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Sammanfattning 
 
Titel: Den mobila bankkunden - En kvalitativ studie om kundrelationer och värdeskapande inom den 

svenska banksektorn. 

Författare: Alicia Englund och Amanda Öberg  

Handledare: John Jeansson 

Examinator: Richard Afriyie Owusu 

Kurs: Företagsekonomi III, Marknadsföring, Kandidatuppsats 15hp 

Datum: 2018-05-23 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska storbanker arbetar med kundrelationer. Detta 

för att vi vill få kunskap om hur relationer har förändrats i och med digitalisering inom banksektorn samt 

för att kunna förstå hur banken måste anpassa sig och skapa värde för dagens mobila kund.  

 

Forskningsfrågor: Hur upprätthåller banker relationen till den mobila kunden? Hur arbetar banker med att 

skapa värde för den mobila kunden?  

 

Metod: En induktiv ansats har tillämpats i denna studie och genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

har empiri samlats in. Ett hermeneutiskt synsätt har legat till grund för uppsatsen, för att vi vill förstå samt 

tolka hur banker upprätthåller kundrelationer och skapa värde för sina kunder.  

 

Slutsats: Vi fann i vår studie att oavsett hur samhället påverkas av digitaliseringen är det allra viktigaste 

för bankerna att ha kunden i fokus. Kunden är en medverkande aktör i tjänsten och det centrala är kundens 

nöjdhet samt bekvämlighet i tjänsten. Kundens värde skapas genom att banken bidrar med trygghet, tillit, 

omtanke, kommunikation och utveckling.  

 

Nyckelord: Mobila kunden, digitaliseringen, kundrelationer, värdeskapande, kundens medverkan, svenska 

storbanker.  

 

 

Abstract  
 
Title: The mobile bank customer - A qualitative study about customer relations and value creation in the 

Swedish banking sector.  

Authors: Alicia Englund and Amanda Öberg  

Supervisor: John Jeansson 

Examiner: Richard Afriyie Owusu 

Course: Business Administration III, Marketing, Bachelor thesis 15 credits 

Date: 2018-05-23 

 

Purpose: The purpose of this research is to investigate the relationships between large commercial banks 

and their customers in Sweden. This will allow us to examine the changes that have occurred as a result of 

the digitalization of commercial banking. In addition, it will give an insight into how banks can adapt and 

be of value for today’s increasingly mobile customer.  

 

Research questions: How do commercial banks maintain relations with their increasingly mobile 

customers? How do banks try to make value for their mobile customers? 

 

Method: An inductive approach has been applied in this study, and through qualitative semi structured 

interviews data has been gathered. A hermeneutical approach has given rise to the study, since we want to 

understand and depict how banks maintain customer relations and create value for their customers. 

 

Conclusion: No matter how society is affected by digitalization, we found that it is very important for the 

banks to focus on the customer. The customer is a participant in the service and the central focus is the 

customer's satisfaction and convenience in the service. The customer's value is created by the bank 

contributing with security, trust, consideration, communication and development.  

 

Keywords: Mobile customer, digitalization, customer relations, value, co-creation, Swedish banks.   
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1 Inledning 

I första kapitlet får läsaren till en början inblick i uppsatsens bakgrund och 

problemdiskussion. Fortsättningsvis presenteras frågeställning, syfte samt 

avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Bankkunderna har aldrig tidigare stått så nära bankerna funktionsmässigt som i nutid, 

men samtidigt aldrig tidigare heller stått så långt från bankerna relationsmässigt som i 

nutid (Tuvhag, 2016). 

 

Samhället genomgår en teknologisk revolution, där det har gått från den första skärmen 

som var TV, till den andra skärmen som var dator, till att hamnat i den tredje skärmen, 

mobiltelefonen. Mobiltelefonen i sig har stått för stora förändringar, men i och med 

framväxten av smartphones förändrades världen på ett nytt sätt. Via smartphones kan 

människor kommunicera och interagera med både privatpersoner och företag, var de vill 

och när de vill, genom bland annat sociala medier, applikationer med mera (Martin, 

2015). Banker har en betydande roll för att samhället ska fungera, då ett väl fungerande 

finansiellt system är centralt för samhällets ekonomiska utveckling (Falkman, 2004).  

 

Banksektorn har genomgått stora förändringar de senaste åren i och med digitaliseringen. 

Det digitala, i egenskap av tjänster via internet och mobila applikationer ligger nu i fokus 

för banksektorn. Detta leder till att det personliga och fysiska mötet mellan kund och bank 

minskat. Banker behöver anpassa sig till förändringarna för att kunna behålla lojala 

kundrelationer och samtidigt skapa värde för sina kunder (Alt & Puschmann, 2012). Leif 

Trogen, chef för finansiell infrastruktur på Svenska Bankföreningen säger i en intervju 

med Postnord Strålfors (u.å) “Historiskt sett har det personliga mötet varit en av de 

viktigaste delarna i bankens verksamhet. Så kommer det inte att vara framöver. Istället 

blir den digitala kommunikationen allt viktigare och där tror jag att vi kommer få se 

många nya lösningar som passar kundernas krav och önskemål”. Citatet belyser det 

skifte som pågår i och med att de digitala tjänsterna växer i takt med att det fysiska mötet 

minkar. När det fysiska mötet minkar är det därför av stor vikt för bankerna att kunna 

skapa värde för sina kunder på annat sätt.  

 

Digitaliseringen innebär att företag måste agera innan digitala konkurrenter gör det, det 

vill säga att ligga i framkant i digital innovation (Eriksson, 2014). Digital innovation 
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innebär att företag utvecklar produkter, tjänster, processer och affärsmodeller anpassade 

till digitaliseringen och dess tekniska utveckling (ESBRI, 2016). Digitaliseringen har 

skapat en ny spelplan som medför nya spelregler. Bankerna står inför nya ageranden på 

den nya spelplanen för att överleva konkurrensen (Postnord Strålfors, u.å.). Exempel på 

konkurrenter som arbetar starkt med teknikutvecklingen är fintechbolag, där fintech står 

för financial technology. Detta begrepp används till att förklara de senaste innovationerna 

på finansmarknaden där fintechbolag använder It-teknologi för att skapa nya produkter 

och tjänster. Dessa tjänster underlättar för privatpersoner gällande deras hantering av 

privatekonomin. Ett exempel på fintechbolag är företaget Klarna, som erbjuder 

betallösningar inom E-handel (Consector, u.å.).  

 

Hoehle, Scornavacca och Huff (2012) menar att digitalisering av banktjänster är 

betydelsefull och genom att flytta tjänster från bankkontor till kundernas egna enheter så 

som telefon, dator och surfplatta, kan de själva välja när och var de vill utföra sina 

banktjänster. Appel (2013) beskriver att bankernas mobilapplikationer, i smartphones, 

blivit en succé. Förr kunde kunden via internetbanken betala sina räkningar hemifrån, 

men via smartphones och mobilappar kan kunden nu komma åt sina bankärenden när som 

helst och var som helst. Extratjänster som kan användas hos flertalet av bankernas appar 

jämfört med internetbanken är exempelvis scanning av OCR-numret på räkningar så 

kunden slipper skriva in det samt kontosaldo via att skaka telefonen. Angelakopoulos och 

Mihiotis (2011) menar samtidigt som vissa kunder finner osäkerhet i att använda sig av 

bankernas internettjänster på egen hand samtidigt anses det som en fördel för andra 

kunder att när som helst på dygnet kunna utföra banktjänster själva.  

