa frågor för de inte hade jobbat där tillräckligt länge och fick koppla oss vidare till någon annan i ekonomi avdelningen. Vissa kunde svara på frågorna men varken hade tid eller kunde på grund av företagets säkerhetspolicy då de inte fick svara på frågor som rör företagets bank. För att spara tid började vi med att direkt fråga efter ekonomiansvarig på företaget för att bli direkt kopplade till dessa. I början inledde vi telefon intervjun genom att säga som nedan: 
 
Ditt företag valts ut till att delta i en kundundersökning som handlar om din 
relation till din bank som företagskund. Våra frågor kommer att kretsa kring 
Er relation till banken och de fördelar som kan tänkas upplevas av både bank 
och Er som företagskunder. Detta för att få ett större perspektiv över hur 
nuvarande relationer mellan företag och dess banker kan se ut samt hur 
dessa kan förbättras och utvecklas på bättre sätt. Fokus kommer att ligga på 
bankens tillgänglighet. Ditt företag kommer att vara anonymt i 
undersökningen  Detta gav inte tillräckligt bra respons och det märkte man i början det blev inte tillräckligt personligt och framstod mer som en vanlig kundundersökning eller reklamförsäljning via telefon så att vi fick ändra lite på presentationen. När vi väl får tag på en ekonomi ansvarig blev presentationen istället som nedan:  
 
Hejsan! 
 
Mitt namn är Zainab Al Fakhri/Anna Burström och jag skulle vilja prata med 
den ekonomiansvarige på ert företag. Vi är två studenter som skriver vårt 
examensarbete i marknadsföring, vi vill gärna undersöka hur du upplever 
relationen mellan ditt företag och din bank. Detta för att få större perspektiv 
över hur nuvarande relationer mellan företagskunder och dess banker kan se 
ut och hur de kan förbättras och utvecklas i större grad. Frågorna är relativt 
generella samt så kommer ert företag kommer att vara anonym i 
undersökningen. Det skulle vara till stor hjälp om ni kunde ta er tid att 
besvara dessa frågor. Vanligtvis tar det max 5 minuter men det beror på hur 
ni svarar på frågorna. Har ni något att tillägga utöver frågorna vore det 
jättebra om ni kunde ta det efter intervjufrågorna. 
Går det bra att jag sätter igång med undersökningen? 



 

   
 
 

Bilaga 7. 
Enkät – Relationen till banken 

 
1. Vad styrde Ert val av bank? 

 
 
 
2. Vad har Ni för typ av verksamhet? 

 Bygg 
 Verkstadsindustrin 
 Teknikisk verksamhet 
 Transport verksamhet 
 Livsmedelsbutiker 
 Konsultverksamhet 
 Annat:______________ 

 
 
 
Personlig kontakt 
3. Har Ert företag en kundansvarig/en egen kontaktperson på Er bank? 

 Ja 
 Nej 

 
4. Om ja, hur ser Ni på Er kontaktperson? 
Denna bidrar/är… 

 … med kompetens 
 … med sociala fördelar 
 … mer insatt i företags situation/rådgivning 
 … med förtroende för banken 
 … mer personligt fokuserat 
 Annat:______________________________ 

 
 
5. Vad anser Ni är viktigast gällande den personliga kontakten med bankpersonalen? 

 Bank och företag får mer kunskap om varandra. 
 Bank och företag kan lita på varandra. 
 Den service som är beroende av den personliga kontakten 
 I banken finns någon att rådfråga och bolla idéer med. 
 Annat:________________________________________ 

 
6. Vilket sätt av personlig kontakt anser Du ger mest för Ditt företag 

 Kundbesök – Kundansvarig besöker kunden. 
 Kundträffar – Banken anordnar kundträffar för företagen där flera företag bjuds in. 
 Personligt besök på bankkontoret. 
 Annat:_________________________________________ 

 



 

   
 
 

Säkerhet 
7. Man kan se relationen till sin bank som en säkerhet. Vilket av dessa alternativ anser Du som 
företagare är viktigast.  

