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Sammanfattning 
 
Användningen av digitala tjänster är i dagsläget en självklar komponent i vardagen för många 
människor. Innovativa teknologiska lösningar gör det möjligt att utföra tjänster under dygnets 
alla timmar, en förändring som har resulterat i att användandet av den trådlösa teknologin har 
ökat anmärkningsvärt inom loppet av det senaste decenniet. När företag väljer att anamma 
digitala alternativ resulterar det i många fall i effektivare processer och lägre kostnader, både 
för producerande företag och även för företag inom tjänstebranschen. I Sverige finns det idag 
fyra banker som benämns de fyra storbankerna: SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken, 
vars verksamheter i stor utsträckning påverkas av den ökade digitaliseringen.  
 
Samtidigt som de teknologiska lösningar erbjuds i större utsträckning blir de fysiska 
alternativen allt färre, en faktor som har stor inverkan på kundnöjdheten. För bankkunderna 
blir det enklare att byta bank i samband med att allt fler tjänster erbjuds på de digitala 
plattformarna, vilket ställer höga krav på bankerna i form av att ha nöjda kunder samtidigt 
som den digitala utvecklingen fortgår. Denna studien syftar till att beskriva hur de svenska 
storbankerna med hänsyn till den ökade digitaliseringen arbetar med kundlojalitet.  
 
Det finns fyra beståndsdelar som är starkt påverkade av kundlojaliteten: kundnöjdhet, 
förtroende, kommunikation och kompetens. Kundnöjdhet utgår från kundens val till 
återkommande köp, vilket grundar sig i skillnaden mellan den förväntade och faktiska 
upplevelsen. Även det faktum att ett företag tillgodoser sina kunders behov gynnar stärkandet 
och bevarandet av lojala kunder, att upprätthålla en befintlig relation är mer gynnsamt för ett 
företag jämfört med att hitta nya kunder. Förtroende i sin tur är en kompetens som anses ligga 
till grund för upprätthållandet av en relation och kommunikation anses vara ett fenomen som 
blivit allt mer aktuellt i takt med att digitaliseringen i samhället ökar och mängden 
information som kommuniceras över nätet växer. Kompetens belyser vikten av att företag 
tillhandahåller kvalificerad personal för att producera hög kvalitet på de tjänster och produkter 
som kunden erbjuds, vilket ökar tryggheten både för bankens anställda och dess kunder. 
Kundnöjdhet och förtroende anses ha en direkt påverkan på kundlojaliteten medan kompetens 
och kommunikation har en indirekt påverkan. 
 
Den empiri som ligger till grund för forskningen är baserad på fyra semistrukturerade 
intervjuer som genomförts med kontorschefer på respektive storbank, på plats på kontoren 
och via telefon. I studien är samtliga respondenterna anonyma och bankerna är därmed 
tilldelade namn baserat på i vilket landskap kontoren ligger i syfte att skapa en geografisk 
uppfattning. Samtliga fyra storbanker arbetar idag frekvent med att hålla sig i framkant 
gällande digitaliseringen och de arbetar aktivt för att åstadkomma en hög kundlojalitet, trots 
att den fysiska kontakten blir allt mindre. 
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Abstract 
 
Digitalization has come to represent a larger part of people’s everyday lives. The technology 
makes it possible to conduct bank errand at all hours. Therefore, the use of digital services has 
increased remarkable the past years. SEB, Swedbank, Nordea and Handelsbanken are the four 
largest banks in Sweden, which all have been affected by the increased digitalization.  
 
As the digital services becomes more common, the physical customer meetings become rarer, 
a situation that affects the customer satisfaction. It has become easier for the customers to 
switch between different banks as multiple of services is available online, something that sets 
high standards within the banking industry if the banks want to maintain satisfied customers, 
but also whilst adopting the new technology. This study aims to describe how the Swedish 
banks work with customer loyalty in view of the increased digitalization.  
 
The theory is based on four components which all have a major impact on customer loyalty: 
customer satisfaction, trust, communication and competence. Customer satisfaction and trust 
are considered to have a direct impact on customer loyalty, while competence and 
communication have an indirect impact. 
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Förord 
 
Intresset för detta forskningsområde grundar sig i vårt egna dagliga användande av bankens 
produkter och tjänster, framförallt på de digitala plattformarna. Vi har båda två 
uppmärksammat den äldre generationens åsikter kring den digitala utvecklingen i samhället 
och med utgångspunkt i detta har intresset vuxit för att undersöka digitaliseringens påverkan 
på kundlojaliteten. Användandet av produkter och tjänster på digitala plattformar har kommit 
att utgöra en allt större del av samhället och är i dagsläget självklara komponenter i många 
människors vardag. Den ständiga utvecklingen fordrar att alla i samhället, både privatpersoner 
och företag, följer med i de förändringar som sker i vår omgivning. Vi hoppas att denna studie 
kan komma att skapa en större insikt och förståelse för det teoretiska området som är under 
ständig utveckling. 
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1.0 Inledning 
     
I det första kapitlet introduceras bakgrunden till studien som utvecklas ytterligare i en 
problemdiskussion. Dessa två mynnar ut i en problemformulering och slutligen studiens syfte 
samt de avgränsningar som genomförts under studiens gång. 
 

1.1 Bakgrund 
Idag benämns det utökade användandet av informationsteknik som digitalisering, en given 
process hos människor i samhället. Detta innefattar ett samspel och informationsutbyte genom 
informationstekniska lösningar. En ökad digitalisering i samhället ger upphov till att 
effektiviteten inom verksamheter ökar (Meuter, Ostrom, Roundtree & Bitner, 2000). Faktum 
är att internet har kommit att bli en betydande faktor för företag, framförallt eftersom det 
utgör en del av en organisations affärsplan. Numera är användandet av webbsidor en självklar 
komponent i företagets dagliga verksamhet, enligt Gill (2008). Även Laukkanen (2007) 
fortsätter och hävdar att dagens utvecklade och innovativa teknologiska möjligheter skapar 
åtkomst till att utföra tjänster under dygnets alla timmar, som har resulterat i att användandet 
av den trådlösa teknologin har ökat anmärkningsvärt inom loppet av det senaste decenniet.  
 
Digitaliseringen gynnar inte enbart producerande företag som får möjligheten att utveckla 
produkter och lösningar snabbare och mer effektivt, utan även företag inom tjänstebranschen 
förändras. Att anamma den nya tekniken på rätt sätt innebär stora fördelar inom den 
branschen som företag verkar inom. Detta gäller både befintliga aktörer och potentiella 
nyetablerare, nya digitala tjänster som medför att kunderna kan utnyttja dessa på ett 
effektivare sätt. När nya digitala tjänster kommer ut på marknaden anses förlorarna vara de 
verksamheter som inte förmår att anamma den nya tekniken (Meuter et al., 2000).  
 
Enligt Mols (1998) samt Chiu, Tzeng och Li (2014) är det mer ekonomiskt främjande för 
företag att tillhandahålla tjänster av digital art och Mols (1998) betonar framförallt den 
ekonomiska fördelen som företag inom den finansiella sektorn får. Genom att erbjuda tjänster 
via internet förenklas köpprocessen för kunden och det faktum att företaget även kan 
tillhandahålla produkter till lägre priser, ökar konkurrenskraften. Mattila, Karjaloto och Pento 
(2006) förklarar att tillämpandet av dagens nya teknik minskar den fysiska kontakten som 
företag har med sina kunder och menar att förändringar som sker i samband med 
digitaliseringen mer eller mindre förutsätter att människor använder sig av dagens nya teknik. 
Inom den finansiella sektorn leder detta enligt Svenskt kvalitetsindex (2016) till att antalet 
fysiska kundmöten som företag har med sina kunder kan komma att minska och det i sin tur 
tenderar att påverka kundnöjdheten. 
 
Sveriges ekonomiska välfärd påverkas i stor utsträckning av den finansiella sektorn som 
aktivt håller samhället i rörelse och utgör således en av Sveriges mest betydelsefulla 
tillväxtbransch. Landets tillväxt och sysselsättning främjas av de uppgifter banken utför, vars 
huvudsakliga åtagande syftar till att åstadkomma tillförlitlighet och effektivitet inom de 
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tjänster som erbjuds. De flesta bankerna i Sverige har väl utvecklade informationstekniska 
lösningar i form av internetbank och användbara applikationer i mobilen, inom detta område 
är de svenska bankerna långt fram i utvecklingen. Att tillhandahålla tjänster av digital art 
medför att kunden kan utföra ärenden på egen hand, utan fysisk kontakt med banken. 
Möjligheten att använda digitala tjänster ses idag av många människor som ett naturligt 
tillvägagångssätt för att utföra bankärenden, det råder en stor efterfrågan gällande teknologisk 
utveckling som förutsätter ett ständigt pågående arbete med att ta fram nya digitala 
banktjänster (Svenska Bankföreningen, 2016). 
 
I samband med en ökad digitalisering samt med anledning av kostnadsbesparingar är det allt 
fler fysiska bankkontor som stängs ned av den anledningen att kunden vistas längre bort rent 
fysiskt från bankens lokaler. Bankmarknaden i Sverige är i dagsläget inte sig likt jämfört med 
föregående decennium, Sverige har gått från en situation där de fyra storbankerna SEB, 
Swedbank, Nordea och Handelsbanken tillsammans har haft ett övertag av banktjänster likt 
ett monopol, till att numera konkurrera med nya aktörer som kan erbjuda liknande produkter 
och tjänster likt dem själva, benämnda fintechbolag.   
      

1.2 Problemdiskussion  
Konsekvensen av att det tillkommer fler aktörer inom en bransch är minskade 
marknadsandelar, trots detta innehar dock de fyra storbankerna i dagsläget de största 
marknadsandelarna inom den finansiella sektorn (SOU 2008:12). Enligt SOU (2008:12) 
innebär dagens situation att det blir enklare för kunder att söka sig till andra konkurrenter. 
Meuter et al. (2000) instämmer med ovanstående och menar att storbankernas insats avgör 
rörelsen på marknaden, där bankernas snedsteg beträffande bemötandet av kundernas krav 
ökar rörelsen och på motsatt sätt leder en framgångsrik service till en minskad rörelse på 
marknaden. Av denna anledning poängterar Meuter et al. (2000) således vikten av att 
storbankerna har nöjda kunder eftersom risken att kunderna lämnar den aktuella banken för 
marknadens konkurrenter i annat fall har benägenhet att bli stor. 
 
Grönroos (2015) hävdar att digitala köp av tjänster tenderar att skapa större osäkerhet hos 
kunden än vid köp av en produkt av den anledningen att kunden finner stor osäkerhet i att 
vara omedveten om huruvida kvaliteten uppfyller förväntningarna. Luo, Li, Zhang & Shim 
(2010) fortsätter och poängterar vikten av att banker arbetar aktivt med att öka säkerheten i 
samband med att kunden genomför bankärenden digitalt. Detta fenomen grundar sig i att 
relationen mellan företag och kund går förlorad, vilket påverkar kundens förmåga att göra en 
riskbedömning vid användandet av bankens tjänster. Eftersom riskbedömningen är en 
avgörande komponent, sett ur kundens perspektiv, är det väsentligt att banken påvisar hög 
säkerhet inom de tjänster som erbjuds inom företaget. Grönroos (2015) kontrar Lou et als. 
(2010) argumentation genom att förklara vikten av interaktionen mellan bank och kund, där 
interaktionen i sig är en central faktor av kundens upplevda kvalitet på tjänsten.  
 
Samtidigt menar Ganguli och Roy (2011) att digitaliseringen även kan leda till det motsatta, 
det vill säga att det främjar kundrelationer och leder till en ökad kundnöjdhet. Likt Ganguli 
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och Roy (2011) uttrycker även Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) att kundrelationer är ett 
verktyg för att skapa förståelse kring kundens förväntningar i syfte att bistå med 
tillfredsställande service, och är därmed en viktig faktor att utnyttja med avsikt att bibehålla 
den lojalitet som finns bland de befintliga kunderna. Även Grönroos (2015) betonar likt 
Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) vikten av kundrelationer. Lojaliteten i sig definieras enligt 
Blomqvist, Dahl, Haeger (2004) som att en kund vänder sig till ett och samma företag i syfte 
att tillgodose sina behov genom att använda de produkter och tjänster som företaget erbjuder. 
Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) konkretiserar Blomqvist, Dahl, Haegers (2004) definition 
och beskriver vidare begreppet kundlojalitet som inbegriper att det råder ett starkt samband 
mellan företag och kund där upprepade köp av produkter och tjänster är ett faktum. Att inneha 
en god kundlojalitet är en förutsättning för att erhålla en långsiktig kundrelation och hålla 
kvar företagets befintliga kunder, med detta menar Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) att 
företag kan uppfylla ovanstående genom att satsa på ett nära samarbete med företagets kunder 
samt arbeta med relationsbyggande aktiviteter.  
 
Oliver (1999) utvecklar Ndubisi, Wah och Ndubisis (2007) diskussion kring en långsiktig 
kundrelation och lyfter fram fyra beståndsdelar som är starkt påverkade av kundlojaliteten. 
Kundnöjdhet, förtroende, kommunikation och kompetens är de beståndsdelar som lyfts fram 
av både Ndubisi, Wah och Ndubisis (2007) och Oliver (1999). Samtidigt menar Oliver (1999) 
att dessa bör tas i beaktande i syfte att minska illojalitet bland företagets kunder. Kundnöjdhet 
förklarar Oliver (1999) utgår från kundens val att genomföra ett återkommande köp, vilket 
grundar sig i skillnaden mellan den förväntade och faktiska upplevelsen. Även det faktum att 
ett företag tillgodoser sina kunders behov gynnar stärkandet och bevarandet av lojala kunder, 
att upprätthålla en befintlig relation är mer gynnsamt för ett företag jämfört med att hitta nya 
kunder. Detta menar Grönroos (2015) att företag kan åstadkomma genom att hantera 
relationen med företagets kunder i form av Customer Relationship Management. Förtroende 
är betydelsefullt, Garbarino och Johnson (1999) menar att det tillsammans med tillförlitlighet 
ger upphov till tillit mellan två parter. Även Gummesson (2012) lyfter fram förtroende, 
däremot i förhållande till trovärdighet och menar att dessa två kompetenser ligger till grund 
för upprätthållandet av en relation. Ytterligare en beståndsdel som Oliver (1999) benämner är 
kommunikation, ett fenomen som blivit allt mer aktuellt i takt med att digitaliseringen i 
samhället ökar och mängden information som kommuniceras över nätet växer (Svenskt 
kvalitetsindex, 2016). Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) hävdar att effektiv kommunikation 
mellan företag och kund, resulterar i en god kundrelation och förbättrad lojalitet och likaså 
menar Grönroos (2015) att banken bör hålla en kontinuerlig kundkontakt med sina 
bankkunder för ett upprätthålla kundens förtroende. Genom hög kundnöjdhet menar Grönroos 
(2002) att bankkunderna tenderar att kommunicera till allmänheten i form av word of mouth, 
vilket har en större inverkan än den avsiktliga kommunikationen som banken utför. 
Kompetens belyser vikten av företag tillhandahåller kvalificerad personal för att producera 
hög kvalitet på de tjänster och produkter som kunden erbjuds (Echeverri & Edvardsson, 
2012). Samtidigt menar Grönroos (2015) att det faktum att ett företag innehar kompetent 
personal tenderar att utgöra en ökad trygghet både för bankens anställda och dess kunder. 
Echeverri och Edvardsson (2012) definierar olika varianter av kompetens inom ett företag 
som verksamheten bör utgöras av för att innefatta samtliga delar i företaget. 
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Den Svenska Bankföreningen (2016) menar att internetbanken och mobilbanken är två 
fenomen som gynnar relationen mellan bank och kund. I dagsläget ligger fokus hos dem 
fysiska bankkontoren enbart på försäljning och rådgivning, vilket innebär att digitaliseringen 
tenderar att hämma de fysiska relationerna mellan bankerna och dess kunder. Vad den 
Svenska Bankföreningen (2016) däremot hävdar är att hela arbetet kring digitaliseringen och 
användandet av den nya tekniken förutsätter att bankens kunder har en positiv attityd 
gentemot den förändring som sker i samband med den tekniska utvecklingen. För att bibehålla 
en positiv inställning hos kunderna är det av avgörande betydelse för bankerna att det pågår 
ett arbete kring ökad lojalitet gentemot kunderna genom ett frekvent utvecklingsarbete av 
bankens produkter och tjänster (Svenska Bankföreningen, 2016). Det är i synnerhet inom 
bankväsendet som Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) betonar dess betydelse eftersom 
lojaliteten är en stark påverkande faktor vid kundens byte av bank. Den utökade distansen 
mellan bank och kund utgår från att bankens kunder genomför sina bankärenden med hjälp av 
de digitala tjänsterna, men det råder trots omständigheterna en ovisshet kring hur 
kundlojaliteten påverkas av samhällets ökade digitalisering.    
 

1.3 Problemformulering 
Hur påverkas kundnöjdhet, förtroende, kommunikation och kompetens mellan de svenska 
storbankerna och deras kunder av den ökade digitaliseringen? 
 

1.4 Syfte  
Syftet med arbetet är att beskriva hur de svenska storbankerna med hänsyn till den ökade 
digitaliseringen arbetar med kundlojalitet. 
 

1.5 Avgränsning 
Studien avgränsas till bankverksamheten som finns i Sverige. Arbetet begränsas även till att 
undersöka kundlojaliteten hos kunder ur de fyra storbankernas perspektiv som enligt den 
Svenska bankföreningen (2015) är SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken. Svenska 
bankföreningen (2015) menar att dessa fyra banker utgör den största delen av den finansiella 
marknaden i Sverige som erbjuder tjänster av både fysisk och digital karaktär. Slutligen har 
även den empiriska insamlingen avgränsats till att intervjua kontorschefer på respektive bank, 
detta för att ha en likvärdig utgångspunkt i samtliga verksamheter.  
      

1.6 Disposition 
I nedanstående figur presenteras en disposition och beskrivning av samtliga delar som studien 
bygger på.  
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Det introducerande kapitlet ger en insyn i uppsatsens innehåll där bakgrund, 
problemformulering och syfte presenteras.  Inledning 

Teori 

I studiens referensram presenteras teori om digitalisering inom banksektorn, 
kundlojalitet, kundnöjdhet, förtroende, kommunikation och kompetens.  

Metodkapitlet innefattas av de synsätt, angreppssätt och tillvägagångssätt som 
har använts i studien.  

Redogör för de fyra storbankernas svar på frågorna från de semistrukturerade 
intervjuerna gällande den ökade digitaliseringens påverkan på kundlojalitet. 

Innehåller en analys av empirin utifrån de teoretiska ramverken. 

En presentation av studiens slutsats med utgångspunkt i dess 
problemformulering, syfte samt den data som insamlats genom intervjuer. 

En presentation av de källor, informations- och referenskällor som använts i 
studien.  

Metod 

Empiri 

Analys 

Slutsats 

Källförteck
ning 
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2.0 Teori       
 
Det teoretiska kapitlet redogör för de teorier som anses vara relevanta för studien. Således 
innefattas detta kapitel av teorier om digitalisering i organisationskontext samt kundlojalitet 
som bryts ner i elementen kundnöjdhet, förtroende, kommunikation och kompetens.  
 

2.1 Digitalisering i organisationskontext 
Samhällets ökade digitalisering påverkar flertalet verksamheter och deras utbud, däribland 
bankernas, vars produkter och tjänster erbjuds i allt större utsträckning på den digitala 
plattformen utan fysisk kontakt med banken. I takt med att bankerna blir allt mer dynamiska 
förändras även bankkundernas efterfrågan gällande tillgänglighet, det finns ett större behov av 
smidig självbetjäning och att tjänster ska kunna utföras effektivt (Ndubisi, Wah & Ndubisi, 
2007).  
 
Gummesson (2012) skriver att konkurrensen på marknaden har ökat eftersom digitalisering är 
ett billigt och smidigt alternativ för att nå ut till den globala marknaden oavsett företagets 
storlek. I dag blir det allt vanligare att verksamheter innehar mindre personal och istället 
möter kunderna på digitala plattformar, benämnt online. Bankbranschen anses vara en av de 
branscher som ligger långt fram i utvecklingen på grund av att onlinebanking är en stor del av 
verksamheten. Godson (2009) fortsätter Gummessons (2012) argument och tillägger att 
digitaliseringen även har kommit till att bli en barriär för många företag samtidigt som det 
medför stor potential. Det går bland annat att nå ut till en stor mängd befintliga kunder och 
potentiella kunder med omgående gensvar och utan fysisk kontakt. Ur bankens perspektiv är 
digitalisering ett kostnadsmedvetet val, fast ju mer användandet av digitala tjänster ökar, desto 
mer anser Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) att relationen mellan bank och företag påverkas 
negativt, detta på grund av att det ökar möjligheten för kunden att se till andra alternativ på 
marknaden. Den ökade digitaliseringen är därmed en faktor som kan komma påverka 
lojaliteten negativt, vilket kan ses som kritiskt för banken eftersom långsiktiga kundrelationer 
är grunden till dessa typer av verksamheter (Ndubisi, Wah & Ndubisi, 2007).  
 
Godson (2009) fortsätter Ndubisi, Wah och Ndubisis (2007) argument genom att pålysa 
risken med att låta det fysiska mötet ersättas med digitala alternativ. Kunder som av banken 
drivs mot att anamma en relation av digitalt slag tenderar att uppleva misshag och således 
istället motarbeta förändringen. Det har även konstaterats att det råder en koppling mellan 
nedlagda fysiska kontor och ett ökat missnöje bland bankens kunder eftersom möjligheten att 
utföra bankärenden på kontor blir allt mindre.  
 

2.2 Kundlojalitet  
Enligt Grönroos (2015) och Söderlund (2000) bör alla verksamheter präglas av att frambringa 
kundlojalitet eftersom en långvarigt lojal kund gynnar företaget sett ur en ekonomisk 
synvinkel till skillnad från en kortvarig relation. Arbetet kring att värva en ny kund anses vara 
mer kostsamt än att behålla befintliga, ju längre en kund är lojal mot ett företag desto större 
blir den ekonomiska vinningen för verksamheten. På grund av detta bör företag därmed sträva 
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efter att bibehålla långsiktiga kundrelationer (Grönroos, 2015). Begreppet lojalitet är enligt 
Oliver (1999) en kund visar på hängivelse åt en särskild vara, tjänst eller ett varumärke. En 
kund som är lojal anses i de flesta fall ha större köpbenägenhet och tenderar även att vara kvar 
hos ett företag under en längre tid samt känna sig mer nöjd.  
 
