
  1  

Kandidatuppsats 10 p          Södertörns Högskola 

HT 2004           Företagsekonomi 

 

 

 

 

 

 

En studie om en kapitalförvaltares skapande och 

bibehållande av kunder genom mervärde 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

Författare: Magnus Almquist 

  Handledare: Curt Scheutz  

 

 
 

 



  2  

Sammanfattning: 
 

År 1985 skedde en avreglering på finansmarknaden, detta ledde till att konkurrensen ökade 

och idag så är konkurrensen väldigt tuff mellan finansiella aktörer som till exempel 

kapitalförvaltare. För att överleva på marknaden så är kapitalförvaltarna tvungna att med hjälp 

av differentiering skapa sig strategiska konkurrensfördelar, för att behålla sina befintliga 

kunder och samtidigt locka till sig nya. Många av dem olika företagen som bedriver en 

kapitalförvaltningsverksamhet talar idag om att differentiera sig genom att leverera kunden ett 

mervärde. 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur en kapitalförvaltare ser på och levererar mervärde i sina 

kundrelationer och i skapandets av nya. Författaren har avgränsat sig till att endast studera de 

variabler som skapar ett indirekt mervärde för kunden så som förtroende i kundrelationen och  

trovärdighet i positioneringen. Under undersökningens gång har författaren använt sig av 

olika relationsmarknadsföringsteorier och positioneringsteorier. 

 

I denna undersökning har författaren gjort en fallstudie på tre ”banker” och samlat in 

kvalitativ data i form av tre intervjuer med olika kapitalförvaltare samt observationer från 

författaren själv i samband med intervjuerna. 

 

I författarens slutsats har han huvudsakligen kommit fram till att variabeln förtroende har en 

stor betydelse i kundrelationen och i skapandets av mervärde för befintliga kunder. 

Dessa ”nöjda” kunder som känner ett förtroende kan skapa ny kundkontakter för företaget 

genom word of mouth kommunicering. Författaren har dock kommit fram till att denna kanal 

är relativt trögrörlig, och den potentiella effekt som teorin förespråkar uppnås icke.  

 

 Potentiella kunder kan också värvas med hjälp av ett företags positioneringsstrategier i form 

av image och trovärdighet enligt teorin. Författaren har dock kommit fram till att 

positioneringsstrategierna som kapitalförvaltarna använder sig av är mer eller mindre 

identiska i form av den bild dem ger till sin omgivning i form av lokaler och dess ”stil”. Detta 

får som följd att det blir svårt att värva nya kunder med dessa variabler. 
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Disposition 
Nedan kommer en kort beskrivning om uppsatsens upplägg och innehåll. 

 

Kapitel 1.    
Inledning & bakgrund 

Denna del innehåller inledning och bakgrund som följs upp av en problemdiskussion om 

mervärde. Detta leder sedan fram till en problemformulering som specificerar 

huvudproblemet och uppsatsens syfte. Första delen avslutas med uppsatsens avgränsningar. 

 

Kapitel 2. 
Metod  

I den här delen förs en diskussion kring metodsval och tillvägagångssätt som använts i 

uppsatsen. 

 

Kapitel 3. 
Teori   

I detta kapitel  presenteras de teorier som kan förklara hur en kapitalförvaltare kan skapa ett 

mervärde för kunden. 

 

Kapitel 4. 
Empiri & Analys   

I detta kapitel redogörs den insamlade empirin som följs upp av en analys av de för uppsatsen 

valda teorier och dess insamlade empiri. 
 

Kapitel 5. 
Slutsats 

I detta kapitel presenterar författaren de slutsatser han kommit fram till. Kapitlet avslutas med 

reflektioner och kritik av eget arbete samt förslag till vidare forskning.
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Kapitel 1: Inledning & Bakgrund 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
I detta kapitel presenterar författaren en kort bakgrund som författaren följer upp med en 

problemdiskussion som sedan leder fram till uppsatsens problemformulering och syfte. 

Kapitlet avslutas med uppsatsens avgränsningar. 
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1.1 Bakgrund  
 

År 1985 skedde en avreglering av finansmarknaden och många av de tidigare restriktionerna 

hävdes. Fler aktörer såväl nationella som internationella fick lättare tillträde till 

finansmarknaden vilket ökade konkurrensen.  

 I samband med denna utbudsökning av företag ökade också intresset successivt hos 

konsumenterna att spara i fonder och värdepapper vilket ledde till att utbudsökningen 

matchade efterfrågan. Eftersom intresset för förvaltning av kapital ökade i slutet av 90-talet 

var det många svenskar som tog del av den stadiga börsuppgången och började framförallt 

spara sina pengar indirekt på börsen i form av aktiefonder och andra värdepapper. Men så 

hände det som inte fick hända, aktiemarknaden blev överhettad och börsbubblan sprack. 

Många förlorade mycket av sitt sparkapital, förtroendet för aktiemarknaden som helhet och 

för kapitalförvaltarna. Idag i skrivandets stund så har börsen börja återhämta sig och spararna 

och investerarna har börjat komma tillbaka. 

 Konkurrensen om spararna är stenhård och aktörerna är tvingade att försöka uppnå en hög 

”retention-ratio” på sina befintliga kunder samtidigt som man försöker locka till sig nya 

kunder och skapa en positiv tillväxt i företaget.  

  

Vad skall man då skaffa sig för strategisk konkurrensfördel för att bibehålla sina nuvarande 

kunder och samtidigt locka till sig nya?    

  

Enligt konkurrensstrategen Porter (1980 s 55) så är en differentiering av sitt erbjudande en 

effektiv konkurrensstrategi. Cheverton (2004) däremot menar dock att det är väldigt svårt att 

differentiera finansiella tjänsteerbjudanden. En differentieringsstrategi som dock nämns allt 

oftare av finansiella aktörer är att kunden både ska få och känna ett mervärde av att vara kund 

hos just det företaget. 
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1.2 Problemdiskussion  
 

Enligt marknadsföringsexperten Philip Kotler så handlar marknadsföring bara om en sak, att 

tillfredställa kundens behov.  

 Vad har man då som sparare och investerare för behov? Naturligtvis vill man betala så lågt 

pris som möjligt och samtidigt erhålla en hög avkastning till en minimal risk.  Detta anser 

författaren vara olika typer av direkta mervärden som man som företag kan ge kunden. När 

det gäller priset så är det mycket ovanligt att man hör att det har utbrutit ett priskrig mellan 

kapitalförvaltarna som till exempel ibland utbryter mellan bensinbolagen. Beträffande 

avkastningen så är det ingen variabel som kan garantera kunden ett mervärde eftersom 

värdepappersmarknaden kan vara extremt volatil. När det gäller risken så finns det alltid en 

systematisk risk som är icke diversifierbar, det vill säga den går inte att ta bort för kunden 

även om man har dem bästa analytikerna i världen.  

 Det man däremot kan göra är att via ett gott rykte och uppvisande av hög trovärdighet få 

kunden att känna sig delaktig i något bra och på så sätt leverera ett indirekt mervärde till 

kunden. Och ännu bättre bygga upp en kundrelation där kunden känner fullt förtroende och på 

det sättet upplever ett indirekt mervärde.  

 

 

1.3 Problemformulering 
 

Utifrån min bakgrund och problemdiskussion har jag kommit fram till följande 

problemformulering: 

 

Hur levererar och ser en kapitalförvaltare på mervärde i sina kundrelationer och i skapandets 

av nya? 
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1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en kapitalförvaltare ser på och levererar mervärde i 

sina kundrelationer och i skapandets av nya. 

 

 

1.5 Avgränsning 
 
Författaren har i denna uppsats avgränsat sig till att undersöka kapitalförvaltares skapande av 

mervärde endast för förmögenhetskunder, det vill säga kunder som sparar mer än en miljon 

kronor. 

 

En annan avgränsning som också gjorts är att undersöka det som författaren kallar för det 

”indirekta mervärdet” och dess effekt på företagets befintliga och potentiella kunder, då det 

redan gjorts många studier på avkastning och risk, det vill säga det ”direkta mervärdet”. Samt 

att författaren inte har för avsikt att jämföra dem olika kapitalförvaltarna inbördes. 
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Kapitel 2: Metod 

 

 

 

 

 
I detta kapitel presenterar och beskriver författaren de metoder som används samt hans 

tillvägagångssätt för verkställandet av denna undersökning.  
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2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

Det finns en tradition inom vetenskapen som delar in forskning i två olika läror: 

positivism och hermeneutik. Dessa förhållningssätt kan ses som två motpoler, positivism 

bygger på en objektiv verklighetsuppfattning medan hermeneutik bygger på en subjektiv. 

Valet mellan dessa beror på hur författaren väljer att se på verkligheten och hur pass 

medveten han är att hans val kommer att påverka och styra undersökningen och dess resultat.   

 

2.1.1 Hermeneutik 
 

Hermeneutiken strävar efter förståelse för ”människans livsvärld”. Tanken är att varje 

människa uppfattar sig själv och sin situation på ett speciellt sätt, genom att de knyter en 

speciell mening till de företeelser hon omges av. Kunskap om denna livsvärld fås inte genom 

mätning, utan genom att man tolkar människans beteende och försöker ”leva sig in i” dennes 

föreställningar om världen, det vill säga man är inte intresserad av hur världen är utan hur den 

uppfattas och tolkas (Hartman, 1999 s 95).  

  

Eftersom det finns en subjektiv verklighetsuppfattning är undersökningen baserad på ett 

hermeneutiskt synsätt. Det hermeneutiska synsättet har använts för att försöka tolka och förstå 

det som framkom under intervjuerna och på så sätt försöka skapa en helhetsförståelse. 

Författaren är medveten om att tolkningen av intervjuerna präglades av tidigare kunskap, 

värderingar, upplevelser och förförståelse (Patel & Davidson, 1994 s 30). Utifrån denna 

kunskap och förförståelse formulerade författaren bakgrunden och uppsatsens 

problemformulering.  
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2.2 Val av metod 
 
För att utveckla vetenskaplig kunskap behövs vetenskapliga metoder. Här beskriver 

författaren vilka metoder som använts vid studiens genomförande. Denna beskrivning görs 

främst för att det ska bli lättare för läsaren att följa utredningen. 

 

2.2.1 Fallstudie 
 

Med fallstudie avses en undersökning av en “mindre avgränsad grupp”. Ett ”fall” kan vara en 

individ, en grupp individer, en organisation eller en situation men det går även att välja fler 

fall som till exempel två organisationer (Patel & Davidson 1994 s 44). Val av fallstudien som 

metod innebär enligt (Merriam,1994 s 9) att en forskare väljer fallstudiemetoden för att skaffa 

sig djupgående insikter om en viss situation och hur de inblandade personerna tolkar denna. 

Fokus ligger på process snarare än resultat och på att upptäcka snarare än på att bevisa. 

Meningen är således inte att studera det ytliga och det generella hos en större grupp vilket 

brukar vara syftet med massundersökningar. Fallstudier är ofta den bästa metoden för att 

hantera problem som kräver förståelse innan det är möjligt att förbättra praktiken.  

 
Undersökningen byggs upp av intervjuer och observation. Författaren intervjuade tre 

kapitalförvaltare från företagen Carnegie, SEB och Kaupthing bank. Intervjuerna 

genomfördes i april och maj månad år 2005 i samband med intervjuerna genomfördes även 

observationen. Valet av banker gjordes utifrån att de är tre starka aktörer på markanden, samt 

att de var villiga att ställa upp. Genomförandet av en småskalig kvalitativ undersökning ledde 

till det naturliga valet av ett icke-sannolikhetsurval (Hartman, 1998 s 209). Detta val är enligt 

Honingmann logiskt så länge som fältarbetaren i huvudsak förväntar sig kunna använda sig av 

resultaten för att lösa kvalitativa problem som att upptäcka vad som sker och vad detta leder 

till istället för att mäta och svara på frågor som ”hur mycket” eller ”hur ofta” (Honingmann, 

1982 i Merriam 1994 s 61). 
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2.3 Forskningsansats 
 

Vid vetenskaplig forskning utgår forskaren ifrån en deduktiv eller en induktiv ansats. 

Induktion innebär att utifrån empiri bygga upp en generell teori baserad på flera fall, medan 

deduktion betyder att utgå från generella teoretiska antaganden och testa dessa i enskilda 

empiriska fall (Hartman, 1998 s 136). De valda teorierna bör förklara det enskilda fallet av 

intresse, därefter jämför författaren de utvalda teorierna med verkligheten som det empiriska 

materialet ämnar återspegla (Hartman, 1998 s 138). Då författaren i denna undersökning utgår 

ifrån redan befintliga teorier utgår han ifrån den deduktiva ansatsen för sin undersökning. 

