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Sammanfattning 

Bakgrund och problem: Bakgrunden till studien är det låga förtroende som råder inom 

bankbranschen. Banker har historiskt sätt i samband med olika kriser, förlorat allmänhetens 

förtroende eftersom bankerna har haft en stor inverkan i dessa kriser. Förtroende är vitalt 

inom bankbranschen och är en grundförutsättning för ett välfungerande stabilt finansiellt 

system. Det är därför ett problem att bankernas förtroende för närvarande är rekordlågt. 

Problemfrågan blir då hur banker arbetar med att bygga förtroende. 

Syfte och metod: Studien syftar till att förklara hur banker arbetar med att bygga förtroende 

mot stora företagskunder. Det explicita bidraget från den här studien är att komplettera de 

studier som fokuserar på kundernas perspektiv med en analys utifrån banktjänstemännens 

perspektiv. Vår studie utfördes med hjälp av en kvalitativ metod och med semistrukturerade 

intervjuer av banktjänstemän från flera banker i Sverige. 

Empiri: Det empiriska resultatet har visat på att banker har flera gemensamma arbetssätt för 

att bygga förtroende. Resultatet indikerade att bankers arbetssätt kunde delas in i fyra 

huvudområden vilka är, kompetens, integritet, välvilja samt transparens. Banker arbetar med 

dessa huvudområden för att bygga förtroende mot dess företagskunder.  

Analys: Analysen visade på flertalet likheter mellan de arbetssätt som banker använder för 

att bygga förtroende. Dessa likheter har möjliggjort att studiens syfte och problembakgrund 

har besvarats.  

Slutsats: Studiens huvudslutsats är att transparens genomsyrar bankers arbete med att bygga 

förtroende mot dess stora företagskunder. Detta visar på att banker lägger stor vikt i att vara 

tydliga och öppna i deras interaktion med företagskunderna för att vinna deras förtroende.   

 

 

 



	
	

 

 

Abstract 

Background and problem: The background of the study concerns the prevailing low degree 

of trust in the banking industry. Banks have historically, during different crisis, lost the trust 

from the general public since banks have been involved in these crises. Trust is vital in the 

banking industry and is a prerequisite in maintaining a stable financial system. It is therefore 

an issue that the trust in banks is currently record low. Therefore, the problem investigated is 

how banks build trust in their work. 

Purpose and method: The study aims to explain how banks build trust towards large 

corporate customers. The explicit contribution from this study is to complete studies that 

focus on the customers’ perspective with an analysis from the perspective of bankers. Our 

study was executed with a qualitative method and with semi-structured interviews with 

bankers from several banks in Sweden. 

Empiricism: The empirical result has shown that banks have several working routines in 

common in building trust. The result indicated that the working routines of banks were 

divided into four main areas that are, competence, integrity, benevolence and transparency. 

Banks work with these main areas to build trust toward their corporate customers. 

Analysis: The analysis showed several similarities of how banks work in building trust. 

These similarities have enabled to answer the purpose and the background of the study. 

Conclusion: The main conclusion in the study is that transparency impregnates the working 

routines of how banks build trust towards their large corporate customers. This indicates that 

banks focus on being clear and open in their interaction with corporate customers to win their 

trust. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet redogörs det i bakgrunden för diverse bankkriser som har skapat 

allmänhetens låga förtroende för banker. Kapitlet kommer därefter att innefatta en 

problemdiskussion som berör förtroendets roll i relationen mellan bank och företagskund, 

som slutligen kommer att utmynna i studiens problemformulering och syfte. 

1.1 Problembakgrund 
 

Det finansiella systemet är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och banker är en central 

aktör, vars funktion bland annat är att finansiera företags investeringar (Hagberg, 2009).  

Bankers starka drivkraft att låna ut pengar under högkonjunkturer har historiskt sett lett till ett 

vårdslöst agerande, där det har funnits incitament att öka utlåningen (Dahlberg, 2010).  

 

Bank- och fastighetskrisen under åren 1990-1993 i Sverige var den värsta krisen som drabbat 

svensk ekonomi sedan 1920- talet. År 1985 avreglerades den svenska kreditmarknaden, vilket 

innebar att svenska banker fattade riskfyllda beslut att kraftigt utöka utlåningen. Detta låg till 

grund för krisen och ledde till en djup svacka i svensk ekonomi (Sandberg, 2005). 

Den globala finanskrisen 2008 uppkom som en effekt av de amerikanska bankernas utlåning 

på bostadsmarknaden till icke-kreditvärdiga låntagare (Stiglitz, 2011). Förtroendet för banker 

har därefter succesivt minskat i Europa och bankbranschen hör till den bransch som rankas 

lägst när det gäller att inge förtroende hos populationen (Hurley, Gong och Waqar, 2014).  

I mars 2017 chockhöjde Swedbank räntan på företagskrediter vilket har skapat irritation 

bland svenska företagskunder. Ränteökningen innebär att lånekostnaderna ökar med 30 % för 

företagen. Företagarnas VD Günther Mårder anser att företagskunder överdebiteras av 

bankerna med 8 miljarder kronor om året (Bolander, 2017). Svenskt Kvalitetsindex (2016) 

började undersöka bankbranschen 1989. Sedan dess har branschens kundnöjdhet minskat 

markant vid två tillfällen, under bank- och fastighetskrisen på 90-talet och under det vi idag 

kallar ”förtroendekrisen 2016”. 2016 års undersökning visar att förtroendet för banker har 

rasat. Idag känner hela 25 % av bankernas kunder ett lågt förtroende. Svenskt kvalitetsindex 

har kommit fram till att det krävs omtänksamhet, transparens och kundnytta för att vända den 

negativa trenden av lågt förtroende. Att förtroendet existerar i en relation är särskilt viktigt 

inom bankbranschen, då bankens affärsverksamhet involverar risk. Ett lågt förtroende ökar 
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sårbarheten för det finansiella systemet och hämmar tillväxt och utveckling. En banks roll är 

att hantera pengar och förtroendet utgör grunden i hela industrin (Dahlstrom, Nygaard, 

Kimasheva, & Ulvnes, 2014). Bankerna är idag integrerade och exponerade mot varandra, 

vilket innebär om en bank går i konkurs, riskerar andra banker att följa efter, vilket kan leda 

till att hela det finansiella systemet i ett land kan kollapsa (Stiglitz, 2011). 

 

1.2 Problemdiskussion  
 

Enligt Esterik-Plasmeijer och Raaij (2017) kan det övergripande förtroendet för banker delas 

in i personförtroende, systemförtroende och institutionellt förtroende. Personförtroende är 

den allmänna förtroendenivå som råder inom ett visst område, till exempel hur lätt 

befolkningen i ett land har att känna förtroende. Systemförtroende är förtroendet för ett visst 

system inom ett land och det institutionella förtroendet är förtroendet för en viss institution.  

 

 

 
Figur 1. Egenillustrerad modell av förtroende 

 

I studier där fokus ligger på kundernas förtroende för banker, måste samtliga tre komponenter 

tas i beaktande, då bankbranschen påverkas av den allmänna förtroendenivån i landet och 

förtroendet för banksystemet påverkar i sin tur förtroendet för en viss bank (Esterik-

Plasmeijer & Raaij, 2017). Utifrån en banklednings perspektiv är det dock svårt att påverka 

person- och systemförtroende och därmed blir det logiskt sett det institutionella förtroendet 

som ligger i fokus för bankledningen.  

 

Förtroende är en viktig parameter inom bankbranschen då det stödjer och ger tilltro till 

kvaliteten av tjänsterna som bankerna erbjuder. Undersökningar har även visat att förtroende 

bidrar till konkurrensfördelar, minskar transaktionskostnader och ökar flexibiliteten 

(Neinaber, Hofeditz & Searle, 2014). Förtroende är det centrala elementet för att en relation 



	
	

3	

inte ska upplösas. När en organisation vinner förtroendet hos en motpart blir återkommande 

kunder ett resultat. Ur det perspektivet är därför en banks förtroendeingivande intryck 

väsentligt i det initiala stadiet med kunden (Chen, Wu & Chien 2015). Bankerna har 

utvecklats till att fokusera på att behålla en lång relation med dess befintliga kunder, snarare 

än att ständigt ta nya marknadsandelar. Just den strategin som syftar till att behålla kunder, 

blir särskilt effektiv mot företagskunder, eftersom relationen kräver en personlig interaktion 

med god kommunikation (Guo, Holland, & Kreander, 2013). 

Relationen mellan en bank och en företagskund blir intressant att studera eftersom relationen 

påverkas både av opportunism och förtroende. Det kan finnas incitament för en bank att agera 

opportunistiskt, för att kortsiktigt öka vinsten. I denna situation är det viktigt att 

företagskunden känner förtroende för just sin bank och vet att banken inte kommer att agera 

opportunistiskt (Dahlstrom et al., 2014). Att banken agerar transparent och således lindrar 

informationsasymmetrin, blir extra väsentligt ju mer komplex relationen är, så som är fallet 

mellan en bank och en företagskund (Dahlstrom et al., 2014).  

 

I nästan alla länder är utlåning till företag en av de absolut viktigaste vinstkällorna för 

bankerna (Ekpu & Paloni, 2016). Befintlig banklitteratur finner bevis för att utlåning från 

banker har ökat väsentligt och bankutlåning är just nu den främsta källan till extern 

finansiering för företagen (Hu, Lian och Su, 2016). Stora banker kan erbjuda större lån än de 

mindre bankerna och har bättre möjlighet att få de stora företagen som kunder (Ekpu & 

Paloni, 2016). De större företagen kan vara eftertraktade hos bankerna ur flera perspektiv. 

Stora företag är viktiga sett till dess finansiella styrka, då de betraktas som stabila kunder vars 

omfattande investeringar kräver stora lånevolymer som skapar förutsättningarna att generera 

höga marginaler till banken. En stor företagskund är oftast i behov av komplexa 

finansieringslösningar, vilket hanteras av flera banker som koordineras ihop som finansiärer, 

där kunden väljer åtminstone en bank som ska ha det övergripande ansvaret över 

finansieringsupphandlingen. Den bank som företagskunden anser är den viktigaste finansiella 

partnern får ansvaret att företräda hela bankgruppen. Då företagsutlåning utgör de mest 

omfattande affärerna inom storföretagssegmentet är det viktigt att banker är angelägna om att 

bygga upp ett förtroende mot företagskunden för att säkra framtida affärsmöjligheter. Stora 

företag är även relevanta kravställare på bankers produkt- och konceptutveckling, vilket 

driver utveckling och innovation som sedermera gagnar banken i stort  (Tyler & Stanley, 

1999). 
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Esterik-Plasmeijer och Raaij (2017) samt Hurley et al. (2014)  kommer i sina undersökningar 

fram till sex determinanter som påverkar förtroende och lojalitet hos bankernas kunder. Dessa 

determinanter är kompetens, integritet, gemensamma värderingar, transparens, stabilitet och 

välvilja. Kompetensen är kunskapen som förmedlas av bankerna medan integriteten syftar till 

att behandla sina kunder korrekt (Esterik-Plasmeijer & Raaij, 2017). Gemensamma 

värderingar handlar om att kund och bank delar samma värderingar och normer. Det ger en ro 

till kunden att banken kommer att agera enligt kundens värderingar och normer (Hurley et al., 

2014). Transparens är hur information och upplysningar kommuniceras ut till kunden. Det 

handlar även om vilken grad av tillgänglighet det finns för kunden att få svar på frågor och ge 

synpunkter till banken. Stabilitet är den långsiktiga determinanten bland de sex. Stabilitet 

berör framförallt styrkan och storleken hos banken (Esterik-Plasmeijer & Raaij, 2017). Den 

sista determinanten av de sex är välvilja. Välvilja är när banken handlar utifrån kundens 

perspektiv istället för att endast agera utifrån vad som är absolut bäst för banken (Hurley et 

al., 2014). 

1.3 Problemformulering 
 
Utifrån problembakgrund och problemdiskussion har följande forskningsfråga formulerats: 

• Hur arbetar banker i finansieringsverksamheten med att bygga förtroende mot stora 

företagskunder? 

 

1.4 Syfte 
	

Studien syftar till att förklara hur banker arbetar med att bygga förtroende mot stora 

företagskunder. Detta är ett viktigt fenomen att studera då förtroendet är en 

grundförutsättning för ett fungerande och stabilt finansiellt system, i vilket alla parter blir 

negativt påverkade om förtroendet fallerar. Det är intressant att studera bankers relation till 

stora företagskunder då förtroendet logiskt sett har en större betydelse eftersom affärerna 

involverar större summor pengar. Det explicita bidraget från den här studien är att 

komplettera de studier som fokuserar på kundernas perspektiv med en analys utifrån 

banktjänstemännens perspektiv. 
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2. Referensram 
Det här kapitlet börjar med att presentera förtroende som teoretiskt begrepp för att sedan 

diskutera förtroendets roll i kund-bank-förhållandet. Vidare i kapitlet diskuteras vad 

bankkunder anser bygger förtroende, vilket utmynnar i en analysmodell bestående av fyra 

determinanter till förtroende. Dessa determinanter kommer att användas för föreliggande 

undersökning i vilken perspektivet vänds och som studerar hur banker arbetar med att bygga 

förtroende.  

2.1 Förtroende som teoretiskt begrepp 
 
Det finns tre faser av förtroende som visar att förtroende kan ändras över tid, vilket gör det 

till en dynamisk process. Faserna är uppbyggnad, stabilisering samt upplösande av 

förtroende. Den första fasen av förtroendeprocessen handlar om hur förtroende byggs upp 

med en ny part, till exempel en ny organisatorisk relation. Den andra fasen handlar om att 

skapa stabilitet i ett förhållande där det redan finns förtroende. Detta kan ske i en relation 

mellan chef och anställd där det är vitalt för chefen att alltid arbeta och stabilisera förtroendet. 

Den tredje fasen innefattar upplösning samt effekterna av ett reducerat förtroende (Rousseau, 

Sitkin, Burt & Camerer, 1998). 

Kramer (1999) tar upp sex olika baser till förtroende. Anlagsbaserat förtroende handlar om att 

förtroende kan kopplas till en människas personlighet. Människor påverkas starkt av deras 

första förtroenderelaterande upplevelser, vilket gör att människor har olika lätt att känna 

förtroende. Historiebaserat förtroende kopplar förtroende till en parts historiska beteende, 

vilket lägger grunden till vilket förtroende den andra parten känner. Detta betyder att 

förtroendet mellan olika parter hela tiden förändras baserat på händelser mellan de olika 

parterna. Tredjepartsbaserat förtroende involverar en tredje part som basen till förtroende. 

Förtroende baseras till stor del genom historier eller skvaller från en tredje part. 

Kategoribaserat förtroende innebär att förtroendet för en part avgörs av vilken social eller 

organisatorisk grupp parten tillhör. En viss part bedöms då utifrån hur andra parter i samma 

grupp agerar (Kramer, 1999). Ett bra exempel på kategoribaserat förtroende var under 

finanskrisen. Då drabbades hela bankbranschen av ett fallerande förtroende när endast ett 

fåtal banker misskötte sig (Cruijsen, Haan, & Jansen, 2016). Enligt Kramer (1999) kan även 

förtroendet vara rollbaserat då en parts förtroende baseras på den sociala- eller 

organisatoriska roll denne besitter. Till sist kan förtroende vara regelbaserat. Där baseras 

förtroende för en part på vilka informella och formella regler som parten måste förhålla sig 
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till. Detta kan kopplas till vilken roll parten har i en organisation eller till vilken organisation 

parten tillhör (Kramer, 1999). 

