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Abstract 
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Abstract 
How does banking and insurance companies stay attractive towards its customers 
as financial institutes? How are they working today and how can they develop their 
businesses? These where the initial question that led to this thesis work. Through 
further studies and with foundation in customer needs two core values has been 
distinguished, Costumer value and Customer benefits. 

The research focuses on how financial service companies can benefit from working 
more like manufacturing and product focused companies in order to serve more 
accurate and appreciated services with foundation in customer value and customer 
benefits.  

The study has been performed in collaboration with Länsförsäkringar Jönköping 
where interviews has taken place with the banking department and the insurance 
department. Interviews has also been performed with corporate customers in order 
to create an understanding of the customer needs. 

The purpose of this research has been to gain a wider understanding for customer 
needs and how financial service companies, such as banks and insurance companies, 
can work in order to develop their businesses by focusing on customer needs.  

The authors have used literature in order to support their initial hypotheses through 
relevant theory. The study has been shaped through an engineering perspective and 
implemented to financial service companies.  

The results show that confidence and trust towards the supplier company and 
innovation is the most valued attributes by corporate customers. Confidence and 
trust are qualifications for customers to choose the supplier and innovation 
contributes to an appreciation for the supplier company.  

The conclusion of the research is that there are many similarities between 
manufacturing companies and service companies. The study is pointing out 
appropriate management tools founded in the manufacturing industry that are 
suitable and implementable for service companies. In this case Total Quality 
Management (TQM).
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Sammanfattning 
Hur håller sig bank- och försäkringsföretag attraktiva mot sina kunder som 
finansiella institut? Hur arbetar de idag och hur kan de utveckla sitt arbete? Dessa 
frågor ställdes inledningsvis till detta examensarbete. Genom vidare arbete och med 
utgångspunkt i kundens behov har två kärnvärden utmärkt sig, Kundvärde och 
Kundnytta.  

Studien behandlar hur finansiella tjänsteföretag kan arbeta mer likt tillverkande 
företag i syfte att leverera mer träffsäkra och uppskattade tjänster med utgångspunkt 
i kundvärde och kundnytta.  

Studien har utförts i samarbete med Länsförsäkringar Jönköping där intervjuer har 
utförts på bankavdelningen och försäkringsavdelningen. Intervjuer har även utförts 
med företagskunder för att skapa en uppfattning av den rådande behovsbilden 
bland den avgränsade undersökningsgruppen. 

Syftet med studien var att skapa en bredare förståelse för kundbehovet samt hur 
finansiella tjänsteföretag, såsom bank och försäkring, kan arbeta för att utveckla sin 
verksamhet med kunden i fokus. 

Författarna har använt sig av litteratur för att stödja ursprungliga hypoteser genom 
relevant teori. Studien formas även genom ett ingenjörsmässigt perspektiv och 
implementeras till finansiella tjänsteföretag.  

Resultatet visar att det är trygghet och innovationsförmåga som populationen 
företagskunder värdesätter högst. Tryggheten är en förutsättning för att kunden ska 
välja tjänsten och genom innovation upplever kunden att företaget arbetar för att 
tillfredsställa dem.  

Studiens slutsatser är att det finns stora likheter mellan verksamhetsutveckling inom 
tjänsteföretag och tillverkande företag. Studien beskriver ingenjörsmässiga 
ledningsverktyg där tankesätten går att tillämpa till tjänsteföretagens 
utvecklingsarbete i form av offensiv kvalitetsutveckling (TQM).
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1 Introduktion 
Studien är genomförd som ett examensarbete på Jönköpings Tekniska Högskola i 
samarbete med Länsförsäkringar Jönköping (LFJ). Undersökningsområdet utgår 
från bank- och försäkringsföretags arbete med företagskunder. Hur de som ett 
finansiellt institut och tjänsteföretag håller sig attraktiva mot sina företagskunder 
med grunden att utveckla och förstå kundnytta och kundvärde. 

1.1  Bakgrund 
 

” There is only one boss. The customer. And he can fire everybody in the 
company from the chairman on down, simply by spending his money somewhere 
else”  

-Sam Walton, Founder of Walmart [1] 

 

Enligt Holmström och Wikberg präglas kundrelationer av tre förutsättningar; 
mervärde, förtroende och långvarighet. Dessa förutsättningar skapar styrka i 
kombinationen med varandra och bör därför alltid kombineras för att skapa bra 
kundrelationer. Mervärde kan förklaras som det upplevda kundvärdet som en 
produkt och dess tjänster tillför utöver det värde som produkten har som krav att 
uppfylla. Mervärdet kan därför ofta vara den avgörande faktorn till ett köpbeslut. 
Förtroende i en relation kan ta lång tid att bygga upp och ännu längre tid om 
förtroendet någon gång rubbats. Ett misstag i en kundrelation kan kosta mycket tid 
och pengar, vilket gör förtroende i kundrelation till en av de mest avgörande 
förutsättningarna för en lyckad affär. Ju större förhoppning kunden har av långvarig 
relation, desto högre är sannolikheten att skapa trogna och lojala stamkunder [2]. 

I syfte att skapa nöjda kunder och öka konkurrensfördelar menar Liker och Meier 
att en verksamhet alltid bör sträva efter att reducera icke värdeskapande aktiviteter 
och ständigt utveckla de processer som tillför värde för både företaget och kunden. 
Ett grundläggande mål för en verksamhet är att framkalla ett högre 
konsumeringsbeteende vilket endast sker om kunden blir tillfredsställd. Dagens 
verksamheter behöver därmed sträva efter att kontinuerligt effektivisera flöden och 
processer internt för att skapa ett mer kostnadseffektivt arbete [3].  

Dimsdale och Prevezer skriver i boken Capital Markets and Corporate Governance [4] 
att förr i tiden hade banker låg innovationsförmåga och var hårt reglerade. Bankerna 
tenderade att följa varandra i upp och nedgångar och pengarna som genererades 
ansågs ha låg risk och samtidigt ge tillräcklig vinst. Under den tiden kallades de 
amerikanska bankernas arbetssätt i folkmun för 3-6-3 banking, vilket innebar att 
banken betalade 3 procent på insättning, tog 6 procent i avgift på lån, för att sedan 
låta tjänstemännen åka iväg och spela golf klockan 3 på eftermiddagen. Idag ser det 
annorlunda ut. Bankerna tvingas mer eller mindre att anpassa sig till den 
kommersiella marknaden och utforma sin verksamhet likt industriella 
organisationer. Eftersom bankerna utgör kärnan i samhällets finansiella system 
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måste det emellertid finnas regler som reglerar verksamheten och tvingar bankerna 
att rapportera till myndigheter, samtidigt som de behöver arbeta på ett kommersiellt 
sätt. Vidare beskrivs att en modern bankman behöver vara traditionellt sinnad för 
att vara riskmedveten och se värdet av stabilitet men även kommersiellt kunnig som 
en affärsman i andra affärsområden. Så hur kan då bankerna arbeta för att efterlikna 
de tillverkande företagen i sin affärsutveckling. 

1.2 Problembeskrivning 
I Hardvard Bussines Review beskriver utgivaren vikten av att förstå kärnvärdet i ett 
kundbehov. Beskrivningen skildrar ett scenario då ett bostadsföretag tillverkar 
praktfulla lägenheter i ett relativt komprimerat format utformade och tilltänka de 
som är välbärgade, i ett senare stadie i livet och som vill byta sina villor mot smidiga 
lägenheter. Lägenheterna håller mycket hög standard och är utformade med de alla 
de bekvämligheter och tillbehör en luxuös lägenhet ämnas ha. Lägenheterna är 
attraktivt belägna, har balkong med utsikt och solläge, bekvämligheter och hög 
standard på materialval men ändå har bostadsföretaget svårigheter att sälja 
lägenheterna. Byggherrarna kan inte förstå vad de misslyckats med då de utformat 
lägenheterna enligt alla tänkbart önskvärda kriterier. De börjar föra diskussioner 
med den tilltänkta målgruppen och ju mer de diskuterar och resonerar desto 
tydligare visar det sig att behovet ligger djupare rotat i ett affektionsvärde och 
önskan att inte behöva göra sig av med de känslomässigt värdefulla ägodelar de haft 
i sina tidigare större bostäder. Däribland en utstickande faktor i önskan att behålla 
sitt matsalsbord då detta ansågs som en familjär och social plats som behåller 
tryggheten i den nya bostaden. Detta hade inte byggherrarna utvärderat eller tänkt 
på utan endast utformat lägenheterna efter de behov de trott att den tilltänkta 
målgruppen önskat. Detta belyser därför vikten av att verkligen förstå kundens 
behov i form av kundnytta och kundvärde och att arbeta med kunden i fokus i alla 
lägen. 

Att som organisation arbeta processinriktat ämnar sig åt att skapa tydlighet, 
engagemang och förankring genom hela organisationen. Förbättringarna som görs 
ska ha ett tydligt syfte och mål, en klar handlingsplan samt god uppföljning och 
dokumentering. En process kan beskrivas som en begränsad mängd av samordnade 
aktiviteter som tillsammans har ett bestämt syfte. Det kan även ses som ”vägen från 
ett kundbehov till det att kunden är nöjd” [5]. 
Sörqvist belyser i sin bok Ständiga förbättringar att samhället allt mer utvecklas åt ett 
”tjänstesamhälle”. Att majoriteten av den arbetsföra befolkningen arbetar i 
tjänsteverksamheter och tjänsteproduktion. Författaren menar också att det sker en 
snabb förändring i kundernas efterfrågan och de tjänster som levereras blir allt mer 
komplexa samtidigt som kunderna är mer kunniga och krävande. Vikten av 
förbättringsarbete inom tjänsteproduktionen är därför stort. Historiskt sett har 
kvalitets- och förbättringsarbete generellt rört varuproduktionen där fel och brister 
varit konkreta och synliga. Detta innebär också att många av de tekniker, metoder 
och verktyg som används i ett modernt förbättringsarbete utvecklats i industriella 
och varuproducerande verksamheter. Författaren menar att eftersom inte detta har 
skett lika intensivt och systematiserat inom tjänsteverksamheten finns där mycket 
stor förbättringspotential [5].  
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Visuellt kan man kalla bank- och försäkringsföretagen och deras företagskunder för 
två olika delmängder som agerar inom samma mängd. I samspelet mellan dessa 
mängder uppstår en zon av brus och dålig kommunikation som även förändras 
kontinuerligt. Vet bank- och försäkringsföretagen vad kunden efterfrågar och hur 
förmedlar kunden sin önskan till leverantören? Men kanske ännu viktigare, hur 
håller bank- och försäkringsföretag sig attraktiva för sina kunder?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Med bankernas tidigare maktställning och den nu skiftande affärsmarknaden 
behöver bank- och försäkringsföretagen arbeta mer innovativt än tidigare då 
utvecklingen mer och mer liknar de offensiva arbetssätten som den producerande 
och tillverkande industrin ägnar sig åt [4].  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är därför att skapa en bredare uppfattning av hur finansiella 
tjänsteföretag effektivare utvecklar sig samt stärker sin affärs- och 
verksamhetsutveckling genom att utgå ifrån kundnytta och kundvärde samt hur 
dessa parametrar är centrala i arbete för att leverera träffsäker service och 
uppskattade tjänster. 