Enligt Söderlund (2000) kan lojalitet ses på två olika sätt, som attityd och beteende, alternativt 
en blandning mellan dessa två. När forskare pratar om beteende i relation till lojalitet syftar 
det till att beskriva kundens tillvägagångssätt för konsumtion, köpen sker oftast i samma 
affärer och av samma varumärken. Beteende innefattar även under hur lång period som 
kunden haft ett specifikt konsumtionsmönster. Söderlund (2000) tar upp ett exempel kring en 
bankkund och menar att ha varit kund hos en bank i åtta år anses mer lojalt än att ha varit 
kund under ett års tid. Huruvida ett beteende är relevant eller inte för att avgöra en kunds 
lojalitet bör enligt Söderlund (2000) sättas i relation till vad det är för typ av verksamhet. 
Söderlund (2001) menar dock på att lojalitet inte tvunget behöver innebära att det även 
existerar en kundrelation. Anledningarna till att en kund är lojal gentemot ett företag kan vara 
flera, bland annat att kunden uppskattar företagets produkter, tjänster eller medarbetare. 
Lansering av nya produkter och tjänster är en av de mest förekommande anledningarna till att 
människor väljer att byta bank, enligt Söderlund (2001). Individen vill vara kund hos den 
bank som kan erbjuda sina kunder något som inte andra banker har möjlighet till. Genom att 
skapa lojala kunder kan banken minska risken för att de ska vända sig till konkurrenterna, 
detta ökar även chansen för att kunderna stannar kvar även om någon form av misslyckande 
skulle inträffa. Vid upprepade misslyckande är det dock stor risk att kunderna vänder sig till 
konkurrenter, oavsett hur hög lojaliteten är. 
 
Enligt Oliver (1999) och Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) utgörs kundlojalitet av 
kundnöjdhet och förtroende, att det finns förtroende mellan företag och kund är en av dem 
viktigaste grundpelarna att kunna bygga lojalitet. Även kommunikation och kompetens är två 
viktiga delar för att bygga en relation som sedan skapar hög lojalitet, en faktor som ökar 
chansen för att en människa ska göra återupprepande köp hos ett företag. Kundnöjdhet och 
förtroende anses ha en direkt påverkan på kundlojaliteten medan kompetens och 
kommunikation har en indirekt påverkan. 
 
2.2.1 Kundnöjdhet 
Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) beskriver kundnöjdhet som ett begrepp med diverse 
definitioner, dock anses den generella definitionen vara bedömning av ett erbjudande från ett 
företag. Skillnaden utgörs av den förväntade upplevelsen och den faktiska upplevelsen av 
produkten alternativt tjänsten. Förklaringen bekräftas även av Zineldin och Jonsson (2003) 
som tillägger att skillnaden mellan förväntning och faktisk upplevelse är en känslobetonad 
respons tav kundnöjdhet. Kundens val att genomföra ett återkommande köp hos ett företag 
grundar sig i den upplevda kundnöjdheten som uppstår vid mottagandet av produkten 
alternativt tjänsten (Ndubisi, Malhotra & Wah, 2008).    
 
Mellan kundnöjdhet och kundlojalitet råder det en förmånlig relation, med detta sagt menar 
Zineldin och Jonsson (2003) att företag genom att tillgodose kundens behov kan förlita sig på 
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att budskapet om företaget sprids vidare, benämnt word of mouth, som ligger till grund för att 
stärka och bevara lojala kunder. Däremot menar Ndubisi, Malhotra och Wah (2008) att hög 
tillfredsställelse bland kunder inte tvunget behöver innebära att det råder förtroende mellan 
företag och kund, dock är det ett faktum att det råder en positiv samverkan mellan hög 
tillfredsställelse och lojalitet. Företag löper mindre risk att gå miste om sina kunder vid de 
tillfällen där det förekommer en hög tillfredsställelse. Liksom Ndubisi, Malhotra och Wah 
(2008) visar Grönroos (2015) på ett samband mellan relation och lojalitet där han menar att 
kunden kan anse att det föreligger en relation men att det inte behöver innebära att kunden är 
lojal, dock understryker Grönroos (2015) samtidigt att relationen är en nödvändig 
utgångspunkt för lojala kunder.  
 
Positiv kontra negativ relation 
Grönroos (2015) samt Blomqvist, Dahl, Haeger och Storbacka (1999) poängterar samtliga 
vikten av att ha nöjda kunder av den orsak att dessa kunder har benägenhet att vara mer lojala 
och stanna hos företaget under en längre tid, Grönroos (2015) och Blomqvist et al. (1999) 
menar således att det råder ett samband mellan kundnöjdhet och kundlojalitet. Grönroos 
(2015) fortsätter och framhäver fördelen med att upprätthålla långsiktiga relationer med sina 
kunder eftersom det är mer kostsamt för ett företag att hitta nya. Vidare menar Grönroos 
(2015) likt Zineldin och Jonsson (2003) att företag kan förlita sig på att nöjda kunder har en 
tendens att sprida budskapet vidare. 
     
Storbacka och Lehtinen (2000) beskriver den motsatta effekten av en positiv relation enligt 
Grönroos (2015) samt Blomqvist et al. (1999). Storbacka och Lehtinen (2000) menar att en 
negativ relation leder till en ökad risk för att företaget förlorar sina kunder, varpå Gummesson 
(2002) nämner ett flertal faktorer som en kund kan uppvisa gentemot företaget vid upplevt 
missnöje. Gummesson (2002) menar att ett missnöje hos kunden kan leda till att kunden 
väljer att övergå till en konkurrent på marknaden alternativt begär en ändring av felet. Det kan 
även resultera i att kunden väljer att fortsätta som kund hos företaget av den anledningen att 
kunden känner lojalitet gentemot företaget. Slutligen kan även ett samarbete leda till att 
nöjdhet skapas, trots ett upplevt missnöje. Detta genom att kunden informerar företaget om 
den upplevda situationen för att banken ska finna en åtgärd. Ndubisi, Malhotra och Wah 
(2008) bekräftar ovanstående resonemang med att en ökad kundnöjdhet minskar 
sannolikheten för att kunder övergår till konkurrenter alternativt att kunden för vidare ett 
negativt budskap, i form av word of mouth. 
   
Customer Relationship Management 
Grönroos (2015) lyfter fram en modell, Customer Relationship Management (CRM), som 
syftar till att hantera relationen med företagets kunder. Modellen kan även betecknas som 
kundrelationsmarknadsföring. Gummesson (2002) preciserar kundrelationsmarknadsföring 
genom att belysa nätverk, interaktion och relation som tre centrala begrepp inom 
marknadsföring av detta slag, varpå Grönroos (2015) bemöter Gummessons (2002) 
beskrivning genom att betona användningen av de tre begreppen. Grönroos (2015) menar att 
användningen av dessa kommer att generera en ökad kundnöjdhet, fler försäljningstillfällen 
samt återkommande kunder.  
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Kirmaci (2012) är ytterligare en författare som behandlar modellen som definieras enligt det 
faktum att företag bevarar relationen med sina kunder genom att skapa en inblick i kundens 
behov och förväntningar. Även Tapp (2008) beskriver modellen som ett sätt att utveckla 
samspelet med befintliga och nya kunder. Både Kirmaci (2012) och Tapp (2008) hävdar att 
tillämpandet av modellen har för avsikt att utveckla och stärka relationen mellan företaget och 
dess kunder. En mer djupgående relation tillför en större insamling av information som 
medför att företag, i detta fall banker enligt Kirmaci (2012), kan utveckla och anpassa sina 
produkter och tjänster med en kundanpassad service. I dagsläget utgör kundnöjdhet och 
kundlojalitet en avgörande betydelse för kunden vilket innebär att marknadsföring av detta 
slag är aktuellt. På liknande sätt klargör Tapp (2008) kundens ökade möjlighet till att komma i 
kontakt med banken över exempelvis telefon och internet genom CRM. Tillämpandet av 
CRM medför att bankens fysiska möten med kunderna ersätts av en digital kontakt, förutsatt 
att det sker ett lyckat arbete kring modellen, poängterar Tapp (2008). Trots den ökade 
användningen av digitala kundmöten menar Kennedy (2006) att detta tillvägagångssätt är en 
ny metod för att vidmakthålla lojaliteten mellan bank och kund. Modellen har ett totalt 
kundbaserat synsätt som genom utveckling och förbättring av kundrelationer, vilket enligt 
Kirmaci (2012) uppnås genom åstadkommandet och bevarandet av långsiktiga relationer, 
leder till en ökad kundlojalitet.  
 
En förutsättning för att använda kundrelationsmarknadsföring, menar Grönroos (2002) är att 
banken har kännedom kring sina kunders begär och de behov som behöver uppfyllas i 
framtiden. Tillämpandet av kundrelationsmarknadsföring frambringar ett ytterligare värde, ett 
mer heltäckande tjänsteerbjudande utöver befintliga digitala lösningar och tjänster. På grund 
av den ökade konkurrensen är det avgörande för banker att erbjuda sina kunder kringtjänster 
utöver kärnprodukten, detta för att kunna bevara sina befintliga kunder samt erhålla en 
beständig marknadsposition. Grönroos (2002) menar att banker bör lägga fokus på sitt 
erbjudande som helhet eftersom missnöje oftast uppstår över kringtjänsterna som företaget 
erbjuder och inte över produkten alternativt tjänsten i sig. 
 
2.2.2 Förtroende 
För att bevara en långvarig relation anses förtroendet vara en viktig faktor, således är det mer 
troligt att åstadkomma ett ökat förtroende när företag väljer att investera resurser för att 
förbättra relationen till sina kunder (Ndubisi, Wah & Ndubisi, 2007). När det råder förtroende 
och tillförlitlighet mellan två parter uppstår tillit, som enligt Garbarino och Johnson (1999) 
beskrivs som viljan att sätta sin lit till respektive part. Förtroende kan i sin tur definieras som 
ett tillstånd av psykologiskt slag där en person anses sårbar när denne har förväntningar på en 
annan part i en relation. Utifrån detta menar Zineldin och Jonsson (2003) att företag 
åstadkommer kundnöjdhet genom att båda parter gynnas av en kommunikation baserad på 
tillit. 
 
Relationer som innefattar utveckling av ett ökat förtroende karaktäriseras av tillit, detta 
samband ökar möjligheten till att företag kan bevara relationen till sina kunder. Att det råder 
förtroende i en relation främjar interaktionen mellan parterna och skapar en god grund för 
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utveckling av relationen (Morgan & Hunt, 1994). Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) utvecklar 
Morgan och Hunts (1994) resonemang och menar att det är väsentligt att sätta värde på 
kunden och tillmötesgå dennes vilja eftersom dessa faktorer är starkt påverkade av kundens 
övervägande till en fortsatt relation. Det är även av avgörande betydelse att företaget håller 
sina löften för att åstadkomma förtroende och således kvarhålla sina lojala kunder. Förtroende 
och trovärdighet är två viktiga kompetenser som enligt Gummesson (2012) bör tas i 
beaktande för att upprätthålla en relation. Gummesson (2012) menar att förtroende i 
relationen mellan bank och kund kan exempelvis uppenbaras genom att kunden tar till sig den 
rådgivning som erbjuds. Gummesson (2012) menar även att kunden vid vissa tillfällen enbart 
visar på förtroende till en individ i verksamheten på grund av bristande kunskap kring sitt 
köp, vilket gör att förtroendet blir en avgörande faktor för att genomföra affären. Även Roy, 
Devlin och Sekhon (2015) delar åsikt med Gummesson (2012) kring att förtroende är en 
avgörande faktor inom bankbranschen på grund av att produkterna och tjänsterna i synnerhet 
är komplicerade, vilket gör det svårt för kunden att genomföra ett köp om förtroende saknas. 
 
Zineldin och Jonsson (2003) menar att kundnöjdhet uppnås genom att ha en kommunikation 
innefattandes av tillit samtidigt som Morgan och Hunt (1994) hävdar att graden av förtroende 
tillika grundar sig i tillit. Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) besvarar ovanstående författares 
resonemang och påstår att en välfungerande kommunikation ligger till grund för ett gott 
förtroende. Tillsammans menar samtliga författare att kommunikation och tillit ligger till 
grund för förtroende, som i sin tur medför att företaget erhåller lojala kunder. Förtroende i en 
relation utgörs till stor del av gemenskap, en faktor som har inverkan på kundens beteende i 
situationer i vilka förtroende spelar en avgörande betydelse. 
 
Gill (2008) gör en tydlig koppling mellan förtroende och digitaliseringens inverkan på 
förtroende gentemot bankens digitala tjänster. Uträttandet av bankrelaterade ärenden på 
internet har blivit allt vanligare eftersom internet har gjort det möjligt för bankkunder att 
utföra sina bankärenden på egen hand, utan att vara direkt beroende av fysisk kontakt med 
banken. Genom användning av internetbanken och andra digitala tjänster kan kunden på egen 
hand söka nödvändig information och göra aktiva beslut kring sitt engagemang hos banken.   
 
2.2.3 Kommunikation 
I takt med att antalet fysiska kontor har minskat i samband med digitaliseringen menar 
Svenskt kvalitetsindex (2016) att tillhandahållandet av god kommunikation över internet blir 
allt mer väsentligt ur bankens perspektiv. Eftersom en ökad digitalisering medför att det blir 
svårare att utmärka sig bland kunderna innebär detta att kommunikationen via bankens 
kanaler anses vara av stor vikt i dagens samhälle (Svenskt kvalitetsindex, 2016). 
 
Nilsson (2007) definierar kommunikation likt en situation som uppstår mellan två eller fler 
parter, en gemensam företeelse. Kommunikation innefattar förväntningar och uppfattningar, 
vilket har en betydande inverkan på kommunikationens ändamål. En relation utgörs av 
kommunikation och samspel mellan individer där minst två personer är i samverkan med 
varandra. Dessutom menar Zineldin och Jonsson (2003) att det är kommunikationen i sig som 
för individer och företag samman. Enligt Naoui och Zaiem (2010) inbegriper begreppet 
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kommunikation två olika utbyten, formella och informella, vilka används vid väsentliga 
dialoger mellan säljare och köpare. Kommunikation är även ett tillvägagångssätt för 
förbindelse och förmedlande av tankar. Mellan en partnerskapsrelation och affärsrelation 
skiljer sig tillvägagångssättet för att kommunicera åt. Kommunikationen i ett partnerskap är 
mer informell och innehåller mer indirekt information än vad kommunikationen har i en 
affärsrelation. Att föra en kommunikation av intensivt slag anses leda till en högre 
tillfredsställelse (Zineldin & Jonsson, 2003).  
 
Kommunikationen anses vara gynnsam för relationen och likaså för bevarandet av lojala 
kunder. Ball, Simões Coelho och Machás (2004) menar att förtroende, tillfredsställelse och 
lojalitet är starkt påverkade av kommunikation, varpå Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) 
fortsätter och hävdar att effektiv kommunikation mellan företag och kund, i detta fall banken 
och deras kunder, resulterar i en god kundrelation och förbättrad lojalitet. Likt Ndubisi, Wah 
och Ndubisi (2007) som betonar vikten av en effektiv kommunikation mellan banken och 
dess kunder, menar Grönroos (2015) att banken bör hålla en kontinuerlig kundkontakt med 
sina bankkunder för ett upprätthålla kundens förtroende. Kennedy (2006) bemöter 
ovanstående argumentationer och hävdar att det är de digitala kanalerna som banken erbjuder 
som står för den mest effektiva kommunikationen mellan företag och kund, vilket i sin tur 
skapar en grund för lojalitet.  
 
Kennedy (2006) påstår att företagets digitala kanaler utför den mest väsentliga 
kommunikationen mellan företag och kund, däremot skiljer Grönroos (2002) mellan det 
faktum att företag avstår från att kommunicera ut information till kunder respektive 
information som kommuniceras medvetet. Utebliven kommunikation kring uppstådda fel hos 
banken visar inte enbart på bristfällig kommunikation, utan även på likgiltig inställning 
gentemot sina kunder, något som i sin tur skapar bristfällig lojalitet till banken. Med detta sagt 
menar Grönroos (2002) att det i slutändan gynnar banken att kommunicera öppet kring de 
brister som finns, snarare än att låta det vara outtalat.  
 
Zineldin och Jonsson (2003) hävdar att kundnöjdhet kan leda till word of mouth där Grönroos 
(2002) fortsätter och menar att sådan kommunikation har en större inverkan än den avsiktliga 
kommunikationen som banken utför. Denna kommunikation grundar sig i att den kund som 
sprider budskapet har en god relation till banken och vill därmed dela med sig av den positiva 
upplevelsen till sin omgivning. Grönroos (2015) vidareutvecklar Grönroos (2002) förklaring 
och menar att de kunder som får kännedom om banken via word of mouth är mer villiga att 
övergå till den omnämnda banken. Negativa upplevelser tenderar även vidareföras snabbare 
än positiva upplevelser, enligt Grönroos (2015). När en bank väljer strategi för 
kommunikation är det väsentligt att beakta bankkundernas begär och krav genom att 
interagera med dessa. Detta tillsammans med att sträva efter goda kundupplevelser och hög 
kvalitet ökar chansen för att banken lyckas med sin kommunikationsstrategi. 
 
2.2.4 Kompetens      
Echeverri och Edvardsson (2012) lyfter fram vikten av att inneha kvalificerad personal för att 
tillhandahålla hög kvalitet på de tjänster och produkter som kunden erbjuds. Verksamheter 
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bör utgöras av medarbetare som anses vara erfarna och kompetenta för att utföra sina 
arbetsuppgifter. Kompetens kan enligt Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) definieras som den 
inverkan kunden har på företagets teknologiska och affärsmässiga kompetens. Det är således 
centralt att de produkter och tjänster som företaget erbjuder anses väsentliga och lätthanterliga 
för kunden. Den kunskap som kunden erhåller kan i relation till kompetens beskrivas som 
konsekvent information som ligger till underlag för att alstra och införliva information om 
kunden i samtliga delar av verksamheten. Det är av stor vikt att verksamheter besitter kunskap 
kring den support som kunden är i behov av och visar på tillgänglighet (Ndubisi, Wah & 
Ndubisi, 2007). Kunder som besitter hög kompetens kan tycka sig vara i en oberoende 
situation till företag och tenderar därmed att se sig om efter valmöjligheter på marknaden, 
vilket således försvagar lojaliteten (DelVecchio, 1998).  
      
Grönroos (2015) hävdar att kompetens är väsentligt för företagets funktion. Ju mer kompetens 
de anställda på företaget besitter, desto mer säkerhet finner de i bemötandet av kunder. 
Exempel på kompetenser inom en verksamhet är enligt Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) att 
inneha kännedom om den marknad företaget befinner sig på, att kunna tillhandahålla råd och 
hjälp till sina kunder samt erbjuda det sortiment som kunden efterfrågar. Ndubisi, Wah och 
Ndubisi (2007) vidareutvecklar Grönroos (2015) förklaring kring kompetens och menar att de 
kompetenser som finns inom företaget ligger till grund för ryktet kring verksamhetens 
kunskap. 
 
I likhet med att de anställda bör besitta kompetens för att finna en trygghet i bemötandet av 
kunder hävdar Grönroos (2015) även att kunden på samma sätt behöver finna en inre säkerhet 
i bemötandet av de anställda för att känna trygghet vid uträttande av sina ärenden. Grönroos 
(2015) menar att kompetensen i själva verket avgör hur ett företag fungerar medan 
Gummesson (2002) förklarar att kommunikationen utgör en avgörande faktor vid processen 
att förbättra kompetens eftersom det är av stor vikt att kunden är införstådd med den 
information banken uttrycker. Eftersom det är centralt för många företag att rätta sig efter 
kunden och de krav som kunden har, är det avgörande att verksamheter besitter kompetens 
kring sina kunder. Att verksamheter innehar kompetens om sina kunder innebär bättre 
tillförlitlighet mellan företag och kund. 
 
Echeverri och Edvardsson (2012) nämner tre varianter av kompetens: baskompetens, kritisk 
kompetens och affärskompetens. Baskompetens innefattas av den kunskap som besitts av 
samtliga medarbetare inom företaget, medan den kritiska kompetensen utgörs av 
medarbetarnas färdigheter kring hantering av oförutsedda situationer. En oförutsedd situation 
kan exempelvis innebära en händelse som kan komma att ha en negativ effekt på företaget. 
Slutligen affärskompetens som inbegriper vetskap kring verksamheten ur ett ekonomiskt 
perspektiv och vilken effekt det dagliga arbetet har på detta. Affärskompetens innefattas även 
av insikt i vilka behov som företagets kunder har.  
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2.3 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Med tanke på att kundlojalitet är den beroende variabeln i relation till digitalisering, 
introduceras den teoretiska referensramen med en redogörelse för digitaliseringens påverkan i 
en organisationskontext. Steget därefter innefattar en fördjupning i begreppet kundlojalitet 
som enligt litteraturen anses vara relevant eftersom kundlojaliteten i stor utsträckning 
påverkas av den ökade digitaliseringen och är därmed fenomenet för studien. Kundlojaliteten 
definieras i sin tur inte enbart som ett begrepp i sig, utan det redogörs för hur kundlojalitet kan 
skapas utifrån dess beståndsdelar: kundnöjdhet, förtroende, kommunikation och kompetens. 
Dessa fyra beståndsdelar är det som, enligt litteraturen, är de fyra grundpelarna för 
kundlojalitet.  
 
Trots att digitaliseringen har medfört stor potential för bankernas del, har användandet av 
digitala tjänster ökat risken för att relationen mellan bank och företag påverkas negativt. Det i 
sin tur har en direkt inverkan på kundlojaliteten eftersom den fysiska kontakten minskar 
samtidigt som distansen mellan bank och kund ökar. Den ökade digitaliseringen medför även 
att det för kunden blir mer lätthanterligt att byta bank. 
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3.0 Metod 
 
Detta kapitel presenterar studiens forskningsmetod. Forskningsmetoden mynnar ut i den 
tillämpade ansatsen och tillvägagångssättet för datainsamlingen. Steget därefter innefattar en 
litteratursökning som följs av en källkritik och en operationalisering (Bilaga 3). Vidare 
diskuteras studiens kvalitet i form av trovärdighet och äkthet och slutligen presenteras det 
etiska ställningstagandet.  
 