I forskningen finns det ingen vetenskaplig samstämmig definition av förtroende. Varje skola 

definierar istället förtroende på olika sätt (Järvinen, 2014). Vi har valt att använda oss av 

Ennew och Sekho (2007) definition av förtroende. Författarna har undersökt olika 

definitioner av förtroende inom vetenskapen. De kombinerar de undersökta definitionerna 

och kommer fram till definitionen: “it is concerned with an individual's willingness to accept 

vulnerability on the grounds of positive expectations about the intentions or behaviour of 

another in a situation characterised by interdependence and risk.” (s. 63). Utifrån denna 

definition kan man konkludera att förtroende handlar om acceptansen att vara sårbar inför en 

annan part, då man har positiva förväntningar på den andra partens intentioner i en situation 

som karakteriseras med risk. Vi har valt just denna definition då vi anser att definitionen 

beskriver situationen mellan kund och bank, vilket ska studeras i denna undersökning.  

2.2 Förtroendets roll i kund-bank-förhållandet 
 
Förtroendet för en specifik bank benämns som institutionellt förtroende. Institutionellt 

förtroende definieras av Esterik-Plasmeijer och Raaij (2017) som: ”the expectation of a 

customer that an institution (a specific bank) will keep explicitly or implicitly made promises 

and behave in a favorable or, at least, not unfavorable way for the customer” (s. 99). I kund- 

och bankförhållandet handlar förtroende med andra ord om förtroendet en kund har för att en 

bank ska hålla de löften och avtal som parterna har med varandra.  Det institutionella 

förtroendet är livsviktigt för en bank då ett tappat förtroende hos bankens kunder kan få 

banken att gå i konkurs (Forsberg, 2010). Systemförtroende handlar istället om det generella 

förtroende för banker, banksystemet och även förtroendet banker emellan (Esterik-

Plasmeijer & Raaij, 2017) Förtroendet mellan banker är viktigt då banker ofta lånar pengar 

av varandra. Om en bank har tappat förtroendet hos de andra bankerna är dess verksamhet så 

gott som över (Forsberg, 2010). Systemförtroende är relevant då det påverkar det 

institutionella förtroendet. Om allmänheten har förtroende för banker generellt och litar på att 

banksystemet i landet fungerar samt att bankerna regleras på ett tillförlitligt sätt är det ett 

rimligt antagande att det institutionella förtroendet för en specifik bank påverkas positivt 

(Esterik-Plasmeijer & Raaij, 2017). Det finns även en stark korrelation mellan allmänt 

förtroende i landet och förtroendet för politiska institutioner (Newton & Zmerli, 2008). 
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Banksystemet i landet kan ses som en politisk institution och därmed kan slutsatsen dras att 

det generella förtroendet i landet påverkar systemförtroendet. 

 

2.3 Förtroendeskapande determinanter 
 

Esterik-Plasmeijer och Raaij (2017) har undersökt vilka determinanter som kunder anser 

bygger förtroende och lojalitet för sin bank. De determinanter som påverkar förtroendet är 

kompetens, integritet, välvilja och transparens. De determinanter som påverkar lojaliteten är 

gemensamma värderingar och stabilitet. Vi kommer i arbetet diskutera de fyra determinanter 

som enbart påverkar förtroende eftersom det är de determinanter som är relevanta sett till vår 

frågeställning. 

2.3.1 Kompetens 
 

Kompetens är kunskapen inom organisationen. Ur ett förtroende perspektiv är det kunskapen 

som uppfattas av bankernas kunder som är relevant. När det kommer till att skapa förtroende 

räcker det alltså inte att kompetensen finns i organisationen, den måste även förmedlas till 

kunderna (Esterik-Plasmeijer & Raaij, 2017). Tydligare förklarat beskriver kompetens 

kundens tro på att banken har anskaffat de färdigheter som krävs för att utföra jobbet 

skickligt och effektivt. Kompetens är avgörande för att banken ska framstå som pålitlig 

(Kantsperger & Kunz, 2010). Under finanskrisen skedde förtroendekränkningar när de 

amerikanska bankernas vinstdrivna innovationer skapade alldeles för komplexa modeller för 

den kompetensnivån som fanns inom organisationerna. Banker i Kanada och Australien hade 

istället strategier som förespråkade långsammare tillväxt där de undvek att verka inom 

områden där de saknade expertis. Situationerna ovan påverkar kompetensförtroendet inom 

bankerna och är avgörande för det slutgiltiga förtroendet som en konsument har för en bank 

(Hurley et al., 2014).  

Tron på att kundteam idag samordnar en bättre interaktion med kunderna är något som är 

vanligt förkommande. För att öka flexibiliteten, servicen och i slutändan förmedla en bredare 

kompetens till kunden, fokuserar idag serviceinriktade företag allt mer på att arbeta i 

kundteam. Kundteam kommer i längden överträffa individuella anställda då man i teamet kan 

förmedla en mer specialiserad kompetens än den enskilda serviceanställda (Wech, Kennedy 

& Deeter‐Schmelz, 2009).  
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Hyland, Davison och Sloan (2003) beskriver att en framgångsrik teambaserad organisation 

måste vara dynamisk och redo att förändra sin kompetens. Detta för att kunna hantera de 

stora utmaningar som tillkommer i en omvärld under ständig förändring. Teamen måste 

därför hela tiden kunna förses med nya kompetenser som är anpassade efter omvärldens 

förändringar. 

 

En viktig kompetens som alla banker bör besitta är förmågan att kunna utvärdera och välja 

”rätt kunder”. Enligt Woo och Fock (2004) kan företaget riskera sin överlevnad om man 

fokuserar för mycket av sin uppmärksamhet på så kallade ”fel kunder”. I de flesta fall är det 

inte lönsamt att behålla kunder som inte är rätt för företaget. Detta då de kostar för mycket för 

företagen att anpassa sig efter kundernas behov. Kunderna kostar helt enkelt mer än vad de är 

värda för företagen. En del i arbetsgången att välja ”rätt kunder” är att banken ska betraktas 

etiskt korrekt. Chew, Tan och Hamid (2016) beskriver att banker som ses som etiskt korrekta 

är de som endast handlar med kunder som i sin verksamhet tar hänsyn till de miljömässiga 

samt sociala aspekterna av sitt handlande. För att banker ska försvara sin sociala status är det 

viktigt att inte finansiera ohållbara projekt eller kunder som kan ses som socialt eller 

miljömässigt negativa. Genom att handla på detta sätt, särskiljer sig bankerna och man 

bygger upp sin sociala och miljömässiga profil (Chew et al., 2016).  

Thompson (1998) beskriver att det historiskt sett inte funnits många exempel där banker 

direkt har uteslutit kunder inom särskilda sektorer från att ta ett lån, på grund av den höga 

etiska och miljömässiga risken som har förelegat. Risken att få ett dåligt rykte har på senare 

år dock fått banker att agera mer försiktigt mot vissa typer av verksamheter. I USA har flera 

banker helt uteslutit att finansiera särskilda sektorer, så som till exempel kärnvapenindustrin. 

2.3.2 Integritet 
 
Integritet handlar om att behandla sina kunder på ett rättvist sätt. Moral, ärlighet och att ”ha 

en god karaktär” hör även till begreppet integritet. Det är viktigt att hålla korruption, mutor 

och nepotism frånvarande inom bankverksamheten. För att upprätthålla integritet är det 

viktigt med ständig självreglering i en bank. Detta kan ofta upplevas som en arbetsbörda då 

det leder till formella och byråkratiska regler och processer (Esterik-Plasmeijer & Raaij, 

2017).  
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Banker tar alltid en risk när de väljer att låna ut pengar till en kund. Nya företag som är i 

behov av finansiering löper en stor risk att gå i konkurs. I de fallen riskerar banken att förlora 

hela summan av det förmedlade lånet (Miettinen & Niskanen, 2015). 

Fine (2013) diskuterar i sin undersökning vikten av att kontrollera bankens medarbetares 

”counterproductive work behaviours”(CWB). CWB avser ett olämpligt eller oönskat 

beteende på arbetsplatsen där medarbeten frivilligt kränker en organisations normer och på 

det sättet hotar dess existens. Detta kan medarbetaren göra genom att till exempel förskingra 

pengar, bryta regler, begå bedrägeri eller ta emot mutor. CWB bedöms vara vanligt 

förekommande och högst kostsamt för företag. Till exempel har undersökningar visat att 

CWB orsakar förluster för organisationer årligen, till ett värde av flera hundra miljarder 

dollar. Fine (2013) förklarar vidare att bankindustrin har varit drabbad av 

integritetskränkande beteenden från medarbetare då anställda har haft tillgång till stora 

summor pengar och hemlighetsstämplad information. Detta har i sin tur lett till att banker har 

ökat sin kontroll av medarbetare. Fine (2013) utförde integritetstest på 1632 

banktjänstemännen i tre olika länder och fann att hela 24,6 % av banktjänstemännen fick ett 

resultat som bedöms som ett ”lågt integritetsresultat”.  

 

Hurley et al. (2014) diskuterar stora integritetskränkningar av banker under finanskrisen, då 

man sa en sak utåt men gjorde något helt annat. Flera av de större bankerna gav intrycket att 

deras strategi var att generera service till deras kunder och investerare. Den dolda agendan 

handlade istället om att öka bonusar och aktievärdet så snabbt som möjligt, oavsett den 

enorma långsiktiga risken. De mindre bankerna var istället mer tydliga och rättvisa mot sina 

kunder. Till exempel stoppade People’s United Bank all sin bostadsutlåning under 2006 då de 

såg tecken på att det fanns en bubbla. Istället för att fortsätta med den lönsamma 

bostadsutlåningen, valde People’s United Bank att skydda sina kunder och investerare på 

lång sikt.  

Hurley et al. (2014) diskuterar även vikten av att kunna uppnå de förväntningar som finns på 

banken. Svenskt kvalitetsindex (2016) kom fram till att kundens förväntningar är starkt 

kopplat till förtroende. Dessa förväntningar från bankkunder har under de senaste sex åren 

blivit mycket lägre. Förväntan skapas bland annat av banken själv, det är därför viktigt att 

inte skapa förväntningar som man sedan inte kan nå upp till. Det är viktigt att hantera 

kundens förväntningar då servicekvalitén samt kundnöjdheten resulteras från hur väl bankens 

prestation matchar kundernas förväntningar (Ojasalo, 2001). Ojasalo (2001) beskriver tre 
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typer av förväntningar som är vanligt förkommande i servicebranschen. Dessa är suddiga, 

implicita samt orealistiska förväntningar. Suddiga förväntningar är när kunden inte riktigt vet 

vad de vill ha från serviceförmedlaren. Kunden kan känna att den vill förbättra sin situation 

men vet inte riktigt hur förbättringen ska se ut. Explicita förväntningar är förväntningar som 

kunden inte ens märker när de uppnås av företaget. Explicita förväntningar blir istället 

synliga när de inte möts av företaget. Det är kundens medvetna antaganden om servicen och 

om förväntningarna inte möts vet kunden exakt varför. Orealistiska förväntningar är när 

kunden har förväntningar som är omöjliga eller högst otroliga för företaget att möta. 

Orealistiska förväntningar kan även vara när kunden förväntar sig ett orealistiskt utfall av den 

service som företaget erbjuder. Företaget kan alltså lyckas förmedla servicen, men kundens 

orealistiska förväntningar gör att kunden i slutändan ändå blir besviken (Ojasalo, 2001). 

 

Tillsynsmyndighetens svar på finanskrisen var att introducera ett striktare regelverk kring hur 

banktjänstemän ska arbeta. Detta regelverkets namn är Basel III och innefattar striktare 

kapitalkrav samt tydligare procedurer som bankerna måste följa (Samitas & Polyzos, 2015). 

Basel III, som utvecklades av Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), är en 

omfattande uppsättning reformåtgärder som är avsett för att stärka banksektorns reglering, 

tillsyn samt riskhantering. BCBS är den primära globala standardsättaren för 

försiktighetsreglering av banker och dess mål är att förbättra kvalitén på banktillsyn världen 

över (Bank For International Settlements, 2016). Produktiviteten i banksektorn har en 

betydande roll för sektorn som helhet. I en dynamisk miljö kommer marknaden alltid att 

utvecklas vilket kräver nya och hårdare regleringar (Kale, Eken & Selimler, 2015). Den hårda 

regleringen gör att banktjänstemän får mindre utrymme att fatta vissa beslut då det finns 

procedurer och regler som måste följas. Trotts detta kom Kale et al. (2015) i sin undersökning 

fram till att striktare regleringar och hårdare övervakning har en positiv effekt på hur väl 

bankerna utför sitt arbete. Petitjean (2013) medger att ett regleringsfritt banksystem inte är 

något val men anser att regleringar som skapas i syfte att minska bankers risk, oftast är 

misslyckade eller till och med kontraproduktiva. Detta då banker tar större risker genom att 

försöka kringgå regelsystemen vilket ökar risken för bankkollapser.  

2.3.3 Välvilja 
 

Välvilja är när banken handlar utifrån kundens perspektiv och inte bara ur egenintressen. Här 

inkluderas även att ge kunder mer makt, att i förebyggande syfte handla utifrån kundens 
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intresse samt att hitta flexibla lösningar för kundens problem. Huvudfokus är kundens 

långsiktiga välmående. En kund kommer vara mer villig att lägga sin tillit till banker om den 

känner att dess välmående prioriteras (Esterik-Plasmeijer & Raaij, 2017). Medan stora 

banker i USA ofta har haft ett rykte om sig att vara giriga, har många mindre banker istället 

förskaffat ett gott rykte genom ett stort samhällsarbete i de samhällen de verkar inom. Banker 

har genom historien ofta siktat på att tjäna så mycket pengar som möjligt. Genom att istället 

ge ett välvilligt intryck bygger man en bättre relation med kunden och ökar förtroendet 

(Hurley et al., 2014). Svensk kvalitetsindex (2016) visar att omtänksamhet är något som 

bankkunder i Sverige efterfrågar för att vända den negativa trenden av lågt förtroende. 

Genom att agera välvilligt kan banker bygga en långsiktig relation med kunden.  

Nguyen och Leclerc (2011) undersöker effekterna av anställdas välvilja mot kunder inom 

finansiella institutioner. Författarna delar in välvilja i två delar, vilka är altruistisk välvilja 

och mutualistisk välvilja. Altruistisk välvilja är när förtroendegivaren har vilja att hjälpa 

kunden utan att ha ett bakomliggande motiv till handlingen. Mutualistisk välvilja är istället en 

extra handling av förtroendegivaren som går utöver affärsavtalet, men som är motiverat av 

framtida gemensamma vinster.  

Gemensamma vinster för banken och kunden kan vara ett långsiktigt affärsförhållande. 

Bankerna har utvecklats till att fokusera på att behålla en lång relation med dess befintliga 

kunder, snarare än att ständigt ta nya marknadsandelar. Strategin som syftar till att behålla 

kunder, blir särskilt effektiv mot företagskunder, eftersom relationen kräver en personlig 

interaktion med god kommunikation (Guo et al., 2013). Hantering och utveckling av 

långvariga affärsförhållanden har blivit välkänt som en nyckelstrategi för att uppnå vinster 

och konkurrensfördelar. De produkter som erbjuds i banksektorn idag är oftast likartade och 

det är svårt för bankerna att differentiera sig. Fler banker satsar därför på att differentiera sig 

genom att erbjuda en bättre relation än sina konkurrenter (Dimitriadis, 2011).  