 

 

2.4 Angreppssätt 
 

Inom samhällsvetenskapen finns det två huvudsakliga inriktningar för att samla in och 

bearbeta data; den kvalitativa respektive den kvantitativa metoden. Kvantitativa 

undersökningar karaktäriseras av att undersöka den numeriska relationen mellan två eller flera 

mätbara egenskaper (Hartman, 1998 s 175). Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att  

försöka nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer (Hartman, 1998 s 

239). 

 

2.4.1 Kvalitativ metod 
 

För den här studien passade den kvalitativa metoden eftersom författaren närmade sig 

problemet ur ett förstående perspektiv. I detta fall ville författaren nå ökad förståelse för hur 

kapitalförvaltarna ser på mervärde i sina kundrelationer och i skapandet av nya. Då 

konkurrensen mellan banker är hård är det svårt att erhålla mätbar information och därför är 

en kvantitativ undersökning svår att genomföra utifrån författarens frågeställning. Även 

undersökningens inriktning på det indirekta mervärdet gjorde att den kvalitativa metoden 

lämpade sig bättre än den kvantitativa.  
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2.5  Val av datainsamling  
 

Data för uppsatsen samlas in genom primär- och sekundärdata.  

  

Den sekundära datans information samlades in genom skriftliga källor. Dessa källor består av 

vetenskapliga artiklar, böcker i företagsekonomi samt information från respektive 

kapitalförvaltares hemsida. Fördelen med detta insamlingssätt är att det är relativt enkelt att 

samla in information, till en låg kostnad och att det är en beständig datakälla som kan 

kontrolleras av andra. Nackdelen är att författaren måste göra en bedömning av källans 

pålitlighet och att data ofta producerats för andra ändamål än undersökningens syften 

(Denscombe, 2000 s 201). 

 

Den primära datan samlades in genom interjuver samt genom observationer .Avsikten med 

intervjuerna var att samla in en djupare information inom ämnesområdet. Intervjuerna var 

personliga och skedde på respektive kapitalförvaltares kontor. I samband med intervjuerna 

skedde observationer av ”miljön” i form av inredning och design av författaren själv på 

respektive kontor.   

 

2.5.1 Frågemetod 
 

Enligt Denscombe (2000, s 134-135) så finns det tre typer av forskningsinterjuver som kan 

användas: Strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade interjuver. Författaren valde 

att använda sig av en semistrukturerad intervju. Vid denna typ av intervju har intervjuaren en 

färdig lista med ämnen som behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren är emellertid 

inställd på att vara flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd och att låta den intervjuade 

utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnena som intervjuaren tar upp 

(Denscombe, 2000 s 135).        

 

Fördelar med interjuver är informationens djup som kan erhållas och de värdefulla insikter 

som grundar sig på de djupgående informationer som samlas in. Nackdelen är att det är 

tidskrävande och svårt att uppnå objektivitet (Denscombe, 2000, s 161-162). 
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2.5.2 Observationsmetod 
 

Det är möjligt att samla in data om verkligheten genom att observera. Observation används 

framförallt i två olika sammanhang. Metoden kan användas för att ge kunskap om beteenden 

och skeenden, dels i naturliga situationer, men också i laborativa situationer där man 

undersöker beteendemässiga reaktioner på olika slags påverkan (Hartman, 1998 s 203).   

I denna undersökning har författaren observerat de lokaler och den naturliga miljö som 

kapitalförvaltaren opererar i.  

 

 

2.6  Validitet och reliabilitet 
 
Begreppen validitet och reliabilitet är viktiga faktorer vid ett forskningsarbete.  

  

 Validitet innebär att man verkligen har undersökt och mätt det som man hade för avsikt att 

undersöka och mäta och inget annat. Enligt (Merriam, 1994 s 174) så finns det en inre och 

yttre validitet, varav den inre validiteten avser hur väl det resultat författaren kommer fram till 

stämmer överens med verkligheten. Den yttre validiteten har att göra med hur pass 

generaliserbart resultatet är i förhållande till situationen (Merriam, 1994 s 178).  

 

För att åstadkomma så hög validitet som möjligt så har författaren gjort personliga intervjuer 

som ger en djupare och mer värdefull information. Frågorna har kunnat förklaras ifall något 

varit oklart för respondenten vilket också stärker validiteten. 

 

 Med reliabilitet menas att resultaten från undersökningen är tillförlitliga. Reliabilitet handlar 

om i vilken utsträckning ens resultat kan upprepas. Reliabiliteten är ett problematiskt begrepp 

inom samhällsforskningen, eftersom människans beteende inte är statiskt utan föränderligt. 

Reliabiliteten hos en viss forskningsmetod grundar sig på antagandet att det finns en enda 

verklighet som kommer att föranleda samma resultat om vi upprepade gånger studerar denna 

verklighet (Merriam, 1994 s 180). Denna studie anser författaren ha relativt hög reliabilitet då 
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den undersökt kapitalförvaltarnas syn och levererande av mervärde till kunden ur ett 

”helhetsperspektiv”. Studien bör därför få mer eller mindre samma resultat om den upprepas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  18  

Kapitel 3: Teori  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I detta kapitel redogör författaren för de teorier som används i verkställandet av denna 

undersökningen.
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3.1 Vad är mervärde? 
  

I inledningskapitlet till uppsatsen så nämnde författaren att begreppet mervärde används allt 

oftare bland företag för att skapa strategiska konkurrensfördelar. Trots att många använder sig 

av detta begrepp så finns det enligt (Chernatony m fl, 2000 s 39) väldigt lite skrivet om 

mervärdets betydelse, roll och hållbarhet. Slår man upp ordet mervärde i 

nationalencyklopedins lexikon så får man följande beskrivning:  

 

”Värde av arbetsresultat utöver arbetslönen enl. marxistisk teori: profiten uppkommer ur 

mervärdet”                                                                          Nationalencyklopedin 

 

En erkänd amerikansk marknadsföringskonsult förklarar mervärde och dess dynamik med 

följande fras:  

 

”Added value benefits the customer in ways that go beyond your own product or service and 

sets you apart from your rivals”                                      Michael Chitwood 

Christian Grönroos som är professor med inriktning mot tjänste- och relationsmarknadsföring 

beskriver mervärde på följande sätt. 

”Den tekniska kvalitén som tjänsten innebär eller den tekniska lösning som en vara utgör 

representerar ett grundvärde för kunden. Servicen utöver detta ska tillföra ett positivt 

mervärde”                                                                      Christian Grönroos 

 

Hur kan kapitalförvaltarna skapa och få kunderna att uppleva ett mervärde? 

 Som nämnts i problemdiskussionen så bör man eftersträva att tillfredställa kundens behov, 

där olika behov kan översättas till olika typer av mervärden som företagen kan försöka att 

leverera, för att differentiera sig från andra aktörer och på så sätt erhålla konkurrensfördelar. 

Barnes (2000 s 14) har konstruerat en modell som bygger på marknadsföringens ”fyra P: n”, 

där det finns en möjlighet att tillföra mervärde till var och en av P: na. Det är dock inte den 
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traditionella marknadsföringsmixen som består av pris, plats, produkt och påverkan som han 

redogör för, utan han tar upp följande fyra P: n: 

 

 

Product: 

Detta ”P” representerar den kärnprodukt eller kärntjänst som i grunden företaget erbjuder till 

sina nuvarande såväl som potentiella kunder (Barnes, 2000 s 15). 

 

Processes: 

Det finns olika typer av stödjande processer och system som existerar kring kärnprodukten. 

Kärnprodukten kan exempelvis vara en flygresa mellan Los Angeles och Chicago. Processer 

runt omkring kan vara det reservationssystem som man tillämpar eller servicen av 

kabinpersonalen ombord på planet (Barnes, 2000 s 16). 

 

Performance:. 

Här tar Barnes upp den elementära frågan; ”Gör vi rätt?”. Denna fråga medför flera 

följdfrågor: Är kärnprodukten eller kärntjänsten till kundens belåtenhet?, Håller vi våra 

löften?, Lever vi upp till kundens förväntningar? (Barnes, 2000 s 16). 

 

People: 

Vidare tar Barnes upp personalen som företaget har till sitt förfogande. Följande frågor kan 

ställas: Hur går interaktionen till mellan personal och kund? Hur ser kunden på personalen 

och deras relation till dem? Är personalen hjälpsam, trevlig, förstående, tillmötesgående? Är 

personalen kompetent och mångsidig?  

 Barnes tar också upp vikten av att interaktion mellan personal och anställd måste gå rätt till 

och att många kunder stannar kvar hos ett företag just tack vare att man blir bra behandlad av 

personalen (Barnes, 2000 s 16). 
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Modell av Barnes (2000, s 15) som visar att man med dessa fyra ”p:n” kan lägga till ett 

mervärde och differentiering  till kärnerbjudandet. 

 

Utav dessa fyra p:n är processes och people det som författaren kategoriserar som ”indirekta 

mervärden och dessa variabler kommer behandlas  fortsättningsvis i teoridelen.  
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3.2 Vad är en kundrelation? 
 
En kundrelation kan beskrivas på många sätt men generellt så utgår man ifrån att det krävs 

minst två parter och att interaktionen mellan dem skapar ett värde för dem båda. Utvecklingen 

av effektiva kundrelationer har blivit en allt viktigare faktor i företagens 

markandsföringsstrategier (Bejou m fl, 1998 s 170).  Ur denna nya företagsstrategi så har det 

renodlade marknadsföringsbegreppet mer eller mindre ersatts av ett nytt; 

”Relationsmarknadsföring”, vars utveckling går med en rasande fart. Detta begrepp känns 

väldigt aktuellt och relevant för denna uppsats och kommer därför behandlas i kommande 

avsnitt. 

 

3.2.1 Relationsmarknadsföring 
 

Vad karaktäriserar egentligen begreppet relationsmarknadsföring? Marknadsföringsexperten 

Philip Kotler (1999 s 483) ger följande definition: 

 

”The process of creating, maintaining and enhacing strong, valueladen relationships with 

customers”                                                                                             Philip Kotler 

 
Det handlar alltså om att skapa och fördjupa starka värdefulla relationer med kunderna enligt 

Kotler. Stevensson (2000 s xiv) som är expert inom finansiell marknadsföring förklarar vikten 

av att organisationer gör relationsprocessen till en primär prioritering för att på så sätt skapa 

konkurrensfördelar på markanden.  

 

“Those organizations that make it a top priority to create deep relationships 

with their customers have a distinct advantage in their competitive 

marketplaces”                                                                                      Tom Stevensson 

 

 

 Enligt Gummesson (1998 s 16) så är ”Relationsmarknadsföring” marknadsföring som sätter 

relationer, nätverk och interaktion i centrum. Relationsmarknadsföring definieras alltså på 
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olika sätt av olika författare, grundtanken i alla definitioner är dock densamma, nämligen att 

marknadsföringen bör bygga på ett relationsperspektiv (Grönroos, 1996 s 13).  Berry och 

Parasuraman (1991 i boken Blomqvist, 1993 s35) anser att relationsmarknadsföring byggs 

upp kring tanken att öka värdet för kunden. 

 

Varför har då relationsmarknadsföring blivit så viktig idag? Att hantera existerande kunder 

var under lång tid underordnat önskan att skaffa sig nya kunder. Den säljare som skaffade nya 

kunder ansågs dynamisk, medan den som ”bara hanterade befintliga kunder” ansågs förlegad. 

Intresset har emellertid kommit att handla mer om att behålla, vårda och utveckla existerande 

relationer (Gummesson, 1999 s 46). Detta beror enligt Kotler (1999, s 483) på att det idag på 

”mognade marknader” som präglas av hård konkurrens kostar fem gånger så mycket att locka 

till sig en ny kund i jämförelse mot att bibehålla en befintlig. 

Framförallt inom tjänstemarknadsföring har relationer och interaktion vuxit fram och blivit 

nyckelbegrepp. Den begynnande förståelsen för de unika dragen hos tjänster har givit en ny 

mening åt interaktionsbegreppet. Marknadsföringen omfattar inte bara kunders kontakter med 

säljare utan alla typer kontakter mellan leverantörens personal och utrustning under tjänstens 

produktion och leverans. De interaktiva relationerna gäller inte bara marknadsföring utan 

också utveckling och produktion (Gummesson, 1999 s 79).  

 

 

 Några grundläggande och viktiga värderingar i relationsmarkandsföring är följande: 

 

”Långsiktigt samarbete och win-win” 

Det innebär att man ser leverantörer, kunder och andra som medparter snarare än motparter. 

Alla i ett nätverk av relationer förväntas ha en konstruktiv attityd, och alla skall finna 

relationerna meningsfulla. Om dessa villkor uppfylls, kan en relation bli långsiktig och 

bestående. Som nämnts ovan betonas väsentligheten att behålla kunderna alltmer. Att öka en 

relations duration det vill säga livslängd har blivit ett prioriterat marknadsföringsmål 

(Gummesson, 1999 s 26).  
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Tillförlitlighet: 

 Att betona tillförlitlighet är en grundläggande faktor för att kunna skapa en bra kundrelation, 

detta innebär att man levererar tjänsten på rätt sätt redan första gången (Blomqvist ,1993 s 

62), för att sedan underhålla kundrelationen är det viktigt att hela tiden ”kommunicera med 

kunden” för att på så sätt stärka relationen och bygga upp ett förtroendekapital och öka 

kundens tolerans om något går snett (Blomqvist ,1993 s 62). 