3.1 Deduktiv metod  
I denna studie använder forskarna sig av ett deduktivt tillvägagångssätt. En deduktiv 
forskningsmetod innebär att studien har sin utgångspunkt i de teoretiska områdena som sedan 
kommer att leda studiens riktning. Utifrån den teori som genererats av detta tillvägagångssätt 
har en operationalisering utförts som sedan har mynnat ut i en intervjuguide. Detta innebär, 
enligt Bryman och Bell (2013), att insamlingen av data har grundats på den framtagna teorin. 
Valet att utesluta en induktiv forskningsansats bygger på att en studie med empirisk 
utgångspunkt inte betraktades som användbar i denna studie.  
 
Bryman och Bell (2013) menar att det deduktiva angreppssättet kan relateras till en 
kvantitativ metod, däremot tillämpas det deduktiva synsättet med en kvalitativ metod 
bestående av semistrukturerade intervjuer i denna studie. Det råder kritik gentemot den 
flerfaldiga forskningsstrategin, något forskarna tagit hänsyn till vid valet av forskningsdesign. 
Tillvägagångssättet har resulterat i att en teoretisk grund har kunnat skapas kring 
kundlojaliteten och dess beståndsdelar och därmed leda riktningen för insamlingen av data. 
Valet av semistrukturerade intervjuer grundar sig i att forskarna har för avsikt att skapa en 
tydlig och djupgående uppfattning av respondenternas synsätt till de studerade områdena, ett 
resultat som enligt Bryman och Bell (2013) är svårare att uppnå vid en metod av kvantitativa 
karaktär.  
 

3.2 Kvalitativ ansats  
För att kunna få djupgående och betydelsefulla svar från respondenterna i en studie menar 
Bryman och Bell (2013) att den kvalitativa ansatsen är väsentlig att tillämpa. Det är mer 
tänkbart att få ingående och grundliga svar i en kvalitativ ansats i jämförelse med en 
kvantitativ. I denna studie har forskarna valt att använda sig av en kvalitativ ansats i syfte att 
utifrån de fyra beståndsdelarna kundnöjdhet, förtroende, kommunikation och kompetens 
kunna beskriva hur den ökade digitaliseringen har påverkat kundlojaliteten hos bankerna. 
Trost (2010) menar att en kvalitativ ansats även kan användas med avsikt att urskilja hur 
respondenterna diskuterar och påverkas av det studerade ämnet. Med tanke på att studien 
inriktar sig på att ta reda på hur de fyra beståndsdelarna inom kundlojaliteten är påverkade av 
den ökade digitaliseringen är det viktigt att urskilja hur respektive respondent resonerar kring 
samtliga delar inom kundlojaliteten. De delar som respondenterna anser har en mer 
omfattande betydelse kan genom en kvalitativ ansats diskuteras ytterligare för att kunna 
åstadkomma större insikt för respondentens tankegång, vilket är svårt att komma fram till vid 
tillämpandet av en kvantitativ ansats (Bryman & Bell, 2013). Studien syftar till att finna ett 
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djupgående samband mellan respondenternas svar och hur de resonerar kring de väsentliga 
områdena. Genom att tillämpa en kvalitativ ansats är ovanstående tillvägagångssätt 
genomförbart.   
 
3.2.1 Semistrukturerade intervjuer 
I en kvalitativ intervju inhämtas information och kunskap vid en interaktion mellan 
intervjuare och respondent (Bryman & Bell, 2013). Forskarna har i denna studie utformat 
intervjufrågorna i anknytning till operationaliseringen som utgår från de teoretiska områdena. 
Intervjuarens kunskap inom det studerade området har en viktig betydelse för resultatet av en 
intervju. Med detta sagt menar Bryman och Bell (2013) att intervjuaren bör besitta kunskap 
nog inom det studerade området för att kunna upprätthålla en hög kvalitet och vara benägen 
till att ställa följdfrågor under en intervju. Forskarnas val av semistrukturerade intervjuer 
grundar sig i att den empiriska insamlingen utgörs av ett flertal respondenter där samtliga 
arbetar på olika företag inom samma bransch. I syfte att kunna erhålla data som sedan kan 
jämföras gjorde valet av semistrukturerade intervjuer aktuellt. Bryman och Bell (2013) påstår 
även att det är väsentligt att genomföra intervjuerna på ett liknande sätt för att kunna undvika 
potentiella felkällor som kan uppstå. I jämförelse med en strukturerad och en ostrukturerad 
intervju, ger en semistrukturerad intervju en viss struktur i svaren eftersom intervjuaren utgår 
från ett antal förutbestämda frågor som även ger utrymme till att ställa följdfrågor i samband 
med att intervjun pågår. Även respondenten ges möjligheten till att formulera sina svar där 
dessa tenderar att vara mer öppna än vid svar som uppkommer i samband med en kvantitativ 
metod, exempelvis vid enkäter. I en strukturerad intervju är alla frågor som är planerade att 
ställas under intervjun helt förutbestämda, i motsatt till en ostrukturerad intervju där inga 
frågor är förutbestämda. Däremellan menar Bryman och Bell (2013) att den semistrukturerade 
intervjun är placerad, det vill säga att de förutbestämda frågorna är så pass strukturerade att 
forskarna i en studie kan bestämma riktningen i datainsamlingen för att kunna besvara 
studiens problemformulering. Det är även möjligt att studera vissa områden mer djupgående, 
som intervjuaren upplever att respondenterna finner mer intressanta. Detta ger i sin tur 
upphov till att bilda sig en uppfattning kring de områden som respondenterna anser vara av 
större betydelse.  
 
3.2.2 Genomförande och bearbetning av intervjuer  
För denna studie har sammanlagt fyra intervjuer genomförts, varav två av dem ägde rum på 
plats hos kontoren, vilket Bryman och Bell (2013) beskriver som ett sätt att hålla intervjuer i 
en miljö där respondenterna känner sig trygga eftersom de dagligen vistas på denna plats. 
Resterande två intervjuer genomfördes per telefon, på grund av dess geografiska avstånd. 
Bryman och Bell (2013) förklarar att telefonintervjuer har sina fördelar, dels i form av att det 
är ett kostnadseffektivt alternativ samtidigt som det är tidseffektivt. För forskarna var 
telefonintervjuer en rimlig metod att tillämpa av den anledningen att det är kostsamt att resa.  
 
Eftersom en intervju innebär att respondenterna avsätter tid från sitt arbete för att delta, valde 
forskarna att bestämma en ungefärlig tid för hur länge intervjuerna skulle pågå. Mellan 30-45 
minuter per intervju ansåg forskarna vara en rimlig tid för att besvara samtliga frågor. För att 
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kunna hålla sig inom denna tidsram såg forskarna till att de innan intervjun mejlade (se Bilaga 
1 och 2) ut intervjufrågorna till varje respondent för att respondenterna skulle ha möjlighet till 
att förbereda sig innan genomförandet av intervjun. Forskarna informerade även om den 
planerade intervjutiden som var tänkt att pågå mellan 30-45 minuter, vilket respondenterna 
ansåg vara en vettig tidsuppfattning. Detta medförde även att respondenterna fick möjligheten 
till att fundera över hur mycket tid som skulle sättas av till varje fråga.  
Var och en av intervjuerna spelades in med den avsikten att forskarna ville fokusera på 
respondenterna snarare än att koncentrera sig på att anteckna. Eftersom att båda forskarna 
deltog under samtliga intervjuer, både på plats vid det fysiska mötet men även över telefon i 
form av ett konferenssamtal, kunde båda forskarna med fördel inflika med följdfrågor och 
följa med under hela intervjuns gång. Genom att båda forskarna deltagit har möjligheten att 
tolka uttryck och kroppsspråk under intervjuerna varit större. Det faktum att intervjuerna 
spelades in underlättar även forskarnas möjlighet till att uppfylla studiens syfte. Efter avslutad 
intervju dokumenterade forskarna vad som sagts under intervjun, benämnt transkribering. 
Bryman och Bell (2013) förklarar att tillvägagångssättet underlättar sammanställningen och 
analys av resultatet samtidigt som det är en angelägen handling för att undvika att 
informationen återges felaktigt. Dessutom är det fördelaktigt att forskarna är medvetna om 
hur respondenterna uttrycker sig, något som framkommer tydligt under en transkribering. 
Bryman och Bell (2013) menar att det kan vara känsligt att spela in en intervju, detta på grund 
av att allt respondenterna säger finns lagrat i en inspelning. Av den anledningen var forskarna 
tydliga med att respondenterna hade möjligheten till att vara anonyma i studien. Forskarna såg 
även respondenternas alternativ till att vara anonyma som en möjlighet till att besvara 
frågorna mer öppet och på sådant sätt ge en sann bild av verksamheten i en större omfattning. 
Av totalt fyra respondenter, samtliga från olika företag, upplevde två respondenter att de ville 
vara anonyma i studien medan resterande två ansåg att deras namn, position och företagsnamn 
kunde offentliggöras.  
 
För att minska risken till att respondenterna inte känner sig bekväma under intervjun 
bestämde forskarna, med hänsyn till Bryman och Bells (2013) resonemang, att låta samtliga 
namn och specifika geografiska placeringar för företagen vara anonyma. Forskarna avslutade 
varje intervju genom att tacka respondenterna för deras tid och bidrag till studien och 
förklarade även att de är öppna för att dela arbetet till respektive bank efter slutfört arbete, 
vilket respondenterna visade stort samtycke för. På grund av att anonymitet tillämpas bland 
respondenterna har forskarna valt att inte offentliggöra i vilken stad bankerna är belägna, de 
tituleras därav utifrån vilket landskap de befinner sig i: SEB Södermanland, Swedbank 
Södermanland, Nordea Småland och Handelsbanken Småland. 
 
Med tanke på att forskarna kom i kontakt med en representant från varje storbank föreligger 
inget bortfall för denna studie. Samtliga respondenter innehar samma position på respektive 
företag vilket har medfört att respektive person har kunnat bidra med samma mängd data till 
studien. I nedanstående tabell presenteras en sammanställning av intervjuerna som visar hur 
länge varje intervju varade, vilken position respondenterna har och vilken intervjuform som 
har tillämpats.  
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 Respondent 1 

SEB 
Södermanland 

Respondent 2 
Swedbank 
Södermanland 

Respondent 3 
Nordea 
Småland 

Respondent 4 
Handelsbanken 
Småland 

Datum 2017-05-02 2017-04-26 2017-04-27 2017-05-09 
Tid (antal 
minuter) 

49 42 45 39 

Intervjuform Kontor Kontor Telefon Telefon 

Respondentens 
position på 
företaget 

Kontorschef Kontorschef Kontorschef Kontorschef 

 
Figur 3.1: Sammanställning av datainsamling (Egen bild)   
 

3.3 Urval 
För att samla in relevant empiriskt material för studien valde forskarna att via telefon kontakta 
de banker som är föremål för studien. Valet att intervjua SEB, Swedbank, Nordea och 
Handelsbanken grundar sig i att dessa klassas som Sveriges fyra storbanker. För att komma i 
kontakt med personer på respektive bank som ansågs vara relevanta för studiens syfte kring 
den ökade digitaliseringens påverkan på kundlojalitet, började forskarna med att ringa 
respektive banks telefonväxel där de presenterade sig, beskrev studiens syfte och intervjuns 
genomförande. Samtliga banker var tillmötesgående och fann ämnet intressant samt att de 
möjliggjorde kontakten med respondenter som deltog i studien.    
      
Bekvämlighetsurval 
I studien tillämpar forskarna ett bekvämlighetsurval som innebär att urvalet baseras på 
individer som under ett visst tillfälle finns tillgängliga för forskarna. I denna studie grundar 
sig bekvämlighetsurvalet främst i att forskarna tidigare har haft personlig kontakt med två av 
respondenterna. Detta stödjs av Bryman och Bell (2013) som förklarar att kvalitativa forskare 
vanligen använder sig av bekvämlighetsurval. Resterande respondenter har forskarna kommit 
i kontakt med via företagets telefonväxel.  
 

3.4 Litteratursökning 
Genom att använda ett flertal databaser har forskarna kunnat hitta relevant litteratur för 
studien. Främst har forskarna använt sig av elektroniska databaser som går att finna på 
Linnéuniversitetets universitetsbibliotek. De elektroniska databaser som ansågs vara relevanta 
för denna studie benämns Google Scholar, Onesearch, Web of Science och Business Source 
Premiere. Steget därefter innefattar att hitta relevanta artiklar där forskarna har använt sig av 
sökord som exempelvis digitalization, customer loyalty, customer relationship, CRM, 
financial services, customer satisfaction, self-service technologies och internet banking. Av 
den anledningen att forskarna undersöker ett ämnesområde som är relativt nytt och som 
ständigt utvecklas har forskarna hållit en hög standard sett till vilket årtal som artiklarna är 
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skrivna samt att de bör vara aktuella för studien. Resonemanget stöds med hänsyn till de 
kriterier som Thurén (2013) benämner. 
 

3.4.1 Källkritik  
Thurén (2013) definierar källkritik som en metod att tillämpa för att bestämma huruvida ett 
påstående är sant alternativt sannolikt, vilket är väsentligt eftersom kunskapen kommer från 
en källa. Bedömningen av en källa genomförs utifrån fyra kriterier som Thurén (2013) tar 
upp: äkthet, tendensfrihet, tidssamband och oberoende. Äkthet inbegriper hänsynstagande till 
vem som har skrivit artikeln, det vill säga huruvida det är en professor inom det studerade 
ämnesområdet, samt om källans beteckning stämmer överens med det faktiska innehållet. 
Källkritik kan även bedömas utifrån tendensfrihet som innebär identifiering om huruvida en 
källa påverkas av politiska alternativt ekonomiska åsikter ur ett personligt perspektiv, detta på 
grund av att personliga åsikter visar tendens till att påverka bilden av verkligheten på ett 
förvrängt sätt. Källans tillförlitlighet kan avgöras utifrån ett tidssamband som innebär att tiden 
mellan händelseförloppet och återberättande av fenomenet är viktig. Ju mer tid det är mellan 
de två stegen, desto mer tvivelaktig är källan. Detta innebär inte att en aktuell källa 
nödvändigtvis är bättre, utan det handlar om att vara kritisk eftersom källans återberättande av 
händelsen kan visa sig ligga närmare till en källa som är äldre än den nutida. En källa som är 
oberoende innefattar att författaren inte skriver om andra källor, källan står ensam och är 
således inte refererad av någon annan.  
 
Även Friberg (2012) resonerar för tre faktorer som kan avgöra källors relevans: vem 
författaren är, när källan har skrivits samt varför den har skrivits. När det saknas vetenskap 
inom en källa, är det viktigt att ta reda på varför den valda informationen finns med i källan.  
 
Denna studie baseras huvudsakligen på artiklar med tillägg från ett fåtal böcker som är 
relevanta för studiens syfte. De använda källorna är skrivna av professorer alternativt 
specialister inom de relevanta områdena för studien som kan stödjas från Thuréns (2013) 
kriterier. Det råder en viss skillnad i hur många gånger det hänvisas till en specifik källa, vissa 
källor är återkommande i arbetet medan andra enbart används en gång för att belysa en 
specifik detalj. En del källor används för att stärka påståenden och öka studiens trovärdighet. 
Samtliga artiklar som används i denna forskning finns i databasen Web of Science som kan 
användas i syfte att avgöra om artikeln är tillförlitlig. Det kan bland annat bestämmas genom 
att verifiera hur många gånger en artikel är citerad av andra papper och vilken placering 
artikeln är rankad på inom sin ämneskategori. Här är Oliver (1999) ett exempel där artikeln är 
citerad 1510 gånger och är placerad på plats 10 av 120 inom Businesskategorin. I arbetet 
används denna artikel för att stödja det faktum att kundlojaliteten utgörs av de fyra 
beståndsdelarna kundnöjdhet, förtroende, kommunikation och kompetens. Artikelns årtal kan 
även stärkas med Thuréns (2013) förklaring kring kriteriet tidssamband.  
 

3.5 Operationalisering  
Operationalisering handlar om att bryta ner teorin i koncept för att göra denna mätbar för en 
studie. Varje koncept som identifierats utifrån teorin bryts ner i tydliga definitioner som sedan 
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används för att analyseras tillsammans med den insamlade datan. Det är grundläggande att det 
råder en tydlig koppling mellan teorin och de mått som används för att det ska vara möjligt att 
relatera den insamlade empirin till korrekt teoriområde (Bryman & Bell, 2013).   
 
I denna studie återfinns operationaliseringen i Bilaga 3. Operationaliseringen presenterar de 
teorier som har använts i det teoretiska kapitlet. Dels består den av två huvudkoncept: 
digitalisering i organisationskontext samt kundlojalitet. Kundlojaliteten bryts sedan ner i fyra 
beståndsdelar, benämnt komponenter. Dessa är kundnöjdhet, förtroende, kommunikation och 
kompetens. Dessa ligger således till grund för de formulerade frågorna i intervjuguiden som 
används för insamlingen av den empiriska data.  
 

3.6 Kvalitetssäkring 
Enligt Bryman och Bell (2013) kan forskare använda kvalitetsmått i syfte att säkerställa att 
studien håller en hög kvalitet, detta i form av reliabilitet, validitet och replikerbarhet. 
Reliabiliteten innefattas av studiens tillförlitlighet medan validitet har sitt fokus på mätning. 
Slutligen replikerbarhet som har lika drag med reliabiliteten och inbegriper upprepandet av 
studien. Däremot menar Bryman och Bell (2013) att reliabilitet och validitet inte är aktuella i 
samband med en kvalitativ forskning och därmed bör betydelsen av begreppen komma att 
ändras. Ett sätt att exempelvis tillämpa validiteten som innefattas av mätning, som dock inte 
är relevant i en kvalitativ forskning, är att utesluta de frågor som rör mätning. Å andra sidan 
menar Bryman och Bell (2013) att det finns andra begrepp som kan användas med 
utgångspunkt i en kvalitativ studie. Även Guba och Lincoln (1994) poängterar vikten av att 
bedöma och utvärdera en kvalitativ studie som kan jämföras med reliabilitet och validitet, 
därmed hävdar Guba och Lincoln (1994) att trovärdighet och äkthet är två begrepp som är 
aktuella för en kvalitativ studie. Inom trovärdigheten talar Guba och Lincoln (1994) om 
ytterligare fyra delbegrepp: pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och konfirmering 
alternativ bekräftelse. Samma uppdelning finns även inom äktheten där Guba och Lincoln 
(1994) istället lyfter fram: ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, taktisk autenticitet, 
katalytisk autenticitet och rättvis bild.  
 
3.6.1 Trovärdighet 
 
Tillförlitlighet 
Innebär intern validitet som inbegriper i vilken utsträckning som studiens resultat anses 
sannolikt och trovärdigt, bland annat huruvida det råder en koppling mellan studiens utfall 
och teori/data (Guba & Lincoln, 1994). Tillförlitlighet i en studie förklaras enligt Bryman och 
Bell (2013) som att forskningen genomförs utifrån uppsatta regler och att 
respondentvalidering används för att säkerställa att rätt tolkning gjorts. Forskarna i denna 
studie har applicerat tillförlitlighet i arbetet genom att genomgående i arbetet använda 
begrepp som anses generella för omgivning i syfte att undvika att missförstånd. 
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Överförbarhet 
Begreppet överförbarhet motsvaras i den kvantitativa forskningen av extern validitet och 
innefattar det faktum att resultatet som framkommit av studien går att generalisera och sättas i 
andra sammanhang (Guba & Lincoln, 1994). Bryman och Bell (2013) förklarar begreppet 
genom att pålysa vikten av att skildra den sociala verklighet som har studerats i syfte att 
avgöra huruvida resultatet är överförbart i ett annat sammanhang. Den forskning som gjorts 
har inte syftat till att ta fram ett resultat som är generellt för alla banker i Sverige utan enbart 
ett resultat som utgår från de fyra storbankerna i Sverige. 
 
Pålitlighet 
Pålitlighet inom kvalitativ forskning kan liknas vid reliabilitet i ett kvantitativt sammanhang. 
Begreppet omfattas av huruvida forskarna vid ett annat tillfälle skulle få ett liknande resultat 
(Guba & Lincoln, 1994). Enligt Bryman och Bell (2013) handlar pålitlighet om att forskarna 
offentliggör hela forskningsprocessen för att utomstående ska ges möjlighet att utvärdera 
forskningen. Huruvida forskarna skulle komma fram till ett liknande resultat vid ett annat 
tillfälle är svårt att förutsäga med tanke på att digitaliseringen är ett fenomen som är i ständig 
utveckling. Det faktum att forskarna i denna studie däremot har använt sig av ett enhetligt 
tillvägagångssätt för att tolka den insamlade datan talar för att sannolikheten för pålitlighet är 
hög. 
 
Konfirmering alternativt bekräftelse 
Konfirmering alternativt bekräftelse innefattas av forskarnas möjliga influens på studien och 
det faktum att forskarnas egna åsikter och uppfattningar inte avsiktligt har präglat 
genomförandet och resultatet av studien (Guba & Lincoln, 1994; Bryman & Bell, 2013). 
Forskarna har i denna studie eftersträvat att inte låta intervjuerna påverkas av personliga 
åsikter genom att låta respondenternas styra diskussionen under intervjuerna och enbart 
inflika i samband med att följdfrågor dyker upp. Även genomförande av analysen samt övriga 
delar i forskningen har präglats av neutralitet.  
 
3.6.2 Äkthet 
 
Ontologisk autenticitet 
 
“Hjälper undersökningen de personer som medverkat i den att komma fram till en bättre 
förståelse av sin sociala situation och av den sociala miljö som de lever i?” 
 
   (Guba & Lincoln, 1994; Bryman & Bell, 2013) 
    
Efter studiens genomförande framgår det klart och tydligt hur respektive bank arbetar med 
kundlojalitet och hur arbetssätten skiljer sig åt bankerna emellan. Detta ger möjligtvis 
bankerna en djupare insikt i digitaliseringens påverkan på kundlojalitet i förhållande till hur 
kundlojalitet uppnås bland kunder.  
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Pedagogisk autenticitet 
 
“Har undersökningen bidragit till att deltagarna får en bättre bild av hur andra personer i 
miljön upplever saker och ting?” 
 
   (Guba & Lincoln, 1994; Bryman & Bell, 2013) 
       
Det utfall som forskningen ger kan av respondenterna användas för att skapa sig en inblick i 
de övriga deltagarnas tankebanor kring det aktuella ämnet och hur respektive storbank ser på 
den ökade digitaliseringen. 
 
Taktisk autenticitet  
 
“Har undersökningen gjort att deltagarna fått bättre möjligheter att vidta de åtgärder som 
krävs?” 
 