2.3.4 Transparens 
 

Transparens är hur information och upplysningar kommuniceras ut till kunden. Det handlar 

även om vilken grad av tillgänglighet det finns för kunden att få fram frågor och synpunkter 

till banken (Esterik-Plasmeijer & Raaij, 2017). Hurley et al. (2014) diskuterar vikten av 

kommunikation i ett förhållande, likt det mellan bank och kund. Transparens kan kopplas 

ihop med integritet då det inte bara handlar om att kommunicera, utan även om att 

kommunicera ärligt med sina intressenter. Lehman Brothers var till exempel noga med att 
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berätta för investerarna att deras finansiella situation var stabil. I själva verket visste dem att 

banken var på gränsen till kollaps. Många mindre banker i USA har etablerat en kultur där de 

anställda prioriterar att lyssna och besvara kunders frågor och synpunkter (Hurley et al., 

2014). Direkt kommunikation med kunder och övriga intressenter är vitalt i en bransch som 

bygger på förtroende (Heffernan, O’Neill, Travaglione, & Droulers, 2008). Esterik-

Plasmeijer och Raaij (2017) anser att transparens är en övervärderad källa till förtroende. 

Författarna beskriver att transparens om produkter och service inte leder till ökat förtroende 

på kort sikt. Svensk kvalitetsindex (2016) visar motsatsen. Där fastslås att svenska 

bankkunder efterfrågar transparens hos bankerna för att vända den negativa trenden av lågt 

förtroende. 

 

Kommunikationens roll i förhållandet mellan bank och kund handlar till viss del om att det 

finns en informationsasymmetri mellan banken och kunden. Banken behöver därför vara 

tydliga och kommunicera med kunden för att minska informationsasymmetrin. Genom en 

tydlig och frekvent dialog kan banken ansamla kundinformation och kundkunskap. Banker 

kan genom denna information utforska affärsmöjligheter samt anpassa produkter efter 

kunden. Regelbunden kommunikation hjälper banker att bygga förtroende och få en 

informations- och konkurrensfördel i den konkurrenskraftiga finansiella marknaden (Guo et 

al., 2013). 

Morgan och Hunt (1994) beskriver att kommunikation med kunder länge har varit en 

determinant till förtroende. Kommunikation handlar framförallt om formell och informell 

delning av meningsfull information till kunder. Kommunikation som sker i god tid påverkar 

framförallt förtroendet från kunder, det handlar om att banken informerar kunden i god tid så 

att kunden inte behöver stressa fram ett beslut. En annan viktig del i kommunikationens roll 

avseende förtroendebyggandet är anpassning av uppfattningar och förväntningar från 

kunderna. Kommunikationen ackumuleras hela tiden vilket förbättrar förhållandet mellan 

kund och bank. Om banken har haft en regelbunden och frekvent dialog med kunden, leder 

det till att den känner ett större förtroende för banken.  
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2.4 Analysmodell 
 
Utifrån diskussionen i referensramen har vi skapat en analysmodell som är anpassad efter vad 

vi ska undersöka. Analysmodellen illustreras i figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Egenillustrerad modell av determinanterna och institutionellt förtroende. 

 

Utifrån tidigare studier som undersöker vad som påverkar kunders förtroende för sin bank, 

har vi skapat denna modell där vi ändrar perspektivet och istället studerar hur banker arbetar 

med att skapa förtroende. Vi kommer vidare i arbetet att studera hur banker arbetar med 

kompetens, integritet, välvilja och transparens för att skapa förtroende hos sina kunder. 

Modellen kommer att användas för att strukturera vår analys.  
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3. Metod 

I det här kapitlet presenteras studiens metodval, datainsamling, urval och trovärdighet. Här 

förs en diskussion kring studiens beslut och avgränsningar.  

3.1 Val av metod 
	

Syftet med studien är att förklara hur banker arbetar med att bygga förtroende gentemot stora 

företagskunder i finansieringsverksamheten. Detta är ett viktigt fenomen att studera då 

förtroendet är en grundförutsättning för ett fungerande och stabilt finansiellt system, där alla 

parter blir berörda om förtroendet fallerar. För att ett företag ska klassas som stort skall minst 

två av tre kriterier uppfyllas; i genomsnitt fler än 50 anställda, mer än 40 miljoner kronor i 

balansomslutning och mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning (Bolagsverket, 2012). Vår 

studie tog sin utgångspunkt utifrån teorier om förtroende från kundernas perspektiv. Teorin 

om vad som anses bygga förtroende enligt bankkunderna är; kompetens, integritet, välvilja 

samt transparens. Studien utfördes med hjälp av en kvalitativ metod och med intervjuer som 

insamlingsmetod. En kvalitativ metod beskrivs som en forskningsstrategi där vikten läggs vid 

ord snarare än kvantifiering (Bryman & Bell, 2013). Den kvalitativa ansatsen lämpade sig bra 

i vårt fall då vi sökte beskrivande svar hur banktjänstemännen bygger förtroende mot stora 

företagskunder. Studiens frågeställning skulle inte gå att besvaras och illustreras genom 

siffror och statistiska samband som den kvantitativa metoden avser att göra (Alvehus, 2013). 

Vidare läggs det enligt Bryman och Bell (2011) ett större fokus på vilken kontext studien 

studeras inom samt betoning på förklaringar i den kvalitativa forskningen. En avgränsning 

gjordes till bankernas finansieringsverksamhet mot stora företagskunder där det läggs stor 

vikt vid den personliga interaktionen. Kontexten blev därmed av särskild betydelse där vi i 

intervjun sökte detaljerade svar hur bankerna bygger förtroende i deras relation till 

företagskunden. Förtroende är kärnan inom bankverksamheten och där en banks roll är att 

hantera andras pengar (Dahlstrom et al., 2014). Därför var det viktigt för oss att få utförliga 

förklaringar om hur man verkligen arbetar i en miljö som är utsatt för förtroendeförluster. 

Exempel på när allmänhetens förtroende för banker fallerade var under den globala 

finanskrisen 2008 (Cruijsen et al., 2016).    
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3.2 Datainsamling 
	

Vår studie genomfördes genom intervjuer, där sex banktjänstemän från flera banker fick 

svara på ett frågeformulär. Frågorna i intervjumallen baserades på de determinanter som vi 

hade identifierat i teorin från kundernas perspektiv för att se om bankerna arbetade med 

kompetens, integritet, välvilja samt transparens. Vi använde oss av semistrukturerade 

intervjuer som innebar att vi ställde ett antal öppna frågor kring banktjänstemännens 

bakgrund, relationen till företagskunden samt frågor kopplade till respektive determinant. 

Enligt Alvehus (2013) öppnar denna intervjuform upp för respondenterna att påverka 

intervjuns innehåll. I vårt fall betydde det att banktjänstemännen, tack vare frågornas öppna 

utformning, utförligt kunde beskriva deras förtroendeskapande arbetsmetoder.  

Intervjuguiden i en semistrukturerad intervju behöver inte strikt följas i ordning, utan 

frågorna ställs beroende på hur respondenterna väljer att svara och vad de upplever mest 

relevant (Bryman & Bell, 2013). På så sätt hade vi möjlighet att ställa följdfrågor på deras 

svar, vilket gynnade vår intervju, då vi fick en utförlig diskussion. Föreliggande studie 

utfördes anonymt, både för banker och banktjänstemän. Bryman och Bell (2013) poängterar 

vikten av intervjupersonernas identitet och det som har sagts under intervjun ska hanteras på 

ett konfidentiellt sätt, så att det inte går att härleda studien till någon person eller något 

företag. Detta tillförde högre kvalitet till studien eftersom det finns skäl att anta att man 

tenderar att svara mer utförligt när man erbjuds anonymitet. 

3.3 Urval 
	
Tidigare undersökningar har fokuserat på förtroendet för banker ur kundernas perspektiv. 

Både Esterik-Plasmeijer och Raaij (2017) samt Hurley et al. (2014) har i sina studier 

undersökt vad som är viktigast för att kunderna ska känna förtroende för sin bank. Vi har i 

vår undersökning valt att vända på det och studera förtroende ur bankernas perspektiv. Då vi 

sökte oss till banktjänstemän inom storföretagssegmentet använde vi oss av ett strategiskt 

urval inför studien där det enligt Alvehus (2013) innebär att man kontaktar personer som har 

en specifik erfarenhet. Studien avgränsades till sex banktjänstemän på flera banker inom det 

affärsområde där bankerna enbart arbetar med stora företag, varav många av kunderna är 

börsnoterade. Det krav vi ställde inför intervjun var att samtliga respondenter skulle arbeta 

med stora företagskunder och därmed kunna besvara frågor angående hur de bygger 

förtroende i relationen till företagskunden. Ett snöbollsurval användes dessutom som en 
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påbyggnad av det strategiska urvalet för att komma åt alla sex banktjänstemän. Ett 

snöbollsurval används enligt Alvehus (2013) för att utöka antalet intervjurespondenter genom 

de kontaktpersoner man redan har varit i kontakt med.  

Intervjuer med sex banktjänstemän från flera banker gav oss tillräckligt med perspektiv för 

att kunna dra slutsatser från studien. Det gav oss en ”mättnad” där marginalnyttan minskade 

succesivt ju fler intervjuer vi genomförde, eftersom banktjänstemännen svarade relativt 

likartat i frågorna. Banktjänstemännens arbetsroller varierade, allt från olika 

chefsbefattningar till kundansvariga inom specifika sektorer. Samtliga respondenter kunde 

uttala sig om relationen till kunden samt hur de bygger förtroende i 

finansieringsverksamheten. Anledningen till att vi valde att studera bankernas relation till 

kunder inom storföretagssegmentet var att det i tidigare studier framkom att bankernas 

personliga interaktion med företagskunder är särskilt viktigt. Det beror på att det finns en 

högre grad av informationsasymmetri i relationen till företagskunden, där kommunikationen 

är vitalt för att mildra obalanserna (Dahlstrom et al., 2014; Guo et al., 2013). Vidare finns det 

rimliga skäl att anta att ett stort företag är en viktigare kund är ett litet företag då det logiskt 

sett genererar högst intäkter till banken.  

 

3.4 Trovärdighet 
	
Chefer och kundansvariga som deltog i studien, hade lång och gedigen erfarenhet inom bank- 

och finansbranschen och mer specifikt inom storföretagssegmentet.  Detta tillförde en hög 

trovärdighet till studiens resultat. Vi upplevde att samtliga respondenter hade långa och 

beskrivande svar under intervjun. I de fall vi sökte mer konkret fakta, bad vi dem att 

exemplifiera situationen. På samma sätt gav vi också tydliga exempel när respondenterna inte 

förstod vad vi avsåg att få svar på. Genom det här tillvägagångssättet, säkerställde vi att vi 

fick den explicita information vi var intresserade av. Inför varje intervju frågade vi om 

tillåtelse att spela in samtalet och fick samtliga banktjänstemäns godkännande. Det 

säkerställde att vi inte missade några viktiga detaljer och underlättade vårt arbete med 

transkriberingen.  

En annan åtgärd som vidtogs för att uppnå god kvalitet i studien var att återkoppla till 

banktjänstemännen. Detta gjordes för att be om förtydliganden på deras svar samt för att låta 

de korrekturläsa i syfte att minska risken att vi förvränger resultaten. Enligt Bryman och Bell 

(2013) kallas återkopplingen för respondentvalidering och används i syfte att öka resultatens 

tillförlitlighet.  
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Föreliggande studie grundas på den tidigare studie som undersökte vad som bygger 

förtroende ur kundernas perspektiv. Detta medför en högre trovärdighet till studien utifrån 

bankernas perspektiv. Detta beror på att det kunder anser är viktigt för att en bank ska bygga 

förtroende är högst relevant för en bransch som arbetar för att bygga förtroendeingivande 

relationer med dess kunder och där dess affärsverksamhet grundas i förtroende.  
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4. Empiri 
I nedanstående kapitel presenteras den empiriska datainsamlingen där sex banktjänstemän 

från flera banker intervjuas. Banktjänstemännen beskriver dess relation till företagskunderna 

samt arbetet kring de förtroendeskapande determinanterna.  

4.1 Banktjänsteman 1  
	
Banktjänsteman 1 har en magisterexamen inom finansiell ekonomi samt inom strategi- och 

styrsystem från Lunds universitet. Efter avslutade studier år 2001 fick han en anställning på 

den bank han jobbar kvar på idag. Han inledde sin karriär som controller och sedermera 

kreditanalytiker, vars arbetsuppgift var att agera motpol till affärssidan och stöd till 

kreditkommittéer med sektorspecifik kunskap och beslutsunderlag, vartefter han övergick till 

affärssidan och mer specifikt den del som ansvarar för mer strukturerad och komplex 

kreditgivning.  

4.1.1 Relationen till företagskunden  

	
Inom storföretagssegmentet är det vanligt förekommande att en kund finansieras av flera 

banker. Banktjänsteman 1 förklarar att finansieringen koordineras av en eller flera banker och 

krediterna syndikeras, alltså ihopsamlas från olika banker, som del i 

finansieringsupphandlingen till en bredare grupp i syfte för de koordinerande bankerna att nå 

den långsiktiga exponeringsnivå som de söker mot kunden. De banker som företräder 

gruppen har således ett koordineringsansvar för ursprunglig upphandling, men typiskt sett 

också ett större ansvar i löpande dialog med kunden, som företrädare för långivargruppen 

(”syndikatet”).  

 Banktjänsteman 1 förklarar att den största skillnaden mellan att låna ut pengar till en ny kund 

och till en befintlig långvarig kund, är att man måste lägga ett större fokus i analysen på den 

nya kunden och dennas affärsmässiga förutsättningar och förmåga att betala räntor och 

amortering över lånets löptid. Anledningen till detta är att det inte finns ett ”track record” 

med den nya kunden, alltså en tidigare relation och ett historiskt uppfyllande av ställda mål 

och prognoser. Med en befintlig kund finns det en historik att relatera till. Om kunden har 

levt upp till ställda prognoser, adderar det till förtroendet av nuvarande affärsplan med 

banken. Omvärlden är dock föränderlig och historiken är bara en av många parametrar i 

bedömningen om hur bolagets förmåga att betala räntor och amorteringar kommer att 

utvecklas framöver. Om prestationerna har varit goda, ställs det lägre krav på analysen och 
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det blir enklare att betala ut pengar. Banktjänsteman 1 förklarar att själva utlånings-processen 

är likartad avseende diskussionen med kund, förhandling av avtal och utbetalning av 

pengarna, oavsett om det är en ny eller befintlig kund.  