 Riskreducering genom relationen. 
 Förtroendet mellan parterna. 
 Expertisen i banken. 
 Tidigare erfarenheter av banken 
 Säkerhet till kapitaltillgång. 
 Annat:___________________________ 

 
Särskilda förmåner 
8. Känner Ni er prioriterade av Er bank? 

 Ja  
 Nej 

 
9. Varför/Varför inte? 
 
 
 
10. Finns det några särskilda förmåner som påverkar ditt val av bank? 

 En viss skräddarsydd tjänst/komplexa tjänster. 
 Specialpriser/rabatter/fördelaktiga räntor. 
 Banken förstår företagets behov. 
 Banken visar extra uppmärksamhet och/eller uppskattning. 
 Ingen  
 Annan:________________________________________ 

 
Tillgänglighet  
11. Vad är mest betydelsefullt för Er som bankkunder gällande bankens tillgänglighet? 

 Plats - var kontoret ligger, parkeringsmöjligheter osv. 
 Tjänster – Internettjänsten, Telefonbank, Bankkontoret. 
 Kontakt – hur och när kunderna kan kontakta banken (telefon, e-mail, besök)  
 Kompetens – den kompetens som bankkontoret har tillgänglig. 

 
12. Hur nöjda är ni med Er banks nuvarande tillgänglighet? 

 Mycket Nöjd 
 Ganska nöjd 
 Inte alls nöjd 
 Vet ej 

 
Kontakt.  
13. Hur vill du helst hålla kontakten med din bank? 

 Jag vill kontakta banken själv. 
 Jag vill att banken kontaktar mig angående nya erbjudanden osv. 
 Annat:_____________________________________________ 



 

   
 
 

14. På vilket sätt vill ni att er bank ska nå er, då denna vill kommunicera ut ett budskap, 
nyhet/information eller ett erbjudande för just Ert företag? 

 Telefon 
 E- mail 
 Brev 
 Broschyrer på plats i banken 
 Bankens egen hemsida 
 Din egen Internetsida på banken 
 Via annonsering på tv, tidningar och affischering 
 Öga mot öga 
 Vet ej 
 Annat:__________________________________ 

 
15. När vill du helst kunna kontakta din bank? (telefon, e-mail) 

 På morgonen, kl. 7-10 
 Ordinarie öppettider, kl. 10-15 
 På eftermiddagen, kl. 15-18 
 På kvällen, kl. 18 och senare. 
 Under helger 
 Annan tid:________________________ 

 
Plats 
16. Är närhet till Er bank viktig? 

 Ja, det är ytterst viktigt 
 Någorlunda viktigt 
 Nej, det är inte alls viktigt 

 
 
17. På vilket sätt vill du sköta dina bankärenden 

 Personligt besök på bankkontoret 
 Internettjänst/bankportal 
 Telefonkontakt 
 E- mail 
 Post 
 Vet ej 
 Annat:________________________ 

 
18. Varför väljer Ni helst detta sätt att sköta bankärenden på? 
 
 
 
19. Öppettider - När vill du helst besöka din bank? 

 På morgonen kl. 7-10 
 Ordinarie öppettider, kl. 10-15 
 På eftermiddagen kl. 15-18 
 Under helger 
 Annan tid:________________________ 

 
20. Vid ett personligt besök på banken. Vad är det Ni vill göra? 



 

   
 
 

21. Varför vill Ni sköta just dessa ärenden på bankkontoret? 
 
 
 
 
22. Har Ni haft några problem tidigare med tillgängligheten att kontakta er bank? (Till exempel 
att kontakta banken vid frågor, förstå erbjudanden, otillämpliga öppettider m.m.) 