 

 Som en delmängd ur relationsmarknadsföringen har ett ännu nyare fenomen vuxit fram och 

detta kallas ”One-to-One marketing”, detta ämne berör marknadsföring mot individuella 

kunder och då detta är ytterst relevant för denna uppsats skall vi i nästa stycke fördjupa oss i 

detta. 

 

3.2.2 One-to-One marketing   
 

”One-to-one marketing” begreppet är relativt nytt och lanserades först 1993 i boken ”The 

One-to-one Future” av Don Peppers och Martha Rogers. Enligt Feurst (1999, s 13) är det ett 

nytt synsätt, en verklig genuin kundorientering, där den individuella kunden ges möjlighet att 

lära företaget vad hon vill ha.  

 Feurst (1999 s 22) anser att One-to-One marketing är massmarknadsföringens motpol. Där är 

kundens förtroende viktigare än att bli av med de produkter man producerat. Lärandet riktas 

inåt mot företagets förmåga att erbjuda vad individen önskar. Oönskad eller irrelevant 

annonsering kan äventyra förtroendet (1999 s 22). 

 

 Listan på skillnader mellan den traditionella marknadsföringen och ”One-to-One” kan enligt 

Feurst (1999) göras lång. Han betonar en skillnad och det är att istället för att berätta för 

kunden vad som är bäst så ”lyssnar” man istället på kunden. ”One-to-One marketing” handlar 

om att skapa en lärande relation mellan kund och leverantör, så att varje relation blir unik och 

anpassad till kunden. Den enklaste formen av lärande relation är att kunden slipper 

återspecificera sig vid nästa kontakt, och att leverantören minns vad som hände eller sade 

senast (Feurst,1999 s 26).  
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Den lärande relationen syftar till att förenkla och förbättra för kunden (Feurst, 1999 s 33) man 

skall till och med individanpassa erbjudandet så pass att man till och med ska kunna förutsäga 

individuella kunders behov som inte den enskilda konsumenten ser själv. Har kunden ifråga 

kanske svårt att bestämma sig: Kunden kanske inte vet vad hon vill ha! Att behöva precisera 

exakt vad hon vill ha kan kännas stressande. Därför är det också viktigt att känna kunden så 

man kanske bara presenterar ett par olika investeringsalternativ. Eller vice versa låter kunden 

få välja på en rad olika alternativ med förvaltarens uppsikt. Om man lär känna kunden väl så 

skapar man enligt (Feurst, 1999 s 146) en tröskel för kunden att byta leverantör och det blir 

mycket svårt för konkurrenter att värva sina befintliga kunder. 

 

Tillgänglighet: 

En annan viktig aspekt är ”tillgänglighet” som enligt Blomqvist m fl (1999 s15) är nyckeln 

som möjliggör en vidare utveckling av relationerna. Tillgängligheten innebär att alltid finnas 

till hands, att vara lätt att samverka med och att vara mottaglig för impulser och omvärld.  

 Tillgängligheten kan sättas i direkt samband till antalet kunder en kapitalförvaltare har hand 

om, är dem tillräckligt många för att skapa god lönsamhet åt företaget? Och är de tillräckligt 

få så att förvaltaren har tillräckligt med tid åt varje kund och på så sätt kan skapa en lärande 

relation med kunden? (Feurst, 1999 s 61) 

 

Dialog: 

Följande citat kommer från Stevensson (2003, s 97). 

 

“To engage in a dialog, first ask a question, then listen!” 

                                                                       Tom Stevensson 

Med detta menar Stevensson att man verkligen ska lyssna på kunden och inte bara ställa en 

massa frågor efter någon manual utan att istället lyssna på kunden för att sen anpassa dialogen 

efter den information som erhålles från kunden. 

I en lärande relation krävs det en väl fungerande dialog mellan båda parter för att bygga upp 

en långsiktig kundrelation. Genom att hålla en välfungerande dialog med kunden får företaget 

möjlighet att komma åt viktig information om kunden och dess önskemål samt att man i ett 

tidigt skede kan upptäcka signaler från kunden som tyder på att kundtillfredsställelsen 

minskar (Blomqvist, 1993 s 88).  
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 Den icke- säljande dialogen är bäst. Den ger värdefull information och den skapar förtroende. 

Indirekta, intressanta dialoger med kunder (”bry-sig-om samtal”, utan att sälja) stärker banden 

(Feurst, 1999 s 143). Till exempel att man som förvaltare ringer ett samtal till sin kund och 

bara frågar om allt är som det ska utan att alls försöka sälja något. 

One-to-One marketing kan delas in i fyra steg eller faser: identifiering, samtal, minne och 

anpassning. 

 

1. Identifiering. En förutsättning. Känn igen dina olika kunder och behandla dem 

individuellt. Behåll dina lojala och mest värdefulla kunder – för alltid! Kundens värde 

avgör hur mycket som kan investeras, och kundens behov är nyckeln till att behålla 

och fördjupa relationen. 

 

2. Samtal. Organisera företaget för en lärande relation, dels tekniskt, dels psykologiskt. 

En god regel är att alltid svara kunden med samma teknik som kunden använt. Varje 

kontakt med en kund representerar en möjlighet att lära mer om hennes behov, och 

hennes värde för företaget. 

 

3. Minne. Samla och använd transaktionsdata och dialogdata. Transaktionsdata är de 

(elektroniska) spår som kunden lämnar då hon handlar, dialogdata är information från 

frågor och synpunkter som kommit in i dialogen med kunden, oavsett medium. Se till 

att informationen alltid finns lätt tillgänglig i alla delar av företaget för alla dem som 

har kundkontakt. 

 

4. Anpassning. Anpassa varje erbjudande till den individuella kunden, så att varje 

kontakt bygger på tidigare dialog. Tillverka och leverera en individuellt anpassad 

produkt till en individuell kund. Det är det mest krävande momentet och det kan ge 

den största konkurrensfördelen. 

 

 

Feurst (1999 s 65) hävdar också att det avgörande för One-to-One marketing är kundens 

förtroende. För att vinna och vårda detta förtroende krävs att kundens bästa verkligen uppnås 
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till varje pris. Mycket av relationsmarknadsföring och One-to-One marketing handlar om att 

vinna kundens förtroende och sedan vårda och aldrig släppa det och på det sättet skapa starka 

konkurrensfördelar. Klarar man att skapa och bibehålla detta förtroende så kommer kunden att 

känna att han/hon får ett högre värde av att vara kund hos det specifika företag, det vill säga 

kunden känner att han/hon får ett mervärde levererat. I nästa stycke fördjupar sig författaren i 

just ordet förtroende som skapar ett mervärde för kunden. 

 

3.2.3  Förtroende 
 

 Peter Cheverton (2004, s 117) betonar här i citatet nedan vikten av förtroende i en relation: 

 

“Intangible elements such as empathy and trust are at the heart of the relationship 

between the supplier and customer in Financial services”                     

                                                                                                         Peter Cheverton 

 

Enligt Tom Stevensson (2003, s 76) så är förtroende så viktigt att den som kan förvalta och 

skapa ett förtroende kommer att bli morgondagens ledare på marknaden: 

 

“Those who learn to establish trust will be tomorrow’s market leaders”  

                                                                                                         Tom Stevensson 

 

I en tid när produkternas kvalitet är hög och tas för given, när konkurrensen tilltar på alla plan 

och kundrelationerna blir ytligare, finns en värdefull tillgång som är grunden för överlevnad 

och utveckling: kundens förtroende! Om ett företag skulle förlora en kunds förtroende kan det 

knappast vinna tillbaka henne med reklam, prissänkningar eller ens produktutveckling. För att 

få och behålla en kunds förtroende krävs en attityd i företaget där kundens bästa – och därmed 

hennes förtroende för företaget – går före årets vinst (Feurst, 1999 s 67).  

 

 En förutsättning för att ett företag inom kapitalförvaltning skall kunna leverera ett mervärde 

via förtroende är att ha en kompetent, hjälpsam och förstående personal (Barnes, 2000 s 15). 

Kotler (1999, s 441) styrker också detta och använder sig av termen ”personal differentiering” 
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och menar på att det är möjligt att skaffa sig en stark konkurrensfördel genom att anställa 

bättre personal och att träna dem bättre och effektivare sätt än konkurrenterna. Vilket 

resulterar i att det blir lättare att leverera ett högre och bättre mervärde till kunden än sina 

konkurrenter. 

Vad säger då egentligen ordboken om förtroende? 

 

”Övertygelse om att man kan lita på någon eller något” 

                                                                             Nationalencyklopedins ordbok 

 

 

Enligt Seal (1998, s 102) så baserar sig förtroende på att ha personlig kunskap om sina 

kunder. Begreppet “förtroende” kan vid en första anblick verka för abstrakt för att vara en 

effektiv mervärdeskapande strategi. Det är också svårt att mäta förtroende som variabel då 

den är kvalitativ till sin natur, men det betyder inte att den inte är viktig när det gäller 

skapandet av  värde för kunden (Cheverton, 2004 s 117).  

Cheverton understryker också att det är de ”små detaljerna” som vinner kundens förtroende. 

Det sätt man uppför sig på, att man lever upp till och håller sina löften: att sända iväg en 

utlovad broschyr på direkten, eller att man ringer upp på avtalad tid. En gedigen ståndaktighet 

balanserad med en stor dos empati och delaktighet är det bästa angreppssättet för att skapa ett 

bestående förtroende och ett konkurrenskraftigt mervärde (Cheverton, 2004 s 120). 

Ett skapande av mervärde i kundrelationer är inte bara positivt för företaget i form av att man 

behåller dem utan det kan även skapa en form av ”goodwill” för företaget genom att kunden i 

sin tur sprider sin nöjdhet vidare till sin omgivning och för företaget potentiella kunder. Detta 

kallas för ”word of mouth – kommunicering”. I nästa stycke presenteras denna teoretiska 

metod. 
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3.3 Word of mouth kommunicering 
 
 

En av de svåraste aspekterna med traditionell försäljning är att kontakta en okänd person. 

Därför är det alltid bra att ha en referens när kapitalförvaltaren tar kontakt eller blir kontaktad 

av någon (Stevensson, 2003, s 15). Detta kan erhållas via ”word of mouth kommunicering”. 

Vad är ”word of mouth kommunicering”? 

Vi människor pratar ofta med varandra om upplevelser och händelser i det dagliga livet, det 

kan till exempel vara en fotbollsmatch man har tittat på eller en jobbintervju man har varit på. 

Vi pratar också gärna om upplevelser och erfarenheter kring produkter och tjänster som man 

köpt och konsumerat och förknippar med respektive varumärke. Det kan vara positiva likaväl 

som negativa åsikter som man har om någon produkt eller tjänst. Detta kallar man för ”word 

of mouth kommunicering”. Följande är Kotlers (1999 s 768) definition av detta 

kommunikationssätt. 

 

”Personal communication about a product between target buyers and neighbours, friends, 

family members and associates”  

 

Kotler (1999, s 769) understryker också att personlig påverkan från till exempel vänner väger 

tyngre för dyra produkter och tjänster som därmed är förknippade med hög risk.  

 

Enligt Kotler (1999, s 769) kan företag använda sig av flera olika personliga 

marknadsföringskommunikationskanaler, till exempel sälja sina produkter eller tjänster till 

kända personer eller företag och på så sätt påverka andra att köpa. Man kan också låta 

inflytelserika personer så kallade ”opinion leaders” få tillgång till företagets produkter på ett 

förmånligt sätt, så att de i sin tur kan påverka andra människor i sin omgivning att prova 

produkten eller tjänsten.  

Följande citat är hämtat från Fill (2002, s 41) där han förklarar hur viktig denna typ av 

marknadsföringskanal är: 

 

”Using ordinary people to express positive comments about a product to each other is a very 

well-used advertising technique”                                                      Chris Fill 
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Fill understryker också att det är väldigt viktigt att dessa så kallade ”opinion leaders” uppvisar 

och bär en hög trovärdighet för att denna typ av kanal ska få en hög och positiv effekt.    

 

 

 

3.4 Vad är positionering? 
 
Positionering är en slags process där information om en organisation eller produkt 

kommuniceras till en målgrupp på ett differentierat sätt, för att uppnå en speciell position på 

marknaden (Fill, 2002 s 321). Vidare skriver Fill att positionering egentligen inte handlar om 

en produkt utan vad köparen tänker och tycker om produkten eller organisationen. Alla 

produkter och organisationer har en position gentemot varandra framförallt för att de alla har 

olika identiteter.  