 

I en undersökning av CGI (2015) förväntas en utveckling av digitala banktjänster, där 37 

procent bedömer att alla banktjänster så småningom kommer utföras digitalt. 36 procent 

bedömer att smartphones kommer vara den mest eftertraktade kanalen. I en undersökning 

av SKI (2016) är 51 procent av privatkunderna positivt inställda till den digitaliserade 

förändringen som sker i dagsläget. Kundnöjdhet ökar i och med digitaliseringen, men 

samtidigt anser 55 procent av privatkunderna att den fysiska kontakten med en bankman 

fortfarande är av stor vikt och inbringar trygghet i relationen. 

 

Köksal och Dema (2014) menar att bankernas tjänstekvalité är den viktigaste faktorn för 

kundernas nöjdhet och lojalitet mot företaget. Relationen mellan banken och kunden 
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kommer påverkas av kundens upplevda nöjdhet och dess lojalitet, vilket medför att 

bankerna måste arbeta aktivt för att skapa bra och personliga relationer med sina kunder 

oberoende av den digitala utvecklingen (Aldas-Manzano, Ruiz-Mafe, Sanz-Blas & 

Lassala-Navarré, 2010).  

 

Vidare beskriver Köksal och Dema (2014) att kunders lojalitet kan uppnås genom att 

företag lyssna på kunderna samt förstår deras behov och önskemål. Vidare beskrivs 

lojalitet som kundens attityd och beteende gentemot ett företag samt hur trogen en kund 

är gentemot företaget. Målet är att bygga och bevara långvariga kundrelationer, hellre än 

att skaffa sig nya kunder.  

 

Gummesson (2008) redogör för begreppet “co-creation of value”, vilket betyder 

medskapande av värde. Begreppet innebär att kunden är medverkande i skapandet av 

värde och att det är viktigt med ömsesidigt värde i en relation för alla involverade parter, 

det vill säga värde för både företag och kund. Aldas-Manzano et al. (2010) beskriver 

ytterligare en faktor som är betydelsefull för att kunna bibehålla goda kundrelationer, 

vilket är att skapa förtroende hos sina bankkunder. Genom att kunder har förtroende för 

banken, kan det leda till kundnöjdhet vilket i sin tur kan leda till starka relationer och 

lojalitet.  

 

Bankerna behöver anlita nya system som är moderna och kundinriktade för den bankkund 

som önskar moderna och digitaliserade tjänster. Att hantera dessa förändringar kan vara 

en utmaning för banker. Samtidigt är det en nödvändig förändring som behöver ske för 

att kunna vara aktuell på bankmarknaden, både för att följa med digitaliseringen och för 

att möta bankkundernas önskemål (Dehnert, 2018). 

 

1.2 Problemdiskussion 

En del svenska storbanker anses ligga efter svenska konkurrenter gällande den digitala 

utvecklingen och teknikutvecklingen hos de nya aktörerna på finansmarknaden sätter 

press på de traditionella bankerna (Söderlind, 2016). Fintechbolag är exempel på sådana 

aktörer, som kunderna dessutom upplever mer användarvänliga, prisvärda och 

tidseffektiva i jämförelse med traditionella banker (Capgemini, 2016). Angelakopoulos 

och Mihiotis (2011) påpekar därför vikten av att storbankerna måste arbeta med den 
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digitala utvecklingen mer effektivt fall de vill behålla sin position på marknaden och vara 

konkurrenskraftiga.  

Allt fler bankkunder hos storbankerna är missnöjda med sin bank och anledningen är 

problematisk att reda ut och samtidigt är allt fler kunder villiga att byta aktörer (SKI, 

2016). 40 procent tenderar att vara villiga att byta bank om den nuvarande banken inte 

kan tillgodose kundens behov och för att inte förlora sina kunder är det viktigt att banken 

förstår vad deras kunder förväntar sig av banken (CGI, 2015). 

 

Internet är den kanal som dagens bankkunder föredrar, men samtidigt medför den digitala 

världen ökade risker för bedrägerier (CGI, 2015). Förr använde kunden en dator i 

hemmiljö vid utförandet av banktjänster, medan nu går kunden runt med sin mobiltelefon 

överallt och har alltid med sig sina banktjänster i mobiltelefonen. Mobiltelefonen medför 

tillgång till att kunna logga in och komma åt sina banktjänster var som helst, när som 

helst, vilket gör att riskerna för bedrägerier ökar ytterligare. Om en mobiltelefon blir 

stulen eller någon ser ens personliga kod till bank-id eller mobilbank kan följderna blir 

förödande (Appel, 2013). På grund av ökade risker för bedrägerier, är det viktigt att 

banksektorn arbetar med säkerheten och håller vad de lovar i säkerhetsväg till sina 

bankkunder (Köksal & Dema, 2014).  

 

Durkin, McCartan-Quinn, O’Donnell och Howcroft (2003) visar i en studie att kunder 

efterfrågar personliga möten med bankpersonal, samtidigt som studien även visar att 

kunderna vill ha tillgång till bankens tjänster dygnet runt och inte bryr sig var de kan 

utföra sina banktjänster. Aldas-Manzano et al. (2010) lyfter fram att det är viktigt att 

bankerna blir digitala då internet leder till ökad nöjdhet hos kunderna.  

 

Tidigare forskning visar att allt fler banker lämnar den traditionella och fysiska 

marknaden till att inta den digitala marknaden (Omar, Sultan, Zaman, Bibi, Wajid & 

Khan, 2011) samtidigt som teknologi skapar förändringar inom banksektorn, där 

bankerna behöver utveckla sina teknologiska system och möta de nya digitala kunderna 

(Angelakopoulos & Mihiotis, 2011). Detta medför att även kundrelationer inom 

banksektorn övergår allt mer från den fysiska kontakten till virtuella miljöer och 

applikationer (Mainardes, Teixeira & Romano, 2017).  
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Kunderna efterfrågar att deras krav och önskemål ska uppfyllas effektivt, oavsett fysisk 

eller virtuell miljö. Utmaning för bankerna är idag att finna strategier och hjälpmedel som 

kan hjälpa dem att skapa glada och tillfredsställda kunder menar Khan och Fasih (2014). 

Kunderna upplever sig ha blivit lämnade i övergången från det fysiska till det digitala 

vilket har medfört att kundernas tillit till bankerna minskar. Detta medför ett gap som 

driver på en förtroendekris (Tuvhag, 2016). Hur bra bankerna kommer överleva i dagens 

konkurrenskraftiga värld beror framgång kring att lyckas få sina kunder att bli bekväma 

online och i samspel med sina digitala kunder skapa tillit och värde i kundrelationer 

(Yousafzai, Pallister & Foxall, 2007). 