 

Därmed är studiens frågeställningar: 

 
1. Hur ser företagskunders behovsbild ut vid val av bank och 

försäkringsleverantör. 
 

2. Hur kan de interna processerna effektiviseras i syfte att leverera mer 
träffsäkra tjänster genom att bättre förstå kundens behov. 

 

 

Bank & Försäkring Företagskunder

Figur 1, Bank- och försäkringsföretag samt företagskunder som delmängder 
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1.4 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till att undersöka Länsförsäkringar Jönköpings (LFJ) arbete 
mot företagskunder. De som i studien benämns som företagskunder behöver inte 
vara nuvarande kunder hos Länsförsäkringar utan endast en näringsidkare som 
uppfyller urvalskraven som beskrivs i avsnitt 3.4.  

Studien kommer endast ta hänsyn till avdelningarna Företagsbank och Försäkring 
företag. Studien kommer inte att ta hänsyn till avdelningarna Liv och Pension eller 
Fastighetsförmedling. 

LFJ är ett av 23 stycken fristående och kundägda bolag som ingår i 
Länsförsäkringsgruppen. LFJ är avgränsade till att behandla kunder och ärenden 
inom Jönköpings Län och därmed är även så studien avgränsad till LFJ som bolag 
samt undersökningsgruppen av företag som är verksamma och baserade inom 
Jönköpings Län. Studien kommer inte att ta hänsyn till andra aktörer inom samma 
bransch.  

Senare i rapporten under rubriken Metod kommer ett urval att göras med avseende 
företagskundernas storlek och omsättning. Studien kommer inte att göra urval 
baserat på den specifika verksamheten företaget bedriver utan endast fokusera på 
målgruppen inom ramarna för Urvalskriterierna. 
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1.5 Disposition 
 

 

Figur 2, Disposition 

Metod

Teoretiskt 
ramverk

Nuläges-
beskrivning

Analys

Diskussion 

Kapitel 2
Kapitel två presenterar och redovisar det teoretiska ramverk som studien 
bygger på. Tidigare forskning sätter grunden för analysdelen i studien. 

Kapitel 3
Kapitel tre förklarar studiens genomförande och vetenskapliga 
tillvägagångssätt.  

Kapitel 4
Kapitel fyra är studiens resultatdel som beskriver fallföretagets nuläge utifrån 
insamlade data.

Kapitel 5
Kapitel fem är kapitlet där nuläget analyseras utifrån tidigare forskning och 
teoretiskt ramverk. 

Kapitel 6
Kapitel sex består av diskussioner kring resultat och metod samt validitet och 
reliabilitet.  

Slutsatser

Kapitel 7
Kapitel sju redovisar slutsatser efter genomförd studie, samt förslag på vidare 
forskning.    
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2  Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att analysera resultatet 
av de frågeställningar som formulerats. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen beskrivs följande teorier 
i ramverket, se Figur 3, fråga 1. Beskrivning och definition av begreppen kundvärde 
och kundnytta. Kundbehov och skillnaden mellan explicita och implicita 
kundbehov.  

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen beskrivs följande teorier 
i ramverket, se Figur 3, fråga 2. Verksamhetsstrukturer och skillnaden mellan 
projekt och process. Verksamhetsutveckling samt Offensiv kvalitetsutveckling. 
Grundläggande definitioner av bank och försäkring.  

 

Figur 3, Koppling mellan teoretisk bakgrund och frågeställningar 

Teoretisk grund:
• Kundvärde
• Kundnytta
• Kundbehov
• Kvalitétsdimensioner  

Fråga 1
Hur ser företagskunders behovsbild ut vid val av bank och 

försäkringsleverantör? 

Teoretisk grund:
• Verksamhetsstruktur
• Verksamhetsutveckling
• Offensiv kvalitetsutveckling
• Bank och försäkring

Fråga 2
Hur kan de interna processerna effektiviseras i syfte att 

leverera mer träffsäkra tjänster genom att förstå sin kund 
bättre?
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2.2 Kundfokus 

2.2.1 Kundvärde 
I boken ”Innovation och Affärsutveckling – Baserat på kundnytta, problem och värde”, Bengt 
Karlöf definierar författaren termen kundvärde som relationen mellan upplevd 
nytta och pris. Värdet utgår ifrån nyttan (eller kvaliteten) som kunden upplever sig 
få ut av sitt köp kontra priset för detta. Detta är även mycket personligt kopplat till 
kunden och dennes enskilda behov. Karlöf beskriver en parallell som ursprungligen 
myntades av en tysk jurist och ekonom vid namn Hermann Heinrich Gossen, som 
skrev i sin bok ”Entwiklungder Gesetze des menschliches Wrkehrs” om en törstig 
ökenvandrare som är villig att byta bort en hel påse med diamanter för en liter 
vatten. Vanligtvis hade diamanterna ansetts att ha ett mycket högre värde än vattnet 
men med utgångspunkt ur ökenvandrarens behov överstiger vattnet diamanternas 
värde. Värde är sålunda ingenting absolut utan i högsta grad relativt.   

Karlöf skriver även att kundvärde är utgångspunkten för all verksamhet. Att skapa 
ett värde som är högre än kostnaden för att skapa detta värde. Författaren menar 
att essensen genomsyrar all organiserad verksamhet och att det är på detta sätt man 
attraherar kunder. Vidare beskrivs begreppet som en algoritm, en relation mellan 
två storheter som inte mäts i samma skalor. Inom konsumentvarubranschen ligger 
kundnyttan (eller den upplevda kvaliteten) ofta i betraktarens ögon, som sagt, 
bedömningarna är subjektiva och ofta relaterade till svårmätbara känslomässiga 
förnimmelser. Inom business to business går däremot värdet ofta att fastställa i 
ekonomiska termer – dock inte alltid [6].  

2.2.2 Kundnytta 
Kundnyttan definieras som det värde en produkt eller tjänst skapar åt en kund. 
Värdet skapas genom att varan eller tjänsten bidrar med något till kunden. Om 
kundnyttan till en kopp kaffe skulle beskrivas skulle det kunna vara att kaffet värmer 
kunden då denne är kall eller att kunden upplever att hon blir mer produktiv efter 
att kaffet konsumerats, hon uppfattar sig själv som mer skärpt eller snabbtänkt etc. 
Kunden har då erhållit ett utökat värde kopplat till produkten eller tjänsten mer än 
endast produktkvaliteten i förhållandet till priset. Karlöf citerar även den 
österrikiske managementkonsulten och författaren, Peter Drucker, då han beskriver 
nyttans värde kopplat till tjänsten eller produkten: 

”Det som kunder väljer att köpa och bedömer vara av värde är aldrig en produkt. 
Det är alltid nyttan, dvs. vad produkten eller tjänsten gör för kunden” – Peter Drucker 
[6] 
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Karlöf beskriver även vikten av att identifiera kundnyttan för att kunna strukturera 
affärsutvecklingen och identifiera otillfredsställda nyttor med utgångspunkt ur den 
nedan illustrerade segmenteringsmatrisen, kundnyttomatrisen.  

2.3 Kundbehov 

2.3.1 Explicit kundbehov 
Det explicita kundbehovet definieras av Karlöf som den informationen och det 
behovet som kunderna är medvetna om och kan artikulera. Denna typ av 
information är viktigt för såväl marknadskommunikation som för service- och 
produktförbättringar. Den explicita kundinformationen beskrivs som den självklara 
hemläxan [6].  

2.3.2 Implicit kundbehov 
Om man däremot eftersträvar nya lösningar och har ambitionen att utveckla 
kundernas möjligheter att bli tillfredsställda behöver man fokusera på det Karlöf 
omnämner som implicit kundbehov. Detta är den informationen om kundens 
behov som kunden själv inte ännu har uttryckligen identifierat. Detta område ligger 
till grund för en lyckad innovationsprocess. Om ett företag kan förstå sin kund och 
dennes bakomliggande behov till en produkt eller tjänst till en viss utsträckning kan 
företaget identifiera möjligheter och utveckla sina produkter eller tjänster för att 
tillfredsställa kunden i denna underbetjänta marknad [6].  

Utveckla produkter och tjänster som 
hjälper kunderna med nyttor som man 

önskar outsourca.

Utveckla produkter och tjänster som 
hjälper nya kunder att utföra nyttor som 

ingen idag levererar.

Utveckla produkter och tjänster som
skapar bättre nyttor för kunder.

Utveckla produkter och tjänster som ger 
nya kunder bättre nytta. 

N
ya

 n
yt

to
r

Kä
nd

a
ny

tt
or

Befintliga kunder Nya kunder

Kundnyttomatrisen

Figur 4, Kundnyttomatrisen [6] 
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2.4 Kvalitetsdimensioner på en tjänst 
Allt större del av Sveriges BNP består idag av tjänster. Kunder är inte alltid 
intresserade av att köpa en produkt utan istället en lösning på ett problem. Till 
exempel kunden som inte köper en bil utan transport. Eller industriföretaget som 
inte längre säljer produkter utan lösningar och kunskap. Utvecklingen har bidragit 
till att intresset för tjänstekvalitet har ökat kraftigt samtidigt som det finns vissa 
svårigheter kopplat till tjänstekvalitet. Enligt Bergman och Klefsjö (2012) finns 
några skillnader mellan varor och tjänster som brukar framhävas:  

• Tjänster är inte lika konkreta som varor och det kan därför vara svårt att 
förklara, specificera och mäta innehållet i en tjänst.  

• Kunden deltar ofta själv aktivt i att skapa tjänsten 

• Tjänsten ”konsumeras” ofta samtidigt med att den skapas vilket också 
innebär att tjänsten inte kan lagras eller transporteras.  

• Kunden blir inte ägare av någonting fysiskt efter det att tjänsten levererats.  

• Tjänster består av aktiviteter och processer och kan därför inte testas eller 
prövas av kunden innan köpet.  

• Tjänster består ofta av ett system av deltjänster. Kunden värderar dock 
helheten och inte de enskilda deltjänsterna.  

 

Kvalitetsdimensioner på en tjänst är till stor del sammankopplat med förtroendet 
som kunden har till varumärket eller företaget som levererar tjänsten. Men precis 
som kvalitetsdimensioner på en vara är det själva innehållet i tjänsten som är viktig 
och om innehållet motsvarar eller överträffar kundens förväntningar [7]. Exempel 
på några dimensioner på en tjänst som tillsammans skapar tjänstekvalitet är följande:  

• Pålitlighet 

• Trovärdighet 

• Tillgänglighet 

• Kommunikationsförmåga 

• Tjänstvillighet 

• Artighet 

• Inlevelseförmåga 

• Omgivning 
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2.5 Verksamhetsstrukturer 
Det kan ibland finnas olika uppfattningar om vad som menas med ett projekt eller 
en process. Vad är det som skiljer arbetssätten och när bör man tillämpa de olika 
arbetssätten? I detta delkapitel förklaras skillnaderna mellan 
verksamhetsstrukturerna. 