   (Guba & Lincoln, 1994; Bryman & Bell, 2013) 
 
Studien har bidragit till att bankerna har fått en riktlinje för vilka åtgärder som är nödvändiga i 
syfte att åstadkomma lojalitet bland kunderna i en digital värld, vare sig det innefattas av 
kundnöjdhet, förtroende, kommunikation eller kompetens.  
 
Katalytisk autenticitet 
 
“Har undersökningen gjort att de som medverkat i den kan förändra sin situation?” 
 
   (Guba & Lincoln, 1994; Bryman & Bell, 2013) 
 
Forskningen väntas mynna ut i ett teoretiskt bidrag till vetenskapen och att det kan komma till 
nytta vid arbete med den ökade digitaliseringen och kundlojalitet inom bankbranschen. 
Studiens svaghet är att forskarna inte har haft för avsikt att ta fram en modell för hur bankerna 
stegvis ska arbeta för att åstadkomma kundlojalitet.  
 
Rättvis bild 
 
“Ger undersökningen en tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som 
finns i den grupp av människor som studerats?” 
 

(Guba & Lincoln, 1994; Bryman & Bell, 2013)  
 
I denna forskning har fyra olika banker använts i den empiriska undersökningen, något som 
har gett upphov till att forskarna fått ta del av olika perspektiv och därmed skapa sig en 
helhetsuppfattning kring den aktuella situationen. Detta ökar även chansen för att resultatet 
blir mer rättvist och tillförlitligt.  
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3.7 Etiska ställningstaganden 
Bryman och Bell (2013) argumenterar för fyra etiska principer som bör uppfyllas av forskarna 
under en studie för att kunna säkerställa dess genomförande. Dessa är huruvida det för 
deltagarna medför en skada, brist på samtycke från respondenterna, tränga sig in på 
privatlivet och förekomsten av bedrägeri, falska förespeglingar alternativt underhållande av 
väsentlig information.  
 
Huruvida det för deltagarna medför en skada handlar om att det råder stress, försämrad 
självkänsla, tvång till handling, fysisk skada samt hinder för enskild utveckling. Dessa 
faktorer innefattar skador på respondenten, både fysiskt och psykiskt, ett ansvar som 
forskaren har och denne bör därför minimera risken för att skador uppstår likt ovan. Brist på 
samtycke från respondenterna, innefattar att det bör föreligga ett samtycke mellan forskare 
och respondent i syfte att kunna genomföra undersökningen samt att dessa respondenter bör 
få ta del av aktuell information. Brist på samtycke innebär att respondenterna har rättigheter i 
form av att deltagandet i studien är frivilligt och kan komma att avbrytas om respondenten 
begär detta. Tränga sig in på privatlivet handlar om att det råder en begränsad acceptans kring 
i vilken utsträckning det anses vara tillåtet att forskarna skapar sig en inblick i 
respondenternas privatliv, detta med hänsyn till individens integritet. Samtliga respondenter 
bör vara informerade om rättigheten att avböja en fråga som anses för personlig. All empirisk 
information bör hållas konfidentiell för att minimera risken för skada vilket innebär att 
utomstående personer inte kan ta del av informationen. Även deltagarna i studien ska bli 
informerade om möjligheten till att vara anonyma. Förekomsten av bedrägeri, falska 
förespeglingar alternativt underhållande av väsentlig information innefattar att forskaren kan 
komma att ha underliggande tankar kring genomförandet av undersökningen, något som kan 
komma att ge upphov till tvivelaktighet. I de fall där detta tillvägagångssätt anses avgörande 
för syftet med studien begärs fullständig beskrivning från forskaren och respondenterna tillåts 
radera viss information om så önskas (Bryman & Bell, 2013).  
 
För att minimera risken för att respondenterna medför skada förespråkar forskarna 
anonymitet bland respondenterna, detta för att undgå vedergällning som kan uppkomma då 
igenkänning av de intervjuade är möjligt. I syfte att undvika brist på samtycke från 
respondenterna har forskarna varit tydliga med undersökningens syfte och hur genomförandet 
gått till. För att minska att respondenterna upplever ett intrång i privatlivet har forskarna gett 
respondenterna möjligheten att inte svara på frågor de upplever påträngande. Forskarna 
minimerar risken för att respondenterna upplever sig bedragna i studiens ändamål genom att 
ge respondenterna access till den förberedda intervjuguiden samt innan intervjun informera 
om att följdfrågor kan komma att uppstå. 
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4.0 Empiri 
 
Detta kapitel presenterar en sammanställning av de totalt fyra semistrukturerade intervjuerna 
som har genomförts med kontorschefer på SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken. I 
föregående metodavsnitt uppmärksammas läsaren om att respondenterna är anonyma och 
med anledning av detta benämns de som SEB Södermanland, Swedbank Södermanland, 
Nordea Småland och Handelsbanken Småland. Intervjuguiden (Bilaga 2) har sin 
utgångspunkt i teorikapitlet och den genomförda operationaliseringen (Bilaga 3), varför 
empirikapitlet utformas enligt samma rubriker som teorikapitlet och redogör för varje enskild 
bank inom respektive kapitel.  

4.1 SEB Södermanland 
Respondenten arbetar som kontorschef på SEB Södermanland sedan fyra år tillbaka.  

4.1.1 Digitalisering i organisationskontext 
De digitala tjänster som SEB Södermanland tillhandahåller är internetkontoret privat, 
internetkontoret företag, SEBs privata applikation och SEBs applikation för företag. SEB 
Södermanland strävar efter att erbjuda sina kunder användarvänliga plattformar för både 
företag- och privatkunder där företaget i högsta möjliga utsträckning ska kunna tillgodose 
kundens behov. Detta innefattar allt från privatpersoner som ska betala sina räkningar och 
behöver vägledning i sin hushållsekonomi genom SEBs utgiftskoll i deras applikation till 
företag som får en notifikation varje gång de har en faktura att godkänna.  

SEB Södermanland menar att det råder ett stort behov hos deras kunder att träffa banken både 
fysiskt och digitalt, där SEB Södermanland lägger stor vikt vid att erhålla en hög 
tillgänglighet för kunden, något som även ses som en konkurrensfördel. Detta kan banken 
framförallt uppnå genom att arbeta och vidareutveckla sitt arbete kring digitalisering i och 
med att kunden kan komma åt banken under dygnets alla timmar. Respondenten anser att 
framtiden är digital eftersom samhället alltmer tenderar att bli mer digitaliserat och av den 
anledningen vill SEB Södermanland vara med och forma den. Det faktum att samhället blir 
alltmer digitaliserat leder även till att SEB Södermanland kan se ett mönster av en ökad 
aktivitet på deras digitala kanaler, vilket har bidragit till att företaget i dagsläget har 
möjligheten att träffa fler kunder än någonsin, uttrycker respondenten. Dock lägger SEB 
Södermanland fortfarande stor vikt vid det fysiska mötet av den anledningen att behovet finns 
än idag och respondenten hävdar att det även kommer att kvarstå. Företaget strävar efter att 
ligga i framkant i den digitala utvecklingen, detta når de upp till genom att dels utveckla deras 
digitala tjänster och dels både genom att utveckla deras kunder i det nya digitala samhället.  
 
4.1.2 Kundlojalitet 
 
4.1.2.1 Kundnöjdhet 
På SEB Södermanland strävar de efter att erbjuda kanaler som genomsyras av enkelhet och 
tillgänglighet samtidigt som det pågår ett frekvent arbete med att erbjuda kunderna ett större 
mervärde än tidigare. Det är viktigt att kunderna upplever användandet av bankens kanaler 
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som friktionsfria och likaså att ett besök på det fysiska kontoret upplevs som smidigt, 
förklarar respondenten. SEB Södermanland tror att en hög kundnöjdhet skapar långsiktiga 
relationer med deras kunder och för att bibehålla en nära relation strävar de anställda efter att 
ha en hög svarsfrekvens på mejl och telefon. För att hålla en hög kundtillfredsställelse arbetar 
SEB Södermanland med utgångspunkt i sina kunder för att sedan se till hur banken kan möta 
detta behov, ett tillvägagångssätt som ökar möjligheten till att leverera en produkt som är 
skräddarsydd för kunden.  

“Vi arbetar utifrån och in i alla våra processer, vi börjar alltid med kunderna först och ser 
sedan till oss själva hur vi kan möta deras behov.” 
 
SEB Södermanland mäter kundnöjdheten på olika sätt, om kunden besöker ett fysiskt kontor 
mäts det genom en kundenkät som skickas per mejl, sker kontakten per telefon blir kunden 
uppringd och ombedd att besvara ett antal frågor. Vid besök på de digitala kanalerna blir 
kunden ombedd att tycka till om hur de anser att tjänsterna fungerar och vad kunden kan göra 
för att vara med och utveckla dessa. Trots den ständiga strävan efter att uppnå en hög 
kundnöjdhet uppstår det ibland missnöje bland kunderna, för dessa situationer har SEB 
Södermanland en intern avdelning som arbetar med att hantera de kundklagomål som kommer 
till banken. Innan detta steg arbetar dock banken med att ta in kundens feedback och försöka 
åtgärda situationen innan det behöver gå ett steg längre, tillägger respondenten. Efter ett 
upplevt missnöje arbetar banken genom att se till sina interna processer och vad de kan lära 
sig av detta i framtiden samt hur det kan förebyggas, varje anställd på SEB Södermanland har 
dessutom möjligheten att ersätta kunden med upp till 1000 kronor.  
 
Respondenten fortsätter och poängterar att banken strävar efter att bygga långsiktiga 
relationer med sina kunder, genom att tillämpa proaktivitet ser SEB Södermanland till att de 
ligger steget före sina kunder genom att skapa ett behov hos kunden innan kunden själv gör 
det. Förutom den personliga kontakten på de fysiska kontoren menar respondenten även att 
det är en fördel att ligga i framkant i den digitala utvecklingen för att bibehålla en god 
kundrelation samt genom att erbjuda helhetslösningar tillsammans med proaktiv rådgivning. 
Kundrelationen stärks genom att bankmännen har som arbetsmetod att agera som ekonomiska 
coacher vid rådgivningsmöten och strävar efter att bygga en stabil ekonomi både för företag 
och privatkunder genom kvalitativ rådgivning i alla möten.  
 
SEB Södermanland strävar efter att utbilda sina kunder inom de digitala kanalerna, detta görs 
kontinuerligt i takt med att kunderna besöker de fysiska kontoren. På Stureplan i Stockholm 
har SEB ett nytt koncept i form av ett kontor som är helt digitalt, berättar respondenten, där 
får kunden hjälp med att uträtta sina ärenden i den egna miljön. Kunden erbjuds även 
guidning av de digitala kanalerna hemifrån och då via internetsupporten.  
 
4.1.2.2 Förtroende 
SEB Södermanland arbetar med att framstå som en stöttepelare i samhället, att vara 
framstående inom områden som hållbarhet, Corporate Social Responsibility (CSR) och etiska 
investeringar är sådana områden som ligger i bankens intresse. Företagets varumärke är 
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uppbyggt med utgångspunkt i hållbara och tillförlitliga affärer som respondenten menar har 
skapat en stor fördel gentemot nya aktörer i branschen. SEB Södermanland lägger stor vikt 
vid ett ökat kontinuerligt arbete kring säkerhet i deras fysiska lokaler och i synnerhet i den 
mer utsatta digitala miljön.  

“Genom att ligga nära och känna våra kunder väl bygger vi ett stort förtroende hos våra 
kunder, men även ett stort förtroende i dem.” 

För SEB Södermanland handlar det om att kunden ska kunna lita på bankens digitala kanaler 
och känna sig trygga till att lämna ut sina uppgifter även över deras digitala tjänster. Det 
pågår således en kontinuerlig utveckling av bankens IT-säkerhet. Genom att tillhandahålla 
gedigna kontroller vid utlämnande av digitala inloggningsmöjligheter kan banken säkerställa 
att fel person inte får tillgång till en annan individs digitala miljö. SEB Södermanland utbildar 
dessutom deras kunder i deras sociala medier i vanliga bedrägeriförsök alternativt om ett 
specifikt bedrägeri är pågående i skrivande stund. Respondenten menar att sociala medier är 
ett sätt att nå ut till en stor målgrupp som aktivt besöker dessa medier.  

SEB Södermanlands kunder har en positiv inställning till den digitala utvecklingen som pågår 
och dess möjligheter till att skapa en enklare vardag för dem själva. Detta gäller kunder i 
varierande ålder, menar respondenten, och fortsätter förklara att kundens inställning är starkt 
beroende av den kompetens som kunden besitter. SEB Södermanland menar att det ska vara 
enkelt för kunden, företaget erbjuder hjälp för att kunna använda deras digitala tjänster men 
för de som inte känner sig bekväma i den digitala världen erbjuder banken separata lösningar. 
Däremot tenderar allt fler kunder att utnyttja de digitala kanalerna och banken arbetar med att 
utveckla dessa utefter kundernas synpunkter.  

Effekten av en ökad självbetjäning har lett till att alla ärenden av enklare slag är sådana som 
kunden med större nöje uträttar på egen hand hemifrån alternativt via SEB-applikationen. De 
fysiska mötesplatserna kommer i större bruk när kunden inte förmår att uträtta ärendet på 
egen hand alternativt vid de tillfällen där kunden är i behov av en kvalitativ rådgivning.  

4.1.2.3 Kommunikation 
På SEB Södermanland ser de positivt på kommunikation via den ökade användningen av 
digitala kanaler eftersom detta skapar fler kommunikationsvägar och det blir enklare för 
banken att nå ut till sina kunder. Med hänsyn till detta kommunicerar banken med sina kunder 
på de plattformar där kunden önskar ta kontakt, vill kunden ha telefonkontakt ska banken vara 
kontaktbar på telefon och önskar de fysisk kontakt ska kontor finnas tillgängligt. 
Respondenten menar att SEB Södermanland har som riktlinje i kommunikationen att nå ut till 
sina kunder genom samma vägar som de kan nå banken. Ur ett framtidsperspektiv anser 
respondenten att kommunikation via digitala kanaler med stor sannolikhet kommer att öka 
och det pågår ett ständigt arbete med att erbjuda säkra meddelanden via internetbanken och 
genom påminnelser i applikationen. Att erbjuda allt mer kommunikation digitalt ställer även 
högre krav på säkerheten från bankens sida, menar respondenten. Den ökade användningen av 
digitala kanaler har inneburit en del utmaningar för banken, bland annat skapandet av lojala 
kunder. Detta arbetar SEB Södermanland med genom att kommunicera via push-
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notifikationer och genom att erbjuda tjänsten utgiftskoll i applikationen samt specifika 
erbjudanden som kunderna kan nå via internetbanken.  

SEB Södermanland genomsyras av en hög transparens när det kommer till fel som uppstår i 
verksamheten, något respondenten menar på är positivt för kundrelationen. När fel uppstår i 
form av akuta fel eller större driftstörningar informeras kunderna främst om detta via sociala 
medier. 
 
“Vi tror att en hög transparens leder till ökad förståelse hos våra kunder. Om något har gått 
fel vill kunden givetvis veta vad som har gått fel och när det väntas vara åtgärdat.”  
 
Att eftersträva en hög kundnöjdhet har även en tendens att påverka banken positivt genom att 
fördelaktiga rykten sprids som i sin tur värvar nya kunder. På SEB Södermanland är 
personalen införstådda med att nöjda kunder rekommenderar banken till sin omgivning, en 
kommunikationskanal som har en mycket positiv effekt sett till antalet affärer som genomförs 
och hur länge en person är kund i banken. Respondenten fortsätter och lyfter fram att banken 
arbetar med detta genom att eftersträva god service och hålla en röd tråd genom hela 
verksamheten.  
 
4.1.2.4 Kompetens 
För SEB Södermanland är det viktigt att samtliga medarbetare besitter rätt kompetens vid rätt 
tillfälle kring bankens produkter och tjänster. För att åstadkomma detta behöver samtliga 
medarbetare nödvändigtvis genomföra relevanta utbildningspaket för respektive arbetsroll 
inom banken. Det finns gemensamma kunskapsuppdateringar och tydliga tidsgränser för när 
en viss utbildning ska vara genomförd i hela banken. Respondenten uttrycker att SEB 
Södermanlands vision innefattar att rätt person ska vara på rätt plats och att samtliga 
medarbetare erbjuds möjligheten till ett arbete och ett yrke som de är duktiga på. Förutom att 
alla genomförda obligatoriska utbildningar registreras i det interna systemet, har även 
medarbetarna kontinuerliga coachsamtal med sin närmaste chef, tydlig måluppfyllnad samt att 
nya medarbetare får en mentor inom respektive område. Detta med avsikt att kunna 
säkerställa att medarbetarna besitter kunskap inom sitt arbetsområde.  

Det föreligger ett stort ansvar kring medarbetarnas kompetens inom sin arbetsroll, däremot är 
kompetensen kring kundens behov tillika ett betydelsefullt fenomen att ta i beaktande där 
SEB Södermanland med hjälp av sina digitala tjänster strävar efter att skapa en enkelhet i 
kundens vardag. Dessa tjänster är utformade för samtliga kunder på banken och varje process 
inleds vid varje tillfälle genom att fråga kunderna vad de har för behov i dagsläget, utefter 
deras återkoppling utformas sedan tjänsten. I en värld där samhället är lättföränderligt menar 
respondenten att det är viktigt att snabbt implementera en ny förfrågan från kunderna. Av den 
anledningen arbetar SEB Södermanland stundom med att lansera delar av en produkt för att 
senare vidareutveckla dessa istället för att lansera en helt färdig produkt från början. 

Ett genomgående fokusområde vid utvecklande av nya tjänster och produkter är 
kvalitetssäkring genom interna kontroller och kontinuerliga kravtester. Detta i syfte att öka 
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tryggheten hos kunden vad gäller uträttandet av bankärenden via digitala kanaler, vilket 
banken även arbetar med genom att utbilda kunderna på de fysiska kontoren. Trots att SEB 
Södermanland lägger stora resurser på detta, finns risken till att det likväl kan uppstå 
oförutsedda händelser. Vid en sådan situation medför de digitala kanalerna en stor fördel 
eftersom effektiv kommunikation kan ske via dessa och således nå ut till en större målgrupp.  

Medarbetarna behöver besitta kompetens kring dess arbetsroll och bemötande gentemot 
bankens kunder, å andra sidan är kompetensen kring verksamhetens mål betydelsefulla i syfte 
att kunna applicera dessa i det dagliga arbetet. På SEB Södermanland följer de tydligt upp sin 
lönsamhet och kundnöjdhet på kontorsnivå. Inom varje region finns det en uttalad målbild och 
plan på hur kontoret ska uppnå målen samt hur dessa kan appliceras i de anställdas 
arbetsuppgifter. 

4.2 Swedbank Södermanland 
Respondenten arbetar som kontorschef på Swedbank Södermanland sedan sex år tillbaka.  

4.2.1 Digitalisering i organisationskontext 
Swedbank Södermanland erbjuder majoriteten av de tjänster som finns på de fysiska kontoren 
även på en digital plattform. Kunden kan hantera sitt sparande, sina låneansökningar och sina 
försäkringar via Swedbank Södermanlands digitala tjänster i form av internetbank och 
mobilbank. För bankens företagskunder erbjuds tjänster i form av finansiering, lönehantering 
och betalning, även dessa tjänster kan utföras digitalt via internetbanken och kundcenter för 
företag. 

Swedbank Södermanland arbetar kontinuerligt med arbetet kring digitalisering eftersom det 
alltmer tenderar att ta över och blir därmed en konkurrensfråga. Den första delen av 
digitaliseringen innefattas av transaktionerna, det vill säga att kunden ska kunna betala sina 
räkningar och göra överföringar via de digitala kanalerna. Detta är numera ett fenomen som 
ur kundens synvinkel är självklart. Vad respondenten vill förmedla är att banken 
nödvändigtvis behöver förändras i enlighet med det digitaliserade samhället, där 
organisationen i sig behöver genomsyras av digitalisering.  
 
“Vi lägger stor vikt vid att ta fram digitala tjänster för att möta kundens behov och för att 
ligga i framkant bland konkurrenterna.” 
 
Att digitaliseringen i samhället ökar har även gjort att Swedbank Södermanland har sett en 
ökad aktivitet på de digitala tjänster som banken erbjuder och att behovet hos kunden är på 
väg mot ett mer självständigt angreppssätt, att kunna utföra sina ärenden när och vart kunden 
önskar. Swedbank Södermanland ser därför till att arbeta frekvent med den digitala 
utvecklingen för att kunna möta kundernas behov, men banken lägger fortfarande stor vikt på 
det fysiska mötet med sina kunder.  
 
4.2.2 Kundlojalitet 
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4.2.2.1 Kundnöjdhet 
På Swedbank Södermanland anser de att den ökade digitaliseringen har medfört möjligheten 
till självbetjäning, en fördel för många bankkunder och framförallt för den målgrupp som är 
väl införstådda med den nya tekniken. För dessa kunder innebär de digitala tjänsterna att 
bankärenden kan utföras under alla dygnets timmar och på valfri plats. Respondenten påpekar 
dock att det finns generationer som inte använder digitala medel i lika stor utsträckning och 
de har därav en tendens att bilda sig en negativ inställning gentemot den digitala 
utvecklingen. För banken innebär detta att det finns en kundgrupp som befinner sig utanför 
bankens digitala plattform, något som banken bör ta i beaktande för att bibehålla en god 
kundnöjdhet genom att erbjuda fysisk kontakt.  
 
Genom att erbjuda kundanpassade tjänster och vara tillgängliga på de plattformar som kunden 
använder sig av ser Swedbank Södermanland till att deras kunder är tillfredsställda.  
Banken ser det som en viktig komponent att finnas tillgängliga via telefon och internet med 
hög svarsfrekvens och även att erbjuda fysiska möten på kontor för de kunder som föredrar 
det personliga mötet. Swedbank Södermanland erbjuder även en digital support dit kunden 
kan vända sig med de frågor som rör bankens digitala tjänster. 
 
“Vi strävar hela tiden efter att ha nöjda kunder genom att finnas nära kunden och på så vis 
skapar vi också långsiktiga relationer.” 
 