 

Köksal och Dema (2014) beskriver betydelsen av att skapa nöjdhet och lojalitet i en 

relation och att målet inom banksektorn är att skapa långvariga kundrelationer. Nilsson 

(2016) beskriver att svårigheten ligger i hur kundrelationerna ändras i och med 

digitaliseringen, där den traditionella och starka fysiska kundrelationer försvinner. 

Tidigare har även bankrelationer gått i arv, men numera är kunden mer självständiga i 

valet av bank. Det är också vanligt att ha flera tjänster men hos olika aktörer, till exempel 

olika tjänster hos olika banker. För att universalbankerna ska överleva behöver de skapa 

ett mervärde hos kunden att ha alla tjänster hos en och samma bank (Nilsson, 2016). 

Universalbanker definieras som banker som erbjuder alla typer av finansiella tjänster och 

som är representerade på den större delen av den finansiella marknaden (Svenska 

Bankföreningen, u.å.).  

 

En undersökning av Svenskt Kvalitetsindex (SKI, 2016) framkommer det att kundens 

upplevda värde inte längre skapas endast via ett möte med en bankman på ett bankkontor, 

utan kunden är medverkande och skapar sitt eget värde i samspel med digitaliserade 

banktjänster. Anckar och D’Incau (2002) lyfter att banker behöver skapa förståelse för 

sina kunder och hur de kan använda just mobila tjänster som ett värdeskapande verktyg.  

 

Baptista och Oliveira (2016) presenterar att under de senaste åren har studier och artiklar 

publicerats kring hur banker anpassar sina tjänster till de mobila enheterna, men ämnet är 

aktuellt och pågående. I tidigare forskning framgår vikten av kundrelationer inom 

banksektorn och hur bankerna träder in på den digitala marknaden. Den mobila enheten 

och den mobila kunden är banksektorns nya utmaning. Vi finner det därav intressant och 
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aktuellt att studera hur bankerna arbetar för att upprätthålla kundrelationer samt skapa 

värde till den mobila kunden, då detta ämne tidigare är relativt outforskat.  

 

Förr var det bankkontor som var viktiga för kunden, medan det nu är internet och den 

mobila enheten som får en allt större betydelse. I och med detta kan banker uppleva 

svårigheter i att bevara sina kundrelationer och skapa värde för kunderna, eftersom de 

inte möter kunden i en fysisk miljö lika ofta som förr. Detta väcker ett intresse och en 

nyfikenhet hos oss att studera hur bankerna arbetar för att förstå hur de kan upprätthålla 

sina kundrelationer trots avsaknaden av fysiska möten och hur skapar de värde för sina 

kunder i en digital miljö. Bankerna är betydande för vårt samhälle och det är viktigt de 

fortsätter vara starka aktörer.  

 

1.3 Frågeställning 

• Hur upprätthåller banker relationen till den mobila kunden?  

• Hur arbetar banker med att skapa värde för den mobila kunden?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska storbanker arbetar med 

kundrelationer. Detta för att vi vill få kunskap om hur relationer har förändrats i och med 

digitalisering inom banksektorn samt för att kunna förstå hur banken måste anpassa sig 

och skapa värde för dagens mobila kund.  

 

1.5 Avgränsningar 

Den empiriska studien kommer avhandla banker på den svenska marknaden och ej beröra 

den internationella marknaden. Vi kommer endast fokusera på banker som har kontor i 

Kalmar och klassas som universalbanker, även benämnda som traditionella banker. 

Endast bankens perspektiv kommer vara relevant i denna studie och därmed kommer vi 

ej intervjua kunder. Studien kommer endast behandla privatkunder och inte 

företagskunder, med anledning av att vi vill få kunskap om hur banker jobbar med privata 

kunder och inte med företag.  
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2 Metod 

I metodkapitlet presenteras hur metodval har framskridit under uppsatsens gång. Bland 

annat forskningsansats, forskningsmetod, datainsamling samt urval. Avslutningsvis 

kommer en metodreflektion.  

 

2.1 Vetenskapligt synsätt  

2.1.1 Positivism och hermeneutik 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) beskriver att det finns val som forskare måste 

göra innan en studie kan påbörjas. Valet av vetenskapligt synsätt innebär att studien utgår 

från ett positivistiskt synsätt eller ett hermeneutiskt synsätt. Positivism utgår från en 

verklighet som är rent objektiv, som kan bekräftas av våra sinnen. Positivism hör ihop 

med en deduktiv ansats och kvantitativa data. Bryman och Bell (2017) menar att 

positivism är en vetenskaplig inriktning som syftar till att vara objektiv samt att positivism 

länkas samman med en deduktiv ansats, i och med att positivismen och en deduktiv ansats 

båda utgår från hypoteser som framställs med hjälp av teorier. Vidare nämner författarna 

att positivism fokuserar på resultat som efterfrågas ska kunna mätas eller vägas. Holme 

och Solvang (2010) antyder att positivistisk forskning ska vara vetenskaplig och skild 

från människors egna tolkningar.  

 

Den andra vetenskapliga inriktningen som presenteras är hermeneutik. Hermeneutik 

bygger på läran om tolkning, vilket innebär att forskare ska försöka tolka och förstå den 

insamlade data (Bryman & Bell, 2017). Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) beskriver 

hermeneutik som subjektiv, som skapas i samspel mellan människor. Hermeneutiken hör 

samman med en induktiv ansats och kvalitativa data. Patel och Davidsson (2011) menar 

att till skillnad mot positivismen är hermeneutiken inte objektiv. Istället ligger fokus 

ligger på att tolka och förstå den insamlad data, inte att förklara fakta. Hermeneutik syftar 

till att se helheten av forskningen, istället för en bit i taget som positivismen gör. 

 

Vår studie kommer utgå från ett hermeneutiskt synsätt, på grund av att vi ämnar tolka hur 

banker arbetar med kundrelationer och hur det anpassat sig till digitaliseringen, med hjälp 

av insamling av kvalitativ data. I vår studie kommer kvalitativa intervjuer att genomföras 

och svaren vi får från respondenterna kommer vi försöka tyda och förstå för att sedan 

skapa en tolkning. Eftersom ett positivistiskt synsätt fokuserar på data som går att mäta 

eller väga och vi anser att den empiri vi kommer samla in är av det slag att den skall 



  
 

8 

analyseras och tolkas och inte mätas eller vägas kommer vi inte använda oss av 

positivistiskt synsätt. 

 

2.2 Forskningsansats  

2.2.1 Deduktion, induktion och abduktion 

Inom forskning kan olika ansatser väljas för att kunna utforma en studie, som i sin tur 

beskriver hur forskningen slutgiltigt kommer formas och hur forskare ska gå tillväga för 

att skapa en studie. Dessa tre forskningsansatser är deduktion, induktion och abduktion 

(Patel & Davidson, 2011).  