 Ja 
 Nej 

 
23. Om Ja, vad berodde det på? 
 
 
 
 
24. En frivillig fråga – Vilken bank har Ni i dagens läge? 

 Handelsbanken 
 Nordea 
 SEB 
 Swedbank 
 Annan:___________________________ 

 
 
 
 
Tack för att Ni medverkade i vår undersökning och tog Er 

tid att svara på våra frågor! 
 
 
 
 



 

   
 
 

 Bilaga 8. 
 
1. Vad styrde Ert val av 
bank? 
Vad styrde Ert val av 
bank? 

Antal 

Bra villkor, räntor 6 

Koncernen 2 

Kontakter 13 

Personligt 1 

Tidigare erfarenheter 10 

Vet ej 1 

(tom) 1 

 Totalt 34 

 
 
2. Typ av verksamhet 
Typ av verksamhet Antal 

Byggbranschen  1 

Verkstadsindustri  4 

Teknisk verksamhet 4 

Transport verksamhet 3 

Livsmedelbutik 2 

Konsultverksamhet 5 

Lab 1 

Elkraft 1 

Tillverkningsindustri  1 

Mediabrancshen 1 

Möbler/inredning 1 

Lokalvård  1 

Måleri  1 

Fastighetsförvaltning  2 

Bildmontering/varumärke 1 

Bageri 1 

Infrastruktur 1 

Tjänsteföretag 1 

Nöjesbranschen  1 

(tom) 1 

Totalt 34 
 
3. Har Ert företag en Kundansvarig? 
Svar Antal 

Ja 33 

Nej 1 

Totalt 34 

Vad styrde Ert val av bank?

18%

6%

38%

3%

29%

3% 3%

Bra villkor, räntor

Koncernen

Kontakter

Personligt

Tidigare erfarenheter

Vet ej

(tom)



 

   
 
 

4. Om Ja, Hur ser ni på Er kontaktperson? 
Respondenterna gavs möjligheten att välja flera svarsalternativ. 33 stycken svarande. 
 
Hur ser ni på Er kontaktperson? Antal 

Denna bidrar med kompetens 16 

Denna är mer insatt i företags situation/rådgivning  6 

Denna bidrar med förtroende för banken 9 

Denna är mer personligt fokuserad  3 

Totalt antal svar 34 

Hur ser Ni på Er kontaktperson?

46%
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9%
Denna bidrar med
kompetens

Denna är mer insatt i
företags
situation/rådgivning 

Denna bidrar med
förtroende för banken 

Denna är mer personligt
fokuserad 

 
 
5. Vad anser Ni är viktigast gällande personlig kontakt med banken?  
Respondenterna gavs möjligheten att välja flera svarsalternativ. 34 stycken svarande. 
 
Viktigt gällande personlig kontakt Antal 
Mer kunskap om varandra  13 
Kan lita på varandra  12 
Service  7 
Rådfrågning & bolla idéer  4 
Totalt antal svar 36 
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Vad anser Ni är viktigast gällande personlig kontakt 
med banken?



 

   
 
 

6. Vilken sätt av personlig kontakt anser du ger mest för ditt företag? 
Respondenterna gavs möjligheten att välja flera svarsalternativ. 34 stycken svarande. 
 
Vad ger ditt företag mest Antal 

Kundbesök 19 

Kundträffar 10 
Personligt besök på banken 15 
Totalt antal svar 44 

Vilket sätt av personlig kontakt anser Du ger mest 
för Ditt företag?

19

10

15

0

5

10

15

20

Kundbesök Kundträffar Personligt besök på
banken

 
 

7. Säkerhet. Vilket alternativ anser du som företagare är viktigast? 
Säkerhet - Vilket anser Ni som viktigast? Antal 

Riskreducering genom relation 5 

Förtroende mellan parterna  22 

Expertisen i banken  1 

Tidigare erfarenhet av banken 3 

Säkerhet till kapitaltillgång 1 

Annat 2 

Totalt  34 

Säkerhet - Vilket av dessa alternativ anser Du som 
företagare är viktigast?
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Finns det några särskilda förmåner som påverkar 
ditt val av bank?