Om ett företag bestämmer sig för att inta en viss position på marknaden till exempel genom 

att erbjuda en högre service, så måste man först se till att leverera innan man talar om det 

(Kotler, 1999 s  461). 

 

”Positioning is the act of designing the companies offering and image so that they occupy a 

meaningful and distinct competitive position in the target customer minds” 

                                                                                                                        Philip Kotler 

 
Positionering handlar alltså enligt Kotler (1997 i Fill 2002, s 321) om att skapa en bild av 

företaget och dess erbjudande på konkurrenskraftigt sätt i kundens medvetande. Kommande 

stycke kommer därför att behandla ”image” (bild). 
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3.4.1 Image 
 
Enligt Normann (2000 s 138) är ”image” ett kommunikationsinstrument för företaget. Kets de 

Vries (1980 i Normann s 139) menar att människor uppenbarligen påverkas av image och att 

det därför är ett managementverktyg med stor potential. Om ett företags image är så tydlig att 

den kan aktivera kunden och få henne eller honom att se sig själv som en medlem av den 

”klubb” som hör ihop med detta specifika företag, har en stor del vunnits och mindre 

ansträngningar kommer att behövas för att bearbeta kunden (Normann, 200 s 141).  

 
Enligt Mattson & Friends (1998 s 76) betyder image ”jag uppfattas”. Gemensam image, eller 

corporate image, är omvärldens subjektiva uppfattning av varumärket (Lagergren, 1998 s 23). 

Man kan säga att en varumärkesimage är resultatet av en persons erfarenheter, åsikter och 

känslor av företaget och dess varumärke (Mattsson & Friends, 1998 s 68). Enligt Nguyen och 

Leblanc (1998 s 52) så påverkas en banks image positivt av deras befintliga kunder om 

servicen överträffar deras förväntningar. 

Eftersom image är hur omvärlden uppfattar företaget och dess varumärke kan företaget endast 

påverka sin image genom att ändra sin identitet. Målet är att varumärkets image skall 

överensstämma med dess identitet. Ett företag har dock inte bara en enda image på 

marknaden. Eftersom alla individer har subjektiva erfarenheter av företaget och dess 

varumärke resulterar detta i att ett varumärke har ”multipla images”, det vill säga ett flertal 

men förhoppningsvis ganska lika images. Företagets mål är således att målgruppens bild och 

uppfattning av varumärket överensstämmer med dess identitet (Fill, 1999 s 567). 

 

En förutsättning för att ett företags image skall uppnå en positiv effekt är att den matchar 

företagets identitet och värderingar (Fill, 2002 s 395). 
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3.4.2 Trovärdighet 

 
En persons attityd till ett varumärke kan vara ytlig och ha en avsaknad av övertygelse för att 

förmå personen att bete sig på önskvärt sätt. Detta kan ett företag ändra på genom att tillämpa 

en informationsstrategi som är designad för att bygga upp en trovärdighet kring företagets 

varumärke (Fill, 2002 s 80). Använder man sig av rätt informationsstrategi så kommer rätt 

kundsegment att attraheras genom att man levererar ett budskap som tillhandahåller lösningar 

på ett försiktigt sätt, utan att försöka sticka ut från mängden som alla andra gör (Chambers, 

2001 s 139).  

 

“Position yourself as a messenger of solutions to your market” 

                                                                                      
Genom att marknadsföra sig på detta sätt menar Chambers (2001 s 27) att företaget skapar en 

trovärdig bild av företaget. 

 

Konsulter och rådgivare säljer mycket på trovärdighet och de blir ofta anlitade tack vare deras 

rykte (Stevensson, 2003 s 93). Trovärdigheten ger kunden den ”initiala knuffen” och med 

hjälp av förtroende får kapitalförvaltaren förhoppningsvis kunden att stanna kvar. Det är med 

blandning av förtroende och trovärdighet som rådgivaren får en fördel (eller mervärde) i sina 

kundrelationer (Stevensson, 2003 s 92). 
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3.5 Sammanfattande teoretisk översiktsmodell  
 
Denna modell har Barnes (2000, s 15) modell som grundpelare sedan har författaren själv 

konstruerat modellen efter de teorier som finns ovan i teoridelen. 

 

 
 
Modellen ovan visar hur författaren delat in mervärdet i ett direkt och ett indirekt och sen 

inriktat sig på det indirekta. Den röda färgen visar att förtroende bygger man endast in som 

mervärde till sina befintliga kunder som i sin tur med sitt förtroende för företaget gärna talar 

gott om företaget och sin kapitalförvaltare med sina vänner och omgivning. Dessa befintliga 

kunder som teorin kallar för ”opinion leaders” kan sen i sin tur via word of mouth värva nya 

potentiella kunder till företaget dessa potentiella kunder illustreras i denna modell med en gul 

färg. Dessa potentiella kunder kan också värvas med hjälp av positionering av ett mervärde i 

form av trovärdighet, dessa två variabler har i modellen en blandning av gul och röd färg och 

med det vill författaren illustrera att det är både potentiella och befintliga kunder antas 

påverkas av detta mervärde.   
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Kapitel 4: Empiri & Analys 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
I detta kapitel redogör författaren den insamlade empirin samt gör en analys av empirin och 

uppsatsens använda teorier. 
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4.1  Empiri 
 

4.1.1 Intervju med kapitalförvaltare Michael Ström på SEB 
 
Kapitalförvaltaren Michael Ström på SEB talade om sin tolkning av mervärde vilket, enligt 

honom, symboliserade någonting ”extra” man får på köpet.  

Michael Ström anser att det finns olika typer av mervärde och inom SEB så innebär det att 

förutom att ge sina kunder ett mervärde i form av avkastning, så skapar också ett förtroende i 

kundrelationen ett mervärde.  

 

Vidare berättar kapitalförvaltaren om hur han tror hans kunder ser på mervärde. Förutom att 

kunderna vill ha ett mervärde i form av ett bra resultat vad gäller placeringar som överträffar 

deras förväntningar så vill kunden också att kapitalförvaltaren alltid ska vara tillgänglig, och 

att det ger mervärde till kunden. Ström understryker dock att uppfyllandet av denna 

tillgänglighet för kunden förutsätter att kapitalförvaltaren endast har ansvar för ett begränsat 

antal kunder.  

Ström levererar mervärde till sina kunder på så sätt att han försöker få kunden att känna att 

han alltid är på kundens sida och aldrig övertala kunden att investera i något som skulle vara 

tillfredsställande ur företagets synpunkt men mindre tillfredsställande för kunden.  

 

För Ström är en kundrelation en relation utöver den man har med sin kund inom arbetet. 

Kundrelationen skapas genom att prata om kundens egna intressen och därmed försöka finna 

något gemensamt att prata om.  

 

När Ström talar om förtroende så tycker han att det viktigaste är att kunden kan lita på honom, 

för att på så sätt bygga upp en långsiktig relation. För att åstadkomma detta förtroende måste 

kapitalförvaltaren bland annat vara försiktig mot kunden i val av placeringar. Men enligt 

Ström så är den bästa förtroendeskapande handlingen den när han tar kontakt med kunden 
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utan föreliggande affärssyfte, det vill säga att han tar kontakt med kunden ibland även om det 

inte är ”något på gång”. 

Det viktigaste beträffande kundernas förtroende för kapitalförvaltaren är att kunden ska känna 

att förvaltaren sätter han eller hennes intressen före bankens vinstintresse.  

 

De faktorer en förvaltare bör tänka på för att inge förtroende under ett kundmöte är, enligt 

Ström, att man ska vara påläst och förberedd. Dessutom är det viktigt att man lyssnar på vad 

kunden har att säga och inte själv pratar på alltför mycket. Under hela mötets gång är det 

viktigt med ögonkontakt, lugnt tal och att vara saklig och metodisk.  

 

Enligt Ström är vissa av hans nya kunder bekanta med redan existerande kunder, vilket enligt 

honom är ett bra sätt att få nya kunder på. Han menar dock att just detta sätt att få nya kunder 

(word of mouth) har sin naturliga begränsning då kanske inte så många gärna talar om sina 

pengar med vänner och omgivning, särskilt inte då det handlar om så stora belopp det gör i 

dessa fall.  

 

För Ström handlar positionering om den position man intar i sin omgivning eller försöker inta 

och på hans företag SEB innebär det att man använder sig mycket av tradition – att använda 

sig av samma koncept hela tiden. För SEB innebär denna tradition att man skapar 

trovärdighet. Kapitalförvaltaren själv praktiserar detta genom att vara konservativ mot sina 

kunder och höra av sig till dessa, och inte tvärtom.  

 

Ström anser att det finns en viss skillnad mellan begreppen trovärdighet och förtroende. För 

honom är trovärdighet ett vidare begrepp för hela verksamheten medan förtroende är något 

som man skapar personligen med kunderna. Vidare menar Ström på att det tar längre tid att 

skapa en trovärdig bild av organisationen än att vinna en kunds förtroende.  

 

I samband med intervjun så observerade författaren att lokalerna vara inredda med 

”gammalmodig” stil som ingav en konservativ känsla. 
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4.1.2 Intervju med kapitalförvaltare Robert Lundin på Carnegie 
 

Kapitalförvaltaren Robert Lundin talade om mervärde som en prestation utöver det kunden 

förväntar sig och han talade vidare om att det fanns flera olika typer av mervärde. Förutom 

mervärde i form av performance talade Lundin även om att inneha relevant information samt 

den kunskap som kapitalförvaltaren besitter.  Det är också viktigt att kunden känner är 

kapitalförvaltaren är tillgänglig denne. Det viktigaste för en kapitalförvaltare är att alltid 

finnas till hands, även i dåliga tider. Lundin trodde även att hans kunders syn på mervärde var 

samstämmig med hans egen syn, det vill säga performance, tillgänglighet och fortlöpande 

kontakt.  

 

Vad gäller just levererandet av mervärdet så menade Lundin att företaget i stort levererar 

avkastning, men han i form av kapitalförvaltare även levererar tillgänglighet samt 

kundkontakt.  

 När Lundin talade vidare om begreppet kundrelation så definierade han det först och främst 

som ett kundansvar men även att ge sina kunder tid och att systematiskt höra av sig till 

kunden. Vid val av medium för att höra av sig till kunden så försöker Lundin att anpassa detta 

till kundens egna beteende. Om en kund använder telefon för att nå honom så väljer Lundin 

oftast att ringa tillbaka till kunden i stället för att använda ett anat medium. Att lära känna sina 

kunder är också något som Lundin tycker hör till kundrelationen och detta gör han genom att 

alltid ställa öppna frågor för att på så sätt lära känna sina kunder bättre. Lundin frågar även 

om kunders intressen så att han också kan prata om något som de tycker om och känner sig 

hemma med.  

 

Lundin känner att han har en kunds förtroende när kunden kommer tillbaka och vill placeras 

mer pengar. Det viktigast med just förtroende är att hela tiden vara tillgänglig och visa 

intresse för kunden, inte bara som kund utan även som individ, då han tror hans kunder ser 

förtroende som det viktigaste mervärdet.  

 

Vid samtalet om kundens nöjdhet berättade Lundin att ungefär 30-40 procent av hans nya 

kunder är bekanta till redan existerande kunder. Lundin påpekade dock att kunder i andra 
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branscher än kapitalförvaltningsbranschen har större benägenhet att tala gott om de företag 

där de är kund, då folk i Sverige generellt sett inte gärna talar öppet om varandras 

förmögenheter.  

 

Vid frågan om vad positionering innebar så menade Lundin att det innebär ett skapande av en 

viss stil och därmed vilken bild man vill förmedla till kunden. Carnegie i stort gör detta 

genom att företaget presterar bra och visar en god bild utåt av företaget. Lundin själv 

positionerar sig på ett trovärdigt sätt genom att leva upp till företagets och kundens 

förväntningar på honom.  

För Lundin innebar trovärdighet att han håller det han lovar. Lundin påpekar att det finns en 

skillnad mellan förtroende och trovärdighet och menar på att trovärdighet alltid kommer före 

förtroende i en relation. Lundin anser att det tar längre tid att skapa en trovärdig bild av 

organisationen än att vinna en kunds förtroende. 

 

Också på Carnegie gjorde författaren en observation av lokalerna och de var liksom på SEB 

”gammalmodiga” i stilen och även de ingav en konservativ känsla. 

 

 

4.1.3 Intervju med kapitalförvaltare Jimmy Immo på Kaupthing Bank 

 
Kapitalförvaltaren Jimmy Immo menade att mervärde för honom förutom att leverera 

korrelerad avkastning gentemot benchmark är att hålla en god kommunikation, lyhördhet för 

kundens behov, mål och risk.  Immo anser att han kan ge kunden ett mervärde i form av 

trygghet och performance. 

Immo tror att hans kunders syn på mervärde är att förutom att erhålla en avkastning i paritet 

med förväntan också ska får ett mervärde i form av att kapitalförvaltaren håller god 

kommunikation. 