2.5.1 Projekt 
Det finns flera olika kategorier av projekt. Projekten kategoriseras efter olika 
egenskaper som resurser, tidsramar och karaktär, men det som skiljer dem åt är 
målet med projektet. Vad vill man ha ut som ett resultat efter genomfört projekt. 
Enligt Sven Eklunds bok ”Arbeta i Projekt – individen, gruppen, ledaren” är 
utgångspunkten i ett projekt att det finns en gemensam uppgift att utföra. Ett 
projekt har även en tydlig början och ett slut samt är unikt på så vis att det 
genomförs bara en gång [8].  

2.5.2 Process 
Till skillnad från ett projekt har en process inte en tänkt början eller ett slut. En 
process är tänkt att fortskrida med tiden och skulle kunna översättas till ordet 
bearbetning. I en process finns en input och en output. Det innebär att en input går 
in i en process, bearbetas för att bli något nytt i form av en output. En process kan 
tillämpas i många olika sammanhang som till exempel vid tillverkning, juridiska 
processer, tjänster, kommunikation, affärsprocesser för att nämna några. I syfte att 
tillfredsställa ett kundbehov används återkommande och sammanlänkade 
aktiviteter. Dessa sammanlänkade aktiviteter det man kallar för 
organisationsprocess eller verksamhetsprocess [8].  

2.6 Verksamhetsutveckling 
Verksamhetsutveckling är ett relativt nytt begrepp som tagit större och större plats 
i folkmun och i professionella sammanhang. Det har vuxit fram ur det som tidigare 
benämnts som kvalitet och totalkvalitet. Totalkvalitet har använts till kvalitetsarbetet 
som bedrivits och innefattat allt och alla i verksamheten. Detta begrepp har dock 
senare kommit att skapa mindre positiva associationer hos många då det upplevts 
som byråkratiskt, tungrott, innehållslöst, etc. Det har därför idag blivit mer vanligt 
att man använder sig av begreppet verksamhetsutveckling [5].  

2.6.1 Offensiv kvalitetsutveckling (TQM)   
Det finns många kända definitioner av begreppet kvalitet. En som sätter kunden i 
fokus och som är lätt att förstå är definitionen av Bergman och Klefsjö: 

”Kvalitet på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa 
kundernas behov och förväntningar.”  – Bergman och Klefsjö [7] 
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Definitionen passar bra med värderingarna i Offensiv Kvalitetsutveckling eller även 
kallat Total Quality Management (TQM). Offensiv Kvalitetsutveckling är ett 
ledningssystem bestående av värderingar, arbetssätt och verktyg med målet att skapa 
ökad kundtillfredsställelse med lägre resursåtgång. En mycket viktig del i TQM är 
det engagerade ledarskapet. Ledarskapet sätter grunden för kvalitetsarbetet. Om 
företagsledare inte engagerar sig i kvalitet och förbättringsarbete kommer inte heller 
medarbetare göra det. Joseph Juran uttryckte det så: “To my knowledge, no 
company has attained world-class quality without upper management leadership”. 
Figur 5 illustrerar Offensiv Kvalitetsutveckling kärna och värderingar.  

 

2.6.1.1 Sätt kunden i centrum 

Att sätta kunden i centrum innebär att leverera en kvalitet som möter och 
överträffar kundens förväntningar. Att förstå vad kunden vill ha är inte alltid så 
enkelt. Ofta vet kunden inte själv vad de vill ha förens produkt eller tjänsten möter 
deras förväntningar. Därför behöver företagen identifiera sina kunder och kartlägga 
deras behov och förväntningar. Den informationen behöver därefter finnas med 
som ett perspektiv i strategin och affärsidén, men även i förbättringsarbetet och det 
operativa arbetet. I en grupp med missnöjda kunder är det bara ett fåtal som faktiskt 
påpekar sitt missnöje till företaget. Det kan leda till ett stort mörkertal missnöjda 
kunder som sedan sprider sitt missnöje till vänner och bekanta. Därför är det av 
största vikt att fånga upp den informationen [7]. 

Arbeta med processer Arbeta ständigt med 
förbättringar

Skapa förutsättningar 
för delaktighetBasera beslut på fakta

Sätt kunderna i
centrum

Utveckla engagerat ledarskap

Figur 5, Värderingar och hörnstenar i Offensiv Kvalitetsutveckling [7] 
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2.6.1.2 Basera beslut på fakta 

Genom att basera beslut på fakta låter man inte slumpmässiga faktorer ha en 
avgörande roll. Fakta bör vara väl underbyggd och ha en förmåga att ta bort brus 
från beslutsunderlag. För att det ska lyckas behövs strukturerade data som går att 
analysera. Man behöver samla in och analysera från olika perspektiv och med hjälp 
av olika hjälpmedel på ett strukturerat sätt. I Offensiv Kvalitetsutveckling pratar 
man om de sju förbättringsverktygen och de sju ledningsverktygen. De sju 
förbättringsverktygen är olika diagram vars syfte är att strukturera och analysera 
numerisk information. Förutom datainsamling består de sju förbättringsverktygen 
av Styrdiagram, Paretodiagram, Histogram, Orsaks-verkan-diagram, Uppdelning 
och Sambandsdiagram. De sju ledningsverktygen skiljer sig lite från 
förbättringsverktygen på så sätt att deras huvudsakliga uppgift är att strukturera och 
analysera verbal information. De sju ledningsverktygen är Matrisdataanalys, 
Släktskapsdiagram, Träddiagram, Matrisdiagram, Processbeslutsdiagram, 
Pildiagram och Relationsdiagram [7].  
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2.6.1.3 Arbeta med processer 

Nästa hörnsten i TQM är arbetet med processer. En process kan beskrivas som 
sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden. En process har alltid en input 
som till exempel information eller material som sedan bearbetas till en output. Stora 
delar av organiserade verksamheter kan kallas för en samling processer eller ett 
nätverk av processer. Målet med olika typer av processer är att omvandla en input 
till en output med så låg resursåtgång som möjligt. I en organisation skiljer man ofta 
på olika processer utefter den kundgrupp processen skall skapa värde för. Generellt 
kan de delas in i tre typer av processer, Huvudprocesser, Ledningsprocesser och 
Stödprocesser, figur 6. Huvudprocesser har till uppgift att skapa värde för, och 
uppfylla externa kunders behov genom t.ex. produktutvecklingsprocesser, 
produktionsprocesser och distributionsprocesser. Dessa processer varierar 
beroende på vad det är för verksamhet företaget bedriver. Stödprocessers uppgift 
är att tillhandahålla interna delar av företaget med resurser. Stödprocessens kunder 
blir därför interna och kan tillhandahålla rekrytering, underhåll och information. 
Ledningsprocesser har precis som Stödprocesser, interna kunder. 
Ledningsprocesser beslutar organisationens mål och sätter upp strategier och 
förbättringar [7].  

Huvudprocesser

Ledningsprocesser

Stödprocesser

Kundbehov

Externa kunder

Figur 6, En organisations olika typer av processer  [7]. 
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2.6.1.4 Arbeta ständigt med förbättringar 

Nya produkter, tjänster och tekniska lösningar utvecklas kontinuerligt vilket skapar 
nya affärstillfällen men även förändrar marknader. Kunderna ändrar ständigt sina 
krav på kvalitet och efterfrågan förändras. Därför är det viktigt att ständigt arbeta 
med förbättringar. Inte bara förbättringar på produkter och tjänster, utan även 
processer. ”Den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra”. Ständiga 
förbättringar fyller inte bara ett syfte med att möta kundens behov, utan är viktigt 
för att minska kostnader inom verksamheten. Kostnader för brister i kvalitet kan 
uppgå till 10 % - 30 % av omsättningen. PDSA-cykeln är en modell som Deming 
presenterade i sin bok från 1993. Bokstäverna står för Plan-Do-Study-Act och 
illustreras i en cykel, se Figur 7. Syftet med PDSA-cykeln är att visuellt visa hur en 
organisation bör arbeta med förbättringar [7]. 

 

 

2.6.1.5 Skapa förutsättningar för delaktighet 

Kvalitet skapas inte av en person. Kvalitet är något ett helt företag måste sträva efter 
för att uppnå. Det viktigt att en organisation har samma syn på vad kvalitet innebär 
och att hela organisationen aktivt bidrar med sina kunskaper i förbättringsarbetet. 
Därför är ”skapa förutsättningar för delaktighet” en av hörnstenarna i Offensiv 
Kvalitetsutveckling. För att skapa förutsättningar för delaktighet bör man fokusera 
på tre områden, kommunikation, delegation och utbildning. Att skapa utrymme för 
en medarbetare att växa och utvecklas med ansvar resulterar i yrkesstolthet och 
förbättrat resultat. Den onda och den goda cirkeln symboliserar konsekvenser av 
detaljstyrning kontra delegation och ökat förtroende. En så enkel sak som att tro på 
medarbetares kapacitet och stimulera personlig utveckling är en förutsättning för att 
nå hög kvalitet [7].  

Do

StudyAct

Plan

Figur 7, Förbättringscykeln PDSA  [7]. 
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2.7 Affärsområden 

2.7.1 Bank  
Enligt nationalencyklopedin kommer ordet bank från italienska banco, eller banca och 
betyder penningväxlarnas bord. En bank är ett företag som med regeringens 
tillstånd bedriver bank och finansieringsverksamhet. Det innebär att företaget kan 
ta emot inlåning av pengar från allmänheten samt låna och placera pengar från 
riksbanken. Det finns tre typer av banker som delas in i sparbanker, medlemsbanker 
och bankaktiebolag. De olika banktyperna regleras olika i särskilda lagar [9].  

2.7.2 Försäkring 
En försäkring är ett avtal mellan men försäkringsgivare och en försäkringstagare där 
försäkringsgivaren förbinder sig att mot en avgift, ge försäkringstagaren ersättning 
om en särskild händelse inträffar. Till exempel brand, personskada, sakskada, 
ekonomisk förlust, med mera [10].  

 

Kontroller 
och 

detaljstyrning

Anställda 
tappar 

motivationen
Försämrade 

resultat

Ledningen 
saknar 

förtroende

Delegering av 
ansvar och 

befogenheter

Anställda blir 
motiverade

Förbättrade 
resultat

Ledningen 
har 

förtroende

Den onda cirkeln Den goda cirkeln

Figur 8, Den onda och goda cirkeln [7]. 
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3 Metod  
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt med 
referenser. Kapitlet avslutas med en beskrivning av metodens genomförande. 