 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) beskriver att ett deduktivt angreppssätt innebär 

att arbeta utifrån befintliga begrepp och teorier. Bryman och Bell (2017) nämner att 

utifrån teori och valda hypoteser kan forskare ta fram empiriska data och testa 

hypoteserna för att sedan få ett resultat. Utifrån resultaten kan hypoteser bekräftas eller 

förkastas. Holme och Solvang (2010) förklarar att en teori inom den deduktiva ansatsen 

aldrig blir fullständig. Nya följdsatser kan skapas och sedan prövas och varje ny forskare 

kan fortsätta processen där den tidigare forskaren lämnade den.  

 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) beskriver att det induktiva angreppssättet baseras 

på empiri som utgångspunkt. Bryman och Bell (2017) förklarar den induktiva ansatsen 

via att forskare utför först empiri genom exempelvis intervjuer eller observationer för att 

sedan skapa slutsatser och nya teorier utifrån empirin. Patel och Davidson (2011) 

beskriver abduktion som en kombination av de båda ansatserna ovan. Vid en abduktiv 

ansats används både en deduktiv och induktiv ansats, vilket innebär att forskare samtidigt 

använder sig av teori och empiri för att kunna dra slutsatser. Abduktion kan enligt Bryman 

och Bell (2017) användas för att förklara ett problem som uppstår vid forskning för att 

sedan med hjälp av en sammankoppling av både induktion och deduktion kunna komma 

fram till logiska slutsatser. 

 

Denna studie har utgått från en induktiv ansats för att vi vill kunna studera området 

djupare med hjälp av att samla in empiri och sedan hitta relevanta teorier kopplade till 

empirin. Sedan kommer vi analysera, tolka och försöka förstå problemet för att tillslut 

kunna dra en slutsats.  
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2.3 Forskningsmetod 

2.3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Vid forskning finns det två perspektiv, även kallade forskningsmetoder, som kan 

användas för att samla in information. Dessa två perspektiv är kvantitativ metod och 

kvalitativ metod (Bryman & Bell, 2017). Likheten mellan dessa två forskningsmetoder är 

att båda angreppssätten vill skapa en bättre förståelse för hur enskilda människor, grupper 

och institutioner i vårt samhälle agerar och påverkar varandra. Skillnaden i dessa två 

forskningsmetoder är metodprinciper de använder sig av för att förstå samhället. Den 

kvantitativa metoden omvandlar information till siffror och mängder, medan den 

kvalitativa metoden fokuserar på uppfattning och tolkning av information (Holme & 

Solvang, 2010).   

 

Starrin och Svensson (2006) beskriver att kvantitativa metoder exempelvis kan utföras 

genom empirisk observation, experiment eller statistik. Inom kvantitativ forskning menar 

Patel och Davidson (2011) att forskaren är objektiv och teori testas genom hypoteser för 

att få fram ett resultat. Olsson och Sörensen (2011) förklarar att kvantitativ forskning ger 

generella resultat, vilket innebär att det är tydliga variabler med hög reliabilitet och 

validitet på grund av att forskarens objektivitet till forskningen. 

 

Kvalitativ forskning innebär att forskare koncentrerar sig på exempelvis intervjuer och 

analys av de svar som ges under intervjun (Patel & Davidson, 2011). Vid en kvalitativ 

metod är forskaren inte objektiv och resultatet som framkommer är ingående och grundar 

sig i specifika sammanhang, till skillnad mot kvantitativ metod som strävar efter 

objektivitet och att vara generaliserbar (Olsson & Sörensen, 2011). Kvalitativ forskning 

är i många fall induktiv, eftersom kvalitativ forskning fokuserar på analys och 

fördjupning av exempelvis intervjuer eller observationer. Kvalitativ forskning handlar om 

att samla in data, sammanställa den och sedan presentera data i form av analys och slutsats 

(Yin, 2013).  

 

I denna studie vill vi förstå ett problem, tolka problemet och sedan göra en djupgående 

analys. Vi kommer därav genomföra en kvalitativ studie, då en kvantitativ metod 

fokuserar på objektivitet och empiri som går att mäta i siffror. Vi kommer att genomföra 

kvalitativa intervjuer och fokusera på att samla in djupgående svar från relevanta 
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respondenter på de utvalda bankerna. Med hjälp av den kvalitativt insamlade data 

kommer vi tolka och analysera data för att komma fram till en slutsats.  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

2.4.1 Primär- och sekundärdata 

Vid insamling av empiri kan forskare använda sig av två olika sorters data, primär- och 

sekundärdata. Primärdata är förstahandsinformation och sådan som forskaren själv samlat 

in, till exempel via intervju, enkät, experiment eller observation. För att samla in 

primärdata kan olika metoder användas, bland annat kvalitativ eller kvantitativ metod 

(Olsson & Sörensen, 2011). Krishnaswami och Satyaprasad (2010) beskriver primärdata 

i egenskap av något som forskaren själv samlar in “face-to-face” med exempelvis en 

intervjurespondent via ett fysiskt möte, telefonsamtal eller e-post. En fördel med 

primärdata är att forskaren kan undersöka det som verkligen ska undersökas, vilket leder 

till att forskaren förhoppningsvis kan få det resultat som önskas.   

 

Sekundärdata är data som andra forskare redan samlat in vid tidigare studier eller 

forskning, som sedan kan publiceras i exempelvis vetenskapliga artiklar och litteratur 

(Olsson & Sörensen, 2011). Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) förklarar att när en 

forskare ska söka bland redan befintlig information kan användandet av nyckelord 

underlätta. Patel och Davidson (2011) tydliggör att användandet av sekundärdata har en 

central roll i forskning, i och med att det sparar både tid och effektivitet för forskaren. 

Samtidigt är det avsevärt att vara källkritisk. Holme och Solvang (2010) bekräftar vikten 

av att vara källkritisk vid användningen av sekundärkällor. Det är väsentligt att få klarhet 

i om källan är äkta och om den är det den utger sig för att vara, eller om den kan vara 

förfalskad. Sekundärdata kan innehålla felaktig eller falsk information och det är därav 

centralt att vara källkritisk mot exempelvis vem som står bakom källan, när och var den 

publicerades, hur språket är formulerat, vilka dess primära syften var och om den 

innehåller eventuell partisk eller opartisk information.  

 

En nackdel med sekundärdata kan enligt Krishnaswami och Satyaprasad (2010) vara att 

källan inte alltid är färsk och aktuell, utan kan vara insamlad sedan en tid tillbaka. 

Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) klargör vikten av en källas direkthet. 

Desto fler led en källa genomgår, desto mer otillförlitlig kan källan bli. När en person ska 

återge information eller en berättelse, eller när ryktesspridning sker, är det lätt att den 
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primära och korrekta informationen filtreras eller förvrängs. En primärkälla har vanligtvis 

högre direkthet än en sekundärkälla. Holme och Solvang (2010) nämner tolkning av 

information, där sändarens budskap inte alltid stämmer överens med mottagarens 

tolkning. För att försäkra sig om korrekt tolkning, kan det vara till en hjälp att ta in andra 

källor i bilden som kan intyga samma information.  