4.1.2 Kompetens 

	
Banktjänsteman 1 förklarar att de flesta som arbetar med finansiering är i grunden ekonomer 

eller jurister. Relevanta ekonomiska inriktningar i utbildningen är redovisning och finansiell 

ekonomi kopplat med juridik, då man i framförallt storkundssegmentet arbetar mycket med 

komplexa avtal. Banktjänsteman 1 beskriver att det är vanligt förekommande att man har 

någon form av Swedsec-licensiering när man arbetar i banken. Swedsec-licensen är en licens 

som tillhandahålls till anställda som arbetar inom bank- och finansbranschen i syfte att 

upprätthålla förtroendet på den svenska finansmarknaden och säkerställa hög kvalitet på 

kunskaperna (SwedSec, u.å.). Banktjänsteman 1 tycker att det är relevant att ha en förståelse 

för de största riskerna för penningtvätt och vad man ska vara uppmärksam på vid ett 

affärsupplägg för att säkerställa att man har den rätta personen framför sig. Kompentensen 

förmedlas genom handlingar och affärsdiskussioner med kunden och enligt banktjänsteman 1 

är det viktigt att man upplevs relevant för kunden. En förutsättning för att banken ska kunna 

inleda en kundrelation är att man ska kunna bidra med relevanta produkter till kunden över 

tid samt att vara relevant ur en geografisk synpunkt. Det är viktigt att banken ser en långsiktig 

utvecklingspotential tillsammans med kunden. Det som kunden efterfrågar ska kunna 

tillfredsställas med bankens produktutbud, vilket underlättas av att kunden har sin verksamhet 

i länder där banken närvarar. Banktjänsteman 1 förklarar att banken har en etikpolicy eller ett 

”code of conduct”- dokument som reglerar vilka sorts kunder man inte vill arbeta med. Vid 

svåra gränsdragningar av vad som anses oetiskt, finns det en etikkommitté i banken att vända 

sig till. I etikkommittén sitter chefen för compliance, vilket är ett område inom affärsetik som 

syftar till att säkerställa regelefterlevnad. Övrig bemanning i etikkommittén är lämpliga 

personer med expertis inom juridik, regelefterlevnad, varumärkes byggande och affärer. För 

att säkerställa att banken arbetar med ”rätt kund”, är det en grundförutsättning att ha 

kännedom om kundens affärer. Vidare kontrollerar banken att kunden inte finns med på 

någon sanktionslista eller i övrigt verkar i länder där dess verksamhet strider mot bankens 

policys. 
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4.1.3 Integritet 

	

För att upprätthålla integritet mot kunder förklarar banktjänsteman 1 att det finns både 

externa samt interna regleringar som en bank måste förhålla sig till. Det externa regelverket 

är EU-regleringar och finansinspektionens krav. För att en bank ska få låna ut och ta risk med 

kunders pengar måste vissa krav och villkor vara uppfyllda, där kapitaltäckningskravet är ett 

exempel. För att minska risken och säkerställa bankers fortlevnad ställs det högre krav på att 

banken har en större andel eget kapital i balansräkningen. Regleringar bygger på att man vill 

skydda det svenska samhället i stort. Banktjänsteman 1 beskriver de olika kontrollfunktioner i 

en bank som säkerställer att banken kan upprätthållas långsiktigt och att man inte äventyrar 

insättarnas sparkapital. En av dessa kontrollfunktioner är bankens internrevision som utmanar 

och kontrollerar att regelverk och policys följs. Banktjänsteman 1 beskriver att man måste få 

tillstånd internt från kreditkommittén för att få låna ut pengar, eftersom utlåningen är 

komplex bestående av stora risker och stora summor pengar. Kreditkommittén används också 

för årliga uppföljningar av varje kundrelation, där man relaterar det faktiska utfallet mot ens 

förutsägelser, samt diskuterar hur kundrelationen kan utvecklas framöver. Banktjänsteman 1 

förklarar att det är viktigt att man kan leverera på sina kunders förväntningar.	

	

”Det har med långsiktigheten att göra, vi ska inte lova mer än vad vi kan leverera. Vårt 

problem är inte att sälja tjänsten, alla vet att den finns där, men det är så mycket viktigare att 

kunna leverera på det som man har sagt, att man blir en motpart som går att lita på.” 

4.1.4 Välvilja 

	

Banktjänsteman 1 beskriver att det föreligger en intressekonflikt i avtalsförhandlingen mellan 

kunden och banken, som manifesteras i en förhandling om pris, säkerställande, avtalsstruktur 

och risknivå. Då får dialogen en viktig funktion i syfte att avtala fram något som är 

acceptabelt för båda parterna. Kunden och banken söker en långsiktighet och balans i 

relationen där en förutsättning är att båda parters behov avseende flexibilitet och prissättning 

tillgodoses. 
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4.1.5 Transparens 

	

Banktjänsteman 1 beskriver att det som är av kundens intresse är bland annat vilka produkter 

och till vilket pris banken har att erbjuda. På de grunderna beslutar kunden om den vill göra 

affärer med banken. Banktjänsteman 1 förklarar att man inom storkundssegmentet värderar 

det personliga mötet högt. Därför arbetar banken med en hög frekvens i dialogen med 

kunden. Det sätts hög prioritet att vara aktiva och synliga, att man är på kundbesök i hög 

utsträckning. Genom att banken är proaktiv mot kunden, öppnar det upp för framtida 

affärsmöjligheter som ett resultat av att kunden känner att dess intressen tillgodoses. 

Dialogen sker dessutom med en öppenhet och tydlighet, där det utmärker sig i att banken har 

förmågan att förklara bakomliggande drivkrafter till exempelvis prissättning, krav på 

säkerställande och avtalsstruktur. Banktjänsteman 1 berättar att kommunikationen också 

handlar om att lämna snabb återkoppling till kunden om man inte kan förmedla lånet på 

kundens begäran. Ser banken en indikation på att kundens verksamhet är exponerad mot 

någon form av risk, kommunicerar banken ärligt med kunden hur den ska agera för att 

försöka undgå riskerna. Banken vinner kundens förtroende i den löpande dialogen genom att 

visa att man är insatt i kundens verksamhet och kommer med proaktiva lösningar. 

	

4.2 Banktjänsteman 2  
	
Banktjänsteman 2 började arbeta på bank redan innan han började studera på högskola. 

Han fortsatte att arbeta inom samma bank både under och efter sin studietid. Under sin tid 

på banken jobbade banktjänsteman 2 i flera olika roller, så som produktspecialist, 

företagschef och kundansvarig mot stora företagskunder. I totalt 15 år arbetade han i olika 

roller innan han år 1998 blev rekryterad av en holländsk bank. Under sina 10 år i den 

holländska banken arbetade han bland annat som chef över exportfinansiering.  

4.2.1 Relationen till företagskunden 

 

Det är inte ofta kunder kommer direkt till banken och vill ta ett lån utan banken försöker i 

hög utsträckning möta kunden med relevanta erbjudanden där banken visar att de har 

kapacitet att bli en relevant relationsbank till kunden. Banktjänsteman 2 beskriver att banken 

är relationsstyrd snarare än produktstyrd. Man erbjuder alltså en relation snarare än att locka 

kunder med genom att erbjuda olika produkter.	
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4.2.2 Kompetens 

 

Enligt banktjänsteman 2 behövs det olika kompetenser beroende på vad man jobbar med 

inom finansieringsverksamheten. Något som däremot alla behöver är erfarenhet. Inom 

banken utbildar man sig till stor del genom ” learning by doing ”. Det handlar om en 

kunskapsöverföring från specialisterna inom varje område. En kundansvarig behöver ha extra 

mycket erfarenhet då kundansvarig är bankens ansikte utåt mot kunderna. Kundansvarige 

behöver inte besitta all kunskap själv utan ska istället kunna samla kompetensen genom att 

organisera ihop ett team med all kompetens som kunden är i behov av. Banktjänsteman 2 

anser att ju större bolagen är, desto mindre specialistkunskap måste sitta hos kundansvarige, 

just för att banken är organiserad i kundteam med olika branschkompetens. Däremot är det 

lättare för en kundansvarig som besitter mycket kunskap och kompetens att sälja in sig i det 

första mötet med kunden.  

Det finns bolag som har verksamheter som banken inte vill förknippas med. Mer specifikt 

arbetar banken inte med företag vars verksamhet är att exempelvis producera kärnvapen. 

Kundens verksamhet kontrolleras också årligen i syfte att säkerställa att verksamheten inte är 

ohållbar. Till exempel kan ett företag som banken arbetar med anskaffat verksamheter som 

banken inte står bakom ur ett etiskt perspektiv. I de fallen meddelar banken att man inte kan 

fortsätta att arbeta med kunden och börjar istället en process för att avveckla kundrelationen. 

4.2.3 Integritet 

	

Varje kundansvarige har ett mål att skapa affärer och intäkter, men samtidigt ett mål att inte 

skapa kreditförluster. Frågan om integritet kräver att man inte agerar ansvarslöst och 

inhämtar kortsiktiga vinster som leder till kreditförluster längre fram i tiden. För att hindra 

detta reglerar banken sig själva på olika sätt. Alla kundansvariga utvärderas av banken varje 

år. Då analyserar man hur medarbetaren levt efter bankens värderingar, hur man mött sina 

siffermässiga mål och hur affärerna har utvecklats.  

En enskild medarbetare står aldrig ensam med ett kreditbeslut till kund. Innan banken kan 

göra affärer med kunden, förutsätts det att banken har fått tillstånd internt från 

kreditkommittén. Med andra ord utför banker självreglering genom att flera parter 

kontinuerligt utvärderar beslut.  
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Det är viktigt för banken att ständigt reglera kundens förväntningar. I dialogen med kund 

beskriver kundansvarige var banken kan vara relevant men också var banken inte är relevant. 

Banktjänsteman 2 beskriver att banken inte kommer vara relevant för en kunds verksamhet i 

till exempel Indien. I de fallen är banken tydlig med att påpeka det för kunden. 

”Vi säljer inte produkter utan vi säljer en relation och då är det viktigt att vara ärliga med 

vad och var banken kan leverera. Med andra ord gäller det för banken att kunna leverera 

vad man har lovat till kunden, annars riskeras relationen att förstöras.” 

Banktjänsteman 2 beskriver att banken har ett stort ansvar då de har tillgång till kundernas 

konfidentiella information. Om kunden är ett onoterat bolag kan till exempel banken genom 

ett ”nondiscloser agreement” få reda på mer djupare och bredare information som inte är 

tillgängligt för allmänheten. 

4.2.4 Välvilja 

	

Banktjänsteman 2 berättar att bankens och kundens intressen inte alltid samstämmer. Till 

exempel kan det hända att kunden har köpt en verksamhet som är med och producerar 

kärnvapen. I det fallet vill nödvändigtvis inte kunden säga upp relationen, men banken vill 

det, då de inte vill förknippas med en sådan verksamhet. Banktjänsteman 2 beskriver att det 

är viktigt att vara så transparant och tydlig som möjligt i dessa situationer. Banken behöver 

förklara varför de inte kan fortsätta att vara en del av kundens finansiering.  

Ett annat exempel som är vanligt förekommande är när kunden och banken inte kommer 

överens om affärsförhållandet. Det kan handla om att kunden inte vill betala den marginalen 

för lånet som banken kräver. Liksom i föregående situation är det viktigt för banken att vara 

tydlig och öppen i diskussionen med kunden och kunna förklara varför ett visst fastställt pris 

gäller. 

4.2.5 Transparens 

	

Banktjänsteman 2 berättar att det är vitalt för banken att ständigt vara tydlig och transparant i 

olika beslut.  

Banktjänsteman 2 beskriver att banken har ett stort ansvar då de har tillgång till kundernas 

konfidentiella information. Om kunden är ett onoterat bolag så kan till exempel banken 

genom ett ”nondiscloser agreement” få reda på djupare och bredare information som inte är 

tillgängligt för allmänheten. Kunden förser banken med sådan information att banken kan 
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pröva kundens prestation framåtriktat, genom att göra en framtidsprognos med hjälp av 

kunden. Därför är det viktigt att banken inte sprider informationen till externa parter.  

Banktjänsteman 2 beskriver att kunden vill veta att det går att bygga en långsiktig relation 

med banken. Det är viktigt för banken att vara öppen och transparant med vad banken tycker 

är relevant och bra. Banken delar ofta med sig av sin egen makroanalys och låter kunden testa 

sin egen verksamhet tillsammans med en omvärldsanalys för att på så sätt analysera hur 

kundens verksamhet kommer påverkas av förändringar i omvärlden. 

Banktjänsteman 2 anser att tillgänglighet och öppenhet är grundstenarna för att bygga en 

relation. Utan att ha en frekvens i mötet med kund så kommer banken aldrig kunna förmedla 

ett förtroende till kunden. Genom mötet gäller det för kundansvarige att förstå hela uppdraget 

så att kunden verkligen känner att banken har förståelse för vilka utmaningar kunden står 

inför och vad som behöver göras. 

4.3 Banktjänsteman 3  
	
Banktjänsteman 3 har arbetat inom banken närmare 30 år med diverse arbetsroller. Han 

började sin karriär på ett vanligt bankkontor och har jobbat som kundansvarig på både 

privat- och företagssidan. Det ledde honom vidare in på sitt första företagschefsjobb och som 

sedermera övergick till kreditchef. Han lämnande lokalbankverksamheten för att därefter bli 

riskchef på merchant banken, inom det affärsområdet han arbetar kvar inom än idag. Det 

utmärkande med en merchant bank är dess internationella närvaro samt specialisering inom 

exempelvis förmedling av internationella lån (Nationalencyklopedin, 2017).  

 

4.3.1 Relationen till företagskunden 

	
Banktjänsteman 3 hävdar att banken har en tydlig bild för vilka kunder de är relevanta för och 

följaktligen vilka de vill inleda in affärsrelation med. Aspekter som banken väger in i valet av 

kund är risk och avkastning, då man strävar efter att få så hög avkastning i förhållande till den 

risk man tar på kunden. Långsiktiga relationer värderas högt mellan kund och bank. 

Betydelsen av långsiktigheten blir extra påtaglig när det föreligger en negativ trend i 

ekonomin. Då är det viktigt att banken sedan innan har gett ett förtroendeingivande intryck, 

så att kunderna känner att de har en bank att förlita sig på.  
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I en ny kundrelation är det viktigt att banken och kunden lär känna varandra och bygger 

förtroende genom relationen. Förtroendet byggs genom att man är öppna inför varandra, att 

banken förstår kundens affärer samt att banken är tillgänglig för kunden när det behövs. Det 

är både mjuka och hårda faktorer som spelar in när banken ska vinna ett förtroende. De hårda 

berör själva produkten, som avgör om man har en relevant produkt att leverera. Om 

exempelvis produkten är en obligation, gäller det att visa bankens historik på 

obligationsmarknaden och på så sätt bevisa att man är en bra samarbetspartner. De mjuka 

faktorerna handlar om att banken kan förstå kundens verksamhet väl. Att ha en förståelse för 

kundens verksamhet underlättas genom att det finns sektorkompetens i banken.  

4.3.2 Kompetens 

	

Banktjänsteman 3 beskriver att de som arbetar med utlåning till stora företagskunder har en 

universitetsexamen med ekonomisk inriktning samt någon sorts Swedsec-licensiering. Vidare 

utbildas medarbetare internt genom utbildningar där man får lära sig hur man arbetar med 

finansiering och företagsverksamhet överlag. Erfarenhet är av stor betydelse när man arbetar 

inom storföretagssegmentet där de flesta banktjänstemän har arbetat med komplexa 

finansieringslösningar i många år. Banktjänsteman 3 beskriver att man arbetar med kundteam 

i banken, och i varje kundteam finns det personer som besitter kompetens inom vanlig 

bankutlåning samt kompetens inom lån via kapitalmarknaden. Den som är kundansvarig 

koordinerar ett team för att kunna tillfredsställa kundens behov och därmed göra affärer. 

Kompetensen förmedlas i det personliga mötet med kunden samt genom publika affärer som 

banken har varit delaktig i. I det personliga mötet med kunden kommer banken med 

proaktiva förslag för hur man bland annat ska strukturera en finansiering. Genom de publika 

uppgifterna kan kunder läsa om exempelvis en obligationsemission samt vem som har varit 

rådgivare i affären.  

Banken förhåller sig till etiska samt miljömässig aspekter vid valet av kund. För att ingå en 

affärsrelation handlar det i slutändan alltid om de centrala elementen, att förstå kunden och 

kundens bransch. Därför finns det sektorkompetens inom banken, där det inte bara finns 

kunskap om det finansiella utan även icke-finansiella frågor som berör en särskild bransch. 

Banktjänsteman 3 förklarar att finansiella analytiker skulle klara av jobbet att analysera bolag 

och prospektera kunder. Men utan sektorkompetensen skulle de sakna förmågan att förutsäga 

något om bolagets framtid, vad det finns för hot och möjligheter samt dess förutsättningar för 

fortsatt tillväxt.    
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4.3.3 Integritet 

	
Banktjänsteman 3 berättar om bankernas samhällskritiska funktion. Om en storbank bedriver 

sin verksamhet på ett vårdslöst sätt, kan det få konsekvenser för företagen som är i behov av 

bankernas tjänster och i värsta fall riskerar det att äventyra ett lands ekonomi om banken går i 

konkurs. Det är på grund av dessa anledningar som banker har en självreglerande funktion. 