3.1 Förstudie 
När speciell kunskap saknas för att formulera en problembeskrivning, kan en 
förstudie genomföras. Det kan vara kunskap som är svår att hämta genom litteratur 
och kan därför hämtas genom t.ex. intervju [11]. För att identifiera lämpligt 
undersökningsområde beslutade författarna tillsammans med LFJ att genomföra en 
förstudie. Förstudien bestod av två delar. Ett besök hos två innesäljare på 
försäkringssidan samt ett besök hos en banktjänsteman på företagsbanken. Syftet 
med besöken hos de olika avdelningarna var att skapa en inledande uppfattning om 
de nuvarande arbetssätten, processerna och kundrelationerna.  

3.2 Ansats 
Studien är en kvalitativ fallstudie där datainsamlingen inhämtas med hjälp av 
intervjuer. Metoden valdes för att möjliggöra att studien fokuserar på ett 
helhetsperspektiv av en organisation och dess processer. [11] 

Fallstudie som metod används när syftet med studien är att undersöka en individ, 
en mindre avgränsad grupp, en organisation eller en specifik situation. Fallstudier är 
ofta kvalitativa, vilket betyder beskrivningar och tolkningar med ord. En kvalitativ 
undersökning ger en djupare förståelse och mening. I boken Introduktion till 
forskningsmetodik berättar författaren Judith Bell om hur fallstudier kan kritiseras på 
grund av ett antal nackdelar. Vanlig kritik som fallstudier får är att de presenterar 
snedvridna resultat och att viss information är svår att kontrollera. Därför blir 
struktur och öppet redovisade viktigt i undersökningen. En annan egenskap som 
kan ifrågasättas är värdet av fallstudien eftersom resultatet inte kan generaliseras. 
Därför kan det vara bättre att använda termen relaterbarhet istället för 
generaliserbarhet när man genomför en fallstudie. Studiens undersökningsområde 
skall därför vara lätt att förstå samt enkelt att relatera till [12].  

3.3 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Figur visar kopplingen mellan frågeställningarna och den tillhörande 
datainsamlingsteknik som använts för att besvara frågorna. Insamlingen har skett i 
kronologisk ordning med början i fråga 1 för att sedan gå vidare med insamling till 
fråga 2. Detta för att först skapa en bild av kundernas sida för att sedan förstå hur 
insamlingen till fråga 2 bäst skulle genomföras. I Figur 9 presenteras helhetsbilden 
av metoden samt hur författarna har arbetat med datainsamling för att i så stor grad 
som möjligt fånga helheten i fallstudien.  
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För att besvara frågeställning 1 har det genomförts intervjuer med företagskunder. 
Dessa intervjuer har haft samma intervjuunderlag i syfte att möjliggöra jämförelse i 
analys av data. Intervjuerna har delats upp i två delar där första delen består av 
frisvarsfrågor kring kundernas behovsbild och andra delen av graderingsfrågor. 
Djupare beskrivning och redogörelse för genomförandet redovisas senare i 
rapporten.  

För att besvara frågeställning 2 har författarna genomfört intervjuer med 
nyckelpersoner inom LFJ. Data från intervjuerna kring frågeställning 2 har sedan 
analyserats och jämförts med passande metoder och arbetssätt utifrån litteratur. 

3.4 Urval 
En del av syftet med undersökningen är att utöka kunskapen om tomrummet” 
mellan populationen Bank och Försäkring, kontra Företagskunder, se figur 1. Som 
tidigare nämns kan dessa delas in i två separata grupper eller även kallat 
populationer. I populationen Bank och Försäkring ingår företag som bedriver både 
bank och försäkringsverksamhet inom samma bolag och som har en avdelning som 
arbetar specifikt mot företag som kundgrupp. I den andra populationen, som i 
denna rapport kallas Företagskunder, ingår företag som är målgrupp för Bank- och 
Försäkringspopulationens produktutbud. Urvalet från Bank- och 
Försäkringspopulationen är i denna studie LFJ.  

3.4.1 Länsförsäkringar Jönköping 
Urvalet av intervjuobjekt från LFJ baserades på vilka individer inom företaget som 
författarna bedömde ha bäst insikt i strategiska frågor, samt kunskap om specifik 
avdelning. Urvalet av intervjuobjekt blev därför individer med chefsposition från 
olika avdelningar. 

Figur 9, Koppling mellan frågeställningar och metod 

Intervjuer med företagskunder
• Frisvarsfrågor med hög grad av standardisering

Fråga 1
Hur ser företagskunders behovsbild ut vid val av bank och 

försäkringsleverantör? 

Intervjuer med Länsförsäkringar
• Frisvarsfrågor med hög grad av strukturering

Fråga 2
Hur kan de interna processerna effektiviseras i syfte att 

leverera mer träffsäkra tjänster genom att förstå sin kund 
bättre?
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3.4.2 Företagskunder 
Urvalet av intervjuobjekt från företagskunder gjordes enligt följande kriterier: 
Företagen skall ha en omsättning mellan 10 och 80 miljoner SEK per år. Företagen 
skall ha sin huvudverksamhet belägen inom Jönköpings län. Företagen behöver ej 
vara nuvarande kund hos LFJ. Ingen bedömning har heller gjorts utifrån företagens 
branscher. 

3.5 Datainsamling 

3.5.1 Intervjuer 
Intervjuer med populationen Företagskunder genomförs via telefon. Samtalen 
inleds med en presentation och bakgrundsbeskrivning av studien och dess innehåll. 
Därefter förklarar intervjuaren att intervjun är konfidentiell, vilket innebär att 
intervjuaren känner till intervjuobjektets identitet men kommer inte att presentera 
honom eller henne i studien, inte heller det företag individen representerar [11]. 
Därmed blir intervjuobjektets identitet hemlig. När syftet och bakgrunden till 
intervjun är redovisad ges möjlighet för intervjuobjektet att godkänna eller neka 
intervjun. Möjlighet att få frågorna via email presenteras också som ett alternativ. 

3.5.2 Frågeställning 1 
För att svara på frågeställning 1, behövs en hög grad av standardisering i 
datainsamlingen. Det innebär att datainsamlingen sker på ett likadant sätt i alla 
intervjuer. Man kan säga att ordningen på frågeställningarna i intervjuer sker i 
samma ordningsföljd. Detta för att på ett enkelt sätt kunna jämföra och analysera 
svaren [11]. Figur 10 visar exempel på enkäter och intervjuer med hög, respektive 
låg grad av standardisering och strukturering. figuren visar även i inringade fält vilka 
rutor som berörs av datainsamlingen till frågeställning 1. 

 

Enkät med fasta svarsalternativ Enkät eller intervju med öppna frågor 
som ställs i en viss ordning 

Fokuserande intervjuer utan hänsyn till 
frågeställningars ordning   Journalistiska intervjuer

Låg grad av struktureringHög grad av strukturering

Hög grad av standardisering

Låg grad av standardisering

Figur 10, Exempel på hög och låg grad av standardisering och strukturering med 
markering av frågeställning 1, [11] 
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3.5.2.1 Standardiserad intervju 

Standardiserad intervju används för att möjliggöra analys av populationen 
Företagskunders uppfattning om kundnytta och kundvärde. Begreppen kundnytta 
och kundvärde kan vara svåra att skilja på. Därför har författarna valt att 
standardisera intervjuerna till populationen Företagskunder i syfte att minska 
eventuella missförstånd och olikheter i uppfattning om dessa två begrepp. Sedan 
har standardiserad intervju även nyttjats för att måla upp det som i frågeställningen 
kallar för behovsbild.  

 

3.5.3 Frågeställning 2 
För att besvara frågeställning 2 behövs en annan infallsvinkel vid intervjuer. Denna 
gång är ordningen på frågorna av mindre vikt men fokus på ämnet vitalt. Därför är 
det viktigt med hög grad av strukturering för att fånga upp viktiga svar men även 
hålla sig till ämnet under intervjutillfällen [11]. I Figur 11 är det markerat vilken typ 
av strukturering och standardisering som styr inhämtning till frågeställning 2.  

 

 

3.5.3.1 Strukturerad intervju 

Strukturerad intervju används för att öka kunskapen om nuvarande processer och 
förbättringsområden. Intervjun är strukturerad eftersom målet med intervjun är att 
göra ett djupdyk i det interna arbetet med kundförståelse. Man kan säga att 
intervjuobjektet har möjlighet att välja sina svar och ordning på frågorna fritt, så 
länge fokus på ämnet upprätthålls. För att förtydliga, genomförs strukturerad 
intervju endast med populationen Bank och Försäkring.  

Enkät med fasta svarsalternativ Enkät eller intervju med öppna frågor 
som ställs i en viss ordning 

Fokuserande intervjuer utan hänsyn till 
frågeställningars ordning   Journalistiska intervjuer

Låg grad av struktureringHög grad av strukturering

Hög grad av standardisering

Låg grad av standardisering

Figur 11, Exempel på hög och låg grad av standardisering och strukturering med 
markering av frågeställning 2, [11] 
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3.5.4 Litteratur 
För att stötta och utvärdera studiens teorier har relevant litteratur studerats. I 
Teoretiskt ramverk ges en beskrivning och förklaring av den ingående litteraturen 
och den teoretiska grund som studien byggs på. Litterär anknytning ökar validiteten 
till en studie och har därför använts i syfte att stötta förda resonemang av 
författarnas hypoteser. 
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3.6 Genomförande 

3.6.1 Frågeställning 1 
För att besvara frågeställning 1 har, som beskrivet i avsnitt 3.5.1., standardiserade 
intervjuer utförts med företagskunder enligt de avgränsningar som beskrivs i avsnitt 
1.4. Intervjuerna har genomförts i syfte att skapa en förståelse för kundernas 
behovsbild och värderingar kring val av bank och försäkring. I förlängningen syftar 
denna del till att förstå vilka områden företagen bör belysa för att tillfredsställa 
kunden. 

Intervjuerna har genomförts i två steg där den första delen bestod av frisvarsfrågor 
där syftet varit att identifiera behovsbilden med utgångpunkt ur kundvärde och 
kundnytta. Den andra delen har varit uppbyggd på ett antal attribut som 
intervjupersonen har fått ge sin åsikt på och diskutera kring. 

3.6.1.1 Del 1 

I den första delen av intervjun har intervjupersonerna fått svara på fem frågor kring 
hur deras organisation eller företag resonerar och tänker kring valet av bank och 
försäkring. Dessa frågor har grundat sig i: 

• Nuvarande urvalsprocess 

• Avgörande faktor till val 

• Bank/försäkringsföretagets förståelse för dig som kund 

• Fördel med nuvarande val 

• Nackdel med nuvarande val 

Frågorna syftar till att skapa en förståelse hur aktivt företaget arbetar med frågor 
kring bank och försäkring men även för att förstå hur de upplever sin nuvarande 
situation. Detta för att identifiera vad de kräver av en leverantör men även vad de 
önskar.  