Immo definierade kundrelation som ömsesidig förståelse där han håller en tydlig 

kommunikation för att på så sätt lära känna kunden. Immo själv talade om att han alltid vid ett 

första kundmöte börjar med ett långt samtal för att se kundens behov, mål, risk, förväntningar, 

men även för att få reda på andra saker som exempelvis kundens intressen. 
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För Immo innebär förtroende i sina kundrelationer att han hela tiden är tillgänglig för kunden 

och att han tillsammans med kunden sätter upp mål som de är överens om. Ett bevis för att en 

kund har förtroende för en kapitalförvaltare är, enligt Immo, när kunden ger honom ”fria 

mandat”. 

Immo berättade vidare att företaget i stort arbetar aktivt med förtroendebyggande genom att 

de hela tiden kommunicerar med sina kunder och anordnar kundevenemang. Kaupthing Bank 

skaffar information om kunderna med hjälp av undersökningar för att på så sätt lära känna 

kunden och därmed öka förtroendet hos denne.  

 

På frågan om vad Immo tror hur hans kunder ser på förtroende så trodde han att kunderna vill 

ha någon som lyssnar på dem och levererar de förväntningar som kunderna har på honom. 

Vidare tyckte Immo att det viktigaste med förtroende var, att när han väl fått det, måste han 

försöka bevara det och utveckla det djupare.  

Det är därför, enligt Immo, viktigt med relevant information till kunden såsom risktagande, 

när man investerar i värdepapper, för att kunna hålla en långsiktig relation med kunden. 

De saker Immo tyckte att man som kapitalförvaltare borde tänka på för att inge förtroende 

under ett kundmöte var lyhördhet för kundens önskemål, behov och riskaversion, men också 

att inta vett och etikett. För Immo är det viktigt hur han som kapitalförvaltare beter sig och 

levererar, då han anser att det i denna bransch är mer kostsamt än i andra branscher som 

karakteriseras av hög konkurrens att skaffa sig nya kunder än att behålla de befintliga.  

 

Positionering för Immo är att försöka förmedla till sin omgivning och kunder vad företaget 

har att erbjuda. Det är viktigt att det som kapitalförvaltaren förmedlar till kunden är något som 

förvaltaren kan leva upp till. Många kapitalförvaltare utlovar ”guld och gröna skogar” men 

har svårt att leva upp till detta och det kan lätt leda till att kunden inte känner förtroende för 

kapitalförvaltaren. Immo positionerar sig på ett trovärdigt sätt genom att kontinuerligt hålla 

avstämningsmöten för att på så sätt vinna kundens förtroende.  

 

Intervjuaren frågade Immo om han ansåg det föreligga någon skillnad mellan variablerna 

trovärdighet och förtroende, och vilket av dessa två det är svårast att skapa mervärde i. Han 

berättade då att han inte kunde bygga upp ett förtroende med hjälp av statistik, utan att det var 

resultatet av infriade förväntningar som gav upphov till förtroende. Immo menar att det är 
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väldigt svårt att vinna en kunds förtroende om förvaltaren inte är trovärdig. Han menar också 

att det krävs mer tid och resurser att bygga upp en trovärdig bild av företaget än vad det tar att 

vinna en kunds förtroende.  

 
 
Även här gjorde författaren en observation av lokalerna och det var precis som på SEB och 

Carnegie ”gammalmodigt” i stilen och ingav också en konservativ känsla, 

 

 
 
 

4.2 Analys 
 
 

4.2.1 Mervärde och kundrelation 

 

Kapitalförvaltarna anser att mervärde är något ”extra” som kunden får på köpet, något utöver 

det som kunden väntat sig och detta överensstämmer med Michael Chitwoods citat: 

 

”Added value benefits the customer in ways that go beyond your own product or service and 

sets you apart from your rivals”                                      Michael Chitwood 
 

Hur kan man konkretisera termen ”mervärde”?  De ansåg att förutom att leverera ett mervärde 

i form av avkastning också kunde leverera ett mervärde i form av förtroende och trygghet.   

Tilläggstjänster som juridisk rådgivning och skatterådgivning ansågs också vara indirekta 

mervärden som man erbjuder sina kunder.  

 Ett intressant mervärde som Michael Strömt tog upp var att han satte kunden och dennes 

behov framför företagets vinstintresse. Detta leder till att han står mer på kundens sida och 

gör kunden till en medpart snarare än motpart, vilket Gummesson anser är ett primärt mål om 

man vill öka värdet för kunden och även dennes relations livslängd till företaget. 
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 Alla förvaltarna var överens om att ett viktigt mervärde var förtroende. Om ”förtroende” 

säger teorin att man måste ha någon form av relation till den man känner förtroende för. Det 

är omöjligt ha förtroende till en person som man inte känner. Vad tycker förvaltarna 

karakteriserar en kundrelation, vad gör man för att få ett djup i den och hur gör man för att 

lära känna kunden? Alla tre anser att för att utveckla en kundrelation mer på djupet så är det 

viktigt att lära känna kunden till en viss gräns även på det privata planet. För att lära känna 

kunderna bättre brukar de intervjua sina kunder och skriva ner viktig information om kunden 

efter mötet.  Immo nämner att han vanligtvis försöker skapa sig en bild av kundens behov, 

mål och riskbenägenhet för att på så sätt kunna anpassa sitt erbjudande. Dessa resonemang 

passar bra in på Feurst ”One-to-One marketing” modell där man ska: identifiera kunden och 

dennes behov, föra samtal med kunden för att lära känna denne bättre, spara och skriva ner 

datan man får in om kunden i minnet. Efter detta ska man anpassa erbjudandet till kunden 

efter den information som finns lagrad. Denna teoretiska modell anser författaren vara viktig 

och tillämpbar för att en kapitalförvaltare ska lära känna sina kunder. Att lära känna kunden 

gör det lättare att skapa och bibehålla förtroendet och på så sätt ge kunden ett mervärde och 

det minskar risken att kunden byter kapitalförvaltare. 

 

Kapitalförvaltarna anser att förtroende är något som är elementärt i en kundrelation och de 

understryker vikten av att upprätthålla en regelbunden kontakt med kunden samt att vara 

tillgänglig för kunden och även teorin instämmer i att hålla en regelbunden kontakt och att 

vara tillgänglig är viktiga variabler: Till exempel så nämnde Immo att han ofta hade kontakt 

med sina kunder för att inga missförstånd skall uppstå som kan äventyra förtroendet. Vidare 

exempel är att Lundin hade som mål att vara tillgänglig för kunden dygnet runt och om så inte  

så såg han till att hans sekreterare eller annan medarbetare var tillgänglig. 

 

Kapitalförvaltarna anser alltså att för att kunna bygga upp ett förtroende och ett värde i en 

kundrelation så krävs en fungerande dialog med kunden, precis som Blomqvist med flera 

hävdar i teorin. Michael Ström nämner även att han för att få ett förtroende från kunden ibland 

brukar höra av sig till kunden utan baktanken att försöka ”sälja något”, utan istället för att 

”bara kolla att allt är okej med kunden”. Detta är vad Feurst kallar för ”den icke-säljande 

dialogen” och förklarar att den fungerar mycket förtroendeingivande. 
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 Förtroende är grundläggande för kunden i denna typ av relation. Ström formulerade vikten av 

förtroende i en kundrelation på följande sätt: 

 

”Har du en kunds förtroende behöver du aldrig vara bäst” 

 

Detta kan jämföras med Chevertons förklaring av förtroendets vikt: 

 

“Intangible elements such as empathy and trust are at the heart of the relationship 

between the supplier and customer in Financial services”                     

 

 
 

 

Ovan har författaren utifrån teori och empiri konstruerat en ”mervärdemodell” för befintliga 

kunder. Storleken på modellens olika variabler symboliserar dess vikt. Här ser vi att när det 

handlar om befintliga kunder så har det indirekta mervärdet i form av förtroende i 

kundrelationen en större vikt än avkastningen det vill säga det direkta mervärdet.  
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Kapitalförvaltarna berättar att de vanligtvis brukar känna att de får ett ”kvitto” på att de har en 

kunds förtroende när kunden ger dem ”mer eller mindre fria händer” att placera deras pengar, 

alternativt när dem kommer tillbaka och vill investera mer pengar. 

 

Jimmy Immo påpekade också att det är viktig att informera kunden om de risker som finns 

med att placera pengar i olika typer av värdepapper och detta främst för att inte tappa en 

kunds förtroende i ”sämre tider”.  

 

Alla tre kapitalförvaltarna anser att det är väldigt viktigt att verkligen lyssna på vad kunden 

har att säga när man för en dialog med dem för att på så sätt inge förtroende. Detta stämmer 

överens med Stevenssons syn på en lyckad dialog: 

 

” To engage in a dialog, first ask a question, then listen” 

 

När man väl vunnit en kunds förtroende kan man enligt Philp Kotler få in nya kunder via 

”word of mouth kommunicering” och detta analyseras i nästa stycke. 

 

4.2.2 Word of mouth kommunicering 
 
 
Denna form anses av de flesta vara den bästa marknadsföringskanalen för ett företag, speciellt 

om det rör sig om produkter eller tjänster som har ett högt värde samt är förknippade med hög 

risk. Betyder det att denna form av kommunicering är en marknadsföringskanal att föredra för 

kapitalförvaltarna?  Kapitalförvaltarna anser att denna ”kanal” är en av de större källorna som 

de får in nya kunder ifrån, men de anser dock att den är relativt ”trögrörlig” på grund av att 

människor och framförallt svenskar i största allmänhet ogärna talar om pengar som leder till 

att det blir svårare som kapitalförvaltare att värva nya kunder på detta sätt. 

Enligt Fill så brukar företag för att få en hög effekt av denna kanal använda sig av så kallade 

”opinion leaders” för att sprida ett gott rykte om företaget och dess produkter. Dessa ”opinion 

leaders” kan vara kända personer eller andra inflytelserika personer.  
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Författaren har för avsikt med modellen ovan att illustrera svårigheten för företaget att nå 

fram till potentiella kunder med hjälp av word of mouth. 

 En av kapitalförvaltarna berättade att när han tidigare arbetade på ett annat 

kapitalförvaltningsföretag, så arrangerade man seminarier med befintliga kunder ”opinion 

leaders” som man visste hade ett stort förtroende för företaget. Dessa befintliga kunder tog 

med sig anhöriga och vänner till seminarierna som var potentiella kunder för företaget. De 

potentiella kunderna ansågs som lättare att påverka då ”opinion leades”, det vill säga deras 

vänner, var närvarande. 

 
 

4.2.3 Positionering och trovärdighet 
 
 
Kapitalförvaltarna anser att positionering är den ”plats” man försöker inta och förmedla till 

sin omgivning och målgrupp, eller den bild man ger till kunden i form av till exempel lokaler. 

Detta stämmer med Chris Fills syn på positionering som enligt honom är en process där 

information om en organisation eller produkt kommuniceras till en marknad på ett 

differentierat sätt, för att inta en speciell plats på marknaden. 

  

När man försöker ”positionera” sig på marknaden för sin målgrupp så påpekar Immo att det är 

viktigt att inte erbjuda något som sedan inte kan levereras: 

 

”Man ska inte lova guld och gröna skogar om man sen inte kan leverera”  

 

Detta överensstämmer med teorin och Philip Kotlers syn, han anser att om man skall inta en 

speciell ”position” på markanden, så är det viktigt att ”leverera först och prata sen”! 
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 I teoridelen nämns att företaget kan kommunicera sin ”image” till kunden med hjälp av till 

exempel lokaler och inredning. Detta är viktigt då det ger en bild av vilket företag, 

organisation och människor man har att göra med. 

 

Författaren genomförde observationer på de tre företagen och anser att de alla ingav en känsla 

av en ”gammalmodig” image och konservativ stil. Detta är förmodligen ett bra sätt att 

positionera företaget på, då många av respektive kapitalförvaltares kunder är äldre. Eller kan 

det vara en ren ”slöhet” och en kostnadsfråga som gör att stilen inte har förändras? Det 

troligaste är dock att företagen anser att ”imagen” är rätt, då många av deras kunder troligtvis 

förväntar sig den miljön inom kapitalförvaltningsbranschen. Så länge majoriteten inte består 

av unga rika personer, så är det inte troligt att det skulle vara lönsamt för kapitalförvaltarna att 

förändra miljön eller den konservativa stilen. I teorin nämns att för att ett företags image skall 

uppnå en positiv effekt så är det viktigt att den matchar företagets identitet, om man då som 

kapitalförvaltare skulle byta ”image” och ”stil” så skulle företagets identitet som kunden är 

van vid också ändras, vilket troligtvis skulle leda till en förlust av kunder. Det finns ett talesätt 

som lyder; ”visheten kommer med åren”, indirekt borde det betyda att desto äldre bild som 

ges av företaget desto visare borde företaget vara i sina investeringsbeslut. 