 

I denna studie kommer vi att genomföra kvalitativa intervjuer som insamling av 

primärdata, där vi kommer intervjua våra respondenter via ett personligt möte. I denna 

studie kommer sekundärdata i form av bland annat statistik och rapporter användas, från 

exempelvis Svenskt Kvalitetsindex (SKI, 2016), CGI (2015) och Svenska 

Bankföreningen. Genom insamling av sekundärdata samt att vi läst bland annat 

vetenskapliga artiklar och litteratur har vi kunnat skapa oss en förståelse för hur 

kundrelationer inom banksektorn ser ut och även hur de kommer av förändras i och med 

digitaliseringen. För att underlätta sökandet av relevanta källor har användning av 

nyckelord skett. Vi har vidare valt ut nyckelord för vår egna studie, för att underlätta 

skapandet av en röd tråd och relevans till vad vi vill undersöka. När det gäller källornas 

direkthet, kommer vår primärdata inneha hög direkthet. Vidare kring sekundärdata har vi 

för att öka källans direkthet försökt gått in i de ursprungliga källorna, exempelvis om en 

artikel är baserad på en rapport har vi använt oss av rapporten istället för artikeln. För att 

försäkra oss om att vi ej misstolkar informationen vi får till oss, har vi fokuserar på 

källtäthet och källor som kan styrka varandra.  

 

2.5 Datainsamling  

2.5.1 Urval 

Urval innebär enligt Bryman och Bell (2017) att studien fokuserar på den del av 

populationen som ska undersöka. Motivering ska ske kring varför en viss andel av 

populationen, det vill säga respondenterna, har valts ut av forskarna. Yin (2013) lyfter 

fram att vid val av respondenter bör de vara relevanta och kunna ge forskarna olika 

synvinklar och en bred uppfattning om ämnet som undersöks. När valet av respondenter 

görs medvetet sker ett avsiktligt urval. 

 

Backman et al. (2012) beskriver slumpmässigt urval som vanligaste urvalet att genomföra 

inom kvantitativ forskning. Slumpmässigt urval innebär att ett stickprov väljs ur en 

population. Patton (1990) beskriver att den viktigaste faktorn inom slumpmässigt urval 
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är att det slumpartade och statistiskt representativa stickprov möjliggör att en 

generalisering kan dras från urvalet, till en större population.  

 

Vidare beskriver Patton (1990) medvetet urval. För att kunna göra ett medvetet urval ur 

en population bör studien vara ämnad att gå ett ämne på djupet, tolka och förstå. Ett 

medvetet urval görs genom att välja ut till exempel respondenter ur en population som 

har mycket vetskap och information om ämnet, för att på så sätt kunna bidra med 

betydande fakta till datainsamling. Krishnaswami och Satyaprasad (2010) redogör att när 

respondenter väljs medvetet och efter sin kunskap garanteras det att informationen som 

ges är relevant till studien. En sådan garanti kan däremot inte ges vid slumpmässigt urval, 

då forskare inte är garanterade att få respondenter relevanta till studiens ämne.  

 

Holme och Solvang (2012) nämner skillnaden mellan informant- och respondentintervju. 

En informantintervju innebär att forskarna intervjuar en person som står utanför den 

företeelse som studeras, men som har god insikt i ämnet. En informant skulle kunna 

benämnas “ersättningsobservatör”. En respondentintervju, innebär att respondenten som 

intervjuas själv är delaktig i företeelsen som studeras. Vi kommer i denna studie att 

genomföra respondentintervjuer, för att vi valt respondenter som arbetar inom 

banksektorn och har kunskap om området vi studerar.  

 

Vår studie ämnar gå på djupet, tolka och förstå vilket leder till att medvetet urval är det 

som passar vår studie. Företagen vi har valt ut är Sveriges fyra storbanker Swedbank, 

Handelsbanken, Nordea och SEB. Vi kommer att välja ut en relevant respondent per bank 

som har kunskap och kan bidra med fakta inom det område studien undersöker, vilket 

medför att slumpmässigt urval inte är tillämpbart.  
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2.5.1.1 Intervjupersoner  

  

Swedbank 

 

SEB 

 

Handelsbanken 

 

Nordea 

Startades 1820 (Sparbanken) 1972 1871 2000 

Anställda (hela 

koncernen) 

14 000  16 000 12 000 30 000 

Kontor  205 (Sverige) 196 (Sverige och 

Baltikum) 

420 (Sverige) 200 (Norden) 

Kunder i Sverige  4 100 000 

privatkunder 

337 000 

företagskunder 

4 000 000 

privatkunder 

400 000 

företagskunder (i 

Sverige och Baltikum) 

Redovisar inte antal 

kunder i sin 

årsredovisning, de 

fokuserar istället på 

nöjda kunder.  

4 200 000 

privatkunder  

200 000 

företagskunder 

Respondenternas 

namn  

Mathias Stockman  Markus Hagström Johan Lorentzon Marcus Lukk 

Datum  2018-04-13 2018-04-19 2018-04-24 2018-04-25 

Yrkesroll  Biträdande 

kontorschef  

Privatmarknadschef Kontorschef Kontorschef 

 

Figur 1. Egen modell över intervjurespondenter. (Källa: Swedbank, 2017; SEB, 2017; 

Handelsbanken, 2017; Nordea, 2017) 

2.5.2 Kvalitativa intervjuer  

Yin (2013) nämner två olika huvudkategorier av intervjuer, strukturerad och 

ostrukturerad intervju. En strukturerad intervju genomförs med hjälp av att forskare har 

ett manus med förbestämda frågor till respondenten som ska generera svar. Genom att 

föra en strukturerad intervju tar forskare an en roll som intervjuare och är därmed enhetlig 

inför alla respondenter för att få så likartade resultat som möjligt. En ostrukturerad 

intervju innehåller olika frågor till olika respondenter, vilket medför att olika svar 

kommer tas emot (Olsson & Sörenssen, 2011). Ostrukturerade intervjuer kretsar kring ett 

antal tematiska frågor och respondenten uppmanas till att utveckla sina tankar beskriver 

Backman et al. (2012).  

 

Bryman och Bell (2017) lyfter ytterligare en kategori, så kallade semistrukturerade 

intervjuer. Detta innebär att det ska finnas förberedda frågor och eventuella följdfrågor, 

men samtidigt vara öppen till en diskussion som inte ingår i “manus”. Semistrukturerade 

intervjuer beskriver Backman et al. (2012) som att ordningen på de förutbestämda 

frågorna anpassas till den enskilda intervjusituationen. Dessutom lämnas större utrymme 
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till respondenten att tala längre och friare. Vid genomförandet av en intervju bör 

reflektion ägnas åt hur frågornas ordning och hur de är formulerade (Patel & Davidson, 

2011). En intervju bör inledas med bakgrundsfrågor, för att mjuka upp samtalet. När en 

god stämning skapats, kan mer djupgående frågor ställas (Holme & Solvang, 2010).  

 

Vi anser att semistrukturerade intervjuer är det bäst lämpade för denna studie. 