3.6.1.2 Del 2 

I den andra delen av intervjun har kunden fått bedöma och diskutera kring ett antal 
attribut angående kvalitetsdimensionerna på en tjänst. Syftet med denna delen har 
varit att skapa en tydligare bild av vad kunderna faktiskt uppskattar med de olika 
attributen och hur viktiga respektive attribut anses vid val. De attribut som 
diskuteras grundar sig i kvalitetsdimensionerna på en tjänst, som beskrivs i avsnitt 
2.4. Med utgångspunkt i kvalitetsdimensionerna har författarna formulerat om dessa 
i syfte att nå relevanta kärnämnen kopplade till fallföretagets verksamhet. Attributen 
har därför resulterat i: 

• Tillgänglighet  

• Servicenivå  
• Trygghet 
• Kostnad 
• Digitala plattformar  
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• Produktutbud 
• Varumärket 

 

3.6.2 Frågeställning 2  
För att besvara frågeställning 2 har intervjuer utförts med relevanta personer inom 
LFJ. Som beskrivet i avsnitt 3.4.1, har detta varit personer med god insikt i 
verksamheten. Intervjuerna har varit kopplade till företagets nuvarande processer 
och arbetssätt kring hur företaget mest effektivt utvecklar sin verksamhet i syfte att 
leverera träffsäkra tjänster genom att förstå sin kund.  

Frågorna, som går att se i Kap 9, har bland annat behandlat hur dagens interna 
processer ser ut och hur intervjupersonerna ser på situationen att branschen är 
under förändring för att skapa en uppfattning av den rådande situationen. Frågorna 
har även belyst hur fallföretaget arbetar för att identifiera kundbehov samt hur 
intern kunskap samlas upp. Detta i syfte att förstå i vilken utsträckning och hur 
aktivt företaget arbetar med att förstå kundnytta och kunna skapa kundvärde. 
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4 Nulägesbeskrivning 
Kapitlet ger en beskrivning av rådande förhållanden kopplade till problembeskrivningen och 
frågeställningarna. 

4.1 Fallföretaget 
Studiens fallföretag är ett av 23 lokala länsbolag ingående i Länsbolagsgruppen. 
Dessa 23 länsbolag är gemensamma ägare av servicebolaget Länsförsäkringar AB 
(LFAB). Under servicebolagets organisation finns ett större antal andra bolag som 
levererar bland annat service och produktutveckling till resterande länsbolag, se 
Figur 12. Samtliga länsbolag är kundägda vilket ger dem möjligheten att dela ut 
avkastningen till sina kunder.  

 

 

 

Figur 12, Länsförsäkringars 23 lokala länsbolag och Länsförsäkringar AB:s gemensamma 
funktioner 
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4.2 Nulägesbeskrivning frågeställning 1 
Frågeställning 1 har utförts i syfte skapa en insikt i företagskunders behovsbild vid 
val av bank och försäkring, samt i förlängningen förstå vad kunderna efterfrågar 
hos en tjänst.   

4.2.1 Del 1 
Resultatet av intervjuerna visar generellt att någon utpräglad urvalsprocess eller 
struktur över utvärdering av det befintliga bank- och försäkringserbjudandet i 
dagsläget inte existerar hos intervjupersonernas företag. Det beskrivs att 
ekonomiskt sett är det inte försvarbart för företag med den omsättningen inom de 
ramarna som studien behandlat och som beskrivs i Avgränsningar att avsätta 
resurser för att utvärdera ett bank- eller försäkringserbjudandet kontinuerligt. Då de 
intervjuade personerna har haft en företagsledande roll eller en position med 
ekonomiskt ansvar och även där de själva har varit ansvariga för val av bank och 
försäkring har samtliga svarat att medvetenheten givetvis finns kring att de ska ha 
ett erbjudande som är marknadsmässigt konkurrenskraftigt erbjudande men att 
tiden inte finns i vardagen till att utvärdera erbjudandet. En prismedvetenhet och 
kritiskt granskande av marknaden finns alltså kring erbjudandet men att avsätta 
några större resurser än den generella medvetenheten de besitter anser ingen av de 
intervjuade vara försvarbart.  

Till ovanstående argument kring urvalsprocessen återkommer istället ofta fokus på 
tryggheten istället för priskonkurrensen. De intervjuade påpekar att de värdesätter 
högre en lojal relation och ett tryggt och fungerande system gentemot det lägsta 
priset i form av premiepris eller låneräntan. Det beskrivs att en banktjänst i form av 
möjligheten att betala ut löner är av ytterst vikt och det krävs att denna tjänst 
fungerar felfritt för att kunna säkerställa tryggheten i att den egna verksamheten 
fortlöper utan störningar.  
När intervjupersonerna har frågats om vad avgörande faktorn varit till val av 
leverantör har det även där återkommande varit tryggheten i tjänsten och 
förtroendet till företaget som varit överlägset avgörande. ”Precis som jag gör affärer 
med mina kunder och vill att de ska vara återkommande, vill jag vara lojal mot min 
bank, förutsatt att affären och samarbetet sköts väl.” Säger en VD/ägare kring den 
nuvarande relationen till sin bankleverantör. Det är tryggheten till att kunna bedriva 
den egna verksamheten samt att ha ett förtroende till att leverantörsföretaget agerar 
ansvarsfullt med de ansvarsområden de blivit förlitade med.  
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Vidare har intervjupersonerna blivit tillfrågade om det finns något i den nuvarande 
relationen eller tjänsten som de är eller har varit missnöjda med. Där skiljer sig 
svaren en aning beroende på situationen men den gemensamma inställningen är att 
det finns en tendens att bli bortglömd som en medelstor företagare i en större 
finansiell organisation som hos ett bank- eller försäkringsföretag. En av de 
intervjuade berättar om då denne vid ett tillfälle upptäckte att premiepriset på 
försäkring hade sänkts för nya försäkringstagare hos företaget men att detta inte 
hade ändrats på den egnes premiepris. Han menade att om försäkringsföretaget 
hade värnat om sina kunder och speciellt om de som haft en långvarig relation hos 
dem skulle de ha sänkt premiepriset för honom också. Nu fick han själv ringa och 
aktivt omförhandla sin premie för att endast få samma pris som nya låntagare. Detta 
kostade företagaren tid och pengar samt att han kände sig mindre uppskattad av sin 
försäkringsman och tappade därmed förtroendet för att de arbetade för att ge 
honom de bästa förutsättningarna. Detta menade han var en situation då han ansåg 
att de kunde ansträngt sig lite mer och sänk hans premiepris också då han hade 
uppskattat detta, nu istället skapades en misstro till organisationen och i detta fallet 
tappade de en medelstor företagskund då företagaren bytte försäkringsleverantör. 

4.2.2 Del 2 
Som beskrivet i avsnitt 3.6.1.2, tas i den andra delen av intervjun upp ett antal 
attribut kopplade till kvalitetsdimensionerna på en tjänst. Även här landar svaren i 
en tämligen samlad syn på saken vilket har bidragit till ett slags bekräftande av 
ovanstående resonemang från Del 2.  Intervjupersonerna berättar att tillgängligheten 
på en tjänst, där det i detta fall handlar om fysisk tillgänglighet genom kontorets 
placering samt öppettider, i många fall är av mindre betydelse för dem då deras tid 
är kostsam och tjänsten anses ineffektiv om kontoret måste besökas. Det finns dock 
en trygghet i att ha en viss kännedom om personalen och de anställda på kontoret i 
syfte att få en personligare kontakt till sin bank- eller försäkringsman. Detta genom 
möjligheten att se ett ansikte på den man gör affärer och sluter avtal med. Det 
beskrivs dock att detta fysiska möte inte är nödvändigt varje gång utan då relationen 
har byggt en grund och manifesterats är det i många fall betydligt smidigare att lösa 
ärenden via telefon eller internet. Återigen påvisas det att det är förtroendet och 
tryggheten som är det viktiga i relationen till sin leverantör.  

Vid diskussion kring flertalet av attributen så kommer kostnadsaspekten på tal då 
man viktar exempelvis fysisk tillgänglighet mot kostnad, att det inte får kosta 
betydligt mer än liknande tjänster för att det ska finnas god tillgänglighet till ett 
lokalt kontor till exempel. De beskriver även att tryggheten kring att tjänsten utförs 
som den ska, i form av att betalfunktioner fungerar eller att försäkringsärenden 
hanteras korrekt, är en så central faktor i sammanhanget att det inte går att vikta 
mot en kostnadsbild utan ställs upp som ett skallkrav. 
Intervjupersonerna fick även frågan kring leverantörsföretagets varumärke och 
styrkan av varumärket. Här återkopplas även åsikterna kring ovanstående 
resonemang om tryggheten och att ett starkt varumärke kan anses som tryggt och 
säkert med utpräglade och driftsäkra datasystem samt finansiell säkerhet i bank- och 
försäkringsfrågor. Detta upplevs som pålitligt och tryggt menar merparten av de 
intervjuade.  
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En annan aspekt på styrkan av varumärket är att med ett starkt varumärke kommer 
ofta en stor organisation och därur grundar sig åsikterna att ett starkt och stort 
företag inte alltid måste vara det bästa då man lätt kan tappa den personliga 
kontakten och att processer kan vara mycket mer långdragna i form av långa 
väntetider i telefonköer, svårt att få kontakt med rätt person, opersonligt 
bemötande, etc. 

Då intervjupersonerna har fått svara på hur viktigt de tycker det är med en smidig 
och användarvänlig digital plattform har de belyst den som allt mer ökande relevant. 
De märker även de att det är bekvämt att sköta sina ärenden snabbt och smidigt 
över internet. ”Detta beteende har branschen snappat upp väl och de utvecklar 
smidiga applikationer som är lätta för alla att förstå” Säger ännu en företagsledare 
som själv har ekonomiskt ansvar för verksamheten. ”Att kunna godkänna fakturor 
och smidigt skicka ut löner med Mobilt Bank ID underlättar verkligen min vardag” 
fortsätter han. 
Följdfrågan ställdes då till intervjupersonen om han kunde tro för 15 år sen att detta 
skulle vara sättet att smidigast uträtta ärenden och sköta delar av vardagsarbetet på. 
Han svarade att ”Förmodligen inte en tanke på att detta skulle underlätta min vardag 
på ett sådant sätt, för 15 år sen signerade jag fakturor och la dem i postlådan och 
tyckte då att det vara ett smidigt sätt.”  

4.3 Nulägesbeskrivning frågeställning 2 
För att besvara frågeställning 2 har, som beskrivet i avsnitt 3.5.2, strukturerade 
intervjuer utförts med berörda personer på undersökningsföretaget. Intervjuerna 
har bidragit till att skapa en uppfattning om undersökningsföretagets tankegångar 
och nuvarande arbetssätt kring att på ett aktivt sätt utveckla sin verksamhet för att 
skapa mer träffsäkra och attraktiva tjänster för kunden. 