För att vara medvetna om hur kundnöjdheten förändras utför Swedbank Södermanland 
kontinuerliga mätningar. Dessa mätningar utförs via telefon och även vid fysiska besök på 
kontoren genom användande av enkäter där banken utför mätning med utgångspunkt i olika 
mätparametrar. Swedbank Södermanland strävar efter att hålla en hög kundnöjdhet, både 
genom de digitala tjänsterna som banken erbjuder samt genom de fysiska mötesplatserna där 
kunden kan komma i fysisk kontakt med bankens anställda. När ett missnöje uppstår hos 
kunden är första åtgärden att lösa problemet på plats och med en kort tidsram, vid ärenden av 
större art finns det möjlighet för samtliga anställda att kompensera kunden för det uppstådda 
problemet. Tillvägagångssättet har en stor betydelse för kundnöjdheten, menar respondenten, 
och alla missnöjen dokumenteras för framtida förbättring. En omfattande del av den feedback 
som Swedbank Södermanland får från sina kunder kommer via de sociala medierna och 
innefattas av sådana synpunkter som kunderna vill att banken utvecklar.  
 
Genom att banken tar hänsyn till kundens önskemål kring produkter och tjänster finns det 
möjlighet till att utveckla dessa för att i större utsträckning kunna tillmötesgå kundens behov 
och önskemål. Att ligga i framkant i den digitala utvecklingen och kunna erbjuda kompletta 
lösningar till kunden är ett tillvägagångssätt som Swedbank Södermanland använder sig av i 
syfte att bygga upp relationen mellan bank och kund. De utnyttjar även de digitala 
plattformarna för att nå ut till de kunder som inte söker fysisk kontakt med banken. På sådant 
sätt kan kundrelationer bibehållas, trots att det fysiska avståndet ökar, dock ställer detta högre 
krav på banken i form av att ha en framåtriktad anda genom de digitala tjänsterna som banken 
erbjuder. Respondenten menar att medarbetarna med personlig kontakt har en större förmåga 
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att påverka bemötandet gentemot kunden, resurser bör därför läggas på hur banken väljer att 
framföra sina budskap på de digitala plattformarna för att åstadkomma samma effekt.  
 
Förutsättningen för att kunderna ska använda de digitala tjänsterna och vara nöjda är att de 
förstår dem. För att öka kunskapen kring digitalisering och de produkter och tjänster som 
banken erbjuder arbetar Swedbank Södermanland frekvent med att informera de kunder som 
kommer in på kontoret, detta i syfte att skapa en större kundnöjdhet vid användande av de 
digitala tjänsterna. Många kunder använder sig även av Swedbanks Södermanlands digitala 
support som möjliggör vägledning över telefon.  
 
4.2.2.2 Förtroende 
Eftersom alltmer kontakt sker på de digitala plattformarna är det av stor vikt att banken visar 
på hög tillförlitlighet för att kunden ska känna sig trygg, trots att den fysiska kontakten med 
banken minskar. Detta arbetar Swedbank Södermanland med genom att erbjuda support 
dygnet runt för de kunder som har frågor kring de digitala tjänsterna i syfte att minimera oro 
kring det tekniska tillvägagångssättet. Banken är även tydlig med att säker identifiering är ett 
krav för att uträtta ärenden, både digitalt och fysiskt på kontoren.  
 
På de sociala medierna som Swedbank Södermanland använder sig av, bland annat Facebook, 
ser de till att vara aktiva och bemöta de åsikter och frågor som kunderna ställer, detta för att 
öka bankens trovärdighet. I dagsläget har bankens kunder ett större förtroende gentemot de 
digitala tjänsterna än tidigare, när osäkerheten kring dessa plattformar var större. Det finns 
dock fortfarande en osäkerhet kring att utföra banktjänster över internet på grund av de rykten 
som sprids rörande kapning av bankkonton och dylikt. Detta arbetar Swedbank Södermanland 
med att motverka genom att använda sina sociala medier för att informera kunderna när det 
cirkulerar information på internet.  
 
Majoriteten av kunderna har en positiv inställning gentemot användandet av de digitala 
tjänsterna, förutsatt att de finner en enkelhet i användandet av dessa, menar respondenten. 
Dessutom har den största delen av kunderna någon form av kontakt via de digitala kanalerna, 
vissa i större utsträckning än andra. Däremot finns de än idag de kunder som inte genomför 
sina betalningar över internet, utan väljer att skicka dessa i ett kuvert. Faktum är att dessa 
kunder dock ser över sina konton, bland annat kontroll av saldo, över internet, men finner en 
osäkerhet i att genomföra själva betalningen via de digitala tjänsterna. Detta menar 
respondenten visar på att en mindre målgrupp i varierande ålder ännu inte litar fullt ut på de 
digitala tjänster som erbjuds. Följden av att fler kunder uträttar enklare, och vissa även mer 
komplicerade, ärenden på egen hand leder till en minskad trafik hos Swedbank 
Södermanlands fysiska kontor och är således ett kostnadseffektivt alternativ för banken. 
Däremot föreligger det fortfarande ett behov av fysisk kontakt för de kunder som inte förmår 
att använda de digitala tjänsterna för alla typer av ärenden.  
 
4.2.2.3 Kommunikation 
I takt med den digitala utvecklingen har kommunikationen mellan banken och dess kunder 
blivit snabbare och mer effektiv. Med hjälp av de kommunikationskanaler som finns 
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tillgängliga i dagsläget kan Swedbank Södermanland nå ut till fler kunder. Förutom att 
kunden kan nå dem via sociala medier, kan de även kommunicera via säkra mejl som innebär 
att kunden är inloggad med sitt Bank ID, vilket respondenten menar skapar en mer personlig 
kontakt med kunden. Eftersom den fysiska kontakten mellan bank och kund minskar strävar 
Swedbank Södermanland efter att tillhandahålla en hög svarsfrekvens och vara lättillgängliga 
på de plattformar där kunden befinner sig, något som banken anser ökar lojaliteten bland 
kunderna, men för att kunna tillmötesgå alla kunders behov lägger banken stor vikt vid att 
även erbjuda fysisk kontakt. Swedbank Södermanland arbetar även med att vara aktiva i 
evenemang som anordnas, dels både för att kunna stärka sitt varumärke men dels för att kunna 
kommunicera med sina kunder och stärka lojaliteten.  
 
Ju längre in i framtiden vi kommer, desto enklare kommer kommunikationen att bli, menar 
respondenten. Banken kommer att ha en målgrupp som har till större vana att kommunicera 
över internet och det är därav ett kommunikationssätt som bör vara under ständig utveckling. 
Från kundens sida blir det alltmer efterfrågat att kunna kontakta banken oberoende av 
tidpunkt och plats, därav ser Swedbank Södermanland till att kunna erbjuda allt fler tjänster 
digitalt.  
 
Det är avgörande för lojaliteten att banken informerar kunder om fel som uppstår i bland 
annat deras tjänster. Respondenten tar upp ett exempel kring internetbanken och menar att fel 
som uppstår i internetbanken uppmärksammas av majoriteten av kunderna. Swedbank 
Södermanland strävar efter att kommunicera ut information kring uppstådda fel innan de 
uppmärksammas av kunderna för att visa på dess öppenhet och detta genomförs med stor 
fördel via sociala medier där de kan nå ut till en stor målgrupp. Respondenten förklarar även 
att information som är av stort intresse vid uppstådda fel är att banken kommunicerar ut vad 
som har hänt och när felet förväntas vara åtgärdat.  
 
Eftersom att internet har en tendens att snabbt sprida både positiv och negativ information 
lägger Swedbank Södermanland resurser på att besvara de kommentarer och frågor som 
kunder ställer på de sociala medierna, till exempel Facebook. Det är en utmaning för 
Swedbank Södermanland att arbeta med den utveckling som sker eftersom negativa rykten 
har förmågan att sprida sig än snabbare idag med utgångspunkt i det digitaliserade samhället. 
Å andra sidan leder nöjda kunder till att goda rykten sprids kring banken och dess varumärke, 
varför respondenten menar att kundnöjdheten är en central del av verksamheten.  
 
4.2.2.4 Kompetens 
För att kunna tillhandahålla en hög kvalitet på Swedbank Södermanlands produkter och 
tjänster måste samtliga medarbetare på banken genomföra utbildningar via bankens intranät. I 
samband med att dessa utbildningar genomförs erhåller respektive medarbetare ett certifikat 
som är ett underlag som påvisar att medarbetarna besitter kompetens inom det aktuella 
arbetsområdet. Det råder en kontinuerlig uppdatering på intranätet eftersom Swedbank 
Södermanland befinner sig i en föränderlig miljö där ledningen vill att medarbetare inom 
banken håller sig uppdaterade och erhåller samtliga certifikat som krävs för att kunna utföra 
sina arbetsuppgifter. Respondenten kompletterar ovanstående med att de medarbetare som 
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arbetar med rådgivning innehar en rådgivningslicens som är ett krav för att kunna ge bankens 
kunder rådgivning. 

“Vi på Swedbank strävar efter att ge våra kunder rådgivning av hög kvalitet, oavsett om det 
sker i ett fysiskt möte eller via digitala medier.” 

För att förstå det behov som finns bland kunderna gällande digitala tjänster och produkter 
strävar Swedbank Södermanland efter att personalen ska vara väl införstådda med den teknik 
som kunden använder och erbjuder därför de anställda rabatterade alternativ.  Detta både för 
att kunna hjälpa kunden när frågor uppstår men även för att kunna erbjuda kunden nya 
produkter som fyller deras behov, en fördel vid till exempel rådgivningsmöten. De flesta 
kunder som i dagsläget inte använder bankens digitala produkter och tjänster känner en 
osäkerhet kring att uträtta sina bankärenden via digitala kanaler. Respondenten menar att det 
därför är viktigt att banken framför att det är ett säkert tillvägagångssätt, detta gör Swedbank 
Södermanland genom att visa på tjänsternas kvalitet och genom att synas i samband med 
tjänsterna Swish och Bank ID. 
 
Swedbank Södermanland har många kunder som utför sina bankärenden via de digitala 
plattformarna och dessa är starkt beroende av att bankens system fungerar. Detta innebär att 
är det en förutsättning att de anställda på banken kan hantera oförutsedda händelser, till 
exempel fel i internetbanken. Swedbank Södermanland arbetar med att informera sina 
anställda gällande hur de bör agera i dessa situationer genom information på intranätet. 
Respondenten påpekar även vikten av att ledningen informerar de anställda om hur de i sina 
arbetsuppgifter kan applicera verksamhetens mål för att tillsammans kunna uppnå de 
gemensamma resultaten, resultatet är således beroende av varje enskild medarbetares insats 
och varje medarbetare har en individuell plan som efterföljs. 
 

4.3 Nordea Småland 
Respondenten arbetar som kontorschef på Nordea Småland sedan åtta år tillbaka.  

4.3.1 Digitalisering i organisationskontext 
Nordea Småland har som mål att utbudet av samtliga tjänster som erbjuds på de fysiska 
kontoren, även ska finnas tillgängliga digitalt. De menar på att internetbanken är tillräckligt 
utvecklad för att möjligheten till att använda digitala tjänster ska vara genomförbart. Förutom 
att kunden kan handla aktier på internet och få tillgång till investortjänster, kan de även 
genomföra betalningar till pensioner och försäkringar. Nordea Småland ger även kunden 
möjlighet att boka ett möte online och träffa en handläggare över ett videomöte. Nordea 
Småland anser att dagens välutvecklade teknik innebär att arbetet kring digitalisering numera 
är en överlevnadsfråga, att inte anamma den nya tekniken ökar risken för att se efter andra 
alternativ hos konkurrenterna. På motsatt sätt kan välutvecklade tjänster via digitala kanaler 
leda till att företaget vinner kunder från konkurrenterna.  

“Att inte utveckla innebär att kunder kan komma att lämna, att ha en bra utveckling kan leda 
till att man kan ta kunder från konkurrenterna.” 
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Den ökade digitaliseringen har medfört stora förändringar inom banksektorn där Nordea 
Småland uttrycker förändringen med utgångspunkt i två olika perspektiv. Dels har antalet 
fysiska kontor minskat samtidigt som de enklare tjänsterna som betalning av räkningar och 
lönehantering, som banken erbjuder, har försvunnit hos de fysiska kontoren eftersom kunden 
alltmer tenderar att genomföra dessa på egen hand. Dels har förändringen även bidragit till att 
banken har öppnats upp på ett annat sätt i form av att kunden nuförtiden har full insyn i de 
tjänster som erbjuds över de digitala kanalerna och kan komma åt dessa under dygnets alla 
timmar.  
   
4.3.2 Kundlojalitet 
 
4.3.2.1 Kundnöjdhet 
Det finns två sätt att beskriva den förändrade kundupplevelsen med utgångspunkt i 
digitaliseringen, en större del av målgruppen ser förändringen som ett smidigt sätt att utföra 
sina ärenden och känner sig mindre beroende av hjälp genom fysisk kontakt medan en annan 
mindre målgrupp upplever moderniseringen som besvärlig. I samband med att de fysiska 
kontoren försvinner som en naturlig mötesplats för kunden, är det en utmaning för banken att 
se över de alternativ som finns att tillgå i syfte att upprätthålla nöjda kunder utan ett fysiskt 
möte. Nordea Småland arbetar med en hög kundtillfredsställelse genom att vara tillgängliga 
över telefon i största möjliga utsträckning. För att kunna åstadkomma ett högt 
tillgänglighetsmål har verksamheten en stor telefonväxel som skapar åtkomst åt samtliga 
handläggare på kontoret, på sådant sätt är svarsfrekvensen hög.  

På Nordea Småland har mätningar av kundnöjdheten genom frågeställningar över mejl visat 
på att kunderna generellt är nöjda med kontor och personal och det råder en hög kundnöjdhet 
gällande internetbanken. Det bör dock tas hänsyn till att när den naturliga mötesplatsen blir 
allt mindre, avtar även antalet handläggare som är tillgängliga över telefon. En hög belastning 
på kontoren innebär en minskad svarsfrekvens där risken för ett upplevt missnöje ökar. 
Missnöje kan även komma att skapas utifrån ett flertal andra faktorer, med utgångspunkt i det 
specifika fallet hanterar Nordea Småland dessa genom att ha som målsättning att lösa ärendet 
på plats alternativt erbjuda kunden kompensation. Vid ett upplevt missnöje är således 
snabbhet företagets ledstjärna. Ett ärende som kräver ett mer omfattande beslut kan ta upp till 
två veckor eftersom det hanteras av interna avdelningar på banken. I de fall där ovanstående 
åtgärder inte är tillräckliga ur kundens synvinkel kan kunden välja att gå vidare till 
kundombudsmannen och därefter även till konsumentombudsmannen. 

Trots att det fysiska mötet minskar i takt med att användandet av de digitala kanalerna ökar, 
menar respondenten att detta måste kompenseras ut med en annan typ av kontakt för att 
bevara den relationen som existerar. Att inte upprätthålla en kontakt tenderar att påverka 
lojaliteten negativt eftersom kunden blir mer benägen till att vända sig till konkurrenterna.  

“Hör banken aldrig av sig kommer lojaliteten att sjunka, man blir mer lättrörlig.”  

Detta förutsätter proaktivitet från bankens perspektiv ut mot kunden, genom att banken 
kontaktar kunden via telefon och har en Facebooksida där kunden kan kommunicera med 
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dem, kan de bevara och bygga upp relationen med sina kunder. Även internetbanken är ett 
sätt att stärka relationen och respondenten menar att Nordea Småland har användandet av 
internet som huvudstrategi inom koncernen.  

Utbudet av digitala tjänster förutsätter att kunden har en förståelse för dess användande, vilket 
kräver ett kontinuerligt arbete från banken. I dagsläget finns det korta Youtube-filmer som 
instruerar kunden i användandet av Nordea Smålands digitala tjänster. Stundom arrangeras 
även informationsveckor som innebär att Nordea Småland erbjuder kortare utbildningar på 
kontoret där kunden kan lära sig att använda specifika tjänster.  

Fastän digitaliseringens fördelar är många, har den även medfört konsekvenser i form av att 
banken inte kan kommunicera med kunder utan den fysiska kontakten i de fall där kunden 
inte kan legitimeras på ett säkert sätt. Detta tenderar att påverka kundnöjdheten om kunden 
väljer att inte anpassa sig till den nya tekniken. Bank ID är ett sätt att legitimera sig vid 
utebliven fysisk kontakt, menar respondenten, i annat fall hanteras ärendet genom 
brevutskick, vilket likväl har en effekt på kundnöjdheten eftersom det är en mer tidskrävande 
process.  

4.3.2.2 Förtroende 
I och med den ökade digitaliseringen minskar den fysiska kontakten mellan banken och dess 
kunder, vilket i sin tur ställer högre krav på banken när det gäller att skapa tillförlitlighet till 
sina kunder. Detta arbetar Nordea Småland med genom att visa på sin noggrannhet gällande 
säker legitimering av kunderna vid utförande av ärenden på de digitala plattformarna, framför 
allt via telefon, något som skapar en ökad trygghet hos kunden. Nordea Småland arbetar även 
med att skapa tillförlitlighet genom att banken använder webcam under rådgivningsmöten 
som sker online via datorn, vilket respondenten anser skapar ett bättre förtroende för vem det 
är kunden pratar med och banken strävar även efter att åstadkomma en personlig relation. För 
att ge ett trovärdigt intryck vid onlinemöten är det också av stor vikt att tekniken fungerar och 
att de system som används är tydliga för kunden och att banken därmed kan ge ett proffsigt 
intryck. Små detaljer kan vara avgörande, till exempel att länkarna fungerar och att agendan 
för mötet är tydlig. Det är även av stor vikt att banken framstår med hög trovärdighet via de 
digitala kanaler de väljer att använda. Facebook är ett medium som banken använder sig av i 
stor utsträckning, på denna plattform för kommunikation ser Nordea Småland till att bygga 
förtroende hos sina kunder genom att bemöta samtliga kommentarer på ett effektivt sätt.   

Nordea Småland uppfattar att det framför allt är de äldre kunderna som har svårt att känna 
tillit till att genomföra sina banktjänster via digitala plattformar, och att detta är något som 
banken måste acceptera. Generellt känner kunderna tillit till banken och de tjänster som 
erbjuds på digital väg, men på grund av att det på internet snabbt sprids felaktiga myter och 
rykten kring tjänsterna kan detta kan komma att påverka kundens inställning till att använda 
digitala tjänster. Att erbjuda digitala tjänster medför däremot många fördelar, både för banken 
och kunderna, det är lönsamt för banken samtidigt som kunden har åtkomst till bankens 
tjänster dygnet runt, utan att behöva anpassa sig till kontorets öppettider. Då allt fler tjänster 
kan utföras digitalt finns det möjlighet för de fysiska kontoren att lägga mer resurser på att 
erbjuda rådgivning av hög kvalitet. 
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4.3.2.3 Kommunikation 
I vilken grad kommunikationen har förenklats alternativt försvårats beror på vilken målgrupp 
det handlar om. Det ökade användandet av digitala kanaler har utan tvekan ökat 
tillgängligheten och kommunikationen sker på ett helt annat sätt till skillnad från tidigare, den 
kommunikation som sker via chatten i mobilapplikationen alternativt via kundcenter på 
hemsidan ger tämligen ett omedelbart svar. Sedan finns det även kunder som vill undvika att 
ta kontakt med banken via de digitala kanalerna, och för dessa blir det svårt att kontakta 
kontoret direkt, vilket Nordea Småland generellt önskar en förbättring kring.  

Kunden har möjlighet att kommunicera med banken dels genom att de kommer in till det 
fysiska kontoret och får hjälp och dels genom internet, chatt och telefon som respondenten 
uttrycker vara det “nya”, banken strävar efter att möta kunden där de själva tar kontakt med 
banken. I dagsläget bygger den största delen av kommunikationen, sett från bankens 
perspektiv, på internetbanken. Nordea Småland tillhandahåller majoriteten av avtalen och 
lånehandlingarna elektroniskt där kunden kan signera dessa med hjälp av säker legitimering. 
Internetbanken förväntas vidareutvecklas ytterligare i syfte att driva mer trafik till hemsidan, 
målet att är att kunden ska uppleva internetbanken som ett verktyg som kan användas 
dagligen. Utöver bankens kärnprodukter, arbetar Nordea Småland med att erbjuda 
kringtjänster för att skapa ett större intresse hos banken, kunden har exempelvis möjlighet att 
boka flyttstädning via banken när de flyttar.  

Ju längre fram i tiden vi kommer, desto större målgrupp får vi som är vana med 
kommunikation över digitala kanaler. Detta innebär dels framsteg inom internetbanken 
genom vidareutveckling samt att utbudet av de kringtjänster som erbjuds kommer att öka och 
bygga på kvalitet utifrån kundens perspektiv.  

En förutsättning för att ha nöjda kunder är att tekniken fungerar på ett sätt som ersätter den 
naturliga mötesplatsen. Det är viktigt att kommunicera ut uppstådda fel kring exempelvis 
internetbanken, där banken förklarar vad som har hänt och när felet förväntas vara åtgärdat. 
Däremot finns det även en risk i att kommunicera ut alla fel som kan uppstå, vilket kan 
påverka lojaliteten negativt. Den öppna kommunikationen kring uppstådda fel bör vidtas med 
försiktighet eftersom fel uppstår emellanåt och behöver nödvändigtvis inte alltid 
kommuniceras ut i onödan.  
 
Att ha nöjda kunder som tenderar att sprida goda rykten om företaget, menar respondenten, är 
A och O. 
 
“Ett tydligt exempel är då kunden köper en bostad, att man köpte den via banken och det var 
krångligt tenderar att påverka kundnöjdheten och bankens rykte negativt - vännerna går till 
en annan bank.” 
 
Respondenten hävdar att respektive kontor nödvändigtvis behöver arbeta med att påverka 
detta lokalt. Genom att ha ett professionellt kundbemötande, som innefattas av snabbhet och 
tydliga besked, kan varje kontor påverka ryktesspridningen lokalt. Det finns stundom en viss 
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svårighet i att fullfölja allt, däremot har kommunikationen med kunden vid sådana situationer 
en avgörande betydelse.  
 
4.3.2.4 Kompetens 
I syfte att kunna bistå bankens kunder med hjälp kring de produkter och tjänster som erbjuds 
arbetar Nordea Småland med webbutbildningar. De webbutbildningar som finns tillgängliga 
på intranätet är korta utbildningar som samtliga medarbetare är tvungna att genomföra för att 
erhålla ett certifikat inom arbetsområdet. Med tanke på att det råder ett högt informationsflöde 
kring bankens produkter och tjänster är det nödvändigt att genomföra en utbildning när det 
kommer upp något nytt. För att de anställda på banken ska få kompetens kring kundernas 
behov av digitala tjänster erbjuder banken, förutom utbildningar, även rabatter på ny teknik i 
syfte att ge de anställda en inblick i användandet av dessa.  