  

Resonemanget ovan leder till att majoriteten av de befintliga kunderna får ett mervärde av 

denna positionering av företagets image. När det gäller att värva nya kunder, eller att använda 

detta som en konkurrensstrategi, ter sig inte denna variabel som särskilt tillämpbar då 

ovannämnda ”stil” är mer eller mindre densamma hos de olika kapitalförvaltarna. 

 
Hur skapar man då tillväxt? Bygger man ett starkt förtroende hos sina befintliga kunder så är 

det nog med stor sannolikhet som kapitalförvaltaren får förvalta mer och mer av deras kapital, 

som Robert Lundin sade: 

 

”Jag känner att jag har ett starkt förtroende från en kund när den kommer tillbaks och 

investerar mera” 
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På detta sätt kan kapitalförvaltaren via ett starkt förtroende skapa tillväxt för företaget med 

hjälp av att öka redan befintliga kunders investeringar i företaget. Om ett företag vill växa 

ännu fortare får man försöka göra ”word of mouth kanalen” mindre trögrörlig.  

 

Positionering och image handlar om att ge en fördelaktig bild av företaget till sin målgrupp. 

Denna bild av företaget måste naturligtvis vara trovärdig. Både teorin och kapitalförvaltarna 

anser att genom uppvisande av trovärdighet så ges kunden den ”initiala knuffen” till företaget, 

sedan kan man med hjälp av förtroende förmå kunden att stanna kvar.  

Kapitalförvaltarna anser att det är viktigt att företaget som helhet utstrålar trovärdighet och 

sedan kommer förtroendet i kundrelationen. Detta verkar vid en första anblick logiskt och bra 

men det hela blev lite mer komplicerat när följande fråga ställdes: Vilken av variablerna tar 

längst tid att skapa ett mervärde genom? Svaret från kapitalförvaltarna blev här att det tar 

längre tid att skapa en trovärdig bild av företaget än det tar att bygga upp ett förtroende i 

kundrelationen. Måste man då skapa en trovärdig bild innan man får några kunder? Hur kan 

en trovärdig bild skapas en utan befintliga kundrelationer? Skulle man förlita sig på detta 

resonemang så skulle det innebära att det i princip är omöjligt för ett nytt företag att etablera 

sig på marknaden genom att differentiera image och trovärdighet som mervärde. Den enda 

mervärdestrategi som egentligen då skulle vara tillämpar kan illustreras med följande modell: 
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Kapitel 5: Slutsats 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I detta kapitel presenterar författaren sina slutsatser och sedan görs reflektioner och kritik av 

eget arbete samt förslag till vidare forskning. 
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5.1 Slutsats 
 
 

Utifrån analysen har författaren kommit fram till följande slutsatser; 

 

• Enligt företagen och dess kapitalförvaltare ger de sina kunder ett mervärde genom att 

erbjuda dem tilläggstjänster utöver deras kärntjänster som till exempel juridisk 

rådgivning och skatterådgivning. Detta anser författaren vara bra ”extra” tjänster som 

erbjuds kunden, men då alla kapitalförvaltare erbjuder dessa tjänster så ser inte 

författaren detta som något mervärde som differentierar företagen mot sina 

konkurrenter. Skulle man till exempel kunna ge sina kunder kraftiga 

skattereduceringar utan extra kostnad, risk eller uppoffring genom att finna något 

kryphåll i lagboken så kan man prata om ett mervärde som skiljer sig från mängden.  

 

• Författaren anser att med hjälp av variabeln förtroende kan kapitalförvaltaren leverera 

ett bra och effektivt mervärde till sina befintliga kunder. På så sätt erhåller 

kapitalförvaltaren en högre retention ratio även om man inte levererar en avkastning 

som är likvärdig eller bättre än den genomsnittliga ”marknadsportföljen”. Författaren 

vill dock påpeka att nu i dessa tider då företagen verkar satsa mycket på att skapa ett 

förtroende mellan sina kapitalförvaltare och kunder så är det minst lika viktigt ur 

företagets synpunkt att vårda relationen och förtroendeuppbyggandet med sina 

kapitalförvaltare. Risken är annars att när kapitalförvaltaren utvecklar en 

förtroendefull relation med sina kunder, kan företaget förlora ett flertal kunder väldigt 

snabbt och oväntat om kapitalförvaltaren av någon anledning skulle välja att byta 

arbetsgivare. Detta skulle troligtvis innebära att kapitalförvaltaren skulle ta med sig 

många av sina kunder till det nya företaget på grund av att de känner ett starkt 

förtroende för honom eller henne.  

 

• Har kapitalförvaltaren ett förtroende i sina kundrelationer kan han värva nya kunder 

tack vare att de befintliga kunderna pratar väl om honom och företaget med sin 

omgivning. Denna ”word of mouth kanal” har dock enligt kapitalförvaltarna en mer 

trögrörlig karaktär i jämförelse med andra branscher då folk i allmänhet ogärna pratar 



  49  

om pengar. Författaren anser dock att ”kanalen” kan fungera trögrörligt på grund av 

andra faktorer. Även om kunderna skulle prata med sin omgivning om vilken 

förtroendefull kapitalförvaltare de har så är det inte ett tillräckligt starkt argument för 

att ge en potentiell kund incitament att byta kapitalförvaltare. Skulle dock den 

befintliga kunden komma körandes i en ny bil varannan vecka tack vare att hans 

avkastning varit så bra, skulle det troligtvis ge den potentiella kunden ett starkt 

incitament att byta kapitalförvaltare. Författaren drar därför slutsatsen att word of 

mouth kanalen är trögrörlig med avseende på variabeln förtroende, men inte med 

avseende på variabeln avkastning. Då kapitalförvaltarna inte kontinuerligt lyckas med 

att ge kunden en hög avkastning så blir det en naturlig följd att ”kanalen” ur deras 

synvinkel blir trögrörlig.  

 

• När det gäller att leverera kunden ett mervärde i form av image och trovärdighet anser 

författaren först och främst att det är svårt på grund av att kunderna har olika 

preferenser och smak, dessutom går det inte att individanpassa image. Författaren 

anser också att det är svårt att skapa en image på ett differentierat sätt gentemot sina 

konkurrenter då image och lokaler påminner mycket om varandra. Image fungerar 

som en bra strategi om man vill behålla sina befintliga kunder, och om företaget ska  

värva nya kunder anser författaren att det är svårt att göra det genom image och 

trovärdighet. De potentiella kunderna måste lockas till företaget med mervärden i form 

av hög avkastning, låg risk eller lågt pris. 
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5.2 Reflektioner och kritik av eget arbete 

 

5.2.1 Reflektioner 
 
Efter genomförandet av denna studie så har författaren kommit till insikt i att analyseringen 

av kapitalförvaltning och dess marknad som helhet karaktäriseras av en marknad med 

”imperfekt konkurrens” om man ser det ur ett nationalekonomiskt perspektiv. En jämförelse 

kan göras med bilbranschen där det råder imperfekt konkurrens, det vill säga att det finns 

inträdeshinder för nya företag att etablera sig på marknaden. Då de redan etablerade företagen 

har skapat sig skalfördelar i form av låga fasta produktionskostnader per bil tack vare deras 

stora produktionsvolym. Författaren anser att på kapitalförvaltningsmarknaden så har 

företagen skalfördelar av att de har god kännedom om sina kunder och satsar på att lära känna 

dem ännu bättre. Denna kundkännedom ger företaget skalfördelar och det blir därför väldigt 

svårt för nya företag att etablera sig på marknaden.   

 

 

Författaren har i sin slutsats kommit fram till att word of mouth metoden fungerar bättre än 

vad som framkommit i empirin, eftersom det är möjligt att kapitalförvaltare inte levererar ett 

tillräckligt bra mervärde i form av avkastning som gör ”kanalen” trögrörlig. Författaren anser 

dock att den här kanalen troligen är ännu bättre än vad författaren kommit fram till i sin 

slutsats. Detta då om exempelvis kapitalförvaltaren ger en god avkastning så sprids det nog 

vidare till omgivning och vänner och företagets nytta av kanalen höjs. Har däremot kunden 

erhållit en avkastning som inte är tillfredsställande så drar sig troligtvis kunden för att sprida 

detta vidare till sin omgivning. Det tar troligtvis emot mer att tala om för grannen att man 

förlorat kapital för att ens investeringsval varit dåliga. Det är exempelvis lättare att säga att en 

bil man köpt är dålig. Från detta anser författaren att den ”badwill” som kan erhållas från en 

word of mouth kanal inte är så omfattande vilket i sin tur leder till att den totala nyttan av 

kanalen ökar för kapitalförvaltningsföretagen.  

 

Kapitalförvaltarna pratade mycket under intervjuerna om hur viktigt det var att deras kunder 

kände sig trygga med dem som kapitalförvaltare. De underströk också vikten av att tydliggöra 
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för kunden om den risk som finns vid investering i värdepapper. Genom att förtydliga denna 

risk kan det skapa mervärde i form av kunskap och förståelse. Detta tydliggörande tror 

författaren i sig inte har något direkt med mervärde för kunden att göra, utan troligtvis så har 

många kapitalförvaltare inom branschen fått en ”knäpp på näsan” efter börsbubblan som 

sprack. Därför pratar man mer om risk och dess innebörd idag än för drygt fem år sedan. 

Frågan är hur länge det dröjer innan det är glömt och man återigen bara inriktar sig på en 

aktiv förvaltning på sparat kapital för att tjäna pengar? 

 

 

5.2.2 Kritik till eget arbete: 
 

Författaren anser att undersökningen kan kritiseras vid formuleringen av dess intervjufrågor 

då vissa av de ursprungliga intervjufrågorna som författaren hade för avsikt att ställa fick 

omformuleras något på grund av deras ur ett konkurrensperspektiv känsliga natur. Fler 

kapitalförvaltare hade också kunnat intervjuas. Det kan ifrågasättas om det är tillräckligt att 

intervjua tre personer. Ett annat frågetecken som bör beaktas i uppsatsen är om många av de 

teorier som använts kan appliceras på kapitalförvaltningsbranschen med god effekt för att 

kunna göra en bra analys, då många av dessa teorier är generella marknadsföringsteorier.  

 

Validitet:  

De frågor som ställdes under undersökningens genomförande kunde ha varit formulerade mer 

konkret, detta var dock inte möjligt då ämnet som uppsatsen handlar om är känsligt för 

kapitalförvaltarna ur ett konkurrensperspektiv. Detta anser författaren sänka uppsatsens 

validitet. Den personliga kontakten under intervjun gjorde det möjligt att data som erhölls 

kunde kontrolleras beträffande dess riktighet och relevans under tiden som den samlades in 

vilket enligt författaren stärker validiteten något. 

 

Reliabilitet: 

Författaren anser att den kvalitativa metod som använts och insamlandet av data i form av 

intervjuer leder till en lägre reliabilitet då slutsatsen möjligen skulle bli annorlunda om 
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undersökningen upprepades. Detta behöver dock inte betyda att reliabiliteten blir sämre utan 

att annan data erhålls och att andra slutsatser kan dras. 

 

 

 

5.2.3 Förslag till vidare forskning: 
 
Denna studie behandlar variabler som skapar ett indirekt mervärde för kunden. Dessa är inte  

direkt mätbara såsom vanliga siffror och är därför svårare för ett företag att analysera. Det 

skulle vara intressant att göra en studie och se om dessa variabler går att kvantifiera så att det 

blir lättare för företagen att tillämpa dessa variabler och utnyttja dem bättre i sin verksamhet. 

 

En annan studie som skulle vara intressant att genomföra är att göra en marknadsanalys på 

förutsättningarna för ett företag som verkar inom kapitalförvaltningsbranschen att börja 

operera på den svenska marknaden. 
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Bilaga 1: Företagspresentation 
 
 

SEB 
 
SEB är en finansiell koncern med bas i Nordeuropa. De har tio så kallade hemmamarknader i 

Norden, de baltiska länderna, Polen, Ukraina och Tyskland. Då SEB är en finansiell partner 

för företag, institutioner och privatkunder så omfattar deras verksamget retail och private 

banking, merchant och investment banking, kapitalförvaltning och livförsäkringsverksamhet. 

 

SEB finns representerat i ett 20-tal länder världen över och har cirka 20 000 anställda och mer 

än hälften av dessa finns utanför Sverige.  

SEB:s heltäckande distributionsnät innefattar 680 bankkontor på en hemmamarknad med 

totalt 200 miljoner invånare. Koncernen har därmed en stark ställning på den nordeuropeiska  

bankmarknaden med en marknadsandel på cirka sexton procent bara i Sverige. För de baltiska 

länderna uppgår marknadsandelen till cirka 30 procent och i Tyskland är SEB en av fem 

rikstäckande banker.  

 

Affärsidé 

SEB:s affärsidé är att tillhandahålla finansiella råd samt hantera finansiella risker och 

transaktioner för företag och privatpersoner på ett sådant sätt att deras kunder blir nöjda, deras 

aktieägare får en konkurrenskraftig avkastning och att de (företaget och dess anställda) anses 

vara goda samhällsmedborgare. 