4.3.1 Interna processer för utveckling av verksamheten 
De interna processer som i dagsläget finns bedrivs till största del på chefernas 
individuella initiativ. Uppfattningen är att det inte finns någon tydligt utpräglad 
struktur på lokal nivå för hur de planerar att bygga verksamhetens utveckling på 
längre sikt i frågor om att möta förändrade kundbeteende och behov. Goda resultat 
inom bolaget gör att företagen inte tvingas att drivas av samma starka, innovativa, 
framåtanda som t.ex. ett Start-up bolag tvingas att göra.  

På det lokala kontoret finns det emellertid mycket god och bred kompetens som 
sträcker sig över många olika områden. Detta gör att den generella uppfattningen 
av behoven och de signaler som plockas upp internt har en god och relevant 
verklighetsanknytning. Dock skulle den informationen behöva delas och följas upp 
på ett mer strukturerat sätt.  

I dagsläget håller cheferna och andra berörda personer från företaget veckomöten 
då man delar med sig av föregående veckas händelser och intryck och berättar om 
kommande veckas planerade aktiviteter. Detta för att skapa en förståelse för de 
arbeten som pågår på de olika avdelningarna. 
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Fallföretaget har mycket statiskt och information om kunder i olika segment och 
branscher. Det hjälper dem att söka information som kan vara intressant internt 
inom bolaget. Dock finns inga standardiserade metoder eller verktyg för att 
analysera informationen i ett utvecklingssyfte.  

Cheferna har numera fått mindre grupper de ansvarar över och omstruktureringen 
har även medfört att cheferna själva ska engageras aktivt i säljande aktiviteter. Detta 
för att bygga en närmre relation till avdelningen och därigenom korta 
informationsvägarna till den kunskapen som utesäljarna besitter. Chefernas aktiva 
deltagande i dagsarbetet syftar till att de själva ska bygga sina relationer på samma 
sätt som säljarna gör och även därigenom förstå organisationen och kunderna 
bättre.  

4.3.2 Identifiering av kundernas behov 
Affärsområdeschefen för företag och lantbruk förklarar att identifiering av kundens 
behov sker till stor del genom det gemensamma servicebolaget LFAB men också 
genom säljare på de lokala kontoren där kundkontakten är stor. Bolaget LFAB har 
till uppgift att produktutveckla och undersöka, och på så sätt hjälpa resterande 
länsbolag med resurser och information som endast finns på central nivå. En 
process kan börja med att ett kundbehov identifieras, därefter ger enskilt länsbolag, 
till exempel fallföretaget, uppdraget till servicebolaget att undersöka, 
produktutveckla eller riskbedöma nya affärsmöjligheter, för att slutligen resultera i 
en ny produkt.  

Det enskilda länsbolaget har resurser av innesäljare och utesäljare som har stor 
kontaktyta mot företagskunder. Denna kontaktyta är avgörande för identifiering av 
efterfrågan. Genom kundkontakten kan fallföretaget paketera egna produkter i syfte 
att passa den lokala efterfrågan.  

De lokala säljkontorens styrka ligger i den lokala kännedomen och anknytningen till 
området. Bland de intervjuade personerna på fallföretaget belyser samtliga vikten av 
att känna sitt område och att kunden känner förtroende i relationen med leverantör 
av både bank och försäkring. Detta nära samarbete bygger god förståelse för 
efterfrågan på produkter och tjänster och fallföretaget beskriver att de till stor del 
arbetar efter efterfrågan för att paketera tjänsterna på lämpligast sätt. 
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4.3.3 Branschens förändring  
Affärsområdeschefen företag och lantbruk, berättar om att branschen förändras 
och kommer att fortsätta förändras i framtiden. Det innebär ett behov av nya 
produkter och starka varumärken. Å ena sidan har Länsförsäkringar starka 
varumärken och gott förtroende hos sina kunden, å andra sidan finns många nya 
starka och innovativa företag som kan komma att förändra branschen hastigt. För 
att testa ”beredskapen” hos personalen berättar chefen för företag och lantbruk att 
han nyligen iscensatt ett fiktivt scenario för personalen i syfte att skapa en diskussion 
och tankeställare. I scenariot som iscensattes på eftermiddagen användes en fiktiv 
nyhetsposter med budskapet om att en mycket stor utländsk aktör bestämt sig för 
att etablerat sig på den svenska bank- och försäkringsmarknaden på kort tid. ”Detta 
är morgondagens löpsedel som precis ska gå i tryck, Hur möter vi detta?” Var frågan 
till personalen. Personalens respons och engagemang visade sig vara lägre än väntat 
då de uttryckt en viss nonchalans och lugn kring situationen.   

Intervjupersonerna från fallföretaget beskriver att det finns en medvetenhet om 
affärsmarknadens förändring och att nyligen uppkomna internetbaserade lösningar 
utgör ett hot för vad som tidigare ansågs vara en säker marknad för bankjättarna. 

I nuläget har fallföretaget en närhet till sina kunder som är uppskattad och unik. 
Genom lokal närhet och kännedom skapas trygghet för lantbruk och andra lokala 
företag. Med mycket erfarenhet av företagande har bolaget nyligen startat en 
podcast om företagsamhet. Podcasten heter ”Snacka om företagsamhet” och är 
tänkt att inspirera och hjälpa företag i länet att lyckas. Podcasten är ett av flera sätt 
som fallföretaget implementerat för att testa nya kommunikationskanaler som håller 
sig à jour med dagens, och morgondagens, kunder.  
Ytterligare en satsning som fallföretaget relativt nyligen startat är en 
mobilapplikation ämnad för företagskunder. Denna ska skapa närhet till kunderna 
där dagens kunder finns och fungera som ett enkelt sätt för kunderna att initiera 
kontakt med en banktjänsteman eller försäkringsrådgivare. 

4.3.4 Medarbetares delaktighet 
Internt inom bolaget finns en digital brevlåda som nyttjas för att ge medarbetare 
möjlighet att lyfta förbättringsförslag och idéer till ledningen. Ledningen går sedan 
igenom alla förslag en gång i månaden under ledningsmöten där idébrevlådan är en 
fast punkt i agendan. Medarbetare från företagsbanken, företagsförsäkring samt 
deltidsanställda har uttryckt att företaget har ett bra arbetsklimat där det är lätt att 
kommunicera mellan avdelningar, medarbetare och nivåer. Vidare har 
datainsamlingen inte givit fler svar på vilka sätt fallföretaget arbetar för att skapa 
utrymme för medarbetarnas delaktighet i förbättringsarbete. 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt teorin 
från det teoretiska ramverket genom analys. 

5.1 Frågeställning 1 
I undersökningarna till Del 1 belystes behovsbilden ur ett kundperspektiv genom 
intervjuer med företagskunder. Detta utfördes för att identifiera kundens Explicit 
kundbehov men också för att skapades en förståelse för deras Implicit kundbehov.  

Som tidigare beskrivet är explicit kundbehov det som kunden kan uttrycka och 
artikulera och implicit det behov som kunden inte uttryckligen identifierat utan 
bygger på ett djupare rotat behov. I Del 1ställdes intervjufrågorna sådana att de 
besvarade de explicita behoven med en senare Del 2 som mer kom att identifiera de 
implicita behoven genom att de fick bedöma och diskutera kring attributen 
kopplade till Kvalitetsdimensioner på en tjänst. Genom frågornas utformande och 
svarens karaktär syftade författarna till att urskilja vad kunderna uttryckte sig behöva 
och även vad de önskar att tjänsten skulle uppfylla. 

Som beskrivet i nulägesanalysen så beskriver en av intervjupersonerna att han 
upplevt ett missnöje då han upptäckt att premiepriset sänkts för nya 
försäkringstagare medan den egnes pris förblev oförändrat. Detta är ett exempel på 
då försäkringsföretaget skulle kunna ha fokuserat mer på de relationer de skapar 
med sina kunder istället för den ren prisfokusering. Som Holmström och Wikberg 
(2010) beskriver angående kundrelationer präglas de av tre betydande faktorer; 
Mervärde, förtroende och lojalitet [2]. I detta fall misslyckades företaget att skapa 
förtroendet och därigenom föll hela relationen. 

Studiens resultat och uppfattningen av kundernas åsikt visar att en uppskattning 
finns från kundernas sida att leverantörsföretaget arbetar innovativt för att 
tillfredsställa kunden så mycket som möjligt. Som beskrivet uppskattar mer parten 
av intervjupersonerna att det finns en användarvänlig digital plattform där bank- 
och försäkringsärenden kan uträttas smidigt. Som en av intervjupersonerna påpekar 
så kunde han inte tro att detta skulle vara sättet att uträtta arbete på för 15 år sedan. 
Detta tyder alltså på att företagen och branschen har sett ett ökat och mer 
digitaliserat beteende hos kunderna och innan kunderna själva uttryckligen 
efterfrågat en sådan tjänst har bankerna skapat detta för dem vilket resulterat i en 
uppskattad service och ett mervärde för kunden som snabbare och smidigare kan 
sköta arbetet i vardagen. De har alltså tagit kundbeteendet och analyserat detta för 
att identifiera ett implicit kundbehov som sedan resulterar i ökat kundvärde för 
användaren.  
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5.2 Frågeställning 2 

5.2.1 Interna processer för utveckling av verksamheten 
Precis som i Figur 6 börjar en affärsprocess med en input i form av ett kundbehov. 
I fallföretagets verksamhet är det till exempel när en kund behöver försäkra sin 
verksamhet eller när en annan kund vill möjliggöra expansion av sin verksamhet 
med hjälp av ett banklån eller förbättrade betaltjänster. Oavsett kundbehov är 
processerna sammanlänkade och i många fall av liknande karaktär. Idag finns 
interna processer inom fallföretagets verksamhet som styr hur man agerar i olika 
situationer. Däremot visar studiens resultat att det inte finns någon utpräglad 
process på lokal nivå för att återkommande identifiera nya kundbehov eller förbättra 
befintliga processer. Alltså arbeta med det som Offensiv kvalitetsutveckling (TQM) 
kallar för ledningsprocesser [7]. 

Fallföretaget har tillgång till mycket relevant information och statistik kring kundens 
köpbeteende och till viss del behov som i andra sammanhang eller för andra företag 
är mycket svår att få tag på. Det skapar ett värde för fallföretaget som i nuläget 
använder informationen inom flera områden i syfte att identifiera kundbehov. På 
detta vis arbetar fallföretaget i nuläget med att Basera beslut på fakta som är en av 
hörnstenarna i Offensiv kvalitetsutveckling (TQM). Dock visar även studiens 
resultat här att det finns stor utvecklingspotential i användandet av de sju 
förbättringsverktygen och de sju ledningsverktygen som idag inte aktivt används på 
ett effektivt sätt. 