Det faktum att Nordea Småland och resten av koncernen kräver att medarbetarna genomför 
obligatoriska utbildningar medför att ledningen kan säkerställa att samtliga medarbetarna 
besitter korrekt kunskap inom samtliga arbetsområden. Kompetensen säkerställs även genom 
att de anställda får delta i fysiska utbildningar som äger rum på kontoret där en specialist 
inom de olika arbetsområdena håller ett föredrag.  

Majoriteten av bankens kunder har i dagsläget en positiv inställning gentemot den utvecklade 
teknik som erbjuds via bankens digitala kanaler. Dock finns det kunder som inte känner sig 
trygga i att uträtta sina ärenden över internet som kräver att kunden kan legitimera sig på ett 
säkert sätt. Nordea Småland arbetar med att få dessa kunder att tillämpa den nya tekniken och 
göra dem införstådda med att identifieringen är ett krav. Samtidigt är det även ett sätt att 
förklara att kunden kan känna sig säker med sådana tjänster som kräver en verifiering. 
Respondenten hävdar även att banken kan öka tryggheten hos sina kunder genom att visa att 
företaget står bakom tjänster som Swish och Bank ID genom att informera om dessa på 
internet och på de fysiska kontoren. Trots att Nordea Småland strävar efter att alltid erbjuda 
sina kunder service och rådgivning med hög kompetens inträffar det ibland oförutsedda 
händelser. I dessa fall strävar banken efter att med kort varsel erbjuda kunden hjälp och i vissa 
fall även erbjuda kompensation.   

Kompetens innefattas även av att medarbetarna är medvetna om de mål som finns inom 
verksamheten i syfte att kunna arbeta utefter dessa. Respondenten menar att de anställda på 
Nordea Småland är väl införstådda med de mål som följer genom att all kommunikation kring 
arbetsuppgifter sker utefter en individuell koppling till målen samtidigt som företaget ser efter 
vilka aktiviteter som behöver genomföras i syfte att nå dessa. 

4.4 Handelsbanken Småland 
Respondenten arbetar som kontorschef på Handelsbanken Småland sedan tre och ett halvt år 
tillbaka.  

4.4.1 Digitalisering i organisationskontext 
Handelsbanken Småland erbjuder sina kunder digitala tjänster i form av internetbanken, 
mobilapplikationen och Swish. De arbetar även med Skype som en digital tjänst, i dagsläget 
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är dock enbart tillgängligt för medarbetarna inom Handelsbanken Småland, däremot är det ett 
pågående arbete som i framtiden även ska vara tillgängligt för bankens kunder.  

Arbetet kring digitalisering är något som ligger i tiden menar respondenten och är framförallt 
betydelsefullt för att Handelsbanken Småland ska kunna nå sina mål, det vill säga att vara den 
bank som har bäst kundnöjdhet. Dessutom är det av stor vikt att arbeta med digitalisering på 
grund av att både Handelsbanken Småland och deras kunder ser en stor nytta i att vara 
tillgängliga, en ökad tillgänglighet är en förutsättning för att kunna tillgodose kundens behov. 
Respondenten menar att digitala produkter och tjänster är ett bra komplement till de fysiska 
mötesplatserna som inte har möjlighet att erbjuda öppettider dygnet runt, något som även är 
viktigt ur konkurrenssynpunkt. 
 
“Kunder och bank ser en nytta i att vara mer tillgänglig, att erbjuda digitala tjänster är en 
del för att kunna tillgodose kundens behov.“ 
 
Inom bankbranschen har de olika bankerna haft skilda utgångspunkter, där somliga har valt 
att komplettera sina nuvarande produkter med digitala tjänster medan andra har valt att enbart 
använda sig av digitala kanaler. Respondenten uttrycker att för Handelsbanken Smålands del 
har den ökade digitaliseringen till en början inneburit en form av avlastning som idag har 
utvecklats till att utgöra en stor affärsportal för verksamheten. 
 

4.4.2 Kundlojalitet 
 
4.4.2.1 Kundnöjdhet 
I samband med en ökad digitalisering har det fysiska kundmötet kommit att bli ett 
komplement till den digitala användningen. Handelsbanken Småland ser digitaliseringen som 
ett komplement till verksamheten snarare än ett hot eftersom verksamheten har en unik 
affärsmodell, vars mål uppnås genom två medel: kundnöjdhet och kostnadsbesparing. 
Utgångspunkten i dessa två medel är kundernas efterfrågan där respondenten hävdar att det 
som kunderna har nytta av vill Handelsbanken Småland bistå med för att kunderna ska 
uppleva att banken är med dem.  

För att mäta hur väl Handelsbanken Småland lyckas med att hålla en god kundnöjdhet ställs 
frågor till de kunder som kommer in på de fysiska kontoren i form av vad de är nöjda med, 
om det finns något de saknar och vad banken kan behöva tänka på. Handelsbanken Småland 
utför även uppföljning i form av att de varje månad tar kontakt med ett visst urval av kunder 
som gjort affärer med banken på olika plattformar, detta i syfte att samla in synpunkter kring 
bankens prestation. Kundnöjdheten mäts även genom SKI där slumpmässigt utvalda kunder 
blir kontaktade. Trots ett frekvent arbete med att hålla en god kundnöjdhet har Handelsbanken 
Småland en utarbetad plan för att hantera missnöje som kan komma att uppstå bland 
kunderna, detta i form av kundklagomålshantering. I denna återfinns ett tillvägagångssätt som 
innefattar hur den anställda bör handla och vart kunden kan vända sig om missnöjet kvarstår. 
För att ha möjlighet att lösa situationer på plats på kontoren har varje anställd ett mandat att 
använda sig av för att kompensera för ett uppstått problem. Samtliga klagomål som kommer 
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in till banken ska dokumenteras i syfte att åstadkomma förbättring. Allmänna missnöjen kring 
bankens framträdande i samhället hanteras allmänt inom koncernen medan specifika fall av 
missnöjdhet, till exempel gällande rådgivning, hanteras både lokalt och centralt. 
 
För att erhålla en god kundnöjdhet är relationen med kunden en betydande faktor, 
Handelsbanken Småland arbetar kontinuerligt med detta genom proaktivitet. Detta genomförs 
genom att banken bjuder in kunder till ett flertal aktiviteter på den fysiska mötesplatsen, 
respondenten benämner ett exempel där bolånekunder har fått möjligheten att träffa en jurist. 
Handelsbanken Småland stärker även relationen med sina kunder genom ett utskick av lokala 
nyhetsbrev som inbegriper lokalt förankrad information. Detta i syfte att framstå som en lokal 
och seriös aktör inom bankbranschen. En stark relation innefattas även ut av kompetent 
personal som känner förtroende sinsemellan. Dessa faktorer har respektive kontor en separat 
verksamhetsplan för som inrymmer ett tillvägagångssätt kring relationen med kunderna. 
Handelsbanken Småland värdesätter sin relation med kunderna och arbetar frekvent för att 
bevara lojaliteten, ett fenomen som har blivit allt svårare i takt med den ökade 
digitaliseringen. Respondenten uttrycker att digitaliseringen har gjort att lojaliteten bland 
vissa kundgrupper har minskat på grund av det faktum att kundens behov och dess sätt att 
värdera varierar. Vissa kundgrupper lägger stor vikt vid det fysiska mötet medan andra främst 
använder sig av bankens digitala produkter och tjänster.  
 
“Digitaliseringen bidrar till en transparens som är bra för konsumenten då det ger öppenhet 
och vad man kan få. Digitaliseringen gör att man måste vara mer aktiv och mer lokal.” 
 
Handelsbanken Småland har som mål att utbilda sina kunder i användandet av de digitala 
tjänsterna. Respondenten menar att det har skett en stor utveckling i samhället under de 
senaste fem åren där användandet av digitala kanaler har ökat, i Handelsbanken Småland syns 
detta framförallt på användandet av mobilapplikationen som har varit otroligt resultatrik. För 
att utveckla kunskapen inom användandet hos bankens kunder tillhandahåller Handelsbanken 
Småland en handbok på deras hemsida där kunden exempelvis får information kring 
nedladdning av säkerhetsprogram och andra digitala tjänster. Dessutom har kunden tillgång 
till webbaserade filmklipp som steg för steg visar hur specifika digitala tjänster kan användas. 
På lokal nivå erbjuder Handelsbanken Småland, för de kunder som är i behov av det fysiska 
mötet, informationsmöten där verksamhetens kunder får utbildning i bankens digitala 
produkter och tjänster. �
 
4.4.2.2 Förtroende 
I samband med att den fysiska kontakten minskar lägger Handelsbanken Småland stor vikt 
vid säkerheten. Respondenten uttrycker Handelsbanken Smålands säkerhetsåtgärder som 
omständliga men i det stora hela som en stor fördel för både kunden och företaget. Vid 
användandet av Bank ID är det av stor vikt att legitimering sker korrekt eftersom denna tjänst 
fungerar som en nyckel till kundens ekonomiska situation, där av kan nytt Bank ID på 
Handelsbanken Småland endast skapas på det fysiska kontoret. Detta i säkerhetssyfte men 
även för att säkerställa att kunden förstått hur tjänsterna ska hanteras. 
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Handelsbanken Småland arbetar med ett flertal digitala kanaler som Facebook, Twitter och 
Youtube, något som skapar transparens i verksamheten och kunden ges insikt i de produkter 
som banken står bakom. Att använda sig av digitala kanaler är dock inte ett tillvägagångssätt 
som når ut till hela bankens kundkrets, respondenten menar att kundens användande av 
digitala tjänster har sin utgångspunkt i dess inställning snarare än i dess ålder. Dock är det 
viktigt att understryka att allt fler kunder upplever en starkare tillit gentemot de digitala 
tjänsterna, vilket har sin utgångspunkt i en ökad kunskap som skapar en större trygghet. Den 
upplevda svårigheten kan således kompletteras genom att utbilda kunden, menar 
respondenten eftersom det i sin tur, på lång sikt, leder till att många kunder förmår att hantera 
ett flertal ärenden på egen hand. Hos Handelsbanken Småland fungerar den ökade 
självbetjäningen som ett komplement till kontorsrörelsen som innefattas av färre besök på det 
fysiska kontoret och en ökad användningsstatistik på de digitala kanalerna. De enklare 
ärendena har i viss mån minskat eftersom flertalet kunder utför dessa digitalt, dock finns det 
fortfarande kunder som besöker kontoret eftersom de känner behov av fysisk kontakt samt det 
faktum att svårighetsgraden på ärendena varierar. En annan stor förändring är att 
Handelsbanken Småland genom den ökade självbetjäningen har fått ett förändrat arbetssätt, 
numera kan de vara mer proaktiva och uppsökande än tidigare vilket leder till att affärer kan 
skapas utifrån ett upplevt behov.  
 
4.4.2.3 Kommunikation 
I och med användandet av de digitala kanalerna kan Handelsbanken Småland enklare 
kommunicera med kunderna, numera finns det möjlighet att kontakta kunden utifrån flera 
olika alternativ samtidigt som möjligheten till att nå ut till en större målgrupp har ökat.  
 
“Kommunikationen har förenklats (när den fungerar...). Numera finns flera vägar och man 
kan nå fler samtidigt.” 
 
Handelsbanken Småland kommunicerar med sina kunder främst via elektronisk post och i 
deras internettjänst är det, både för kunden och banken, möjligt att kommunicera genom säkra 
mejl. Respondenten förklarar att säkra mejl förutsätter att kunden identifierar sig för att få 
åtkomst till tjänsten. Dock använder sig Handelsbanken Småland stundom av fysiska postbrev 
till de kunder som inte är anslutna till internettjänsterna. Trots att detta är en aktuell 
miljöfråga är det en nödvändighet för att kunna tillgodose samtliga kunders behov. 
Handelsbanken Småland kommunicerar även med sina kunder genom telefonkontakt, varje 
medarbetare på banken har ett eget anknytningsnummer dit kunden kan ringa för att få 
kontakt med sin bankman.  
 
Respondenten tror att framtiden kommer att utgöras av fler IT baserade möten, bland annat 
via Skype som komplement till de fysiska mötena eftersom detta kan utföras effektivare och 
med kortare tidsram. Dock kommer det alltid att finnas bankkunder som anser att ekonomi är 
en viktig fråga och av den anledningen vill komma in till kontoren för fysisk kontakt med 
banken. Trots den ökade digitaliseringen värdesätter Handelsbanken Småland de fysiska 
bankmötena för att behålla lojaliteten hos sina kunder. Lojaliteten kan skapas både direkt och 
indirekt menar respondenten. Varje kontor inom koncernen har en lokal hemsida där det finns 
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foton och kontaktinformation till samtliga medarbetare. Utöver detta erhåller kunderna 
information om lokala nyheter via de nyhetsbrev som skickas ut. Hur banken väljer att 
kommunicera via digitala kanaler skiljer sig mellan Handelsbankens olika kontor eftersom 
respektive ledning driver kontoret som ett eget företag och kan därför komma att ha egna 
Facebooksidor, lokala meddelanden i internetbanken samt i uttagsautomater.  
 
Lojaliteten är starkt påverkad av Handelsbanken Smålands förmåga att kommunicera ut 
information till bankens kunder, arbetet kring öppenhet bidrar till en ökad transparens vilket i 
sin tur skapar ett förtroende och en tillit gentemot en specifik aktör. Respondenten menar att 
det är viktigt att verksamheten även kan stå för sina fel och brister likt dess framgångar. 
Sådan information kommuniceras ut via ett flertal digitala kanaler, företagets egna hemsida, 
Facebook och push-notifikationer i mobilapplikationen skapar en bred kontaktyta för 
Handelsbanken Småland.  
 
Det är inte enbart samspelet i kommunikationen mellan bank och kund som är betydelsefullt, 
respondenten menar även att kommunikation som bankens kunder för med sin omgivning har 
en stor betydelse för Handelsbanken Småland. Det faktum att Handelsbanken Småland inte 
tillhandahåller någon central marknadsföring innebär att den verbala kommunikationen som 
förs mellan bankens kunder och dess omgivning är grundläggande för verksamhetens rykte 
och dess förmåga till att erhålla nya kunder.  
 
4.4.2.4 Kompetens 
Handelsbanken Småland behöver nödvändigtvis förhålla sig till de aktuella lagkraven, det 
kommer kontinuerligt nya regler och lagar som innebär att samtliga medarbetare inom banken 
behöver genomföra obligatoriska utbildningar för att möta det uppstådda behovet. Det finns 
både interna utbildningar som genomförs av medarbetarna men även generella utbildningar i 
form av swedsec-licensiering. Denna licensiering är en årlig kunskapsuppdatering som 
samtliga medarbetare måste genomföra för att kunna behålla sina behörigheter inom 
respektive arbetsområde. Handelsbanken Småland har höga interna krav på sina medarbetare 
för att säkerställa att alla har den kompetens som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter och 
efterleva de krav som samhället har. På intranätet kan de anställda ta del av aktuell 
information för att hålla sig uppdaterade, respondenten menar på att kvalificerad personal är 
en konkurrensfråga.  
 
Samtliga medarbetare på Handelsbanken Småland behöver vara förvissade om nyheter som 
uppkommer inom de digitala tjänsterna. Kundenkäterna är ett sätt för banken att ta reda på 
vilka behov kunderna har samt vad de tycker. Respondenten menar att bankens kunder 
efterfrågar enkelhet i användandet av deras tjänster vilket innebär att medarbetare inom 
Handelsbanken Småland centralt arbetar med att skapa användarvänliga tjänster utifrån 
kundens behov i syfte att utveckla verksamhetens produkter, något verksamheten lägger stora 
resurser på. Förutom Handelsbanken Smålands medvetenhet kring behoven av de digitala 
tjänsterna arbetar de även med kundens trygghet vid användandet av dessa tjänster. Ett sätt är 
att utbilda kunderna på plats när de besöker Handelsbanken Smålands fysiska kontor, på 
sådant sätt har de möjlighet att hantera detta på egen hand vid ett senare tillfälle. Samtidigt, 
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menar respondenten, att detta även en beståndsdel i kundnöjdheten, genom att utbilda kunden 
i det digitala användandet ökar tillgängligheten. Att använda sig av bankens digitala tjänster 
utgör en ny form av tillgång till banken som kräver utbildning för att vissa kundgrupper ska 
känna sig trygga med att utföra sina ärenden via de digitala plattformarna. Utbildning är 
viktigt på Handelsbanken Småland i syfte att varje medarbetare ska inneha rätt kompetens, 
men även kompetens kring hur en oförutsedd händelse bör hanteras är central. Förutom att 
varje anställd har tillgång till mandat för att kompensera kunder finns det även tillgång till att 
få professionell hjälp från andra anställda inom koncernen och viktiga meddelanden till 
kunderna kommuniceras via de centrala mediekanalerna. 
 
Det finns en gemensam verksamhetsplan inom koncernen som inbegriper vad banken vill 
åstadkomma och utveckla, dessa mål bryts stegvis ned på kontorsnivå samt individnivå. Varje 
medarbetare har en egen handlingsplan för hur denne ska gå tillväga för att nå de specifika 
individsmålen i sitt dagliga arbete som ska bidra till den gemensamma leveransen. 
Respondenten förklarar även att de på Handelsbanken Småland följer upp dessa mål i syfte att 
säkerställa efterlevnad av verksamhetsplanen.  
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5.0 Analys 
 
I detta kapitel presenteras en analys av resultatet som framkommit i empirin. 
Sammanställningen av intervjuerna i empirin ställs mot de teoretiska områdena för att 
analysera kundlojaliteten utifrån det digitaliserade samhället. Varje teoriområde har i 
operationaliseringen brutits ned i olika delkomponenter, men detta kapitel presenterar 
samtliga delkomponenter i sitt sammanhang. Kapitlet utformas enligt samma rubriker som 
återfinns i teorikapitlet och empirikapitlet där empirin från samtliga fyra storbanker ställs 
mot teorin under respektive rubrik. Detta för att skapa en helhetsbild av hur de fyra 
storbankerna ser på de specifika ämnena.  
 

5.1 Digitalisering i organisationskontext 
Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) hävdar att samhällets ökade digitalisering har en stark 
inverkan på dagens verksamheter av den anledning att kundernas efterfrågan har förändrats 
och större vikt läggs på tillgänglighet och effektivitet, vilket mynnar ut i ett större behov av 
självbetjäning. Samtliga fyra storbanker: SEB Södermanland, Swedbank Södermanland, 
Nordea Småland och Handelsbanken Småland erbjuder sina kunder digitala tjänster via deras 
digitala kanaler. Internetbanken är en digital tjänst som tillhandahålls av samtliga banker och 
som erbjuder kunden möjlighet att utföra majoriteten av sina bankärenden digitalt. Samtliga 
banker ger således kunderna möjligheten att utföra sina bankärenden utan fysisk kontakt med 
banken, när som helst under dygnets alla timmar.  
 
Gummesson (2012) menar att digitalisering har medfört att företag, oavsett storlek, har 
möjlighet att konkurrera på marknaden. Fortsättningsvis förklarar Gummesson (2012) att den 
digitala plattformen möjliggör möten med kunden online. Även Godson (2009) argumenterar 
likt Gummesson (2012) och påpekar att digitalisering medför stort potential. Samtliga fyra 
storbanker är enade om att arbetet kring digitalisering är en konkurrensfaktor, SEB 
Södermanland uttrycker det som en möjlighet att erhålla en ökad tillgänglighet för kunden, 
både fysiskt och digitalt, medan Swedbank Södermanland anser att digitalisering är en viktig 
fråga eftersom det alltmer tenderar att ta över. Även Nordea Småland benämner fenomenet 
som en överlevnadsfråga, valet att inte anamma den nya tekniken ökar risken för att kunderna 
ser efter andra alternativ hos konkurrenterna. Handelsbanken Småland ser arbetet kring 
digitalisering tillika som en konkurrensfråga och verksamheten tillämpar detta som ett 
komplement till det fysiska kundmötet, ett tillvägagångssätt som även SEB Södermanland och 
Swedbank Södermanland lägger stor vikt vid. För SEB Södermanland kvarstår den stora 
betydelsen av det fysiska kundmötet av den anledningen att bankens kunder än idag 
efterfrågar detta. Det faktum att majoriteten av storbankerna uttrycker sig värdera vikten av 
det fysiska kundmötet menar Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) är ett sätt att påverka 
relationen mellan bank och företag. Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) menar att ju mer 
användandet av digitala tjänster ökar, desto mer kommer relationen mellan bank och företag 
påverkas negativt. Ovanstående synsätt bekräftas således av både Ndubisi, Wah och Ndubisis 
(2007) samt Godson (2009) som belyser risken med att låta det fysiska mötet ersättas med 
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digitala alternativ, något som tenderar att leda till att kunden upplever misshag och således 
istället motarbetar förändringen.  
 

5.2 Kundlojalitet 
 
5.2.1 Kundnöjdhet 
Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) samt Zineldin och Jonsson (2003) skiljer mellan kundens 
förväntade och faktiska upplevelse av en produkt alternativt tjänst som kan ses som en 
känslobetonad respons av kundnöjdheten. Detta menar Ndubisi, Malhotra och Wah (2008) 
ligger till grund för att kunden i framtiden genomför ett återkommande köp av en produkt 
alternativt tjänst. Nordea Småland och Swedbank Södermanland arbetar båda två utifrån att 
det finns två olika typer av kundgrupper, en som tillämpar tjänsterna via de digitala kanalerna 
och den andra som upplever förändringen som besvärlig och därmed har en tendens att bilda 
sig en negativ inställning gentemot den digitala utvecklingen. Handelsbanken Småland utgår 
från det faktum att de digitala kanalerna ska fungera som ett komplement till den fysiska 
verksamheten för att uppnå kundnöjdhet och SEB Södermanland som arbetar med 
utgångspunkt i kunden för att möta de behov som uppstår. SEB Södermanland har en vision 
om att deras digitala tjänster ska genomsyras av enkelhet och kunden ska genomföra sina 
ärenden friktionsfritt likt det fysiska kundmötet som ska ske smidigt.  
 