Banker är strikt reglerade av diverse externa regelverk och det är därför det utförs löpande 

kontroller av finansinspektionen. Utöver finansinspektionen finns det branschstandards via 

exempelvis bankföreningen, redovisningsregler samt ett gediget regelverk inom banken vars 

syfte är att säkerställa att banken efterlever externa regelverk. Banktjänsteman 3 förklarar att 

ambitionen är att kunderna ska ha högt ställda förväntningar på banken, men det är inte alltid 

möjligt att uppnå. Det kan finnas vissa begränsningar att möta kundens behov, men då 

meddelar banken det så snabbt som möjligt och kommer med alternativa lösningar.  

4.3.4 Välvilja 

	
Banktjänsteman 3 beskriver att banken kan ha skilda intressen med kunden och då handlar 

det ofta om när man avtalar om pris. Banken måste veta produktionskostnaden för de pengar 

som ska lånas ut till kund, som bygger på den faktiska ”fundingkostnad” och dels det kapital 

som banken måste hålla för den risk man tar. Fundingkostnaden är den kostnad som banken 

betalar för att finansiera bankens utlåning (Beau, Hill, Hussain & Nixon, 2014). Ökar 

produktionskostnaden för pengarna måste det kompenseras med högre utlåningsräntor. Ju 

högre risk man tar på en kund, desto bättre betalt behöver man ta. Vill kunden göra en lång 

affär blir framtiden osäker och då måste man ta bättre betalt för tjänsten. Om kunden 

dessutom vill ha mer flexibilitet i affärsförhållandet innebär även detta att kunden måste 

debiteras högre. Banktjänsteman 3 beskriver att man behöver vara transparent och tydlig i 

kommunikationen när man förklarar bakomliggande drivkrafter till priset för att kunden ska 

förstå orsakerna.   

4.3.5 Transparens 

	

Banktjänsteman 3 hävdar att det som är utmärkande i deras dialog med kunden är att de är 

öppna och lämnar snabba besked. Öppenheten kan handla om allt från varför man erbjuder en 

viss finansieringslösning till företaget till varför man tar betalt på ett särskilt sätt. 
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Kommunikationen till kund utmärker sig då banken, oavsett kreditbeslut, lämnar snabba 

besked. Exempelvis när banken får en förfrågan eller upphandling om en finansiering av en 

kund, tackar banken nej med en gång om man vet att det inte är något man kan fullfölja. 

Banktjänsteman 3 berättar att det är viktigt att vara transparent i sin kommunikation när man 

inte kan hjälpa till med en finansiering. 

 

”Vi försöker återkomma ganska snabbt och meddela om det är någonting här vi tror att vi 

inte kan leverera på. Kunderna uppskattar att vi talar om det från början.” 

4.4 Banktjänsteman 4  
	
Banktjänsteman 4 har en akademisk bakgrund från det fyra-åriga internationella 

ekonomprogrammet i Uppsala, varav en termin studerades i Berlin. Efter avslutade studier 

gick hon ett traineeprogram på en bank och efter två år där började hon jobba inom 

storföretagssegmentet i Stockholm och arbetade då med kreditanalyser. Hon har även arbetat 

som kundansvarig i New York i drygt tre år med internationella bolag. 

4.4.1 Relationen till företagskunden 

 

Jämför man en befintlig kund med en ny kund, har man redan all nödvändig information 

rörande en befintlig kund. Den nya kunden behöver analyseras avseende dess strategier och 

affärsverksamhet samt prognostisera hur deras behov i framtiden är. Det blir alltid en 

förhandlingssituation med kunden avseende villkoren. Eftersom banken strävar efter 

långsiktiga kundrelationer blir det särskilt viktigt att inte debitera kunden mer än vad som 

anses skäligt. Banken måste kunna motivera priset och visa på vad det är som driver priset. 

Banktjänsteman 4 berättar att den första prioriteringen i kundrelationen är att behålla kunder 

som man satsar långsiktigt på, då arbetet med prospekteringen av kunder är tidskrävande. 

Långsiktigheten är central i relationen och det blir därmed viktigt att banken är en långsiktig 

och trovärdig finansiell partner, och inte bara en leverantör av finansiella tjänster. 

Banktjänsteman 4 beskriver att banken försöker lära ut kunden att priset kan variera över tid i 

linje med ekonomins cykler och olika externa faktorer har en påverkan på priset som banken 

sätter. När kunderna ska refinansiera sig, alltså låna pengar i banken, pratar man om 

volatilitet och osäkerhet som präglar marknaden. Det är därför väsentligt att kunderna får en 

förståelse för varför ett visst pris gäller och att ett högre pris inte nödvändigtvis beror på att 
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man är en dålig bank eller att man har en dålig relation till kunden. Kunderna vill idag inte 

bara ta ett lån, utan expertisen från banken är viktig för dem. 

4.4.2 Kompetens 

 

Banktjänsteman 4 förklarar att det finns olika spetskompetenser inom 

finansieringsverksamheten i banken och man arbetar i kundteam. I teamet är det en 

banktjänsteman som har det övergripande ansvaret och en kundansvarig som hanterar det 

operativa löpande affärs- och kreditberedningsansvaret. Ju mer komplex krediten är, desto 

fler parter blir berörda i kreditprocessen och då tar man in lånespecialister av olika slag. Det 

kan utmärka sig i att man behöver rådfråga ens analytiker om hur den tror att råvarupriserna 

kommer att utvecklas framöver eller hur konkurrensbilden ser ut. Det finns lånespecialister 

som kollar på låne-nivåer och risker i branscher överlag. Det finns därutöver kreditanalytiker 

som man tar hjälp av ganska tidigt i kreditprocessen som utvärderar kreditrisken. Ju större 

företag man arbetar med, desto högre kompetens finns det och ju mer experter tar man hjälp 

av i syfte att få en heltäckande bild av företaget.  

I grunden har de flesta i banken en ekonomutbildning från universitet. I banken bygger man 

därefter på sina kunskaper med löpande internutbildningar där ett exempel kan beröra 

integritetsfrågan, att man inte får släppa information om sina kunder. Banktjänsteman 4 

förklarar att erfarenheten ger medarbetaren förmågan att själv avgöra på vilket sätt man ska 

arbeta och vilka personer med särskild expertis man ska ta in tidigt i analysen för att komma 

fram till det bästa beslutet.  

Banktjänsteman 4 berättar att man arbetar proaktivt med kunden i det personliga mötet, då 

man tänker igenom vilka frågeställningar som kan vara relevanta för dem och vad man kan 

göra för att möta kundens behov. Då är det viktigt att banken förstår vad kundens intention 

med affären är och vad kunden värdesätter. För att säkerställa att det är ”rätt kunder” man 

väljer att göra affärer med, finns det etiska riktlinjer att förhålla sig till. Banken vill satsa på 

de kunder som söker en långsiktighet i relationen. Banken ställer även krav på att kunden ska 

ha rätt värderingar vad gäller bland annat barnarbete och vilka kunder de i sin tur har.  

4.4.3 Integritet 

 

Banktjänsteman 4 beskriver att det alltid är flera parter som berörs när man förmedlar ett lån, 

man utför nästan aldrig en arbetsuppgift själv, vilket är styrkan i en bank. I mötet med kunden 

måste man våga ställa mycket frågor så att man förstår kundens verksamhet. Att ha förståelse 
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för kundens verksamhet är en förutsättning för att få finansiera deras verksamhet. Förstår 

banken inte kundens avsikt med en affär ska banken avstå. För att reglera kundens 

förväntningar på banken är det viktigt att lämna tydliga beslut i en kreditgivning. 

Banktjänsteman 4 förklarar att tydligheten ligger i att om banken inte kan bevilja ett 

kreditbeslut, ska man lämna besked till kund tidigt i processen och motivera varför man inte 

kan förmedla lånet. Det är viktigt att vara tydlig från första början för att kundens 

förväntningar inte ska bli för stora.  

4.4.4 Välvilja 

	
Banktjänsteman 4 berättar att kundens och bankens intressen kan skiljas exempelvis när 

banken anser att kunden har för stora krediter i förhållande till eget kapital, dess tillgångar 

och lönsamhet. Det gäller i sådana situationer att vara öppen, transparent och motivera varför 

kunden behöver agera på ett visst sätt. Med hänsyn av eventuella motstridigheter i relationen 

är det ovanligare att ta in en ny kund i dåliga tider. Banktjänsteman 4 berättar att man vill 

hinna bygga ett bra ”track record” med kunden, så att man har en positiv historik med kunden 

att relatera till i sämre ekonomiska tider. Det är viktigt att få en bra start tillsammans med 

kunden och avseende långsiktigheten, är det vitalt för relationen att banken kan stötta och 

finansiera när konjunkturen viker. Banktjänsteman 4 beskriver att banken måste vara beredd 

att sköta den tuffa dialogen när det går dåligt för bolaget. Om banken måste tacka nej till en 

affär, kan det vara godtagbart om kunden kan förhålla sig till det. Men vet inte kunden vad 

banken har för avsikter och på vilka grunder de fattar sina beslut, riskerar det att hämma 

affärsförhållandet. 

4.4.5 Transparens 

 

Banktjänsteman 4 beskriver att de krav som kunderna ställer på banken är snabb återkoppling 

avseende kreditbeslut. Banken försöker vara snabb att förmedla beslut till kunden i 

kreditprocessen, oavsett om krediten beviljas eller inte. Banktjänsteman 4 berättar att det är 

viktigt att ha en öppenhet i kommunikationen och att ens agenda framgår tydligt. Öppenheten 

kan utmärka sig i att banken kan förklara att det är dyrare att låna under dagens rådande 

situation på finansmarknaden. Vidare är det väsentligt att banken belyser marknadens 

tendenser, att priset tenderar att svikta upp och ner över tid. Hög tillgänglighet och snabbhet 

är några nyckelord som utmärker sig i relationen till kunden enligt banktjänsteman 4.  
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4.5 Banktjänsteman 5  
	
Banktjänsteman 5 började arbeta i Föreningsbanken 1990 och studerade ekonomi- och 

juridikkurser parallellt med arbetet. Han började arbeta på ett vanligt bankkontor och kom 

sedan in på storföretagssidan. Inom storföretagssegmentet arbetade banktjänsteman 5 med 

diverse arbetsuppgifter, vilket till en början var inom cash management, alltså 

betalningstjänster, vartefter han övergick som kundansvarig på stora företag och 

institutioner.  

4.5.1 Relationen med företagskunden 

 

Banktjänsteman 5 anser att relationen med kunderna är generellt sätt stark. Det är viktigt att 

ha många möten för att lära känna kunden. Banktjänsteman 5 berättar att relationerna testas 

när finanskriser uppdagas eller när kunden själv har stora problem. Om banken då kan 

hantera dessa situationer på ett bra sätt bygger det ett stort förtroende hos kunderna. 

Förtroende hos kunderna byggs också genom att banken kan vara långsiktig, stabil och 

öppen.  

En annan del som banktjänsteman 5 anser bygger förtroende är att banken håller en hög 

kompetensnivå i de team man bygger runt kunden. På det sättet känner kunden att de har en 

stor support. Slutligen är det också viktigt att banken kontinuerligt arbetar proaktivt genom 

att komma med tillfredställande lösningar på kundernas behov.  

4.5.2 Kompetens 

 

Banktjänsteman 5 tycker att bankens kompetensnivå utmärker sig i att de besitter en 

sektorkompetens. Det gör att kundansvariga bygger upp en specialkompetens på just sin 

sektors kunder. En kundansvarig arbetar med samma typ av kunder, vilket gör att de blir 

erfarna inom en specifik sektor och kan följa trender inom sektorn.  

För att arbeta med utlåning mot stora företagskunder i banken så behöver man ha tillräckligt 

med kunskaper för att kunna göra en kassaflödesanalys. Man behöver även kunna göra en 

pålitlig kreditbedömning där man kan analysera ifall det föreligger en kreditrisk hos kunden.  

För att säkerställa att man arbetar med ”rätt kunder”, finns det en etikkommitté som i vissa 

fall bedömer risker med kunder som bedriver verksamheter som av banken skulle kunna 

betraktas som osäker. Sådan verksamhet kan bland annat beröra miljörisker eller 
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vapentillverkning. På samma sätt ställs det krav på att kunderna ska uppfylla vissa kriterier. I 

bankens kreditanalyser har man alltid en beskrivning om vad kunderna har för olika 

kontrollsystem och hur de arbetar med olika CSR-frågor. Banken utför även KYC (Know 

your customer), enligt lagen om penningtvätt. Där beskrivs det i detalj vad det är för företag 

som banken arbetar med. Det redogörs till exempel för kundens ägarbild, vad kunden har för 

verksamhet, vilka länder de är exponerade mot samt vilka typer av affärer de är i behov av 

hos banken.  

4.5.3 Integritet 

 

För att upprätthålla integriteten mot kunderna har banken tillämpat olika processer för 

utlåning. En medarbetare på bankens storföretagsenhet har aldrig ett eget mandat för 

krediterna. Banken har istället en kreditkommitté som fattar ett beslut. Det finns olika nivåer 

som kundansvarig måste gå igenom för att utfärda en kredit till en kund. Först måste 

kundansvarig övertyga sin sektorschef. Därefter behöver kundansvarig presentera sin affär 

för kreditkommittéer. Om det gäller vissa väldigt stora engagemang behövs det också ett 

beslut från styrelsens kreditutskott för att bevilja krediten. Banktjänsteman 5 vill att den 

kundansvarige ska se det som om hen lånar ut pengar från ett eget företag och följaktligen 

beakta den risk som föreligger. Banken vill inte att en kundansvarig ska chansa när man 

beslutar om en kredit till kunden, utan det ska vara ett välanalyserat beslut som kundansvarig 

presenterar för kreditkommittén.  

4.5.4 Välvilja 

 

Bankens och kundens intressen samstämmer inte alltid. Banktjänsteman 5 beskriver att 

kunder ibland vill göra saker som banken inte håller med om, men det kan även vara tvärtom. 

Ett exempel kan vara att kunden vill göra en större utdelning än vad låneavtalet tillåter. 

Banken arbetar antingen med olika säkerheter vid en utlåning eller så utformar man ett avtal 

som reglerar vad kunden får göra. Om kunden vill göra något som inte är tillåtet i avtalet får 

de göra en förfrågning till kundansvarige som i sin tur måste gå till bankens kreditkommitté 

för att få ett godkänt beslut. Banktjänsteman 5 beskriver att det gäller att ha en god 

kommunikation i dessa situationer och förklara för kunden varför banken tar ett visst beslut i 

en viss situation. Banktjänsteman 5 beskriver vidare att man utgår från vad som är bäst för 

banken, vilket också ska vara mest förmånligt för kunden. Banktjänsteman 5 medger dock att 
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man ibland kan tänja på vissa paragrafer och villkor av olika skäl. En kund som varit kund 

hos banken väldigt länge och vet hur de sköter sig värderas högre.  

4.5.5 Transparens 

 

Banktjänsteman 5 beskriver att transparens är vitalt i en förtroendebyggande bransch. Banken 

ska vara transparant och alltid, på ett ödmjukt sätt, berätta varför man tar ett visst beslut. Det 

är viktigt att vara tydlig med vilka ställningstaganden man har i olika frågor, vilket kunderna 

oftast uppskattar. Banken strävar efter att lämna snabb återkoppling till kunden angående 

diverse beslut, oavsett om det innebär ett positivt eller negativt besked. Banktjänsteman 5 

anser att banken har en snabb kreditprocess. En vanlig företagskund kan på ungefär en vecka 

få fram ett kreditbeslut och medan ett storföretag kan få ett beslut på ett par veckor. 