5.2.2 Identifiering av kundernas behov 
Fallföretagets affärsmodell och den lokala närvaron gör att företaget lyckas med 
tillämpningen, Sätt kunden i centrum. Genom lokal kännedom kan både inne- och 
utesäljare känna av läget i regionen och paketera kundanpassade lösningar. På så vis 
är företaget flexibla då oväntade händelser sker. Jämför man med en central säljare 
från annan ort, eller ännu tydligare en outsourcad telefonförsäljare i ett annat land, 
lyckas den lokala säljaren att skapa förtroende och förstå sin kund på ett mer 
naturligt sätt.  

Servicebolaget LFAB har en mycket viktig roll i identifiering av kundernas behov. 
Studien kan inte påvisa till vilken grad LFAB lyckas med den uppgiften eller om 
bolaget använder Sätt kunden i centrum enligt TQM. Det intervjuer påvisar är att 
LFAB är lyhörda sina lokala bolag och hierarkiskt är satta att uppfylla det som de 
23 lokala länsbolagen beslutar om.   

5.2.3 Branschens förändring 
Resultatet i studien visar en hög medvetenhet om branschens tidigare och fortsatta 
förändring. Nya kommunikationskanaler och tekniska hjälpmedel för att nå 
befintliga och nya företagskunder är ett resultat av denna utveckling. Reaktionen på 
det iscensatta scenariot som chefen presenterade i 4.3.3 tyder däremot på en 
eventuell övertro till sitt eget varumärke och ger indikationer att den egna affärs- 
och verksamhetsutvecklingen bör arbetas med mer aktivt för att bygga beredskapen 
på att värja sig mot bland annat dessa internationella jättar men även uppkommande 
nationella företag med strikt utvecklingskultur.  
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PDSA-cykeln som presenteras i stycket Arbeta ständigt med förbättringar och i 
Figur 7, skulle kunna ge fallföretaget ett naturligt förhållningssätt till att möta dessa 
förändringar som branschen genomgår. I nuläget använder fallföretaget det 
gemensamma servicebolagets resurser för att möta utvecklingen men också till viss 
del benchmarking och enskilda individers förslag och idéer.   

5.2.4 Medarbetarnas delaktighet 
Under studiens genomförande har ingen av medarbetare haft några negativa 
synpunkter kring arbetsklimatet eller den interna kommunikationen. Det tyder på 
att fallföretaget delvis uppfyller kraven för ”den goda cirkeln” som är en 
förutsättning för goda resultat enligt metoden offensiv kvalitetsutveckling. 
Eftersom studien inte undersöker företagsledarnas förtroende eller delegering av 
ansvar kan inga direkta slutsatser dras från studien om företaget har lyckats skapa 
den ”goda-” eller ”onda cirkeln” [7].  

Det studien visar är att både medarbetarna och det lokala länsbolaget har stor 
handlingsfrihet vilket tyder på delegering av ansvar som i sin tur är positivt enligt 
offensiv kvalitétsutveckling. Däremot kan företaget utveckla ett mer strukturerat 
sätt att utmana medarbetarna genom delaktighet. Den fiktiva nyhetspostern är ett 
bra exempel på hur det skulle kunna genomföras.  
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6 Diskussion 
Kapitlet presenterar olika typer av diskussioner som resultat- och metoddiskussion samt 
diskussion kring validitet och reliabilitet.  

6.1 Metoddiskussion  
Studien genomfördes som en kvalitativ fallstudie i syfte att ge kunder och personal 
möjligheten att berätta och förklara icke mätbara faktorer i studiens innehåll. 
Fallföretagets verksamhet och produktutbud kan delvis vara svårt att kvantifiera 
eftersom företaget i huvudsak bedriver tjänsteverksamhet. Precis som beskrivs i 
avsnitt 3.2 kan fallstudiers resultat sällan generaliseras. Därför har författarna strävat 
efter att läsaren ska kunna relatera till studiens resultat och analys i så god 
utsträckning som möjligt. 

6.1.1 Frågeställning 1 
Datainsamlingen, vars syfte var att ge underlag för att besvara första 
frågeställningen, valdes av författarna att genomföras i form av intervjuer via telefon 
för att nå en större bredd av eventuella kunder till fallföretaget. Metoden visade sig 
vara svårarbetad och intervjuunderlaget bidrog till förlängd tidsåtgång än vad 
författarna hade räknat med. En annan metod hade kunnat vara att samla data 
genom enkäter som skickas via e-mail. Dock tror författarna att det hade kunnat 
leda till felbedömning av begrepp och mindre utrymme till beskrivande svar. Där 
av beslutades det för den nuvarande metoden.  

6.1.1.1 Del 1 

Då denna del av intervjun syftade till att skapa en grundläggande bild av hur 
företagskundernas nuvarande inställning och relation var till deras rådande bank- 
och försäkringssituation har frågorna varit av relativt övergripande och generell 
karaktär. Detta i syfte att frågorna skulle undvika att vara ledande samt att passa in 
och vara relevanta i olika branscher. Frågorna var lyckade och författarna ansåg sig 
ha erhållit en tydlig bild av både hur intervjupersonerna och deras företag arbetar 
med sina bank- och försäkringsfrågor just nu men även hur de önskar att situationen 
skulle kunna ha sett ut utifrån deras behov.  

6.1.1.2 Del 2  

Tanken med den andra delen av frågeställning 1 var ursprungligen att få en 
kvantitativ skala där författarna kunde rangordna de olika attributen utifrån kundens 
åsikt av hur viktigt respektive attribut var vid val av bank och försäkring. Under 
intervjuerna visade det sig dock att merparten av intervjupersonerna valde att 
diskutera kring attributet och att det slutligen kom ner till liknande kärnvärden i de 
olika attributen. Då författarna noterat den gemensamma trenden i liknande svar 
samt den utökade tidsåtgången för intervjuerna ansåg författarna att fler intervjuer 
inte behövdes.  
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6.1.2 Frågeställning 2 
I frågeställning 2 har målet varit att undersöka hur fallföretaget i dagsläget arbetar 
med frågor kring utveckling av verksamheten. Hur kan de arbeta mer effektivt samt 
vilka metoder och processer har de för att samla upp den kompetens som finns 
internt. Intervjuerna har utförts med enskilda individer på företaget. Dock hade 
författarna i ett tidigt skede en ambition att samla tankar och idéer från flera 
medarbetare på fallföretaget genom en workshop. Målet hade då varit att låta 
medarbetarna reflektera kring ett antal frågeställningar och diskutera lösningar 
tillsammans. Detta planerades att utföras som ett sista steg i 
datainsamlingsprocessen men efter att författarna intervjuat chefer och anställda 
från både bank och försäkring samt fört diskussioner under förstudie med 
tjänstemän samt under uppföljningsmöten ansågs den insamlade datan var tillräcklig 
för att besvara frågeställningen. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Frågeställning 1 
För att kunna nå ut till kunden behöver företaget förstå kundens behov och genom 
detta beröra kunden. Studien belyser vikten av att förstå kundnytta och att skapa 
kundvärde och det är genom denna kombination företaget kan fortsätta att leverera 
starka, attraktiva och uppskattade tjänster. Med de verktyg som beskrivs i avsnitt 
2.6.1, med tillhörande underrubriker, kan företaget arbeta för att på ett systematiskt 
sett samla data och intern kompetens kring sin kund i syfte att analysera detta och 
kunna identifiera kärnvärden av vad kunderna behöver. Det är alltså de implicita 
kundbehoven företaget har möjlighet att fånga upp och kunna arbeta vidare med då 
en djupare förståelse för kundbeteendet kan urskiljas.  

Att arbeta för att identifiera och tillfredsställa implicita kundbehov genererar att 
kunden känner sig uppskattad och upplever att kundens bästa är i fokus. I och med 
den utvecklingen som sker i branschen och skiftet från bankernas och 
försäkringsföretagens maktställning, som beskrivits i Bakgrund, behöver de 
finansiella tjänsteföretagen arbeta mer och mer likt tillverkande företag i form av att 
utveckla produkter, och i tjänsteföretagens fall tjänster, som är högst 
kundorienterade och tillfredsställer behov som kunden inte själv visste att den 
behövde. Precis som beskrivet i Nulägesbeskrivning frågeställning 1 är Mobilt 
BankID eller Swish en sådan tjänst som kunder inte trodde de behövde förens de 
lanserades. Efter att tjänsterna lanserats används de på en daglig basis och 
underlättar företagares arbete.  

6.2.2 Frågeställning 2 
Stor del i hur företag väljer att arbeta med effektivisering och förbättringsarbete 
ligger i ambitionen för verksamhetens framtid. Alla beslut blir en avvägning och 
chefer tvingas besluta om nuläget är tillräckligt bra eller om verksamheten behöver 
bli bättre i snabbare takt. Oavsett krävs en viss förbättring över tiden för att nå en 
normalbild. Ungefär som inflationen gör att pengar förlorar värde, tvingar teknisk 
utveckling och konkurrens ständig förbättring av verksamheten. De åtgärdsförslag 
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som presenteras i diskussionen är endast förslag på hur man skulle kunna 
effektivisera det interna arbetet för att leverera bättre tjänster.  

Genom att implementera delar av eller hela ledningssystemet TQM kan fallföretaget 
ständigt arbeta med förbättringar på ett kundfokuserat sätt. De kan skapa interna 
processer för att hålla sig uppdaterade på vad kunder önskar och efterfrågar. På så 
vis kan fallföretaget inte bara identifiera det kunden efterfrågar i dagsläget utan 
också det som kunden ännu inte vet att den önskar. Genom att utveckla engagerat 
ledarskap på samtliga nivåer i organisationen skapas förutsättningar den goda 
cirkeln, som beskrivs i Figur 8, Den onda och goda cirkeln. Med ett förtroendeburet 
ledarskap kan förtroendet även delegeras till medarbetarna och därigenom skapa 
förutsättningar för delaktighet vilket resulterar i ett större flöde av idéer och 
dessutom ger en gemensam målsättning.  

Precis som det beskrevs i nulägesbeskrivningen har fallföretaget tillgång till mycket 
information och statistik om företag i olika branscher och storlekar. Den 
informationen kan vara vital för att utveckla kvalitet och identifiera kundbehov. 
Stora mängder information kan vara svår att hantera och nyttan eller värdet av 
informationen svår att se till en början. Därför tror författarna att fallföretaget bör 
undersöka hur de bättre kan använda statistik och kundinformation i syfte att skapa 
interna processer för att identifiera nya kundbehov eller affärsmöjligheter.  