Zineldin och Jonsson (2003) uttrycker att företag nödvändigtvis behöver tillgodose kundens 
behov i syfte att stärka och bevara lojalitet hos kunden. Detta är dock Ndubisi, Malhotra och 
Wah (2008) motsägelsefulla till och menar att tillfredsställelse bland kunder inte tvunget 
behöver innebära att det råder förtroende mellan företag och kund, men att det råder en positiv 
samverkan mellan hög tillfredsställelse och lojalitet är ett faktum. Fortsättningsvis hävdar 
Ndubisi, Malhotra och Wah (2008) att en hög tillfredsställelse minskar risken till att företag 
går miste om sina kunder. Samtliga fyra storbanker har ett lika synsätt kring hur 
tillfredsställelse kan åstadkommas med hänsyn till den ökade digitaliseringen, att vara 
tillgängliga där kunden befinner sig ökar möjligheten till att tillgodose kundernas behov. 
Nordea Småland arbetar med tillgänglighetsmål, deras tankesätt grundar sig i att ett högt 
tillgänglighetsmål leder till tillfredsställelse medan resterande tre storbanker arbetar med 
utgångspunkt i kunden på sådant sätt att de ser till kundens behov för att sin tur kunna erbjuda 
kundanpassade produkter och tjänster.  
 
Både Grönroos (2015) samt Blomqvist et al. (1999) är enade om att det råder ett samband 
mellan kundnöjdhet och kundlojalitet där nöjda kunder har benägenhet att vara mer lojala och 
stanna under en längre tid. Kundnöjdhet är en faktor som är central inom alla fyra storbanker 
där samtliga tillämpar tillvägagångssätt för att mäta denna. Det råder mellan bankerna skilda 
tillvägagångssätt för att mäta kundnöjdheten trots att det föreligger en del likheter. En likhet 
är att SEB Södermanland, Swedbank Södermanland och Handelsbanken Småland använder 
sig av uppringning per telefon där kunden ombeds svara på ett antal frågor. En annan likhet 
mellan Swedbank Södermanland och Handelsbanken Småland är att båda mäter 
kundnöjdheten på de fysiska kontoren där kunderna ombeds besvara ett visst antal 
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frågeställningar på plats. Ytterligare ett tillvägagångssätt som används för mätning av 
kundnöjdhet är enkäter som skickas ut per mejl, denna metod används av SEB Södermanland 
och Nordea Småland. Ovanstående mätningar förklaras av Grönroos (2015) som framhäver 
fördelen med att upprätthålla långsiktiga relationer med sina kunder eftersom det är mer 
kostsamt för ett företag att hitta nya. Grönroos (2015) samt Zineldin och Jonsson (2003) 
påstår även att företag kan förlita sig på att nöjda kunder har en tendens att sprida budskapet 
vidare. 
 
Likt Grönroos (2015) och Blomqvist et al. (1999) diskuterar en positiv relation, lyfter 
Storbacka och Lehtinen (2000) istället fram den motsatta effekten, en negativ relation som 
ökar risken för att ett företag förlorar sina kunder vid ett upplevt missnöje. Trots att en kund 
upplever missnöje menar dock Gummesson (2002) att nöjdhet kan återskapas genom att 
kunden informerar företaget om den upplevda situationen för att problemet ska åtgärdas. De 
fyra storbankerna har en bestämd process för hur ett upplevt missnöje ska hanteras. Samtliga 
banker förhåller sig till att det finns en möjlighet att erbjuda kunden kompensation för den 
uppstådda situationen. De är även enade om att situationen i första hand bör hanteras på plats, 
i annat fall där ett ärende kräver ett mer omfattande beslut finns det hos Nordea Småland och 
SEB Södermanland interna avdelningar som arbetar med hantering av kundklagomål. En 
åtgärd som Swedbank Södermanland och Handelsbanken Småland vidtar, i förhållande till 
SEB Södermanland och Nordea Småland är att samtliga kundklagomål som uppstår 
dokumenteras för framtida förbättring.  
 
För att stärka relationen med sina kunder tillämpar SEB Södermanland proaktivitet genom att 
de strävar efter att ligga steget före sina kunder genom att skapa ett behov hos kunden innan 
kunden själv gör det. Att ligga i framkant är något som Swedbank Södermanland även ser 
som en fördel i sitt arbete. På tillika sätt arbetar Handelsbanken Småland med proaktivitet, 
däremot innefattas deras arbete av att företaget bjuder in kunder till ett flertal aktiviteter på 
den fysiska mötesplatsen. Även Nordea Småland arbetar med proaktivitet genom att de med 
hänsyn till de minskade besöken på den fysiska mötesplatsen kontaktar kunderna via telefon. 
Således har de fyra storbankerna proaktiviteten gemensamt men tillämpar skilda arbetssätt för 
att implementera detta i organisationen. Grönroos (2015) benämner fenomenet som Customer 
Relationship Management (CRM) och menar att detta är ett sätt att åstadkomma en ökad 
kundnöjdhet, fler försäljningstillfällen samt återkommande kunder. Även Kirmaci (2012) och 
Tapp (2008) hävdar att detta tillvägagångssätt stärker relationen mellan företag och dess 
kunder och har därmed en avgörande betydelse för kundnöjdheten och kundlojaliteten. Tapp 
(2008) förklarar att CRM ökar möjligheten för att kunden kan komma i kontakt med banken 
över telefon och internet, men att en förutsättning för att de fysiska kundmötena ska kunna 
ersättas av digitala kanaler, är att det sker ett lyckat arbete kring modellen. Samtliga fyra 
storbanker delar åsikten om att den digitala utvecklingen möjliggör stora kontaktytor, men 
trots detta kvarstår behovet av den fysiska kontakten än idag. Handelsbanken Småland 
uttrycker likt SEB Södermanland behovet genom att vissa kundgrupper lägger en större vikt 
vid det fysiska kundmötet, medan Swedbank Södermanland anser att det fysiska kundmötet 
möjliggör en större påverkan på kunden än möten av digitalt slag. Sedan Nordea Småland 
som menar att det personliga mötet nödvändigtvis behöver kompletteras en annan typ av 
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kontakt. Som svar på de fyra storbankernas synsätt, menar Kennedy (2006) att användningen 
av CRM är en ny metod för att vidmakthålla lojaliteten mellan bank och kund, en åsikt även 
Kirmaci (2012) instämmer med.   
 
Inom CRM ingår även det faktum att banken har kännedom kring sina kunders begär och de 
behov som behöver uppfyllas i framtiden, menar Grönroos (2002). Både Swedbank 
Södermanland och Nordea Småland delar åsikten kring att det är en förutsättning att 
bankernas kunder förstår de digitala tjänsterna för att kunna använda dessa. SEB 
Södermanland erbjuder till skillnad från resterande storbanker ett nytt koncept med ett kontor 
som är helt digitalt där kunden får möjlighet att uträtta sina ärenden i den egna miljön. Detta 
menar Grönroos (2002) är ett sätt att frambringa ett ytterligare värde utöver de befintliga 
digitala lösningar och tjänster. Grönroos (2002) fortsätter och menar att erbjudandet av 
kringtjänster är avgörande för den ökade konkurrensen. Gemensamt för Nordea Småland och 
Handelsbanken Småland är att de tillhandahåller kortare filmklipp som visar hur specifika 
digitala tjänster kan användas. Utöver detta erbjuder Swedbank Södermanland en digital 
support där kunderna ges möjlighet till vägledning per telefon och både Nordea Småland och 
Handelsbanken Småland erbjuder kortare utbildningar på kontoren där kunderna kan lära sig 
att använda de specifika tjänsterna. Allt som erbjuds utöver tjänsten i sig, som Grönroos 
(2002) benämner kärnprodukt, klassificeras som en kringtjänst. Detta menar Grönroos (2002) 
att samtliga fyra storbanker bör lägga störst vikt vid av den anledningen att missnöjet oftast 
uppstår över kringtjänsterna som företaget erbjuder och inte över produkten alternativt 
tjänsten i sig. 
 
5.2.2 Förtroende 
Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) anser att bevarandet av en långvarig relation förutsätter att 
det föreligger ett förtroende, därmed är det mer troligt att åstadkomma ett ökat förtroende när 
företag investerar resurser för att förbättra relationen till sina kunder. Det är först när det råder 
förtroende och tillförlitlighet mellan två parter som tilliten uppstår. Samtliga fyra storbanker 
delar åsikt kring vikten av att legitimering är ett krav för att kunna uträtta sina bankärenden, 
både fysiskt och digitalt. Detta kan enligt Garbarino och Johnson (1999) ligga till grund för att 
samtliga banker ska kunna sätta sin lit gentemot dess kunder. Genom att kunden legitimerar 
sig innan denne får åtkomst till bankens produkter och tjänster kan banken säkerställa att det 
är rätt person som är inloggad via de digitala kanalerna alternativt befinner sig på plats. Även 
Nordea Småland menar att bankens förhållningssätt i form av att visa på sin noggrannhet 
gällande säker legitimering av kunder är ett sätt att skapa en ökad trygghet hos kunden. Trots 
att det fysiska kundmötet minskar, använder Nordea Småland dessutom webcam under 
rådgivningsmöten i syfte att skapa tillförlitlighet eftersom kunden får en bild av vem denne 
pratar med. Detta stödjs av Zineldin och Jonsson (2003) som menar ett sätt för företag att 
åstadkomma kundnöjdhet är att båda parter gynnas av en kommunikation baserad på tillit.  
 
I jämförelse med Nordea Småland tillämpar Handelsbanken Småland en säkerhetsåtgärd i 
form av att kunden endast har möjlighet till att skapa nytt Bank ID på det fysiska kontoret, ett 
tillvägagångssätt som kan ses som omständligt men enligt banken ett fördelaktigt val för både 
bank och kund. Tillvägagångssättet för Handelsbanken Småland anses enligt Ndubisi, Wah 
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och Ndubisi (2007) vara ett sätt för banken att investera sina resurser för att på sådant sätt 
förbättra relationen med sina kunder. Även Morgan och Hunt (1994) tillägger att när det 
föreligger ett förtroende gynnas interaktionen mellan parterna och skapar goda förutsättningar 
för en vidareutveckling av relationen.  
 
Förutom förtroende, hävdar Gummesson (2012) att även trovärdigheten är en viktig 
kompetens att ta i beaktande för att upprätthålla en relation. De fyra storbankerna arbetar med 
trovärdighet sett ur ett digitalt perspektiv på de sociala medier där de finns tillgängliga. Det 
kan gälla allt ifrån utbildning i vanliga och specifika bedrägeriförsök som SEB Södermanland 
tillämpar, till att besvara kundsynpunkter och publicera kortare filmklipp på Youtube som 
genomförs av resterande tre storbanker. Bankernas handlingssätt kan stödjas av Roy, Devlin 
och Sekhon (2015) som menar att bankens produkter och tjänster kan upplevas komplicerade 
och därmed är ovanstående metoder ett långsiktigt tillvägagångssätt för att kunden ska 
genomföra ett köp. 
 
Att kundens inställning ligger till grund för användandet av de digitala tjänsterna är något som 
SEB Södermanland, Swedbank Södermanland, Nordea Småland och Handelsbanken Småland 
är överens om. Nordea Småland uttrycker att det framförallt är de äldre kunderna som har 
svårt att känna tillit till att genomföra banktjänster via digitala plattformar, var på 
Handelsbanken Småland i denna fråga anser att det istället handlar om kundens inställning 
snarare än ålder. Ovanstående resonemang besvaras av Zineldin och Jonsson (2003) som 
påstår att kommunikationen i detta sammanhang har en stor betydelse och även Morgan och 
Hunt (1994) tillägger att förtroendet tillika är en faktor som ligger till grund för kundens tillit. 
Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) sammanfattar både Zineldin och Jonsson (2003) och 
Morgan och Hunt (1994) argumentation och uttrycker att en välfungerande kommunikation 
ligger till grund för ett gott förtroende. Enligt ovanstående teorier kan därför Nordea 
Smålands antagande om att kundens inställning till att använda de digitala tjänsterna baseras 
på kundens ålder ifrågasättas (Morgan & Hunt, 1994; Ndubisi, Wah & Ndubisi, 2007; 
Zineldin & Jonsson, 2003).  
 
Gill (2008) påpekar att det råder en tydlig koppling mellan förtroende och digitaliseringens 
inverkan på förtroende gentemot bankens digitala tjänster. Det ökade användandet av internet 
har bidragit till att allt fler bankkunder idag utför sina ärenden via internet eftersom detta 
tillvägagångssätt inte kräver fysisk kontakt med banken. Det ökade användandet har haft en 
stark påverkan på storbankernas verksamhet, SEB Södermanland hävdar att ärenden av 
enklare slag har blivit sådana som kunden numera utför på egen hand, medan de fysiska 
mötesplatserna är aktuella för de kunder som inte förmår att uträtta ärendet på egen hand 
alternativt vid de tillfällen där kunden är i behov av en kvalitativ rådgivning. Även Nordea 
Småland menar likt SEB Södermanland att det ökade digitala användandet skapar möjlighet 
för att erbjuda rådgivning av hög kvalitet på de fysiska kontoren varpå Swedbank 
Södermanland kompletterar och förklarar förändringen som ett kostnadseffektivt alternativ. 
Handelsbanken Småland ser det som en förutsättning till att vara mer proaktiva eftersom 
banken har fått ett förändrat arbetssätt. Detta menar Gill (2008) att både bankerna och deras 
kunder kan se som en möjlighet för kunden att själv göra aktiva beslut kring sitt engagemang 
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hos banken. �
 
5.2.3 Kommunikation 
Svenskt Kvalitetsindex (2016) menar att den ökade digitaliseringen förutsätter att bankerna 
kan tillhandahålla en god kommunikation via internet. Samtliga banker anser att det har blivit 
enklare att kommunicera med bankkunderna eftersom digitaliseringen gör det möjligt att nå ut 
till en stor kundgrupp på ett effektivare sätt. Det faktum att bankerna anser att 
kommunikationen har förenklats, menar Svenskt kvalitetsindex (2016) gör det svårare att 
utmärka sig bland kunderna, och därmed är kommunikationen via bankens kanaler allt 
viktigare. Enligt Nilsson (2007) är kommunikationen en gemensam företeelse mellan två eller 
fler parter och samtliga fyra storbanker arbetar därmed efter att finnas tillgängliga på de 
plattformar där kunden befinner sig för att tillhandahålla en effektiv kommunikation. För de 
kunder som tar fysisk kontakt ska kontor finnas tillgängligt och således även kommunikation 
via telefon samt andra digitala plattformar. Att fokusera på kommunikation anser Zineldin 
och Jonsson (2003) vara en avgörande komponent för att föra individer och företag samman, 
ett fenomen som även Naoui och Zaiem (2010) anser skapar förbindelser mellan parterna. 
Zineldin och Jonsson (2003) menar att en kontinuerlig kommunikation leder till en högre 
tillfredsställelse, vilket bankerna utför genom att finnas tillgängliga på de olika plattformarna. 
 
De fyra storbankerna ser ett mönster av att kommunikationen alltmer tenderar att öka och 
därmed bör det fortsätta arbetet kontinuerligt ske för att kunna utveckla de varierande 
kommunikationssätten. Både Swedbank Södermanland och Nordea Småland menar att ju 
längre fram i tiden vi kommer, desto större vana kommer det att föreligga kring en 
kommunikation via de digitala kanalerna. Med utgångspunkt i den ökade digitaliseringen 
fokuserar Nordea Småland på att erbjuda kringtjänster i internetbanken för kundens dagliga 
användning och således även kontinuerlig kommunikation som är avgörande för relationen 
(Kennedy, 2006). SEB Södermanland och Handelsbanken Småland förhåller sig till det ökade 
användandet genom att lyfta fram skapandet av lojalitet. Handelsbanken Småland menar att 
trots att framtiden kan komma att utgöras av fler IT-baserade möten, kommer behovet av den 
fysiska kontakten att kvarstå och detta vill Handelsbanken Småland kunna tillmötesgå för att 
bibehålla lojaliteten. Resonemanget förstärks av Ball, Simões Coelho och Machás (2004) som 
menar att kommunikationen både gynnar relationer och bevarar lojala kunder. Däremot ställer 
sig Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) skeptiska mot en kommunikation som inte anses vara 
effektiv. Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) menar att den effektiva kommunikation ligger till 
grund för en god kundrelation samt förbättrad kundlojalitet, och Kennedy (2006) tillägger att 
bankens digitala kanaler är det verktyg som utgör den effektiva kommunikationen mellan 
företag och kund.  
 
Kennedy (2006) hävdar att de digitala kanalerna är ett verktyg för en effektiv kommunikation 
och Grönroos (2002) lyfter istället fram den uteblivna respektive medvetna kommunikationen 
ut mot kunden. De fyra storbankernas förhållningssätt i denna fråga är att de råder en enhetlig 
uppfattning kring att ett uppstått fel nödvändigtvis behöver kommuniceras ut till kunden, det 
bör därmed enligt Grönroos (2002) klassificeras som en medveten kommunikation. Vidare 
uttrycker Grönroos (2002) att den uteblivna kommunikationen tenderar att skapa bristfällig 



	
47	

lojalitet gentemot banken eftersom banken framstår som likgiltig gentemot sina kunder. SEB 
Södermanland och Handelsbanken Småland förklarar att öppenhet är viktigt vid ett uppstått 
fel eftersom det ger upphov till en ökad transparens, vilket i sin tur gynnar kundrelationer 
samt skapar ett ökat förtroende och tillit. Swedbank Södermanland och Nordea Småland 
kompletterar ovanstående förklaring med att sådan information som kunden anser vara av 
stort intresse är dels vad som har hänt men även när det förväntas vara åtgärdat. Bland 
bankerna framgår det ett flertal tillvägagångssätt för att kommunicera ut information kring ett 
uppstått fel, bland annat via sociala medier som är ett sätt att nå ut till en stor målgrupp, men 
även via företagets egna hemsida och push-notifikationer i mobilapplikationen. 
 
Kundnöjdhet kan enligt Zineldin och Jonsson (2003) leda till word of mouth och detta menar 
Grönroos (2002) har en större effekt än den medvetna kommunikationen som utförs av 
banken. Alla fyra storbanker delar åsikt kring att kundnöjdheten är en central del av 
verksamheten, dessutom tillhandahåller Handelsbanken Småland ingen central 
marknadsföring av vilken anledning word of mouth blir allt viktigare. Detta förklarar 
Grönroos (2002) genom att de kunder som har en god relation till sin bank tenderar att vilja 
dela med sig av den positiva upplevelsen till sin omgivning. SEB Södermanland ser word of 
mouth som en kommunikationskanal med positiv effekt sett till antalet affärer som genomförs 
och det menar även Nordea Småland som uttrycker tillvägagångssättet som A och O i en 
verksamhet. Grönroos (2015) ger respons på bankernas synsätt och förklarar att den muntliga 
ryktesspridningen har stor inverkan på kundens val av bank. Swedbank Södermanland lyfter 
fram det faktum att information kan spridas snabbare genom digitaliseringen, varför 
ryktesspridning anses vara betydelsefullt. Däremot innebär en snabb ryktesspridning även att 
den negativa informationen kan vidareföras, och då snabbare än ett positivt rykte, som 
Grönroos (2015) likt Swedbank Södermanland hävdar.   
 
5.2.4 Kompetens 
För att tillhandahålla produkter och tjänster av hög kvalitet menar Echeverri och Edvardsson 
(2012) att kvalificerad personal är en avgörande komponent. Samtliga banker förser sin 
personal med interna webbutbildningar för att säkerställa att medarbetarna besitter rätt 
kompetens i syfte att tillgodose kundens behov och ge den support som efterfrågas, vilket som 
enligt Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) är en viktig del av verksamheten. Det faktum att 
samtliga banker säkerställer kompetens bland medarbetarna genom interna webbutbildningar 
leder enligt Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) till att kundernas inverkan på företagets 
teknologiska och affärsmässiga kompetens tillgodoses. 
 
Kompetensen utgör en väsentlig del av företagets funktion, menar Grönroos (2015), och det 
faktum att samtliga banker arbetar med att utveckla och säkerställa kompetensen hos samtliga 
medarbetare leder enligt Grönroos (2015) till att de anställda finner en större säkerhet i 
bemötande av sina kunder. Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) exemplifierar olika 
kompetenser som bör finnas inom en verksamhet och förklarar att kännedom om marknaden 
är viktig, likt de råd, hjälp och sortiment som kunden efterfrågar. I denna fråga utgår bankerna 
framförallt från att vara införstådda i den teknik som kunderna använder sig av samtidigt som 
de i största möjliga utsträckning utformar de digitala tjänsterna utefter kundens behov och 
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önskemål. Både SEB Södermanland och Handelsbanken Småland menar att kunderna 
tenderar att efterfråga enkelhet i användandet av deras digitala tjänster samtidigt som SEB 
Södermanland arbetar efter mottot att implementeringen av en ny förfrågan från kunderna bör 
hanteras med snabbhet. För att efterleva mottot lanseras delar av en produkt för att senare 
vidareutveckla dessa istället för att lansera en helt färdig produkt. Ytterligare ett sätt att öka 
kompetensen kring kundernas behov av digitala tjänster är att erbjuda de anställda rabatter på 
ny teknologi, ett tillvägagångssätt som både Swedbank Södermanland och Nordea Småland 
erbjuder. Enligt Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) finns det således olika tillvägagångssätt för 
bankerna att tillmötesgå olika kompetenser, men att bankernas skilda handlingssätt 
sammanfattningsvis ligger till grund för den kunskap som föreligger.  
 
Ju mer kompetens medarbetarna besitter desto större säkerhet finner de i sitt bemötande, 
enligt Grönroos (2015). På samma sätt uttrycker Grönroos (2015) även att kunderna behöver 
finna en inre säkerhet för att känna sig trygga vid uträttandet av sina bankärenden. Samtliga 
fyra storbanker är noga med att informera sina kunder om de identifieringskrav som 
respektive bank tillämpar samt det aktiva arbetet som utförs gällande att erbjuda riskfria 
digitala tjänster. Dock menar Gummesson (2002) på att kommunikationen är en avgörande 
faktor för att få kunden införstådd med den information som banken uttrycker. 
Handelsbanken Småland och SEB Södermanland åstadkommer detta genom att utbilda sina 
kunder på plats på kontoret medan både Swedbank Södermanland och Nordea Småland lägger 
stor vikt vid att synas i samband med tjänster som Swish och Bank ID.  
 