9%

45%
20%

6%

6%

14%

Skräddarsydd/komplex
tjänst 

Specialpriser/rabatter/
räntor 

Banken förstår företagets
behov 

Extra uppmärksamhet
&/eller uppskattning

Ingen 

Annan 

8.Känner ni er prioriterade av er bank? 
Känner Ni er prioriterade 

av Er bank? Antal 
Ja 33 
Nej 0 
(tom) 1 
Totalt 34 

 
9. Varför/varför inte? 
Respondenterna gavs möjligheten att välja flera svarsalternativ. 32 stycken svarande. 
 
Varför? Antal  

Personlig kontakt, visar engagemang 13 

Tillgänglighet, snabba svar  14 

Litet kontor  1 

Bra kunskaper om oss  5 

Totalt antal svar 33 
 
10. Finns det några särskilda förmåner som påverkar ditt val av bank? 
Respondenterna gavs möjligheten att välja flera svarsalternativ. 34 stycken svarande 
 
Särskilda förmåner Antal 

Skräddarsydd/komplex tjänst  3 

Specialpriser/rabatter/ räntor  16 

Banken förstår företagets behov  7 

Extra uppmärksamhet &/eller uppskattning 2 

Ingen  2 

Annan  5 

Totalt antal svar 35 
 

 
 



 

   
 
 

11. Vad är mest betydelsefullt för Er som bankkunder gällande bankens 
tillgänglighet? 
Respondenterna gavs möjligheten att välja flera svarsalternativ. 34 stycken svarande 
 
Mest betydelsefullt gällande tillgängligheten Antal 

Plats – var ligger, parkeringsmöjligheter 2 

Tjänster – internet telefonbank, bankkontoret 23 

Kontakt – hur & när kunderna kan kontakta banken (telefon, mail, besök)  12 

Kompetens – tillgänglig på bankkontoret 2 

Totalt antal svar 39 
 
 

12. Hur nöjda är ni med er banks tillgänglighet? 
Hur nöjda är ni med er 
banks tillgänglighet? Antal 

Mycket nöjd 30 

Ganska nöjd 4 
Totalt 34 

 
13. Hur vill ni helst hålla kontakt med bank? 
Hur vill ni helst hålla kontakt med bank? Antal 

Jag vill kontakta banken själv  12 

Jag vill att banken kontaktar mig  9 

Både och. 13 

Totalt 34 
 

 
Hur vill Ni helst hålla kontakten med Er bank?
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39%
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Både och.



 

   
 
 

14. På vilket sätt vill ni att er bank ska nå er? 
Respondenterna gavs möjligheten att välja flera svarsalternativ. 34 stycken svarande 

På vilket sätt vill ni att 
er bank ska nå er? Antal 

Telefon  11 

E-mail  20 

Bankens egen hemsida  1 

Egen internetsida  3 

Öga mot öga 2 

Totalt antal svar  37 
 

På vilket sätt vill Ni att banken ska kontakta Er?
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15. När vill du kunna kontakta din bank? 
När vill Ni kunna 
kontakta Er bank? Antal 

Kl. 7-10  1 
Kl. 10-15  28 
Kl. 8-17 4 
Totalt 33 

33 svarande. 
När vill Ni kunna kontakta Er bank?

3%

85%

12%

Kl. 7-10 

Kl. 10-15 

Kl. 8-17



 

   
 
 

16. Är närhet till er bank viktigt? 
Är närhet till er bank viktigt? Antal 

Ja, ytterst viktig  9 

Någorlunda viktigt  17 

Nej, inte viktigt alls 7 

Totalt 33 
33 svarande. 

Är närhet till Er bank viktig?

27%

52%

21%

Ja, ytterst viktig 

Någorlunda viktigt 

Nej, inte viktigt alls

 
 

17. På vilket sätt vill du sköta dina bankärenden? 
Respondenterna gavs möjligheten att välja flera svarsalternativ. 34 stycken svarande. 