6.3 Diskussion kring gemensam konkurrenskraft 
Vi har återkommande pratat om de implicita kundbehoven och vikten av att 
företagen förstår dessa för att kunna skapa och utveckla nya värden och nyttor för 
kunden. Detta går att se som den gemensamma länken mellan de bådas 
konkurrenskraft genom att båda verksamheterna stärks av utvecklingen. 
Exempelvis i ett scenario då fallföretaget kan förse tjänster som uppskattas av 
kunden och kunden kan dra nytta av tjänsterna som tas fram. Då bygger man inte 
bara kundens konkurrenskraft utan även lojaliteten till fallföretagets stärks då 
kunden upplever ett ökat kundvärde. Återkommande kunder genererar då större 
intäkter som i sin tur kan investeras i resurser att utveckla ännu bättre och mer 
uppskattade tjänster. Man har erhållit en god ställning till sin kund då denne 
upplever att det är kundens och dess verksamhets bästa som är i fokus. På detta sätt 
bygger man sin konkurrenskraft inifrån genom att stärka sin kund, den som sitter 
på hela företagets maktställning. Där av vikten av att alltid arbeta med kunden i 
fokus. 
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6.4 Diskussion kring ingenjörens roll i förändringsledning 
Ingenjören har ett visst sätt att se på verksamhetsledning och i många fall är detta 
kopplat till produktion och produktivitet. I samma tankebanor går dock att koppla 
ingenjörens effektiviseringsexpertis till utvecklingen av tjänstebaserade 
verksamheter. Som författarna beskriver i bakgrunden och som Sörqvist (2004) 
belyser utvecklas samhället mer och mer åt ett tjänstesamhälle [5]. Detta gör att 
större andelar av arbetsmarknaden bedrivs som tjänsteproducerande verksamheter. 
Här finns en stor möjlighet för ingenjörer att ta för sig och med sina strukturerade 
och beprövade metoder från producerande verksamheter även så vara med och 
driva på utvecklingen av tjänsteföretag. I avsnitt 2.6.1, om Offensiv 
kvalitetsutveckling (TQM), beskrivs ett beprövat ledningsverktyg som är utpräglat 
och välkänt inom tillverkande företag och ingenjörsdominerade branscher. 
Verktyget är ett koncept kopplat till kvalitetssäkring i en organisation samt till 
affärsutveckling i form av hur organisationen kan arbeta för effektivare låta den 
interna kompetensen sträva åt samma håll i form av att bl.a. engagera medarbetare, 
ha ett engagerat och förtroendeburet ledarskap samt basera beslut på fakta. 
Författarna tror därför att detta är en möjlig lösning för fallföretaget att 
implementera för att ständigt utveckla sig och inte halka efter i den rådande 
utveckling som nu sker.  

6.5 Diskussion kring validitet och reliabilitet i 
undersökningen 
Under hela studiens genomförande har författarna haft nära kontakt med strategiskt 
viktiga individer på fallföretaget. Kontakten med personal samt de utvalda 
intervjuobjekten har resulterat i att studien uppnått god reliabilitet. Alltså upplever 
författarna att studiens trovärdighet är hög från fallföretagets perspektiv. Ur 
företagskunders perspektiv blir reliabiliteten sämre då urvalet av intervjuobjekt gav 
stort utrymme till olikheter så som bransch, företagets storlek samt befattning på 
intervjuobjektet. För att öka reliabiliteten hade det antingen behövts snävare 
avgränsningar eller en mer omfattande datainsamling för att skapa en 
normaldistribution. Förutom dessa faktorer upplever författarna att 
datainsamlingen har haft god validitet eftersom insamlingen har kunnat ske via olika 
individer med olika ansvarsområden som har varit relevanta för studien. 
Insamlingen har uppnått viss typ av triangulering då både personal, chefer och 
kunder har berörts av datainsamlingen. Dessvärre har trianguleringen inte skapats i 
form av olika datainsamlingstekniker. 
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7 Slutsatser 
Kapitlet sju redovisar slutsatser efter genomförd studie, samt förslag på vidare 
forskning 

7.1 Slutsatser och rekommendationer 
I avsnitt 2.6.1, om Offensiv kvalitetsutveckling (TQM), beskrivs ett beprövat 
ledningsverktyg som är utpräglat och välkänt inom tillverkande företag och 
ingenjörsdominerade branscher. Verktyget är ett koncept kopplat till 
kvalitetssäkring i en organisation samt till affärsutveckling i form av hur 
organisationen kan arbeta för att effektivare låta den interna kompetensen sträva åt 
samma håll i form av att bl.a. engagera medarbetare, ha ett engagerat och 
förtroendeburet ledarskap samt basera beslut på fakta. Författarna tror därför att 
detta verktyg är ett möjligt tankesätt för fallföretaget att implementera för att 
ständigt utveckla sig och inte riskera att halka efter i den rådande utveckling som nu 
sker. Det går i olika utbredning att implementera olika ledningssystem men 
författarna föreslår i alla fall att ett utökat tankesätt kopplat till det som beskrivs 
kring Offensiv kvalitetsutveckling (TQM) skulle gynna organisationen. 
Uppfattningen ligger klart och tydligt i att fallföretaget bedriver en lyckad 
verksamhet idag men författarna är oroliga att utvecklingsarbetet kommer en aning 
lågt prioriterat då den nuvarande situationen visar goda ekonomiskaresultat. Det är 
i goda tider det är lätt att bli bekväm och kan i värsta fall resultera i att man halkar 
efter utvecklingen och kundbehoven i framtiden.  

För att nå kärnvärden i kundbehovet och punktera det verkliga behovet i kundens 
önskemål behövs en utökad förståelse för hur kunden resonerar. För att nå dit 
behöver samtliga delar i organisationen dela information med varandra i syfte att 
erhålla en så bred och god bild av kunden som det går. Det är även av vikt att tid 
och utrymme avsätts för att utvecklingen ska vara möjlig och att utvecklingen inte 
endast bedrivs på toppnivå utan förankras och grundar sig i de delar som har mest 
kontakt med kunden.  
Faktabaserade beslut, eller Basera beslut på fakta, som beskrivs i avsnitt 2.6.1.3 är 
en av hörnstenarna i Offensiv kvalitetsutveckling (TQM). Fallföretaget har goda 
möjligheter till att använda den informationen och data de besitter kring sin kund 
och dennes kundbeteende. Det kan till viss del anses svårt och tungrott att analysera 
data för att nysta ut kärnvärden men det finns utpräglade datoriserade program 
inom Business Intelligens som kan hantera stora mängder data och kategorisera 
detta samt förse underlag för beslut. Författarna anser att fallföretaget och företag 
inom dess bransch skulle kunna använda sig mer av den informationen de faktiskt 
besitter samt arbeta för att förvärva mer användbara data genom att utföra fler 
undersökningar och utöka sin förståelse för kunden. 
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7.2 Vidare arbete eller forskning 
För att säkerställa en resultatmässigt pålitligare studie krävs vidare forskning och 
fler undersökningar. Som diskuterat i Diskussion kring validitet och reliabilitet i 
undersökningen så skulle en utökning av undersökningsgruppen och 
intervjupersonerna bidra till ökad reliabilitet i studien samt ett pålitligare resultat. 
Studiens slutsatser grundar sig i stort på de indikationer som har erhållits i 
intervjuerna med undersökningsgrupperna.  

För fallföretagets del finns dock goda möjligheter att arbeta vidare med en ökad 
medvetenhet kring fördelarna med att implementera Offensiv kvalitetsutveckling 
(TQM). Då verktyget är ett koncept finns det delar som verksamheten kan ta till sig 
mer och delar som kan läggas mindre vikt vid.   
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9 Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

Bilaga 1 Intervjuunderlag för standardiserad intervju. Underlaget är delat i två 
delar med frisvarsfrågor och enkätfrågor. Syftar till att ge underlag till 
studiens första frågeställning. 

Bilaga 2 Intervjuunderlag för strukturerad intervju. Underlaget är uppbyggt 
med ett fåtal diskussionsfrågor för att fånga kärnvärden. Syftar till att 
ge underlag till studiens andra frågeställning.  
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Bilaga 1 

Intervjuunderlag 
Företagskunder 

 

Intervjuerna görs i två steg; En första del där vi ställer öppna frågor som Ni får 
svara fritt på för att vi ska kunna skapa oss en känsla av personen/företaget. 

I andra delen av intervjun får intervjupersonen svara på ett antal 
bedömningsfrågor på skalan ”1–10” av hur viktigt respektive attribut är för val av 
bank eller försäkringsföretag.  

Genomförande: 

Del 1 

Vi ger en beskrivning av examensarbetet och vad vi avser att undersöka med 
intervjun. 

 

Öppningsfrågor: 

• Vad har du för position i företaget? 
• Hur många anställda har företaget? 
• Vad har ni för bank/försäkringsbolag idag?  

 
Frisvarsfrågor: 

• Har ni en urvalsprocess för leverantör av bank/försäkring idag?  
- Iså fall hur ser er urvalsprocess ut idag?  
- När utvärderade ni senast ert avtal? 

 
• Vad var den avgörande faktorn till valet av leverantör?  

- Varför var detta en avgörande faktor? 
 

• Upplever du att banken/försäkringsbolaget förstår dig som kund och ditt 
behov 
- Kan du ge ett exempel på detta 
- Om inte – hur hade du önskat att banken/försäkringsbolaget skulle 

ändra på detta?  
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• Har ni upplevt någon fördel med ert val?  

- Kan du ge ett exempel på detta?  
- Om inte – vad är anledningen till att ni har kvar samma leverantör?  

 

• Finns det något ni är missnöjda över med er nuvarande leverantör?  
- Hur skulle ni helst ha löst detta?  
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Del 2 

 

Bedömningsfrågor (1–10); 1 = Inte alls viktigt, 10 = Ytterst viktigt, 

 

• Tillgänglighet  
Fysisk tillgänglighet (placering och öppettider)  
 

• Servicenivå  
Personlig bankman, uppföljning, återkoppling, rådgivning 
 

• Trygghet 
Pålitlighet, Trovärdighet, Etik  

 
• Kostnad 

Prisnivå för tjänster 
 

• Digitala plattformar  
Användarvänlig hemsida, smidig applikation 
  

• Produktutbud 
Utbud av tjänster, bredd av kundanpassning 
 

• Varumärket 
Storlek på företag, styrka av varumärket, good-will i samhället. 
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Intervjuunderlag 
Länsförsäkringar Jönköping 

 

Intervjun genomförs hos Länsförsäkringar Jönköping (LFJ) med 
Affärsområdeschefen för Företag och Lantbruk. Syftet med intervjun är att samla 
information kring dagens interna arbete med verksamhet- och affärsutveckling.  

 

Diskussionsfrågor: 

 

• Vilka interna processer har ni i dagsläget för att utveckla er verksamhet?  
- Metoder och verktyg 

 

• Hur identifierar ni kundernas behov? 
- Dagens behov  
- Morgondagens behov 
- Nya affärsområden 

 

• Hur ser ni på branschens förändring över tiden? Hur gör ni för att möta 
denna förändring?  

- Kundbehoven förändras, nya tjänster, nya affärsområden 
- Tjänsteföretag börjar likna tillverkande företag (produkt företag)  

 

• Hur involveras de anställda i utvecklingsarbetet? Hur tar de del av 
informationen? 

- Finns de en utpräglad struktur för detta 
 