 

Vision 

SEB:s vision är att vara den ledande nordeuropeiska banken, baserad på långsiktiga 

kundrelationer, kompetens  och teknologi. Målen ska nås med hjälp av motiverade 

medarbetare samt genom samarbete mellan olika verksamheter inom SEB. 
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Strategi 

SEB:s strategi är att bygga vidare på koncernens traditionella styrkefaktorer som finansiell 

partner till företag och finansiellt aktiva, krävande privatpersoner och stärka positionen på 

befintliga marknader.  

SEB:s förändringsprogram, även kallat 3C innebär: 

- Ökad kundtillfredsställelse  

- Förbättrat internt samarbete och ökad korsförsäljning 

- Ökad kostnadseffektivitet 

Dessa tre strategiska utgångspunkter har fortsatt högsta prioritet. 

 

SEB Asset Management 

SEB Asset Management erbjuder ett sortiment av expertis och tjänster inom 

kapitalförvaltning till bland annat institutioner, livförsäkringsbolag och privatkunder. 

Produktutbudet omfattar aktie- och ränteförvaltning, private equity, fastighetsförvaltning samt 

hedgefonder. I divisionen ingår omkring hundra portföljförvaltare och analytiker. 

 

SEB Asset Managements mål är att bli den ledande kapitalförvaltaren på sina marknader vad 

gäller kundnöjdhet och lönsamhet. Divisionens verksamhet, som inkluderar administration, 

paketering, förvaltning och försäljning av fonder och institutionella portföljer, bedrivs bland 

annat från Sverige, Danmark och Tyskland. Försäljningen sker dels via koncernens 

bankkontor och private banking enheter, dels genom egen säljkår, Internet, telefon och call-

centers. 

 

SEB Asset Managements investeringsfilosofi är att uppnå goda resultat på lång sikt genom en 

aktiv portföljförvaltning.  
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Carnegie 
 
Carnegie är en oberoende nordisk investmentbank med verksamhet inom Securities, 

Investment Banking, Asset Management och Private Banking. Carnegie erbjuder finansiella 

produkter och tjänster till nordiska och internationella kunder från kontor i bland annat 

Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien och USA. 

 

Mission/Affärsidé 

Carnegie ska vara kundens förstahandsval och därigenom skapa långsiktig lönsamhet. 

 

Vision 

Företagets vision är att skapa mervärde till deras kunder, vara nummer ett inom utvalda 

segment samt behålla dess nordiska fokus.  

 

Strategi 

Carnegies ambition är att bli en stark oberoende investmentbank i Norden. Företagets uppgift 

är att nå långsiktig lönsamhet genom att vara deras kunders förstahandsval, och därmed en 

god placering för deras aktieägare. Carnegie strävar efter att vara ledande på alla plan inom de 

branschsegment där de erbjuder dess kunder produkter och tjänster. 

 

Målsättning 

Carnegies mål är att vara deras kunders förstahandsval och därigenom vinna ytterligare 

marknadsandelar. Projektet ”One Carnegie” fortsätter med syftet att ytterligare höja nivån på 

företagets utbud av tjänster och produkter samt att kontinuerligt effektivisera och utveckla 

dess rutiner.  

 

Asset Management 

Produkterna och tjänsterna inom Asset Management innefattar diskretionär förvaltning, 

aktiefonder, pensionsrådgivning samt private banking-tjänster (kapitalförvaltning).  
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Carnegie huvudsakliga kundbas består av institutionella investerare, privatkunder och 

retailkunder och företaget har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Luxemburg, Norge 

och Storbritannien. 
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Kaupthing Bank 
 
Koncernen Kaupthing Bank är en av de tio största nordiska investmentbankerna och har 

kontor i alla de nordiska länderna samt i New York, London, Luxemburg och Geneve. Det 

finns cirka 1500 anställda inom koncernen varav drygt 200 i Sverige.  

Kaupthing Bank bedriver finansiell verksamhet och denna är uppdelad på områdena: 

Investeringsrådgivning, Privatmäkleri, Kapitalförvaltning, Banktjänster, Fonder, 

Strukturerade produkter, Institutionsmarknad, Investment Banking, Trading och Analys.  

 

Kaupthing Banks kunder finns inom skilda segment på bank- och aktiemarknaden. Det kan 

exempelvis vara företag som behöver hjälp med sin finansiering eller privatpersoner som 

behöver hjälp med att förvalta sin förmögenhet i aktier eller själva utför sina aktieaffärer.  

 

Affärsidé 

Kaupthing Banks affärsidé är att dels tillfredsställa de behov som svenska privatpersoner och 

institutioner har av kommissionshandel i aktier och förvaltning av kapital, dels förse företag 

med finansiell rådgivning avseende deras riskkapitalförsörjning. 

 

Mål 

Kaupthing Bank skall vara ett av de tre självklara valen för den krävande och förmögne 

privatpersonen, oavsett om det gäller aktierådgivning eller kapitalförvaltning. Inom 

Investment Banking är målet att bli ett naturligt val för mindre och medelstora företag som 

önskar biträde med finansiell rådgivning.  

 

Strategi 

Allt arbete inom koncernen ska kännetecknas av noggrannhet, lyhördhet och entusiasm. Det 

ska byggas på kunskap om fakta och marknadsläge. 

Strategin för att öka antalet goda kunder innebär att aktivt arbeta med 

marknadsföringsåtgärder och med den databas av nya, tänkbara kunder som sedan ett par år 

har byggts upp.  
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Asset Management 

Diskretionär kapitalförvaltning innebär att beslut angående investeringar i portföljen överlåts 

till en fondkommissionär eller bank. Baserat på kundens önskemål om avkastning och 

villighet att acceptera risk utformas en individuellt anpassad portfölj. Kunden bestämmer 

placeringsinriktning och risknivå på sin portfölj och utifrån dessa riktlinjer arbetar förvaltaren.  

 

Diskretionär kapitalförvaltning lämpar sig för institutioner, stiftelser samt privatpersoner med 

ett kapital på minst två miljoner kronor. Kaupthing Bank Kapitalförvaltning strävar alltid efter 

att leverera kvalitet vad gäller investeringar, rapporteringar och deklarationsunderlag.  
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Bilaga 2: Intervjusvar  
 
 

Intervju med kapitalförvaltare Michael Ström på SEB 

 
1. Vad är mervärde för dig? 

 

För mig så symboliserar mervärde någonting ”extra” som man får på köpet. Om man ska ta 

ett enkelt exempel så som jag går in på Ica och handlar och får hjälp med att packa varorna. 

Men man måste vara noga med att mervärde uppfattas olika från person till person. Jag själv 

till exempel skulle tycka det var jätteskönt att få hjälp med packningen av varor medan någon 

annan skulle uppfatta det som påträngande. Och själv vilja packa på sitt sätt. Det är nog en 

åldersskillnad såväl som kulturell skillnad.  

 

 

2. Anser du att det finns fler typer av mervärden än avkastning?  

 

Vi här på SEB, har som mål att även ge våra kunder ett mervärde i form av förtroende. 

 

 

3. Hur ser dina kunder på mervärde? 

 

Naturligtvis vill dem ha ett mervärde i form utav att vi presterar ett bra resultat 

när det gäller placeringar som överträffar deras förväntningar. Men det är också 

väldigt viktigt att man alltid är nåbar, det vill säga tillgänglig för kunden. 

Naturligtvis är det inte alltid möjligt för mig att vara tillgänglig då jag kan vara 

upptagen i möte med andra kunder, men i dessa fall så har jag alltid en assistent 

som bemöter kunden och sen så hör jag av mig så fort jag kan. För att skapa en så 

god tillgänglighet som möjligt så har jag själv till exempel endast ansvar för 80 

stycken kunder, men jag vet att man hos andra banker kan ha ansvar för upp till 

500 personer på en enda kapitalförvaltare.  
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4. Vad är det som ditt företag levererar som mervärde? Vad levererar du själv som 

mervärde till dina kunder?  

 

Beträffande mig själv så försöker jag alltid att få kunden att känna att jag är på 

kundens sida. Det vill säga, jag försöker aldrig övertala kunden att investera i 

något som jag vet att banken och min chef skulle finna tillfredsställande om jag 

själv vet att kunden inte skulle tjäna lika mycket på detta investeringsalternativ.  

 

 

5. Talar du om för kunden att du levererar ett mervärde, eller är det något kunden bör 

upptäcka själv? 

 

Jag själv talar inte om för kunden att jag levererar ett mervärde. Däremot så 

skickar banken ut en serviceblankett med 20 stycken frågor en gång om året till 

sina stora kunder. Blanketten är graderad med svarsalternativ från ett till nio. 

Utifrån svaren kan sedan banken och förvaltaren se om respektive levererar ett 

mervärde eller inte.  

 

 

6. Definiera kundrelation? 

 

Jag själv känner att jag har en kundrelation med dem kunder som jag lärt känna 

lite privat också. Har jag en kund som exempelvis är intresserad av golf eller jazz 

försöker jag alltid prata lite om dessa intressen.  

 

 

7. Hur gör du för att lära känna dina kunder? 

 

Som jag nämnde i föregående svar så försöker jag lära känna kunden lite privat 

och försöka att prata lite om deras egna intressen.  
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8. Vad är förtroende för dig i dina kundrelationer?  

 

Förtroende är det viktigaste för mig i mina kundrelationer det vill säga att kunden känner att 

den kan lita på en. Jag försöker alltid att sätta mig in i kundens perspektiv och dennes behov.                   

Som jag nämnde i tidigare fråga så säljer jag inte på mina kunder olika investeringsalternativ 

bara för att det är bra för banken och dess ”profit” om jag vet att det inte är det bästa för 

kunden. På detta sätt tror jag att man bygger upp ett långsiktigt förtroende med kunden. 

En annan viktig sak är att hela tiden ha en kontakt och aktivitet med kunderna, att man ringer 

dem även ibland även fast det inte är ”något på gång”. 

 

 

9. Hur arbetar ditt företag med förtroendeuppbyggande? 

 

Banken som helhet måste utstråla ett förtroende. Banken måste också vara 

försiktig mot kunden i val av placeringar. Man måste ha en balans i 

organisationen vid kund möten ifall någon annan måste hoppa in.  

Intervjuaren ber den tillfrågade att fördjupa sig lite: Om till exempel jag skulle 

vara sjuk och någon av mina kunder absolut vill träffa en rådgivare så måste 

någon annan hopp in, då är det viktigt att det finns information som jag har lagrat 

om kunden så att det blir lättare för ersättaren att bemöta kunden. 

 

 

10. Hur tror du att dina kunder ser på förtroende? 

 

Ett scenario där till exempel kunden känner ”han avrådde mig från det där”, det tror jag är en 

viktig aspekt med hur kunden ser på förtroende. Andra viktiga saker som prestation på 

förvaltat kapital, att alltid vara tillgänglig samt att visa kunden hänsyn är andra saker som jag 

tror är viktiga.  
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11. Vad är viktigt med förtroende?   

 

Allt! 

 

 

12. Vilka faktorer tycker du att man som förvaltare bör tänka på för att inge ett förtroende 

under ett kundmöte? 

 

Man ska vara påläst och förberedd. Man ska försöka att inte prata för mycket själv utan man 

ska ställa frågor till kunden och lyssna på vad den har att säga, kunden kan kanske själv finna 

svaret. 

 Man kan försöka lära upp kunden genom att till exempel prata lite om portföljteori. 

Man ska också tänka på att hålla ögontakt med kunden hela tiden och absolut inte använda sig 

av nikotin eller tuggummi.  

Det är också viktigt att prata lugnt och sakligt samt att var metodisk, skulle kunden av någon 

anledning vara upprörd så är det viktigt att man själv håller sig lugn. 

 

 

13. Hur många av dina nya kunder är bekanta till redan existerande kunder? 

 

Några nya är bekanta men det är en viss begränsning, jag tror att om man jämför med andra 

branscher så är det nog vanligare att man inom dem får in kunder på det sättet. 

Intervjuaren frågar varför tror du att det är så? Det beror nog på att folk som sparar så mycket 

pengar som mina kunder gör, ogärna pratar om sina pengar med vänner och omgivning. 

 

 

14. Vad är positionering för dig?  

 

Den position som man intar i sin omgivning, eller försöker inta. 
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15. Vad är trovärdighet för dig? 

 

Till exempel att SEB har använt sig av och använder sig av samma koncept hela tiden och på 

det sättet skapar en tradition.  

 

 

16. Hur positionerar sig SEB på ett trovärdigt sätt? Och du själv? 

 

SEB själva använder sig mycket av tradition. Jag själv gör det genom att vara konservativ 

med mina kunder och försöker gärna att höra av mig till dem och inte tvärtom. 

 

 

17. Anser du att det finns en skillnad mellan begreppen trovärdighet och förtroende? 

 

Trovärdighet ett vidare begrepp för hela verksamheten och förtroende är något som man 

skapar personligen med kunderna. 