Strukturerade intervjuer väljs bort på grund av att vi inte är ute efter att samla in enhetliga 

data och ostrukturerade intervjuer väljs bort på grund av att vi inte kommer genomföra 

olika frågor till de olika respondenterna. Vår studie utgår från en hermeneutisk inriktning 

där vi vill tolka och få djup förståelse. Vi vill under intervjun kunna ha ett bra flyt och ge 

respondenterna möjlighet till att utveckla sina svar. Vidare vill vi kunna ställa följdfrågor 

beroende på hur svaren ges för att minska risken av att missa någon viktig aspekt. Därav, 

kommer vi innan genomförandet utforma tydliga och relevanta frågor till respondenterna 

för att kunna ha ett ramverk för hur intervjun ska fortgå, men samtidigt lämna utrymme 

till följdfrågor och diskussion. 

 

En intervjuguide kan inom semistrukturerade intervjuer fungera som en strukturerad lista 

över vilka frågeställningar som ska täckas eller beröras. De formulerade frågorna bör 

lämna utrymme till respondenterna att kunna förklara sig och intervjun ska lämna 

utrymme till flexibilitet (Bryman & Bell, 2017). Frågorna i vår intervjuguide (se bilaga 

1) kommer ligga under följande rubriker; Kundrelationer, mobilens påverkan och 

tjänstemarknadsföring. Intervjuguiden kommer börja med inledande bakgrundsfråga, för 

att låta respondenten först mjukas upp i stämningen, för att sedan ställa mer detaljerade 

och djupgående frågor. 

 

2.5.2.1 Inspelning och transkribering  

Vid intervjuer är det väsentligt att spela in samtalet med en bandspelare, för att sedan 

skriva ner intervjun, för att kunna göra en så detaljerad analys och tolkning som möjligt 

av intervjun. Vidare fördel är att allt som intervjupersonen säger ska komma med och inte 

glömmas bort om endast anteckningar förs (Bryman & Bell, 2017). De flesta människor 

har inget emot att en intervju spelas in, dock ska forskare alltid fråga respondenten innan. 

En annan aspekt att ha i åtanke är att en del respondenter kan känna sig obekväma eller 

osäkra när de spelas in, på grund av att det då går att identifiera respondenten genom 

rösten (Corbin och Strauss, 2015). Patel och Davidson (2011) menar på att 
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respondenterna har rätt att få veta syfte och användningsområde för intervjusvaren. 

Likaså var svaren kommer publiceras och respondentens valfria anonymitet. 

Respondenterna ska få välja om de vill vara anonyma eller ej, för att kunna skydda deras 

integritet. Exempelvis namn, yrkestitel/position och företagets namn.  

 

Transkribering innebär att forskare omvandlar och skriver ner exakt allt som sägs i 

intervjun till text. Utöver ord, kan även exempelvis hostningar, pauser med mera tas med. 

Anledningen till transkribering är att bibehålla respondenternas ord och uttryck helt 

korrekt, samt för att kunna få en överblick över det viktiga och väsentliga i intervjun 

(Bryman & Bell, 2017). Backman et al. (2012) beskriver att genom transkribering av 

intervju uppkommer mycket pappersarbete, vilket bör tas i beaktning vid planering av 

intervjuer. En ytterligare anledning att transkribera intervjuer är för att andra forskare ska 

få tillgång till intervjuer och då kunna göra en så kallad sekundäranalys (Bryman & Bell, 

2017).  

 

Vi kommer spela in alla intervjuer i en app på våra mobiltelefoner. Genom att alla 

respondenter gett medgivande till inspelning, underlättar det för oss att kunna lyssna flera 

gånger på intervjuerna, för att säkerhetsställa att vi ej missat eller misstolkat något svar. 

I denna studien kommer ingen av respondenterna att framkomma som anonyma, då de 

gett medgivande att presentera namn, yrkestitel och företag. Vi kommer spara all 

empiriska data, i form av anteckningar och inspelningar från intervjuer, vilket underlättar 

både för oss och utomstående om behovet av att kontrollera empiri skulle uppstå i 

efterhand. För att öka trovärdigheten av vår insamlade data och att andra ska kunna ta del 

av intervjun, kommer vi att transkribera alla intervjuer som genomförs. En fördel med 

transkriberingen är att det underlättar för studiens resultat då vi smidigare kommer kunna 

stryka under och se väsentliga data att ta med. I våra transkriberingar har vi valt att endast 

ta med ord och de väsentliga delar som kan tillföra nytta för studien och inte nämna 

eventuella hostningar, pauser eller samtalsämnen som berör irrelevanta områden för 

denna studie.  

 

2.5.3 Operationalisering 

Vissa teorier kan vara komplicerade att observerbara. För att undersöka någonting som ej 

är direkt observerbart, kan operationalisering vara ett tillvägagångssätt (Backman et al., 

2012). Bryman och Bell (2017) förklarar operationalisering som en utformning av olika 
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begrepp som en studie kommer avhandla och att dessa begrepp sedan ska mätas. Patel 

och Davidson (2011) benämner operationaliseringen som översättning av centrala 

begrepp eller variabler som skapats genom litteraturgenomgången för att aktuellt 

underlag ska kunna samlas in till analysen. Vid operationalisering kan insamlingen av 

data ske antingen kvalitativt eller kvantitativt. Genomförs operationalisering i en 

kvalitativ studie, ska teoretiska begrepp översättas till en enkät- eller intervjufråga.  

 

Operationaliseringen i denna studien kommer innebära översättning av teoretiska begrepp 

till intervjufrågor. Detta val på grund av att vi i denna studie inte syftar till att mäta en 

mängd kvantitativa data, utan syftar till tolkning och sökning av information i verbal 

form. I vår operationaliseringsmodell (se figur 2) har vi arbetat utifrån de tre teoretiska 

teman mobilens påverkan, kundrelationer och tjänstemarknadsföring. Med 

operationaliseringsmodellen som utgångspunkt utformade vi intervjuguiden (se bilaga 1) 

för att kunna få svar på de teoretiska teman vi valt att undersöka. Under intervjuerna vill 

vi kunna lämna utrymme till respondenternas egna åsikter och tillägg samt själva kunna 

ställa följdfrågor vid behov, därav kommer semistrukturerade intervjuer att genomföras. 

 
Tema Frågor Syfte 

Mobilens påverkan 1–2 Dessa frågor syftar till att få en förståelse för hur bankerna 

upplever digitaliseringen och dess påverkan på banksektorn, 

samt hur bankerna anpassat sig till mobila enheter. 

 3–6 Dessa frågor syftar till att få en förståelse för hur bankerna 

uppfattar den mobila kunden. Vilka förväntningar mobila 

kunden samt banken har på varandra, samt hur bankerna 

tillmötesgår detta och positionerar sig som aktör.  

Kundrelationer 7–9 Dessa frågor syftar till att få en förståelse för hur 

kundrelationer ser ut inom banksektorn, hur relationerna 

påverkats av digitaliseringen samt vad en god kundrelation 

är. 

 10 Denna fråga syftar till att få en förståelse för hur bankerna 

arbetar med att skapa långvariga och lojala kunder, anpassat 

till den mobila kunden. 