 

4.6 Banktjänsteman 6  

 
Banktjänsteman 6 första jobb inom bank var ett sommarjobb. Efter avslutad 

gymnasieutbildning fortsatte han sedan med arbete inom bank på heltid. Banktjänsteman 6 

har parallellt med arbetet på banken studerat kurser inom företagsekonomi. Under en period 

på några år slutade han att arbeta på banken och arbetade istället som klubbchef på en 

golfklubb vilket gav banktjänsteman 6 en bredare kunskap, då det var som att sköta ett litet 

företag. Banktjänsteman 6 återvände till bankarbetet efter några år och började arbeta mot 

stora företagskunder. Han har verkat inom storföretagssegmentet i ungefär 20 år. 

4.6.1 Relationen till företagskunden 

 

Banktjänsteman 6 anser att relationen med bankens stora företagskunder är stark. Man arbetar 

i många fall med kunder som man haft en lång relation med, där båda parterna har spenderat 

mycket tid med varandra. Banken är långsiktig och har en förståelse för sina kunder som de 

haft ett långt affärsförhållande med. Banktjänsteman 6 anser att mycket handlar om att förstå 

varandras intressen samt att föra en god kommunikation med varandra. Banken försöker hela 

tiden att öka sin kompetens efter vad kunden är i behov av. Detta gör banken till en bättre 

diskussions- och affärspartner vilket ökar förtroendet hos kunderna.  
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Banktjänsteman 6 beskriver att processen att låna ut pengar till kund kan inledas på två sätt. 

Antingen så lokaliserar banken ett behov hos en kund, eller potentiellt en ny kund, och 

erbjuder sig att hjälpa kunden med detta behov. Det kan också ske genom att kunden 

presenterar ett projekt där de tillfrågar banken ifall man vill vara med och finansiera 

projektet. Banken gör alltid en analys på kunden för att bedöma företagets 

återbetalningsförmåga och bankens risk vid utlåning till företaget. Vidare beräknas vilken 

marginal/prissättning man behöver för att få en tillräcklig avkastning på kunden. När man har 

genomfört analysen är banken öppen och transparent till kunden där man presenterar 

analysen så snabbt som möjligt. Denna analys är inte helt baserad på det enskilda lånet som 

kunden tar utan även på möjligheten för banken att genomföra andra affärer med kunden. 

Analysen innefattar också en utvärdering av kundens verksamhet, hållbarhetsarbete samt en 

prognos över framtida ekonomiska prestationer. 

4.6.2 Kompetens 

 

Banktjänsteman 6 anser att det krävs en ekonomisk grundutbildning för att kunna arbeta med 

utlåning i bank. Det kan även krävas ytterligare kompetenser beroende på vad man arbetar 

med inom finansieringsverksamheten. När banken arbetar med stora företagskunder sker det 

oftast i team, där olika specialistkompetenser som är relevanta för kunden ingår. Det är då 

viktigt att kunna samarbeta med andra banktjänstemän och ha förmågan att föra en bra 

diskussion med de inblandade parterna. Det är också väsentligt att ha kompetens att bygga 

förtroendefulla relationer med kunden. I teamet måste det finnas olika kompetenser då detta 

ger ett förtroendeingivande intryck och även möjliggör en bredare affär för banken. Bankens 

storföretagsorganisation är sektorindelad vilket medför en god sektorkompetens och god 

förståelse för branschen som kunderna verkar inom. 

Inom banken finns det olika sorters internutbildningar på olika nivåer. Det finns en inledande 

utbildning där man går igenom kassaflödesanalys och mer allmän analys. Vidare i 

utbildningarna lär man sig att utvärdera kunders verksamheter samt att göra en utvärdering 

ifall banken är relevant för kunden.  

Banktjänstemän 6 berättar att bankens idealkunder är kunder med låg risk och kunder som 

lever upp till bankens avkastningskrav. Kunden ska även vara långsiktig samt vara relevant 

för banken ur en geografisk synpunkt. Banken är till exempel inte relevant för en kund som 

ska låna pengar för en verksamhet i Nya Zeeland, då man inte har någon verksamhet där. 

Däremot är banken relevant för kunder som har verksamhet i Europa och Norden. Om 
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banken inte har någon verksamhet i ett visst land i Europa har man en samarbetsbank i landet 

som kan hjälpa till med vissa strukturella hinder.  

4.6.3 Integritet 

	
Banktjänsteman 6 beskriver att bankerna idag är väldigt reglerade och att det finns processer 

och regler man måste följa när man gör affärer. Det gör det svårt för banktjänstemän att 

förhandla om vissa avtal, då det finns strikta regler för hur ett avtal ska vara utformat och för 

hur det ska ingås. Banktjänsteman 6 anser att det är viktigt att arbeta med att reglera kundens 

förväntningar. Om kunden har förväntningar som banken inte kan leva upp till kan 

förtroendet för banken påverkas negativt. Kunden kan komma att känna sig vilseledd, vilket 

inte kommer gynna affärsförhållandet mellan de båda parterna. För att hindra detta är det 

viktigt för banken att vara transparant med vad kunden kan förvänta sig av banken. Det finns 

ingen anledning för banken att få kunden att förvänta sig något som man i slutändan inte kan 

leva upp till.  

4.6.4 Välvilja 

 

Det uppstår ofta situationer där bankens och kundens intressen inte samstämmer. Enkelt 

uttryckt kan det vara när kunden vill ha en lägre ränta än vad banken erbjuder, men kan också 

manifesteras i när till exempel banken inte håller med om ett visst investeringsbeslut som 

kunden vill ta. Situationer likt den sistnämnde uppstår då banken ser en risk med kassaflödet 

och återbetalningsförmåga från kunden. Detta blir ett problem då banken måste säkerställa att 

kunden kommer att kunna amortera samt betala ränta på lånet som banken utfärdat. 

Banktjänsteman 6 anser att det är viktigt för banken att vara transparent och flexibel i dessa 

situationer. Banken kan till exempel erbjuda en alternativ lösning på problemet där kunden 

utfärdar en ny säkerhet till banken. Till slut kommer banken få fatta ett beslut ifall man är 

beredd att fortgå affären med kund till den givna risken. Vissa faktorer kan däremot påverka 

vilket beslut banken tar i dessa situationer. Har man ett långvarigt affärsförhållande med 

kunden och bedömer att förhållandet kommer fortgå i en positiv riktning påverkar det 

bankens beslut. Banken utvärderar inte bara framtida potentiella utlåningar till kunden. 

Banken kan till exempel lokalisera fler potentiella affärer med kunden som kommer inbringa 

ett positivt kassaflöde till banken. Storleken på kunden kan även spela en positiv roll för 

banken. Att banken har stora kända företag som kunder, inbringar ett större förtroende hos 

andra potentiella kunder.  
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4.6.5 Transparens 

 

I ett tidigt skede i en affärsrelation är det viktigt för banken och kunden att lära känna 

varandra. Kunden vill veta vem de gör affärer med och vill veta att banken kan hjälpa till med 

deras finansiering. Banktjänsteman 6 anser att bankens varumärke inger ett förtroende och att 

kunderna vet att banken kan finansiera deras verksamhet. I ett tidigt skede är kunden även 

intresserad av att veta potentiella avtalsvillkor.  

Banken behöver tillhandahålla information från kunden så att det går att förstå kundens 

verksamhet. Banken nöjer sig inte med att bara läsa en årsredovisning utan behöver betydligt 

djupare information än så, inkluderat framåtriktade finansiella prognoser. Man behöver till 

exempel mer konkret information om produkter, geografier, vart lönsamheten kommer ifrån 

och hur hållbarhetsarbetet ser ut. Banken behöver även förstå det aktuella 

finansieringsprojektet för att kunna beräkna kreditrisken.  

En del av bankens kultur är att alltid vara tillgänglig för kunden. Banken anpassar sig efter 

kundens behov och processer. Om en kund är mitt uppe i ett projekt ser banken alltid till att 

vara tillgänglig och beredd att hjälpa till när det behövs. Digitaliseringen har även gjort det 

möjligt för bankerna idag att vara tillgängliga dygnet runt då en banktjänsteman kan utföra 

sitt arbete på flera ställen än bara på det lokala bankkontoret.  
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4.7 Sammanfattande svarstabell  
I nedanstående tabell redogörs det för likheter och skillnader i banktjänstemännens svar i 
syfte att skapa en övergripande bild av respektive banktjänstemans syn på de olika 
determinanterna.  

 Relation med 
företagskund 

 
Kompetens 

	
Integritet 

 
Välvilja 

 
Transparens	

 
 

Banktjänsteman 
1 
 
 

Bygger förtroende 
genom att banken 
hjälper kunden att 
nå sina uppställda 
mål.  

Arbetar med att 
välja relevanta 
kunder. 
 
 

Arbetar med 
intern 
självreglering. 
 
Arbetar med att 
reglera kunders 
förväntningar.  

Arbetar med en 
tydlig dialog för 
att förklara varför 
man tar ett visst 
beslut. 
 
 

Arbetar med en 
öppen dialog med 
kunden. 
 
Arbetar med en 
hög tillgänglighet 
för kunden. 
 

 
 

Banktjänsteman 
2	

Bygger en relation 
där man försöker 
möta kunden med 
relevanta 
erbjudanden.  

Arbetar med att 
välja relevanta 
kunder. 
 
Arbetar med 
kundteam. 

Arbetar med 
intern 
självreglering. 
 
Arbetar med att 
reglera kunders 
förväntningar. 

Arbetar med en 
tydlig dialog för 
att förklara varför 
man tar ett visst 
beslut. 
 

Arbetar med en 
öppen dialog med 
kunden. 
 
Arbetar med en 
hög tillgänglighet 
för kunden. 
 

 
 

Banktjänsteman 
3	

Banken söker 
långsiktiga 
relationer med 
kunden. 

Arbetar med att 
välja relevanta 
kunder. 
 
Arbetar med 
kundteam. 

Arbetar med 
intern 
självreglering. 
 
Arbetar med att 
reglera kunders 
förväntningar. 

Arbetar med en 
tydlig dialog för 
att förklara varför 
man tar ett visst 
beslut. 
 

Arbetar med en 
öppen dialog med 
kunden. 
 
Arbetar med en 
hög tillgänglighet 
för kunden. 
 

 
 

Banktjänsteman 
4	

Banken söker 
långsiktiga 
relationer med 
kunden. 

Arbetar med att 
välja relevanta 
kunder. 
 
Arbetar med 
kundteam. 

Arbetar med 
intern 
självreglering. 
 
Arbetar med att 
reglera kunders 
förväntningar. 

Arbetar med en 
tydlig dialog för 
att förklara varför 
man tar ett visst 
beslut. 
	

Arbetar med en 
öppen dialog med 
kunden. 
 
Arbetar med en 
hög tillgänglighet 
för kunden. 
	

 
 
Banktjänsteman 

5	

Banken söker 
långsiktiga 
relationer med 
kunden.	

Arbetar med att 
välja relevanta 
kunder. 
	
Arbetar med 
kundteam.	

Arbetar med 
intern 
självreglering. 
	
	

Arbetar med en 
tydlig dialog för 
att förklara varför 
man tar ett visst 
beslut. 
	

Arbetar med en 
öppen dialog med 
kunden. 
 
Arbetar med en 
hög tillgänglighet 
för kunden. 
	

 
 

Banktjänsteman 
6	

Banken söker 
långsiktiga 
relationer med 
kunden.	

Arbetar med att 
välja relevanta 
kunder. 
	
Arbetar med 
kundteam.	

Arbetar med att 
reglera kunders 
förväntningar.	

Arbetar med en 
tydlig dialog för 
att förklara varför 
man tar ett visst 
beslut. 
	

Arbetar med en 
öppen dialog med 
kunden. 
	
Arbetar med en 
hög tillgänglighet 
för kunden. 
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5. Analys 
Analysen tar avstamp från resultatet från vår studie och relaterar till tidigare studier. Här 
analyseras banktjänstemännens förtroendeskapande arbetssätt samt förklaras med hjälp av 
tidigare vetenskapliga studier. 

5.1 Kompetens  
	
I studien framkom det att den gemensamma nämnaren var att banktjänstemännen arbetade i 

kundteam för att förmedla kompetens till kunderna. Den kundansvarige koordinerar 

kundteamen efter kundens behov och tar in personer med olika kompetenser som kunden är i 

behov av. Om till exempel en stor kund inom oljeindustrin är i behov av en komplex 

finansiering samt har leverantörer och kunder flera länder i världen, koordinerar 

kundansvarig ihop ett kundteam bestående av dessa olika kompetenser. I detta fall handlar det 

om en råvaruanalytiker med kunskap inom oljeindustrin, en kreditexpert som kan hjälpa 

kunden med lån via kapitalmarknaden samt en valutaanalytiker som har god kunskap om hur 

olika valutor rör sig. Den kundansvarige behöver alltså inte själv besitta någon 

specialistkunskap, utan det är kundteamet i sin helhet som ska tillfredsställa kundens behov. 

Däremot underlättar det om den kundansvarige har lång erfarenhet eftersom den enklare kan 

sälja in sig i det första mötet med kunden.  

En av anledningarna till varför bankerna arbetar med kundteam är för tron att kundteam 

samordnar en bättre interaktion med kunderna. Man arbetar på detta sätt för att öka 

flexibiliteten och servicen till kunderna. Genom att arbeta i kundteam, överträffar man varje 

enskild anställds prestation då ett team kan förmedla en mer specialiserad kompetens (Wech 

et al., 2009).  

Enligt Esterik-Plasmeijer och Raaij (2017) är det inte kompetensen i sig inom organisationen 

som är avgörande för att bygga förtroende, utan det är den kompetens som förmedlas till 

kunderna. Kunderna är inte intresserade av kompetensen som finns inom banken om kunden 

inte har ett behov av den kompetensen. I studien framkom det att den kundansvarige 

koordinerar kundteamet efter kundens behov och banken förmedlar därför endast den 

kompetens som är relevant för kunden. Flera banktjänstemän beskrev också att man delar in 

sina kunder i olika sektorer. På så sätt kan banken förmedla kompetens genom att ge råd efter 

hur en viss bransch kommer att utvecklas. 
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För att förmedla hög kvalitativ kompetens anser vi att bankerna kontinuerligt behöver 

utveckla organisationen genom att rekrytera medarbetare med nya kompetenser. Det blir 

således av stor vikt, eftersom omvärlden liksom kundernas behov är under ständig förändring. 

Detta stämmer överens med Hyland et al. (2003) som beskriver att en framgångsrik 

teambaserad organisation måste vara dynamisk och redo att förändra sin kompetens. Genom 

att banker är proaktiva på det sättet, går det att hantera de stora utmaningar som tillhör en 

omvärld som är under ständig förändring. Teamen måste därför hela tiden förses med nya 

kompetenser som är anpassade efter omvärldens förändringar.  

 

Vår studie visade på att samtliga banktjänstemän ansåg att det var viktigt att arbeta med ”rätt 

kunder”. I studien framkom det att bankerna har föreskrifter som de måste förhålla sig till vid 

valet av kunder. Samtidigt visade studien att banktjänstemännen i vissa fall väljer bort kunder 

även om kunden inte berörs av en föreskrift. Banker inleder till exempel inte en affärsrelation 

om de vet att de inte kan vara relevanta för kunden, antingen att de inte kan leverera relevanta 

produkter eller vara relevanta för kunden på ett geografiskt plan. Inom storföretagssegmentet 

är det vanligt förekommande att kunderna är globala, vilket innebär att de inte kan 

tillfredsställas överallt. Därför fokuserar banker på att göra affärer i länder där de har sina 

huvudmarknader. Detta stämmer överens med Woo och Fock (2004) som beskriver att 

företag kan riskera sin fortlevnad om de fokuserar för mycket av sin uppmärksamhet på så 

kallade ”fel kunder”. Det kan bli för dyrt att anpassa sig för mycket efter kundernas behov, 

vilket gör att kunderna kostar mer än vad de är värda för företaget. I vår studie framkom det 

att banker först och främst väljer kunder utifrån ett etiskt perspektiv. I grunden handlar det 

om att kunden ska ha en verksamhet som banken kan stå bakom. Kunden får till exempel inte 

stå med på någon sanktionslista, eller ha en verksamhet som är med och tillverkar vapen. 