Echeverri och Edvardsson (2012) delar in samtliga kompetenser inom en verksamhet i tre 
olika kategorier: baskompetens som i bankernas situation utgörs av den kompetens som 
medarbetarna besitter, således de interna webbutbildningarna som kontinuerligt genomförs 
och säkerställs i form av ett certifikat. Den kritiska kompetensen är den andra kompetensen 
som Echeverri och Edvardsson (2012) lägger stor vikt vid eftersom det avser de anställdas 
förmåga att hantera oförutsedda situationer, vilket samtliga banker har tillvägagångssätt för. 
Echeverri och Edvardsson (2012) menar att bankerna förhåller sig till denna kompetens 
genom att de bemöter en oförutsedd händelse genom att förmedla information via sociala 
medier samt genom bankens digitala tjänster. Den tredje och sista kompetensen benämns 
affärskompetens som dels inbegriper insikten kring kundernas behov, vilket samtliga fyra 
storbanker förklarar att de arbetar utefter, men även vetskapen kring verksamheten ur ett 
ekonomiskt perspektiv och vilken effekt det dagliga arbetet har på detta. Inom denna fråga 
menar sammanfattningsvis respektive bank att verksamhetsmålen bryts ned på individnivå för 
att de anställda ska kunna applicera dessa i sina arbetsuppgifter. Dessa mål följs sedan upp för 
att säkerställa efterlevnad av den plan som föreligger, vilket enligt Echeverri och Edvardsson 
(2012) bekräftar att det råder en vetskap inom organisationen kring vilken effekt de 
ekonomiska målen har på den dagliga verksamheten. 
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6.0 Slutsats 
 
I detta kapitel ges ett svar på studiens syfte som innefattar att beskriva hur de fyra 
storbankerna med hänsyn till den ökade digitaliseringen arbetar med kundlojalitet. Kapitlet 
utformas enligt samma rubriker som återfinns i teori-, empiri- och analyskapitlet där 
slutsatsen tar avstamp i den sammanställda analysen från samtliga fyra storbanker.  
 

 

6.1 Digitalisering i organisationskontext 
Det faktum att den ökade digitaliseringen har en stark inverkan på dagens verksamheter har 
för bankernas del inneburit att samtliga i dagsläget erbjuder sina kunder digitala tjänster via 
bankens digitala kanaler. Det finns än idag fysiska mötesplatser för de kunder som önskar 
detta och inte förmår hantera den nya tekniken, däremot finns möjligheten till att uträtta 
bankärenden under dygnets alla timmar via de digitala kanalerna för de kunder som förmår att 
genomföra dessa på egen hand. Därmed visar bankerna på en anpassning utifrån kundens 
behov och önskemål med hänsyn till att åstadkomma lojala kunder.  
 
Digitaliseringen utgör en konkurrensfaktor för de fyra storbankerna och har lett till en ökad 
tillgänglighet samtidigt som det är en överlevnadsfråga. Bankerna måste anamma den nya 
tekniken för att kunna behålla sina kunder och vikten av det fysiska kundmötet återstår 
eftersom bankerna än idag upplever att behovet kvarligger. För att kunna tillgodose samtliga 
kunders behov och kunna påverka relationen i en positiv riktning, och se till att kunden inte 
upplever misshag och motarbetar förändringen, bör det fysiska kundmötet därmed kvarstå.  
 

6.2 Kundlojalitet 
 
6.2.1 Kundnöjdhet 
I syfte att anpassa sig till de två kundgrupperna, de som tillämpar digitala tjänster respektive 
de som upplever dem besvärliga, arbetar bankerna med utgångspunkt i kundens behov för att 
påverka kundens förmåga till att göra ett återkommande köp. Ett sätt att arbeta utifrån 
kundens behov är att uppnå tillfredsställelse genom en ökad tillgänglighet på de plattformar 
där kunden befinner sig, på sådant sätt kan bankerna stärka och bevara lojalitet hos kunderna. 
Tillfredsställelsen och således kundnöjdheten mäts av samtliga banker genom uppringning per 
telefon, mejlutskick samt frågeställningar på plats på de fysiska kontoren. På sådant sätt kan 
bankerna säkerställa statistik kring dess kundnöjdhet och utifrån detta arbeta i syfte att uppnå 
ett förbättrat resultat eftersom nöjda kunder tenderar att vara mer lojala och stanna under en 
längre tid. Även en nöjd kund kan komma att uppleva missnöje och det faktum att bankerna 
har bestämda processer för hur de ska hantera ett upplevt missnöje ökar möjligheten till att 

1.4 Syfte  
Syftet med arbetet är att beskriva hur de svenska storbankerna med hänsyn till den 
ökade digitaliseringen arbetar med kundlojalitet. 
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återskapa nöjdhet, vilket i sin tur innebär att bankerna således behåller kundlojaliteten. 
Dessutom är dokumentationen av kundklagomål en viktig åtgärd att vidta med avsikt att 
åstadkomma en framtida förbättring och bevara kundnöjdheten.   
 
Bankerna arbetar med proaktivitet för att åstadkomma en ökad kundnöjdhet och därmed lojala 
kunder. Det råder bland ett antal kunder ett behov av ett fysiskt kundmöte som bankerna 
behöver tillmötesgå, därmed går det i dagsläget inte att ersätta den fysiska kontakten till fullo 
med kontakt på digital väg. Därför förutsätter ersättningen av att bemöta kunder via digitala 
plattformar ett lyckat arbete kring Customer Relationship Management för bankernas del. Den 
digitala utvecklingen förutsätter att kunderna är införstådda med den teknik som används, 
vilket även ställer högre krav på bankerna i form av att de måste erbjuda sina kunder 
utbildning. Bankerna erbjuder kunderna utbildning i deras digitala tjänster, både på det 
fysiska kontoret men även genom kortare videoklipp på nätet och guidning över telefon. För 
att stå konkurrenskraftiga gentemot varandra erbjuds även kringtjänster utöver de lika digitala 
tjänsterna som är en avgörande del av kundnöjdheten och därmed kundlojaliteten.  
 
Bankerna visar att de förmår att skapa kundnöjdhet genom de digitala tjänsterna som erbjuds 
via de digitala kanalerna, dock inte till fullo i och med behovet av den fysiska kontakten 
kvarstår. Därmed behöver bankerna fortsätta att erbjuda fysiska kontakt fram tills dess att de 
ser att behovet fullständigt har avtagit. 
 
6.2.2 Förtroende 
Det faktum att den fysiska kontakten har minskat i samband med en ökad digitalisering 
påverkar förtroendet mellan bank och kund. Det blir svårare för bankerna att sätta sin lit 
gentemot kunderna och tvärtom. Bankerna visar på tillförlitlighet gentemot sina kunder 
genom att kräva legitimering vid uträttandet av bankärenden via de digitala kanalerna och 
kunderna måste legitimera sig för att det ska råda förtroende och tillförlitlighet mellan 
parterna, det i sin tur kommer leda till att tillit uppstår. 
 
Samtliga banker arbetar aktivt med att upprätthålla relationen med sina kunder, detta 
genomförs i form av att öka trovärdigheten på bankens digitala kanaler. Genom att utbilda 
kunderna i vanliga och specifika bedrägeriförsök, besvara kundsynpunkter samt publicera  
kortare filmklipp arbetar bankerna på den plattform där kunderna finns tillgängliga. Trots en 
ökad trovärdighet finns det i dagsläget kundgrupper som motarbetar den digitala utvecklingen 
och således även bankens digitala tjänster. Huruvida detta grundar sig i individens ålder 
alternativt kundens inställning förblir ovisst med tanke på bankernas skilda åsikter kring 
fenomenet. Bankerna behöver tillhandahålla en välfungerande kommunikation med sina 
kunder för att kunna skapa ett gott förtroende, på sådant sätt har kundens ålder därmed ingen 
betydelse och bankens samtliga kunder är benägna till användandet av de digitala tjänsterna. 
Kundens benägenhet till användandet av de digitala kanalerna synliggörs genom att 
förtroendet ökat i samband med ett ökat användande av de digitala tjänster som banken 
erbjuder. Att bankkunder i allt större utsträckning tillämpar självbetjäning för att utföra sina 
ärenden hos banken leder till att banken kan lägga mer resurser på att erbjuda sina kunder 
kvalificerad rådgivning.  
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Legitimering och utbildning i diverse digitala tjänster, bedrägerier och bevarande av 
kundsynpunkter leder till att banken kan framstå som trovärdiga och tillförlitliga och därmed 
uppnå ett ökat förtroende hos kunderna. Enligt resultatet arbetar de fyra storbankerna därmed 
enligt de kriterier som krävs för att uppnå förtroende inom kundlojalitet.  
 
6.2.3 Kommunikation 
Den ökade digitaliseringen har medfört att kommunikationen mellan bank och kund har 
förenklats och bankerna kan arbeta utifrån fler plattformar än tidigare för att kommunicera 
med sina kunder. Bankerna behöver lägga större vikt vid den kommunikation som förs över 
de digitala kanalerna när det enklare sättet att kommunicera har bidragit till att det för 
bankerna är svårare att utmärka sig bland kunderna. Trots den ökade digitaliseringen 
föreligger en osäkerhet i att släppa den fysiska kontakten i större utsträckning eftersom 
banken tror att den digitala kommunikationen kan komma att hämma lojaliteten hos kunder. 
Utfallet visar att det i bankernas situation är tvärtom, därmed bör bankerna arbeta med att 
åstadkomma en mer effektiv kommunikation via de digitala kanalerna för att uppnå en god 
kundrelation och förbättrad kundlojalitet. Även kommunikationen kring uppstådda fel hos 
banken kan ha en inverkan på lojaliteten hos kunden enligt resultaten. Av den anledningen är 
det viktigt att banken fortsätter att kommunicera ut information via de olika 
kommunikationskanalerna kring det som inträffar för att bibehålla en god lojalitet. På grund 
av att digitaliseringen medför att information förmedlas i snabbare takt bör samtliga banker 
beakta fenomenet word of mouth i den dagliga verksamheten och vid hantering av bankens 
kunder. 
 
Bankerna visar på att de förmår att föra en digital kommunikation med majoriteten av deras 
kunder och de finns tillgängliga på de digitala plattformar där de kunderna befinner sig, 
däremot visar studien att banken upplever att vissa kunder trots detta inte känner sig lojala 
gentemot banken med den kommunikation som tillhandahålls.  
 
6.2.4 Kompetens 
Ett sätt att öka tryggheten hos kunden i takt med att allt fler digitala tjänster tillkommer är att 
företaget besitter tillräcklig kompetens för att bistå med råd och hjälp. För att tillhandahålla 
kvalificerad personal och säkerställa kompetensen inom verksamheten arbetar samtliga 
banker med att kontinuerligt utbilda sin personal, vilket i sin tur ger upphov till anställda som 
är införstådda i den teknik som kunden använder och således skapas lojalitet mellan kund och 
bank. För att kunderna ska känna en trygghet i att uträtta sina bankärenden via bankens 
digitala kanaler, som tillika är en del av kompetensen, utbildar banken sina kunder på plats på 
kontoren för att kunden vid ett senare tillfälle ska förmå att på egen hand använda de digitala 
kanalerna.  
 
Ovanstående faktorer täcker de kompetenser som finns inom en verksamhet, genom att 
bankerna innehar kvalificerad personal som förmår att utbilda sina kunder i syfte att skapa en 
trygghet hos dem och samtidigt visa på att de besitter samtliga delar av de kompetenser som 
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finns inom verksamheten kan de uppnå beståndsdelen kompetens och därmed även en lojalitet 
hos kunden.  
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7.0 Implikationer 
 
I detta kapitel redogör forskarna för studiens implikationer med utgångspunkt i en teoretisk 
och praktisk aspekt. Dessa två kapitel följs av ett delkapitel som innefattar förslag till vidare 
forskning.    
 

7.1 Teoretiskt bidrag 
Studien täcker en del av det teoretiska gap som förklarar hur de erkänt vitala fyra 
beståndsdelarna kundnöjdhet, förtroende, kommunikation och kompetens påverkas av den 
ökade digitaliseringen. Med denna utgångspunkt ämnade forskarna att konkretisera hur 
bankerna utifrån dessa beståndsdelar kan åstadkomma kundlojalitet, vilket kompletterar 
Olivers (1999) samt Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) teori kring kundlojalitetens fyra 
grundpelare. Det teoretiska bidraget som studien mynnat ut i kan tillämpas av andra forskare i 
syfte att genomföra forskning i andra kontexter där företag med fysiska kundmöten befinner 
sig i den digitala utvecklingen. 
    

7.2 Praktiskt bidrag 
 
 Kundlojalitet Ej kundlojalitet 
Kundnöjdhet  X 
Förtroende X  
Kommunikation  X 
Kompetens X  

 
Figur 7.1: Bankernas förhållningssätt till de fyra beståndsdelarna i kundlojalitet. (Egen bild) 
 
Ovanstående tabell visar en sammanställning av bankernas förhållningssätt till de fyra 
beståndsdelarna i kundlojaliteten. Resultatet visar att bankerna i stora drag uppnår lojalitet 
bland en stor andel av sina kunder, däremot finns det en kundgrupp som inte förmår 
alternativt självmant väljer att inte hantera sina bankärenden via de digitala kanalerna och 
detta är ett fenomen som påverkar bankernas arbetssätt. Resultatet visar att bankerna har ett 
fungerande arbetssätt för att åstadkomma kundlojalitet inom beståndsdelarna förtroende och 
kompetens. Däremot framkommer det i resultatet att bankerna till fullo inte kan åstadkomma 
kundnöjdhet och erhålla en fungerande kommunikation i syfte att uppnå lojalitet bland 
kunderna med hänsyn till den ökade digitaliseringen.   
 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
I detta arbete har forskarna fokuserat på att undersöka hur kundnöjdhet, förtroende, 
kommunikation och kompetens påverkas mellan de fyra storbankerna: SEB, Swedbank, 
Nordea och Handelsbanken och deras kunder i samband med den ökade digitaliseringen. 
Utifrån detta har forskarna fått fram ett resultat som beskriver storbankernas arbete kring 
kundlojalitet med hänsyn till den ökade digitaliseringen. Studien har visat att behovet av den 
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fysiska kontakten, med utgångspunkt i de fyra beståndsdelarna, kvarstår och går därmed inte 
att ersätta på digital väg till fullo för att åstadkomma kundlojalitet.  
 
Forskarna anser att det hade varit intressant att genomföra studien med en annan 
utgångspunkt än de fyra storbankerna för att se om resultatet hade blivit annorlunda. Därmed 
hade det varit av intresse att se hur utfallet blev om samma studie genomfördes utifrån 
kundens perspektiv. Ett annat tänkvärt tillvägagångssätt hade varit att genomföra samma 
studie med en kvantitativ utgångspunkt i syfte att åstadkomma ett mer generaliserbart resultat. 
Ytterligare ett tänkvärt tillvägagångssätt hade varit att studera hur respektive beståndsdel i 
kundlojaliteten hade kunnat utvecklas.  
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Bilaga 1 
Introduktionsbrev  
     
Hej,  
 
Enligt samtalet vi hade under förra veckan angående en intervju till vår kandidatuppsats som 
behandlar digitaliseringens påverkan på kundlojalitet, bifogas i detta mejl de frågor vi 
kommer att behandla under intervjun. Intervjun uppskattas pågå mellan 30-45 minuter. Som 
tidigare nämnt kommer intervjun att vara anonym och endast företagsnamn, din position på 
företaget samt Småland/Södermanland som bankens geografiska placering kommer att anges i 
studien. Svaren som uppkommer under intervjun kommer enbart att användas för studiens 
syfte.  
      
Med vänliga hälsningar, 
 
Rana Baikoglu & Evelina Thörnblad 
 
Enterprising & Business Development 
Linnéuniversitetet, Växjö 
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Bilaga 2 
Intervjuguide      
 
Bakgrundsfrågor 
Vad har du för position på företaget? 
 
Hur länge har du arbetat inom denna position? 
 
Digitalisering     
Vad erbjuder ni för digitala tjänster?  
 
Varför anser ni att ni behöver arbeta med digitalisering?  
 
Hur anser du att bankbranschen har förändrats med tanke på den ökade digitaliseringen?
   
Kundnöjdhet 
Hur anser banken att kundupplevelsen förändras i samband med den ökade användningen av 
digitala tjänster? 
 
Hur arbetar banken för att göra sina kunder tillfredsställda? 
 
Hur mäts kundnöjdhet? 
 
Hur bemöter banken ett upplevt missnöje hos kunden? 
 
Hur arbetar banken med att stärka relationen med sina kunder? 
 
Digitaliseringen har bidragit till att den personliga kontakten med flertalet kunder har 
minskat. Hur tror banken att detta påverkar lojaliteten hos de kunder som inte längre besöker 
kontoren? 
 
Vilka verktyg finns att tillgå för bankens kunder i syfte att skapa en djupare förståelse kring 
de digitala banktjänsterna som erbjuds?  
 
Förtroende 
Hur arbetar banken med att skapa tillförlitlighet med hänsyn till den minskade fysiska 
kontakten?  
 
Hur arbetar banken för att framstå som trovärdiga på sina digitala kanaler? 
 
Hur uppfattar banken kundens inställning till att använda de digitala tjänsterna baserat på 
tillit? 
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Vilken effekt anser banken att den ökade självbetjäningen via digitala kanaler har på 
verksamheten? 
 
Kommunikation 
Anser bankerna att kommunikationen har förenklats/försvårats genom den ökade 
användningen av digitala kanaler? 
 
Hur sker samspelet i kommunikationen, det vill säga, hur kommunicerar banken med sina 
kunder och vise versa? 
 
Hur tror banken att de kommer att arbeta med kommunikation i framtiden med hänsyn till den 
ökade användningen av digitala kanaler? 
 
Hur kommunicerar ni via digitala kanaler för att skapa lojala kunder? 
 
Hur anser banken att lojalitet påverkas av att ni kommunicerar öppet kring uppstådda fel?  
 
Vilken effekt anser banken att kundnöjdheten har på dess rykte och antalet nya kunder? 
 
Kompetens 
Hur arbetar banken för att säkerställa att medarbetarna besitter kompetens för att 
tillhandahålla hög kvalitet på bankens produkter och tjänster? 
 
Hur arbetar banken för att öka kompetensen kring kundernas behov av digitala tjänster?  
 
Vad gör banken för att öka tryggheten hos kunden vad gäller uträttandet av bankärenden via 
digitala kanaler? 
 
Finns det ett tillvägagångssätt för att säkerställa att medarbetarna besitter kunskap inom 
respektive arbetsområde? 
 
Hur bemöter banken en oförutsedd händelse? 
 
Är medarbetarna införstådda med ekonomiska målen inom verksamheten för att kunna 
applicera dessa i det dagliga arbetet? 
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Bilaga 3 
Operationalisering 
 

Koncept Komponent Delkomponent Fråga Referens 

Digitalisering i 
organisationskontext 

Självbetjäning Tillgänglighet Vad erbjuder ni för digitala tjänster?  Ndubisi, Wah och 
Ndubisi (2007) 

  Effektivitet Varför anser ni att ni behöver arbeta med digitalisering?  
 
Hur anser du att bankbranschen har förändrats med tanke på den ökade 
digitaliseringen?   

Ndubisi, Wah och 
Ndubisi (2007) 

Kundlojalitet Kundnöjdhet Upplevelse Hur anser banken att kundupplevelsen förändras i samband med den ökade 
användningen av digitala tjänster? 

Ndubisi, Wah och 
Ndubisi (2007), 
Zineldin och Jonsson 
(2003)  

  Tillfredsställelse Hur arbetar banken för att göra sina kunder tillfredsställda? Ndubisi, Malhotra 
och Wah (2008) 

  Relationer Hur mäts kundnöjdhet?  
 
Hur bemöter banken ett upplevt missnöje hos kunden? 

Grönroos (2015), 
Blomqvist, Dahl, 
Haeger och 
Storbacka (1999), 
Gummesson (2002) 
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  Customer Relationship 
Management(CRM) 

Hur arbetar banken med att stärka relationen med sina kunder? 
 
Digitaliseringen har bidragit till att den personliga kontakten med flertalet 
kunder har minskat. Hur tror banken att detta påverkar lojaliteten hos de 
kunder som inte längre besöker kontoren? 
 
Vilka verktyg finns att tillgå för bankens kunder i syfte att skapa en djupare 
förståelse kring de digitala banktjänsterna som erbjuds?  

Grönroos (2015), 
Gummesson (2002), 
Tapp (2008), 
Kennedy (2006), 
Grönroos (2002) 

 Förtroende Tillförlitlighet Hur arbetar banken med att skapa tillförlitlighet med hänsyn till den 
minskade fysiska kontakten?  

Garbarino och 
Johnson (1999)  

  Trovärdighet Hur arbetar banken för att framstå som trovärdiga på sina digitala kanaler? 
 
Hur uppfattar banken kundens inställning till att använda de digitala 
tjänsterna baserat på tillit? 
 
Vilken effekt anser banken att den ökade självbetjäningen via digitala 
kanaler har på verksamheten? 

Gummesson (2012), 
Zineldin och Jonsson 
(2003), Morgan och 
Hunt (1994), 
Ndubisi, Wah och 
Ndubisi (2007), Gill 
(2008) 
 

 Kommunikation Digital kommunikation 
 

Anser bankerna att kommunikationen har förenklats/försvårats genom den 
ökade användningen av digitala kanaler? 
 
Hur sker samspelet i kommunikationen, det vill säga, hur kommunicerar 
banken med sina kunder och vise versa? 
 
Hur tror banken att de kommer att arbeta med kommunikation i framtiden 
med hänsyn till den ökade användningen av digitala kanaler? 

Svenskt 
kvalitetsindex 
(2016), Nilsson 
(2007), Kennedy 
(2006) 

  Kundkontakt Hur kommunicerar ni via digitala kanaler för att skapa lojala kunder? 
 
Hur anser banken att lojalitet påverkas av ni kommunicerar öppet kring 
uppstådda fel?  

Kennedy (2006), 
Grönroos (2002) 

  ”Word of mouth” Vilken effekt anser banken att kundnöjdheten har på dess rykte och antalet 
nya kunder? 

Grönroos (2015), 
Grönroos (2002), 
Zineldin och Jonsson 
(2003) 
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 Kompetens Kvalificerad personal Hur arbetar banken för att säkerställa att medarbetarna besitter kompetens 
för att tillhandahålla hög kvalitet på bankens produkter och tjänster? 
 
Hur arbetar banken för att öka kompetensen kring kundernas behov av 
digitala tjänster?  

Echeverri och 
Edvardsson (2012), 
Ndubisi, Wah och 
Ndubisi (2007)  

  Trygghet Vad gör banken för att öka tryggheten hos kunden vad gäller uträttandet av 
bankärenden via digitala kanaler? 

Grönroos (2015) 

  Varianter av kompetens Finns det ett tillvägagångssätt för att säkerställa att medarbetarna besitter 
kunskap inom respektive arbetsområde? 
 
Hur bemöter banken en oförutsedd händelse? 
 
Är medarbetarna införstådda med ekonomiska målen inom verksamheten 
för att kunna applicera dessa i det dagliga arbetet? 

Echeverri och 
Edvardsson (2012)  
 

 
 
 