Tjänstemarknadsföring 11–13 Dessa frågor syftar till att få en förståelse för kundens roll i 

tjänsten, hur mycket av tjänsten kunden kan utföra själv 

digitalt samt när de väljer att kontakta en banktjänsteman.  

 14–17 Dessa frågor syftar till att få en förståelse för hur banker 

värderar värde, hur de skapar värde hos sina kunder samt om 

de arbetar med mervärde.  

Figur 2. Egen modell över operationalisering. 
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2.6 Vetenskapliga kriterier 

2.6.1 Validitet och reliabilitet  

Patel och Davidson (2011) samt Bryman och Bell (2017) beskriver validitet och 

reliabilitet som två betydande begrepp inom forskning. Validitet beskrivs som att veta 

vad som undersöks och att det som planeras att undersökas ska överensstämma med vad 

som faktiskt undersöks. Validitet innebär enligt Krishnaswami och Satyaprasad (2010) 

att granska hur väl exempelvis en observation motsvarar alternativa metoder för mätning 

av likvärdigt ämne, det vill säga om samma resultat kan uppnås genom olika sorters 

metoder om studien utförs på nytt. Patel och Davidsson (2011) menar att vid kvalitativa 

intervjuer och observationer beror validiteten på observatör respektive intervjuarens 

förmåga, med andra ord hur väl de gör bedömningar i samband med att de registrerar data 

från undersökningarna.  

 

Vidare beskriver Bryman och Bell (2017) att validitet är inte lika essentiellt i en kvalitativ 

studie som i en kvantitativ. Kvalitativa studier fokuserar på att tolka och analysera vilket 

innebär att resultatet kan komma att bli unikt och ensamt i sitt slag. Därför är det inom 

kvalitativa studier mer väsentligt att prata om trovärdighet och äkthet. Trovärdighet har 

fyra delkriterier, som alla har paralleller till den kvantitativa forskningen. De fyra 

kriterierna är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse. Vid kvalitativ 

forskning är det fokus på hur begriplig, pålitlig och intressant en studie byggts upp med 

hjälp av insamlad data och sedan bearbetning och analys samt studiens kvalité i helhet. I 

denna studie utformades en operationaliseringsmodell vilken beskriver de olika teman 

som ligger till grund för intervjuguide med intervjufrågor och förklaras i modellen för att 

ge en bättre förståelse. Med hjälp av att beskriva begrepp och teorier, som sedan blev 

grunden till vår intervjuguide med intervjufrågor, har vi kunnat göra begrepp mer 

begripliga och på så sätt kunna säkerställa att de är tillförlitliga.  

 

Trovärdigheten och dess tillförlitlighet i studien och i den insamlade empiri anser vi är 

stark eftersom att först inspelning och sen transkribering har genomförts. När empirin 

skulle överföras använde vi oss av kodning för att enkelt se mönster och relevant 

information att lyfta upp. Genom vår insamlade teoretiska referensram har stor del av den 

insamlade empirin kunnat bekräftas, men även en del nya teorier har uppkommit. Vi anser 

att på grund av detta är studien pålitlig.  
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Reliabilitet innebär tillförlitlighet och äkthet som inte går att mäta, utan fokuserar på att 

bedöma hur tillförlitlig en metod är (Patel & Davidson, 2011). Yin (2013) menar på att 

reliabilitet är centralt vid forskning, eftersom forskare alltid bör eftersträva att nå så hög 

reliabilitet som möjligt. Att uppnå hög reliabilitet betyder att resultatet kan uppnås vid ett 

annat tillfälle och att studien har få brister vilket alltid är önskvärt. Enligt Bryman och 

Bell (2017) är den externa reliabiliteten hur väl en studie kan upprepas eller testas med 

en annan metod eller i annorlunda miljö. Den inre reliabiliteten är hur forskare i ett team 

tillsammans bestämmer hur de ska tolka och analysera det som framkommer genom 

kvalitativa studier. Vi anser att denna studie har hög reliabilitet och att liknande resultat 

hade framkommit om samma metod hade använts inom en snar framtid. Om 

respondenterna i kommande studie dock skulle inneha andra yrkesroller, skulle svaren 

kunna bli annorlunda men förmodligen i största helhet ungefär likadana. Eftersom studien 

undersöker ett aktuellt ämne där förändringar kan ske snabbt, skulle nya forskare som 

använder samma metod om X antal år förmodligen hitta nya teorier och slutsatser 

eftersom ämnet kommer att ha hunnit utvecklas. 

 

2.7 Metodreflektion 

2.7.1 Metodkritik 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) förklarar vikten i att noga ta reda på vad som ska 

studeras, till vad informationen ska användas och till vem den är lämplig. Dessa 

förutsättningar, bestämmer i hög grad hur uppläggningen och omfattningen av studien. 

Det första vi gjorde när vi valde att genomföra denna studie, var att diskutera fram ett 

aktuellt och intressant område att undersöka. När vi hade valt ämne, började vi diskutera 

vilket perspektiv som skulle undersökas, för att ta reda på vad och till vem denna studien 

kan bli intressant. Att precisera dessa problem och syften tidigt underlättade, precis som 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) nämner, uppläggningen och omfattningen av 

studien.  

 

Vi valde att genomföra studien ur ett företagsperspektiv, med motiveringen till att vi valde 

en kvalitativ metod för att tolka ett problem. Vidare genomförde vi semistrukturerade 

intervjuer för att få in djupgående data och genom respondentintervjuer få in empirin 

genom respondenter med kunskap inom området. Vi är nöjda med vårt metodval och 

anser att vi lyckats med hjälp av metoden få fram syftet med studien. Om studien däremot 

skulle genomförts ur ett kundperspektiv, hade vi valt en kvantitativ metod och gjort en 
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enkätundersökning. Backman et al. (2012) förklarar att genom datainsamling av enkäter 

kan en större mängd data samlas in. Motiveringen till detta valet hade då varit att 

bankkunderna förmodligen inte kan ge lika djupa svar som respondenter med kunskap 

inom banksektorn kan, men via en enkät nås ett bredare urval av populationen. Hade vi 

genomfört vår studie ur ett kundperspektiv och samlat in empiri genom enkäter, hade det 

troligen genererat en större mängd data och generaliserbart resultat.  

 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) betonar att både kvantitativa och kvalitativa data 

kan användas vid undersökandet av ett problem. Hade tidsomfånget på denna uppsats 

varit större hade både kvantitativ och kvalitativ datainsamling kunnat tillämpas. Antingen 

hade studien kunnat genomföras ur endast ett perspektiv men med hjälp av båda 

metoderna, för att då kunna samla in mer empiri i form av både statistik och åsikter samt 

tolkningar. Alternativt hade studien kunnat behandla båda perspektiven för att få in flera 

synvinklar kring undersökningsområdet.  