Detta framkom då banktjänstemännen snarare diskuterade den etiska biten än den finansiella 

biten vid frågan om valet av kunder. Chew et al. (2016) beskriver att banker som betraktas 

som etiskt korrekta endast gör affärer med kunder vars verksamhet tar hänsyn till de 

miljömässiga samt sociala aspekterna i sitt handlande. Samtliga banktjänstemän beskrev att 

banken har en etikpolicy eller ”code of conduct” som måste följas vid valet av vilka kunder 

man ska arbeta med. Flera av banktjänstemännen beskrev också att banken har en 

etikkommitté som hjälper till att fatta beslut vid svåra gränsdragningar av vad som anses 

oetiskt av en kund. I etikkommittén sitter lämpliga och omdömesgilla människor med 

expertis inom juridik, regelefterlevnad, varumärkes byggande och affärer. När 
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banktjänstemännen inte kan fatta ett beslut utifrån ”code of conduct” vänder de sig till 

etikkommittén för råd. 

Banker arbetar på detta sätt för att bygga upp sin sociala och miljömässiga profil och genom 

det, försvara sin legitimitet (Chew et al., 2016). Thompson (1998) beskriver att det historiskt 

sett inte varit vanligt förekommande att banker, på grund av den höga etiska och 

miljömässiga risken, direkt utesluter vissa sektorer från att ta ett lån hos banken. Risken för 

ett försämrat rykte har på senare år dock fått banker att agera mer försiktigt mot vissa typer 

av verksamheter. I USA har flera banker helt uteslutit att finansiera vissa sektorer så som till 

exempel kärnvapenindustrin. Detta stämmer överens med banktjänsteman 2, som beskrev att 

banken inte finansierar företag som har någon koppling till kärnvapenproduktion.  

5.2 Integritet 
 
Föreliggande studie visar att banktjänstemännen, genom hårda regleringar, är begränsade i 

sitt arbete. Det finns externa regelverk och processer som en bank måste förhålla sig till, dels 

EU-regleringar och dels finansinspektionens krav. För att en bank ska få låna ut och ta risk 

med kunders pengar måste vissa krav och villkor vara uppfyllda, där kapitaltäckningskravet 

är ett exempel. För att minska risken och säkerställa bankers fortlevnad ställs det högre krav 

på att banken har en större andel eget kapital i balansräkningen. Regleringar bygger på att 

man vill skydda det svenska samhället i stort. Det måste finnas kontrollfunktioner i en bank 

som säkerställer att banken kan upprätthållas långsiktigt samt att inte insättarnas sparkapital 

äventyras.  

Den hårda regleringen som föreliggande studie framförallt syftar på är regelverket Basel III 

som uppkom som ett svar på finanskrisen 2008 (Samitas & Polyzos, 2015). Basel III 

utvecklades av BCBS och är en omfattande uppsättning reformåtgärder som avser att 

stärka banksektorns reglering, tillsyn samt riskhantering (Bank For International Settlements, 

2016). Petitjean (2013) anser att dessa regleringar är meningslösa och i vissa fall till och med 

kontraproduktiva. Detta beror på att banker tar större risker genom att försöka kringgå 

regelsystemen vilket ökar risken för bankkollapser.  

 Föreliggande studie visar att det är svårare för banktjänstemännen att idag ”göra affärer”. 

Banktjänsteman 6 beskrev bland annat att det är svårt för banktjänstemän att förhandla om 

avtal då det finns strikta regler och processer för hur man måste ingå i ett visst avtal. Vi anser 

att de hårda regleringarna kan vara hämmande för bankernas utveckling då det ges lite 
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utrymme att vara innovativa och utveckla nya affärsavtal. Kale et al. (2015) kom i sin 

undersökning fram till att striktare regleringar och hårdare övervakning har en positiv effekt 

på hur väl bankerna utför sitt arbete. Vi anser att den hårdare regleringen bör ha en positiv 

effekt på kundernas förtroende för bankerna, då det blir en trygghet för kunden att veta att 

bankerna har litet utrymme att handla på ett sätt som kan ses som integritetskränkande.  

I vår studie beskrev banktjänstemännen gemensamt att man vid sidan av den externa 

regleringen även arbetar med intern reglering. Samtliga banktjänstemän beskrev att en 

enskild medarbetare aldrig har ett ensamt mandat att utfärda ett lån till en kund. I samband 

med en utlåning är flera personer inblandade i analysen samt beslutet. Flera banktjänstemän 

beskrev även att det finns olika nivåer som en kundansvarig måste gå igenom för att utfärda 

en kredit till kund. Först måste en kundansvarig övertyga sin överordnade chef om att det är 

en relevant och pålitlig kund. Därefter behöver kundansvarig presentera sitt fall för en 

kreditkommitté. Om det gäller väldigt stora engagemang så behövs det även ett beslut från 

styrelsen för att bevilja krediten. Detta visar att bankerna arbetar med självreglering för att 

upprätthålla integritet mot sina kunder. Flera banktjänstemän beskrev också att 

kundansvariga utvärderas varje år. I utvärderingen går banken igenom alla affärer som 

kundansvarig varit delaktig i samt kontrollerar ifall kundansvarig följt bankens värderingar.  

Man arbetar på detta sätt för att hålla korruption, mutor och nepotism frånvarande från 

bankverksamheten. För att lyckas med det krävs det ett ständigt arbete med kontrollsystem 

och självreglering i en bank (Esterik-Plasmeijer & Raaij, 2017). Som vår studie indikerar, 

låter inte bankerna att en enskild medarbetare står ensam med ett beslut kring utfärdandet av 

en kredit. I det fallet en medarbetare står själv i kreditbeslutet skulle den kunna mutas till att 

ta ett fördelaktigt beslut för låntagaren. Genom att noga analysera låntagaren minskar även 

banken risken att förlora hela lånesumman, vilket hände under finanskrisen då privatpersoner 

inte kunde betala sina bostadslån (Stiglitz, 2011). Företagsutlåning är också en riskfylld del 

av bankens verksamhet och kräver noggranna analyser. Miettinen och Niskanen (2015) visar 

i sin undersökning att nystartade företag har stor risk att misslyckas och argumenterar därför 

för att banker behöver göra en mer detaljerad och noggrann analys av dessa företag. Att 

banker använder kontrollsystem samt att man årligen utvärderar sina medarbetare kan 

förklaras och motiveras genom Fine (2013) som beskriver att ”counterproductive work 

behaviours”(CWB) orsakar förluster till en summa av flera 100 miljarder dollar årligen för 

organisationer. Banktjänstemän har tillgång till stora summor pengar och hemlighetsstämplad 

information som de kan använda till sin fördel. CWB kan därmed kosta bankerna betydande 
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summor pengar. Exempel på CWB är enligt Fine (2013) förskingring av pengar, 

regelöverträdelser, bedrägeri eller att banken tar emot mutor. Genom att bankerna har 

kreditkommittéer som måste övertygas innan en banktjänsteman förmedlar ett lån, hindrar det 

banktjänstemän från att till exempel bli mutade till att fatta ett visst kreditbeslut. 

Det är däremot ett rimligt antagande att risken för läckage av konfidentiell kundinformation 

ökar då flera parter är involverade i beslutet av krediten. Banktjänsteman 2 beskrev bland 

annat att banken genom ett ”	non disclosure agreement” får tillgång till djup och bred 

information av onoterade bolag medan noterade bolag har börsregler som de måste följa. Ur 

en integritetssynpunkt kan vi se ett problem med att flera parter är involverade vid besluten. 

Samtidigt anser vi att vinsten av att hålla korruption, mutor och nepotism frånvarande från 

bankverksamheten är större än förlusten av spridd kundinformation inom organisationen. 

Föreliggande studie visar att banktjänstemännen gemensamt beskrev att man arbetar med att 

reglera kunders förväntningar. Om banken inte kan leverera på kundens begäran, lämnas det 

snabb återkoppling angående beslutet. Med andra ord är det väsentligt att banken inte lovar 

mer än vad de kan leverera. Det kan innebära att banken inte alltid får affären med kunden, 

men i de fallen har man i alla fall varit tydlig. En banktjänsteman har inga problem att sälja 

en tjänst, men det viktigaste för banken är att man kan leverera på det man har sagt, att man 

blir en motpart som det går att lita på, vilket främjar långsiktiga affärer.  

Anledningen till att banktjänstemännen arbetar på detta sätt är för att den uppfattade 

servicekvalitén samt kundnöjdheten resulteras från hur väl bankens prestation matchar 

kundernas förväntningar (Ojasalo, 2001). Det är därför viktigt att banken hanterar kundernas 

suddiga, explicita och orealistiska förväntningar. Ojasalo (2001) undersöker kunders 

förväntningar i servicebranschen och beskriver att suddiga förväntningar är när kunden inte 

riktigt vet vad den vill ha. Explicita förväntningar är förväntningar som kunden inte ens 

märker när de uppnås av företaget. Explicita förväntningar blir istället synliga när de inte 

möts av företaget. Orealistiska förväntningar är precis som vad benämningen antyder, 

förväntningar som är omöjliga eller högst otroliga att uppnå. I vår studie såg vi ett samband 

mellan banktjänstemännens beskrivningar av att kunderna ofta inte förstår prissättningen från 

bankerna. Kunderna förväntar sig helt enkelt ett lägre pris och i de fallen har kunderna 

orealistiska förväntningar på banken. Banktjänstemännen kan aldrig ge ett lägre pris än vad 

produktionskostnaden för lånet är, men det är inte alltid att kunderna förstår de 

bakomliggande faktorerna för produktionskostnaden av lånet. Det är därför viktigt att 

banktjänstemännen är transparanta och tydligt förklarar detta. Ju bättre förståelse kunderna 
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har för tjänsten som bankerna levererar, desto lättare är det för bankerna att reformera 

kundernas orealistiska förväntningar till realistiska förväntningar.  

5.3 Välvilja 
	
Föreliggande studie visar att banktjänstemännen gemensamt söker en långsiktig relation med 

kunderna. Man behöver därför handla i kundens intresse för att inte riskera att kunden blir 

missnöjd och byter bank. Studien visar att banker ofta ställs inför ett dilemma där bankens 

och kundens intressen inte samstämmer. Den vanligast förekommande situationen är när 

affärsavtal ska ingås. Kunden vill då betala så lite som möjligt, medan banken vill ha så 

mycket betalt som möjligt. Detta blir ett dilemma för banktjänstemännen då deras prioritet är 

att ha en långsiktig relation med kunderna. Samtidigt kan de inte försättas i en situation där 

de inte når sina avkastningskrav.  

 

Nguyen och Leclerc (2011) undersöker effekterna av anställdas välvilja mot kunder inom 

finansiella institutioner och särskiljer på två sorters välvilja, vilka är altruistisk- och 

mutualistisk välvilja. Altruistisk välvilja är när förtroendegivaren har en vilja att hjälpa 

kunden utan att ha ett bakomliggande motiv till handlingen. Mutualistisk välvilja är istället en 

extra handling av förtroendegivaren som går utöver affärsavtalet men som är motiverat av 

framtida gemensamma vinster. Enligt vår studie arbetar banker snarare med mutualistisk än 

altruistisk välvilja. Det kan ses som självklart då bankerna är företag med lönsamhetsmål och 

som har aktieägare att tillfredsställa. Aktieägarna skulle antagligen inte uppskatta att banker 

agerade helt utifrån kundens intressen om det inte fanns en bakomliggande möjlig framtida 

affär. Den gemensamma vinsten som bankerna istället söker är framförallt vinsten av ett 

långsiktigt förhållande, vilket flera banktjänstemän beskriver att man söker. Detta stämmer 

överens med Guo et al. (2013) som beskriver att bankerna har utvecklats till att fokusera på 

att behålla en lång relation med dess befintliga kunder, snarare än att ständigt ta nya 

marknadsandelar.  

Banker arbetar på detta sätt då hantering och utveckling av långvariga affärsförhållanden har 

blivit välkänt som en nyckelstrategi för att uppnå vinster och konkurrensfördelar. De 

produkter som erbjuds i banksektorn idag är oftast likartade och det blir därmed svårt för 

bankerna att differentiera sig. Flera banker satsar därför på att differentiera sig genom att 

erbjuda en bättre relation än sina konkurrenter (Dimitriadis, 2011). Detta stämmer överens 
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med banktjänsteman 2 beskrivning av banken där han beskrev att banker i Norden är 

relationsstyrda snarare än produktinriktade.  

Just den strategin som syftar till att behålla kunder, blir särskilt effektiv mot företagskunder, 

eftersom relationen kräver en personlig interaktion med god kommunikation. Samtliga 

banktjänstemän beskriver att kommunikationen med kunden är viktig för att hantera 

situationer där banken helt enkelt inte kan arbeta utifrån vad som är bäst för kunden. Det kan 

vara situationer som när kunden vill göra en större utdelning än vad låneavtalet tillåter eller 

när kunden vill göra något som banken inte kan stå bakom ur ett etiskt perspektiv. Studien 

visar att banktjänstemännen försöker arbeta flexibelt i dessa situationer, vilket Esterik-

Plasmeijer och Raaij (2017) beskriver att banker gör för att uppfattas som välvilliga. 

Bankerna är till exempel öppna och ärliga med varför man inte kan tillåta kunden att göra 

utdelningar som bryter mot låneavtalet. Bankerna arbetar även flexibelt och kan till exempel 

erbjuda kunden att lämna en annan säkerhet för lånet. På detta sätt tillåts kunden att ge ut sin 

önskade utdelning samtidigt som banken behåller den befintliga risken i låneavtalet.  

 

Utifrån föreliggande studie är vår analys att det är omöjligt för banker att vara helt välvilliga i 

sin verksamhet. I slutändan handlar det om att banken tar betalt för en tjänst. Ju mer 

flexibilitet kunden vill ha, desto mer kostar det. På så sätt råder det meningsskiljaktigheter 

mellan kund och bank, då banken vill ha så mycket betalt som möjligt medan kunden vill 

betala så lite som möjligt. Men å andra sidan, strävar båda parter efter ett och samma 

långsiktiga mål, att tjäna pengar och att utvecklas tillsammans. Så länge kunden och banken 

vill genomföra en affär, har de samma intressen på lång sikt. Vi anser att det är viktigt vilka 

sorts signaler banker sänder till kunder i de fallen de inte kan arbeta utifrån deras intressen. 

Banker behöver visa en god vilja till kunden även ifall man inte kan hjälpa till. Även om 

banken vet att man i slutändan inte kommer kunna hjälpa kunden så tror vi att man genom att 

sända rätt signaler kan behålla förtroendet hos kunden.  

 

	

5.4 Transparens 
	

Esterik-Plasmeijer och Raaij (2017) anser att transparens är en överskattad determinant till 

förtroende. Författarna beskriver att transparens om produkter och service inte leder till ökat 

förtroende på kort sikt. Vår studie visar likt Svensk kvalitetsindex (2016) det motsatta då 
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banktjänstemännen gemensamt beskrev att bankerna i hög grad fokuserar på att vara öppna 

och ärliga i kommunikationen med kunden. Banktjänsteman 2 beskrev bland annat att mötet 

med kund är vitalt för att bygga förtroende hos kunder. Samtliga banktjänstemän beskrev 

vikten av att i hög grad vara tillgänglig, vilket möjliggör att kunden snabbt kan få rådgivning 

i olika frågor. Detta stämmer överens med vad Heffernan et al. (2008) kommer fram till i sin 

slutsats. Där beskriver författarna att direkt kommunikation med kunder och övriga 

intressenter är vitalt i en bransch som bygger på förtroende.  