 

 

18. Vilket tror du är svårast att skapa ett mervärde i? 

 

Det tar längre tid att skapa en trovärdig bild av organisationen än att vinna en kunds 

förtroende. 

 

 
 Intervju med kapitalförvaltare Robert Lundin på Carnegie 

 
1. Vad är mervärde för dig? 

 

Mervärde för mig är att prestera mer än vad kunden hade kunnat förvänta sig.  
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2. Anser du att det finns fler typer av mervärden än avkastning?  

 

Ja förutom performance är ett annat mervärde för mig  att man innehar relevant information 

samt kunskap om det man håller på med. Tillgänglighet är också en form av mervärde, 

exempelvis att kunden känner att han eller hon kan ringa hela dygnet och att man kan 

tillmötesgå kunden med svar på frågorna. Att man har en löpande kontakt med kunden och 

håller kunden informerad. Det är också väldigt viktigt att man ”inte gräver ner huvudet i 

sanden” om kunden är missnöjd med något och på det sättet undvika kunden. Det viktigaste är 

att hela tiden hålla en kundkontakt både i bra och dåliga tider.   

 

(kunder är trogna, varumärket har byggts upp via performance). 

 

 

3. Hur ser dina kunder på mervärde? 

 

Som jag nämnde tidigare så tror jag det viktigaste för dem, förutom preformence 

är att jag hela tiden är tillgänglig och håller en löpande kontakt.  

 

 

4. Vad är det som ditt företag levererar som mervärde? Vad levererar du själv som 

mervärde till dina kunder?  

 

Avkastning, tillgänglighet samt kundkontakt.  

 

5. Talar du om för kunden att du levererar ett mervärde, eller är det något kunden bör 

upptäcka själv? 

 

Ja, när det gäller direkt i form utav performance, annars så tycker jag att dom ska upptäcka det 

själv. I form utav att jag är ärlig, punktlig och passar tiden. Och utstrålar ett intresset gentemot 

kunden.  
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6. Definiera kundrelation 

 

Dom som man har ett kundansvar för anser jag som mina kundrelationer. Kundrelation är 

också för mig att ge mina kunder tid och att systematiskt ringa och höra av sig till kunden.  

Intervjuaren frågar: vilket medium brukar du höra av dig med? Brukar du använda samma 

medium som kunden använder för att kontakta dig? Vissa ringer oftare än andra och då brukar 

jag också ringa dem lite oftare. Sen finns det en del som uppskattar att man bara skickar iväg 

något kort ibland. Man får helt enkelt anpassa sig till kunden som enskild individ.  

 

 

7. Hur gör du för att lära känna dina kunder? 

 

Jag brukar intervjua dem för att lära känna dem bättre och ställer alltid öppna frågor för att få 

svar. Jag brukar försöka ta reda på vad de har för intressen för att kunna prata om sånt som 

dem tycker om jag skriver alltid ner kundens intressen på en lapp ifall jag skulle glömma. 

Vet jag exempelvis att någon av mina kunder tycker om att titta på hockey så kanske jag 

skickar någon biljett ibland eller rent av följer med själv.  

 

 

8. Vad är förtroende för dig i dina kundrelationer?  

 

När kunden kommer tillbaks och vill placera mer pengar.  
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9. Hur arbetar ditt företag med förtroendeuppbyggande? 

 

Förtroende är något vi försöker genomsyra i hela företaget.  

 

 

10. Hur tror du att dina kunder ser på förtroende? 

 

Förtroende är nummer ett när det gäller mervärde.  

 

 

11. Vad är viktigt med förtroende?   

 

Att man hela tiden är tillgänglig och visar intresse för kunden som individ.  

 

 

12. Vilka faktorer tycker du att man som förvaltare bör tänka på för att inge ett förtroende 

under ett kundmöte? 

 

Klädsel, det är viktigt hur man klär sig och att kläderna är strukna, att man är punktlig ordning 

och reda helt enkelt. Lyssnar, kort sammanfattning av samtalet och att man följer upp det man 

kommer fram till.   

 

 

13. Hur många av dina nya kunder är bekanta till redan existerande kunder? 

 

Ungefär 30-40 procent borde vara från referenser, det vill säga från befintliga nöjda kunder. 

Det är viktigt att tänka på att en bara en dålig kundrelation kan leda till tio dåliga. Medan en 

bra kan leda till kanske två bra.  

Intervjuaren ställer frågan: hur menar du då? 

Generellt sätt så tror jag att folk har en förmåga att sprida till exempel en dålig prestation eller 

ett missnöje i en relation vidare till fler i sin omgivning än vad man gör när man är positivt 
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överraskad av något för det är något som man mer eller mindre tar för givet i form av 

förväntningar.  

Generellt sätt är det nog svårare i den här branschen att få sina kunder att prata om bra 

upplevelser då man ogärna talar om pengar i Sverige, då det av många uppfattas som ”fult”. 

 

 

14. .Vad är positionering för dig?  

 

Att skapa en viss stil. Vad man ger för bild till kunden i form av till exempel lokaler. 

 

 

15. Vad är trovärdighet för dig? 

 

Att jag håller det jag lovar, säger jag till en kund att jag skall höra av mig till den imorgon så 

gör jag det. 

 

 

16. Hur positionerar sig Carnegie på ett trovärdigt sätt? Och du själv? 

 

Genom att prestera bra och visa en god bild av företaget utåt. Jag själv försöker att vara mig 

själv och leva upp till företagets och kundens förväntningar på mig. 

 

 

17. Anser du att det finns en skillnad mellan begreppen trovärdighet och förtroende? 

 

Trovärdighet för mig är att hålla det som jag lovar. Trovärdighet kommer före förtroende i en 

relation. 

 

 

18. Vilket tror du är svårast att skapa ett mervärde i? 
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Det tar längre tid att skapa en trovärdig bild av organisationen än att vinna en kunds 

förtroende. 

 

Intervju med kapitalförvaltare Jimmy Immo på Kaupthing Bank 

 
1. Vad är mervärde för dig? 

 

Att leverera korrelerad avkastning gentemot benchmark eller gentemot absolut avkastning. 

Hålla en god kommunikation genom bra dialoger med kunden. Att lyssna till kundens behov, 

mål och risk.  

 

 

2. Anser du att det finns fler typer av mervärden än avkastning?  

 

Förutom performance så är det framförallt viktigt att kunden känner trygghet och förtroende.  

 

 

3. Hur ser dina kunder på mervärde? 

 

Att erhålla en levererad avkastning i paritet med förväntan. Att de känner att man håller en 

god kommunikation.  

 

 

4. Vad är det som ditt företag levererar som mervärde? Vad levererar du själv som 

mervärde till dina kunder?  

 

Företaget erbjuder en bred produktbas och även riskjusterade produkter samt verktyg för att 

kunna sammansätta önskad benichmark. Företaget erbjuder också tilläggstjänster så som 

rådgivning av juridisk form med allt ifrån skattefrågor till familjefrågor.  
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Jag själv levererar ett mervärde i form av att jag kommunicerar med kunderna hela tiden och 

är ärlig och pålitlig mot dem.  

 

 

5. Talar du om för kunden att du levererar ett mervärde, eller är det något kunden bör 

upptäcka själv? 

 

Vid nyförsäljning till nya kunder så behövs det argument i form av att till exempel levererar 

ett mervärde. Det bästa är att få någon annan så kallad referens som talar om för den 

potentiella kunden att jag, eller rättare sagt företaget, levererar ett mervärde.  

 

 

6. Definiera kundrelation? 

 

Ömsesidig förståelse där man håller en tydlig kommunikation och lär känna kunden bra.  

 

 

7. Hur gör du för att lära känna dina kunder? 

 

När jag har en ny kund så startar jag alltid med ungefär två timmars långt samtal för att sätta 

mig in i kundens familjesituation och på så sätt lära känna kunden lite privat och även dess 

intressen. Jag försöker också skapa mig en bild av kundens behov, mål, risk och förväntningar 

på mig och företaget.  

 

 

8. Vad är förtroende för dig i dina kundrelationer?  

 

Att man hela tiden är tillgänglig för kunden och att man sätter upp tydliga mål tillsammans 

som båda är överens om. Ett viktigt bevis på att man har ett förtroende från kunden är när 

man får så kallade ”diskretionära uppdrag” det vill säga, att man i stora drag får ”fria 

mandat”.  
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9. Hur arbetar ditt företag med förtroendeuppbyggande? 

 
Vi kommunicerar hela tiden med våra kunder, exempelvis håller vi en 

kontinuerlig rapportering till dem och anordnar olika kundevenemang. Vi skaffar 

också information från kunderna i form av olika undersökningar för att lära känna 

kunden bättre och på så sätt kunna stärka förtroendet hos dem.  

  

 

10. Hur tror du att dina kunder ser på förtroende? 

 

Någon som lyssnar på dem och levererar de förväntningar som finns tror jag är viktigt för hur 

en kund ser på förtroende. Jag tror också att det är viktigt att förvaltaren ”bryr sig om” och 

förstår värdet av kundens tillgångar oavsett storlek.  

 

 

11. Vad är viktigt med förtroende?   

 

Att när man väl har fått det måste man försöka bevara det och förhoppningsvis utveckla det 

djupare. Att prata mycket om risk är viktigt eftersom det är ganska obekant för många kunder 

att diskutera med dem vad det är på ett pedagogiskt sätt så att dem förstår och så att 

förtroendet inte försvinner bara för att det blir en större minskning av kundens tillgångar 

jämfört med marknadsindex när börsen går ner om nu kunden har valt att spara i ”högrisk 

aktier”. Det är väldigt lätt att förlora en kunds förtroende och även kunden om man levererar 

under kundens förväntningar ett år även om man levererat högt över genomsnittet och 

benchmark de fem tidigare åren eftersom kundens portfölj till stor del bestått av aktier med 

hög risk. Därför är det viktigt att informera kunden om variabeln risk för att kunna hålla en 

långsiktig relation med kunden.  

 

 

12. Vilka faktorer tycker du att man som förvaltare bör tänka på för att inge ett förtroende 

under ett kundmöte? 
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Först och främst ska man alltid ha vett och etikett. Man ska också vara lyhörd och lyssna på 

kundens önskemål, behov, familjesituation och kundens riskaversion, det vill säga kundens 

benchmark i förhållande till risk. Samt att iaktta finansinspektionens regler.  

 

 

13. Hur många av dina nya kunder är bekanta till redan existerande kunder? 

 

Integritet är viktigt enligt tystnadsplikten. Intervjuaren formulerar sig så här istället; studier 

visar att i branscher som präglas av hög konkurrens kostar det fem gånger så mycket att skaffa 

en ny kund som det kostar att behålla en befintlig. Fungerar det på samma sätt i din bransch? 

Jag skulle säga att det är ett ännu högre tal inom denna bransch. Det är inget lätt beslut för en 

kund att byta förvaltare då det handlar om mycket pengar och livsbesparingar.  

 

 

14. Vad är positionering för dig?  

 

En position som man tar och försöker att förmedla till sin omgivning och målgrupp.  

 

 

15. Vad är trovärdighet för dig? 

 

Att inte lova ett resultat som inte är garanterat, att man tydliggör risken med aktier med mera. 

Många utlovar guld och gröna skogar till nya kunder men kan inte leva upp till det och då är 

det lätt att man förlorar kundens förtroende och som följd byter nog kunden förvaltare. Denna 

typ av förvaltare är inte bra för företagets trovärdighet och branschen i sin helhet. Det är också 

viktigt att vara tydlig med avgifter.  

 

 

16. Hur positionerar sig SEB på ett trovärdigt sätt? Och du själv? 

 



  74  

Jag försöker hålla en bra balans i relationen. Att hela tiden hålla avstämningsmöten för att se 

om resultaten motsvarar kundens förväntningar. Vissa förvaltare kan vara väldigt måna om att 

göra en ”bra affär” med en ny kund, men efter affären så glömmer man bort att följa upp med 

kunden i form av eftersamtal. Detta kan bero på att man lägger all sin tid och resurser på att 

skaffa ytterligare en ny kund. Detta kan ge bra resultat på kort sikt, men skapar inga 

långvariga kundrelationer vilket är väldigt viktigt i denna bransch.  

 

 

17. Anser du att det finns en skillnad mellan begreppen trovärdighet och förtroende? 

 

Med statistik kan du alltid på produkter mer eller mindre trovärdiga beroende på olika 

faktorer som till exempel tid med mera. Förtroende kan du inte bygga upp med statistik utan 

det är resultatet av infriade förväntningar. Det är väldigt svårt att vinna en kunds förtroende 

om du inte är trovärdig.  

 

 

18. Vilket tror du är svårast att skapa ett mervärde i? 

 

Det krävs nog mer tid och resurser att bygga upp en trovärdig bild av företaget än vad det tar 

att vinna en kunds förtroende.  

 
 

 
 

 