Hur vill du sköta dina 
bankärenden? Antal 

Personligt besök  1 

Internettjänst/bankportal 32 

Telefonkontakt 3 

Totalt antal svar 36 
 

Hur vill Ni helst sköta Era bankärenden?
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18. Följdfråga – Varför väljer Ni detta sätt? Korstabulering fråga 17 och 18. 
Utav de 36 svar vi fick in på fråga 17 gällande hur företagarna helst vill sköta sina 
bankärenden, fick vi endast in 31 svar för att motivera detta. 

 
 
 
 
 

 
19. Öppettider- När vill du helst besöka banken? 

Öppettider- När vill du 
helst besöka banken? Antal 

Kl. 7-10 2 

Kl. 10-15  27 

Kl. 8-17  2 

Totalt 31 
31 svarande. 

Öppettider - När vill Ni helst besöka Er bank?

6%

88%

6%

Kl. 7-10

Kl. 10-15 

Kl. 8-17 

20. Vid personligt besök. Vad vill ni göra? 
Respondenterna gavs möjligheten att välja flera svarsalternativ. 33 stycken svarande men vi 
fick in 53 svar då flera nämnde flera saker. 

Vid personligt besök. 
Vad vill ni göra? Antal 

Investeringar 2 

Skriva på saker  12 

Diskussion/rådgivning 23 

Insättningar  7 

Växla 1 

Omplaceringar lån  4 

Lösa in utl.checkar  1 

Gör aldrig  2 

        Vid inbjudan  1 

Totalt antal svar 53 

Sätt att sköta 
ärenden Snabbt Ställa frågor Tillgängligt Svar direkt  Enkelt att ha koll Totalt 
Internet 22  1 1 4 28 
Telefon 2 1    3 
Totalt 24 1 1 1 4 31 



 

   
 
 

Korstabulering fråga 20 och 21  
 
Utav de 53 svar vi fick in på frågan om vilka ärenden företagarna helst sköter på 
bankkontoret fick vi 39 motiveringar till dessa när vi ställde frågan varför. 

Varför?/ 
Vid personligt besök. Vad vill ni göra? Diskussion 

Säkrare/ 
tryggare 

Kräver 
påskrifter 

Ej tillgång till 
annat sätt Enklast Totalt 

Investeringar 1 1    2 

Skriva på saker  3 4  1 1 9 

Diskussion/rådgivning  5 11  2 1 19 

Insättningar  1 2  2 1 6 

Växla       

Omplaceringar lån   2 1   3 

Totalt 10 20 1 5 3 39 
 
22. Har ni haft problem med tillgängligheten att kontakta er bank? 
 
Har ni haft problem med tillgängligheten 
att kontakta Er bank? Antal 
Ja 7 
Nej 26 
Totalt  33 
33 svarande 

Har Ni haft några problem med tillgängligheten att kontakta Er bank?

21%

79%

Ja

Nej

 
23. Om JA, vad berodde detta på? (7st svarande) 
Utav de sju respondenter som upplevde att de haft problem med tillgängligheten att 
kontakta sin bank menade två stycken att bankkontoret hade saknat kompetens och två 
andra att de fått stå i långa telefonköer. Ett företag nämnde att Internet hade krånglat och 
de blivit vidareskickade, ett annat nämnde att det under semestertider inte fanns tillgänglig 
personal och ett företag menade att de hade upplevt ett dåligt bemötande och att det tar tid 
att lösa problem. Flera utav dessa företag nämnde även att de bytt bank. 
 
 



 

   
 
 

24. Vilken bank har ni? 
Vilken bank har Ni? Antal 

Handelsbanken  13 

Nordea  4 

SEB  3 

Swedbank  1 

    Danske bank 2 

Totalt  23 
23 svarande 

 