Efter diskussionen i referensramen kom vi fram till att kompetens, integritet, välvilja och 

transparens är fyra oberoende determinanter till förtroende (figur 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Egenillustrerad modell av determinanterna och institutionellt förtroende. 

 

I vår studie framgår det däremot att bankerna arbetar med transparens genom de övriga 

determinanterna. Transparens genomsyrar därav bankernas arbete med att bygga förtroende.  

 

Genom kompetens arbetar bankerna med en frekvent inledande dialog med kunderna för att 

säkerställa att kunden är relevant för banken och vice versa. Guo et al. (2013) beskriver att 

banker, genom en tydlig och frekvent dialog med kunden kan ansamla kundinformation och 
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kundkunskap. Banker kan med denna information utforska affärsmöjligheter samt anpassa 

produkter efter kundens behov. Regelbunden kommunikation hjälper banker att bygga 

förtroende och få en informations- och konkurrensfördel i den konkurrenskraftiga finansiella 

marknaden. Att ansamla kundinformation anser inte vi bör ses som något förtroendebyggande 

i sig. Att däremot erbjuda relevanta produkter och affärsmöjligheter anser vi är en 

förtroendebyggande handling. Denna handling möjliggörs genom en frekvent dialog med 

kunderna och transparensen bör i detta anseende ses som en indirekt förtroendebyggande 

gärning.  

 

Genom integritet arbetar bankerna med att reglera kunders förväntningar. Detta är viktigt då 

den uppfattade servicekvalitén och kundnöjdheten resulteras från hur väl bankens prestation 

matchar kundernas förväntningar (Ojasalo, 2001). Det är också viktigt då det betraktas som 

integritetskränkande om banken inte kan uppnå de förväntningar som skapats hos kunden, 

vilket gör att förtroendet för banken minskar (Hurley et al., 2014). Genom att kommunicera 

med kunden reglerar och anpassar bankerna kundernas förväntningar till den nivå som 

banken kan nå upp till. Detta stämmer överens med Morgan och Hunt (1994) som beskriver 

att en av kommunikationens viktigaste delar är uppfattning- och förväntningsanpassning.  

 

Slutligen arbetar bankerna med transparens genom välvilja i de situationer då banken och 

kundens intressen inte samstämmer. Det är situationer då banken helt enkelt inte kan arbeta 

utifrån kundens bästa utan måste tänka på bankens bästa. Samtliga banktjänstemän beskriver 

att kommunikationen är viktig för att hantera dessa situationer. Morgan och Hunt (1994) 

beskriver att kommunikation är ett verktyg för formell och informell delning av meningsfull 

information till kunder, vilket gör att de kan förstå varför bankerna måste fatta ett visst beslut. 

Vi anser att om bankerna kan informera kunderna på ett sådant sätt att det skapar förståelse 

för de beslut som bankerna tar, kan förtroendet för bankerna behållas. Om bankerna däremot 

fattar ett beslut och kunderna inte förstår varför man tagit just det beslutet, anser vi att 

förtroendet riskerar att minska.  
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5.5 Modifierad analysmodell 
 

Utifrån vår analys kan vi konstatera att den analysmodell som vi presenterade i referensramen 

inte helt kan förklara det vi funnit i vår empiriska undersökning. Det har visat sig att 

transparens spelar en annorlunda roll än de andra determinanterna, då den genomsyrar och 

stödjer bankens förtroendearbete med de övriga determinanterna. Pilarna är dubbelriktade då 

modellen skall förstås så att kompetens, integritet och välvilja byggs upp av transparens men 

även att kompetens, integritet och välvilja är viktig för transparensen. Om en bank till 

exempel är inkompetent så kommer inte bankernas förtroende gynnas av att man är 

transparent om detta.  

 

 

 

Banker arbetar på olika sätt med determinanterna kompetens, integritet, välvilja och 

transparens för att bygga förtroende mot stora företagskunder. I studien framkom det däremot 

att banktjänstemännen hade mindre utfyllande svar om determinanten välvilja än de övriga 

determinanterna. Vi tror att detta beror på att det är svårt för banktjänstemännen att beskriva 

hur man arbetar i situationer där bankens och kundens intressen inte samstämmer. Detta då 

banken, i de allra flesta situationer, måste tänka på bankens bästa och då inte kan arbeta 
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utifrån vad som är bäst för kunden.  

Banktjänstemännen kunde inte heller specificera vilka kunder man av etiska skäl väljer bort 

att arbeta med. Det enda exemplet vi fick var att banken inte finansierar kunder som arbetar 

med kärnvapen, vilket kan anses vara självklart. Vi tror att anledningen till att 

banktjänstemännen inte ville specificera vilka kunder de väljer bort av etiska skäl, kan bero 

på att bankerna inte har någon utförlig policy över exakt vilka branscher och kunder som de 

utesluter.   
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6. Slutsatser 
	
Vi har utgått ifrån de fyra determinanter kompetens, integritet, välvilja samt transparens för 

att utreda hur banker arbetar för att skapa förtroende mot sina stora företagskunder. Utifrån 

problembakgrund och problemdiskussion har följande forskningsfråga formulerats: 

• Hur arbetar banker i finansieringsverksamheten med att bygga förtroende mot stora 

företagskunder? 

Vår huvudsakliga slutsats i studien är att vi finner ett samband mellan transparens och de 

övriga determinanterna till förtroende. Banker arbetar med transparens genom de övriga 

determinanterna. Genom kompetens arbetar banker med en frekvent inledande dialog med 

kunden för att säkerställa att kunden är relevant för banken och vice versa. Detta minskar 

risken för att banken inleder relationer med kunder som de inte kan tillfredsställa. Genom 

integritet arbetar banker med att reglera kunders förväntningar på bankens prestationer, vilket 

minskar risken för att kunder känner sig vilseledda av banken. Genom välvilja arbetar banker 

med att kommunicera varför man tar ett visst beslut som inte alltid är det bästa för kunden, 

vilket skapar en förståelse för bankens beslut.  

Bankers arbetssätt visar att transparens snarare är ett stödjande verktyg för att bygga 

förtroende genom de övriga determinanter. 

Stora företagskunder är i behov av expertiskompetens på flera olika områden. En enskild 

banktjänsteman kan inte erbjuda den sortens kompetens. En andra slutsats är därför att 

banker, genom att koordinera ihop kundteam bestående av olika kompetenser som är 

anpassade efter kundens behov, kan erbjuda specialistkompetenser vilket bygger förtroende 

hos stora företagskunder.  

Banker har en självreglerande funktion genom bland annat kreditkommittéer som granskar 

olika beslut, samt diverse policys som säkerställer att banken upprätthåller integritet. Detta är 

av betydelse då det säkerställer att inga banktjänstemän behöver eller kan stå ensamma med 

ett kreditbeslut. En tredje slutsats är att detta arbetssätt minskar risken för att korruption, 

mutor och nepotism närvarar inom bankverksamheten och på så sätt bygger förtroende mot 

stora företagskunder.  
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6.1 Studiens bidrag 
 

Vi har funnit flera studier som förklarar och beskriver vad som bygger förtroende utifrån 

kundens perspektiv. Vi har däremot inte funnit några studier som förklarar hur banker arbetar 

med förtroende. Vårt teoretiska bidrag är därför att vi förklarar förtroendet utifrån bankernas 

perspektiv.  

Vårt praktiska bidrag är att vi har redogjort för det förväntningsgap som existerar mellan 

kunder och banker. Kunder förväntar sig att banken ska agera på ett visst sätt medan banken 

inte alltid kan arbeta på detta sätt. Banken är ett företag liksom alla andra företag som har 

lönsamhetsmål och som därför måste förhålla sig till de avkastningskrav som finns. Det finns 

därför ett förväntningsgap mellan kundens förväntningar och bankens prestationer. Vi har i 

denna studie redogjort för detta förväntningsgap och förklarat varför det finns. Gapet kan 

minskas genom att bankerna arbetar med en tydlig dialog där de reglerar kundernas ställda 

förväntningar. 	

 

6.2 Vidare forskning och avslutande diskussion 
 

 Då bankbranschen är en bransch där förtroende har en särskild central betydelse, dels för 

bankers fortlevnad och dels för ett lands ekonomi, ser vi att det finns en stor potential i att 

forska vidare inom detta fenomen. Vårt förslag till framtida forskning är att göra en 

jämförande studie för hur olika typer av banker i Sverige arbetar med att bygga förtroende 

mot företagskunder. Banker i Sverige har olika sorters företagskultur och affärsmodeller, 

vilket vi tror kommer spegla deras arbete med att bygga förtroende. 

Ett andra förslag på vidare forskning är att applicera vår undersökning på andra 

förtroendeberoende organisationer. Ett exempel är hur börsbolag bygger förtroende mot sina 

aktieägare. Det hade varit ett intressant bidrag att redogöra ifall bankers arbete med 

förtroende skiljer sig mot dessa förtroendeberoende organisationer. 
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Bilaga 1 
Individuella reflektioner 

	

Mikael Malm:  

Examensarbetet har definitivt varit den mest krävande kursen på ekonomprogrammet på 

Högskolan i Skövde, men även den kurs som har främjat min kreativa förmåga i arbetet att 

producera en egen C-uppsats. Valet av ämne var självklart då jag under de övriga kurserna 

saknade kurser om bank och finans. Uppsatsen möjliggjorde således till att jag fick chansen 

att fördjupa mig inom detta intressanta område. Det som var mest givande och mest intressant 

under terminen var att få utföra intervjuer på bankernas storkundssegment och få en inblick 

hur de arbetar där.  

Jag upplever att jag har utvecklat min förmåga att uttrycka mig skriftligt och effektiviserat 

mig själv i sökandet efter källor och har i större utsträckning lärt mig att sålla bort det som är 

oväsentligt för ämnet ifråga. Det jag kan ta med mig efter examensarbetet som är av stor 

betydelse, är vikten av självständighet och självdisciplin. Det är två faktorer som enligt mig 

är utmärkande till skillnad från andra kursers upplägg. Vidare har det varit både utvecklande 

och utmanande att arbeta mot deadlines, vilket periodvis har varit lite av en stressfaktor, men 

som slutligen bidrog till ökade prestationer från vår sida.  

Samarbetet mellan mig och Martin har fungerat bra, då en grundförutsättning har varit att vi 

upplevde att vi låg på samma ambitionsnivå samt ett gemensamt intresse för bank- och 

finansbranschen. Både jag och Martin har arbetat vid sidan av examensarbetet, men det har 

inte tagit särskilt mycket kraft från oss. Veckodagar som vi har spenderat på våra jobb har vi 

istället kompenserat genom att ha skrivit på examensarbetet under många helger.  
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Martin Gustavsson: 

Anledningen till att vi valde att skriva ett arbete om banker beror på att vi under tidigare 

kurser skrivit arbeten som berört banker på olika vis vilket väckt ett intresse. Vi började 

framförallt intressera oss för bankers förtroende under år tre där vi skrev ett arbete om 

finanskrisen 2008. Vår ursprungliga tanke var att skriva om hur bankverksamheten har 

förändrats sedan finanskrisen men av förenklingsskäl valde vi istället att skriva om hur 

banker arbetar med att bygga förtroende.  

Arbetet med uppsatsen har krävt disciplin och en hög koncentrationsnivå. Då vi båda har 

arbetat vid sidan av studierna beslöt vi oss tidigt för att skriva på arbetet varje ledig dag i 

skolan. Detta har gjort att vi hela tiden legat i framkant och aldrig behövt kännas oss riktigt 

stressade. Den absolut tyngsta delen i arbetet har varit insamlingen av all teoretisk fakta 

vilket både har varit tidskrävande och jobbigt. Det absolut mest roliga och givande har varit 

att utför intervjuerna med banktjänstemännen. Det var väldigt intressant att gå ut och testa 

den teoretiska bakgrunden i den verkliga världen.  

Samarbetet mellan mig och Mikael har fungerat bra då vi hela tiden har haft samma 

ambitionsnivå. Vi har arbetat tillsammans i tidigare kurser och vet därför hur den andra 

fungerar. Då vi båda har haft ett arbete vid sidan av studierna har det funnits en gemensam 

respekt för att den andre inte hela tiden kan sitta i skolan och skriva på examensarbetet. Vi 

har istället skrivit på arbetet flera helger och kvällar för att ständigt ligga i tidsmässig 

framkant.  

Jag känner att examensarbetet har varit den mest lärorika perioden under hela min studietid. 

Jag har fått en helt ny förståelse för vetenskapliga arbeten samt hur man argumenterar och 

stärker sin text med hjälp av vetenskapliga källor. Jag har också lärt mig att hela tiden tänka 

flera steg framåt vilket är väldigt viktigt när man skriver examensarbetet.  
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Bilaga 2 
	

Intervjumall 
         - Intervjumall till banktjänstemännen i studien 
 

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet 
 

• Kan du beskriva din karriärväg? Utbildning, tidigare arbetsgivare, tidigare roller etc. 
 

• Beskriv din arbetsroll och vad dina främsta arbetsuppgifter innefattar. 
 

Relationen med företagskunden 

• Vilka typer av kunder är du ansvarig för? Hur många kunder är det? 
 

• I en situation där ni har en ny kund som vill ta ett lån, hur går processen till?  
 

• I en situation där ni istället har en kund som ni arbetat med länge som vill ha ett lån, 
hur går den situationen till?  
 

• Hur ser du på relationen med era nuvarande kunder? 
 

• Vad anser du skapar förtroendet hos era kunder? 
 

• Vilken innebörd och vilken roll har era grundläggande värderingar i relationen till era 
kunder? 

 

Kompetens 

• Vad krävs det för att kunna få arbeta med långivning? Är det något speciellt med 
företagsutlåning till stora kunder?  
 

• Hur ser kompetensnivån ut för de som arbetar med finansiering i banken? Vilka 
kompetenser finns inom finansieringsverksamheten? 
 

• Vad gås igenom i utbildningarna inom finansieringsverksamheten?  
 

• Hur förmedlar ni till era kunder att ni är en bank med hög kompetens? Vilka aspekter 
utmärker just er bank? 
 

• Vilka kunder är rätt kunder för just er bank? Hur säkerställer ni att det är rätt kund att 
arbeta med? 
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Integritet 

• För att upprätthålla integritet i en bank är det viktigt med ständig självreglering genom 
formella och byråkratiska processer. Finns det någon sådan självreglering i banken? 
Kan du beskriva detta? 
 

• Finns det riktlinjer och processer som du måste anpassa dig efter i en 
utlåningssituation? Går det att beskriva? 
 

• Hur arbetar ni med att reglera kundens förväntningar på banken?  
 

Välvilja 

• Har du varit i en situation då kundens och bankens intressen inte samstämmer? Om ja, 
kan du beskriva en sådan situation? Hur arbetar banken i en sådan situation? 
 

• Vilka aspekter tar man hänsyn till när man ska bestämma villkoren i en affärsrelation 
med en kund? Storlek på kunden? Längden på affärsförhållandet? Osv. 

 

Transparens 

• Företagsutlåningen består av en del komplexa processer. Vilken information vill 
kunden ha och vad behöver ni veta om kunden i samband med en utlåning? 
 

• Att föra en bra kommunikation med kunden är centralt för att en part ska upplevas 
transparent och för att mildra informationsasymmetri mellan parterna. Vad är det som 
utmärker er kommunikation med kunden?  
 

• I vilken grad skulle du säga att ni är tillgängliga för kunden? Hur utmärker sig detta? 
 

 

 

 

	