 

2.7.2 Instrumentreflektion  

Backman et al. (2012) förklarar att genom intervjuer är det lättare att nå en förståelse för 

respondenterna, till skillnad mot om en enkät genomförs. Syftet med denna studien var 

att skapa en förståelse och tolkning, vilket vi anser att vi lyckats med genom de intervjuer 

vi genomfört. En fördel vi ser med våra val av respondenter är att vi inte har någon slags 

relation med någon av respondenterna. Detta har medfört att intervjuer blivit mer formella 

och sakliga. 

 

I vissa fall kan intervjurespondenter vara partiska menar Backman et al. (2012). Detta 

innebär att en respondent kan tala sanning, men är partisk till företag eller organisation 

där denne är anställd, vilket innebär att respondenten vinklar saker till sitt företags fördel. 

Forskare behöver ha i åtanke vad respondenternas egenintresse och syfte är. Graziano och 

Raulin (2013) beskriver vidare att förutfattade meningar, bland annat om kön och 

beteende, kan påverka en forskare vilket leder till att även en respondent blir influerad att 

bete sig annorlunda. Det är därför viktigt, att vid intervjuer, hålla en neutral och saklig 

ton genom alla intervjuer. Vi är medvetna om att våra respondenter kan ha varit partiska 

eftersom de alla är representanter för sitt företag och sitter på högre positioner inom 

företagen. Dock uppfattade vi inte intervjusvaren som att respondenterna försökte vinkla 
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svaren till endast deras egna fördel, utan alla respondenterna talade även brett och 

objektivt om banksektorn. 

 

Backman et al. (2012) belyser ett problem med intervjuer, där risken finns att 

respondenten påverkas av intervjusituationen. Möjlighet finns att respondenten känner 

sig underlägsen intervjuaren. På grund av detta, bör intervjuaren vid tolkning och 

sammanställning av svaren ta detta i beaktning. Vi anser att våra respondenter ej upplevde 

sig själva i underläge till oss. Samtliga respondenter upplevdes bekväma i situationen och 

frågorna som ställdes, med ambition till att våga uttrycka ärliga svar. Under samtalens 

gång uppkom ibland frågor till oss från respondenterna, vilket skapade känsla av en mer 

jämlik diskussion och inte att en utfrågning ägde rum.  

 

Innan genomförandet av intervjuerna skickade vi vår intervjuguide med intervjufrågorna, 

för att respondenterna i förväg skulle kunna förbereda sig och få en uppfattning om ämnet. 

På grund av att vi genomförde semistrukturerade intervjuer fick alla respondenter samma 

intervjuguide med samma frågor, för att vi ville ge alla respondenter samma 

grundförutsättningar. Under intervjuernas gång uppkom diskussioner och följdfrågor, 

både till respondent och till oss, vilket gjorde att alla intervjuer blev unika men hade 

samma utgångsläge med samma basfrågor.  

 

2.7.3 Forskningsetik 

Olsson och Sörensen (2011) presenterar forskningsetik som att forskare har ansvar för sin 

studie, allt från metod och resultat till att människor, djur och natur inte har skadats under 

studiens gång. Wallén (2008) belyser vikten av hanteringen av respondenter och deras 

rätt till att inte utlämnas, med hänsyn till deras integritet, eller skadas på något sätt. Precis 

som Olsson och Sörensen (2011) menar Wallén (2008) att forskare har ansvar för att 

forskningen håller vetenskaplig nivå och följer de vetenskapliga och etiska regler som 

finns. I denna studie har alla respondenter gett sitt godkännande att bli nämnda med sitt 

namn och bankens namn i uppsatsen samt givit sitt medgivande till att vi spelar in 

intervjun.  

 

Forskare har ansvar för att studien som genomförs inom ramarna för juridiska lagar och 

etiska regler och därmed inte innehåller kränkande eller icke etiskt korrekt material 

redogör Olsson och Sörensen (2011). Fusk och plagiat är självklart inte accepterat inom 
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någon typ av forskning eller utförande av studier, därav har forskare ansvar för att det inte 

förekommer någon slags plagiering eller fusk, samt att alla källor och citat är korrekt 

refererade till i studien (Wallén, 2008). 

 

Utifrån dessa etiska punkter ansvarar vi för att vi uppfyller de regler och krav som ställs 

på en studie.  

 

2.7.4 Analysmetod 

När forskare samlat in datamaterial ska en analys ske av data för att kunna komma fram 

till ett resultat beskriver Fejes och Thornberg (2015). Det första steget i dataanalys är att 

organisera allt material, till exempel intervjutranskription eller anteckningar från 

observation vid kvalitativ forskning. Datamaterialet ska sedan brytas ner till mindre 

enheter samt koda materialet efter mönster och kategorier. Vidare menar Trost (2010) att 

det finns tre steg att följa vid dataanalys; insamling, analys och tolkning. Insamling sker 

genom exempelvis kvalitativa intervjuer. Andra steget är att analysera sin insamlade data. 

Vid kvantitativ forskning sker detta genom att data läggs in i datorprogram och skapar 

tabeller och korrelationskoefficient. Vid kvalitativ forskning läser forskaren igenom allt 

intervjumaterial och försöker förstå samt tänka på vad som sades under intervjun. Sista 

steget är att tolka, detta görs genom att ta hjälp av den insamlade teorin.  

 

I denna studie har insamlingen skett genom kvalitativa intervjuer, för att vi arbetar utifrån 

ett hermeneutiskt synsätt och vill tolka samt förstå ett fenomen (Bryman & Bell, 2017). 

Vi har utfört semistrukturerade intervjuer då de är friare och ger respondenten möjlighet 

att tala mer fritt. Vid intervjuer har en intervjuguide använts med utvalda teman som är 

passande till vår studie och det vi vill studera.  

 

Analys kan ske efter att alla intervjuer transkriberats, genom att lyssna på inspelningar 

från intervjutillfällena. Trost (2010) menar att transkribering gör det enklare för forskare 

att se vad som sades och gjordes under intervjuns gång, för att på så sätt kunna se mönster 

och teman i datamaterialet.  

 

Kvale och Brinkman (2014) beskriver kodning som ett användbart verktyg i processen. 

Kodning och kategorisering av material innebär att forskare söker efter samband i texter 

för att få en överblick över all insamlad data. Genom användning av nyckelord vid 
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kodning kan samband, exempelvis mellan olika respondenter, upptäckas och sedan 

analyseras. Trost (2010) beskriver att forskare ska vara öppensinnade vid kodning, vilket 

innebär att den som kodar är nyfiken samt öppen för olika tolkningar och infallsvinklar. 

Vidare vid tolkning bör forskaren inte bara se ord eller ordsammansättningar, då detta 

leder till ett slags tunnelseende. Istället bör meningar eller hela satser ses med nyfikna 

och öppna ögon för att kunna se mönster i datamaterialet. Genom att mönster påträffas i 

texten kan forskaren förhoppningsvis se samband, vilket leder till spännande analys. 

Vidare menar Fejes och Thornberg (2015) att kodning av data ska mynna ut i en modell 

med grund i det teoretiska underlaget.  

 

Tolkning innebär enligt Trost (2010) att forskaren kopplar teori till insamlad data och på 

så sätt påvisa att det är intressant och betydelsefull forskning som genomförts. Fejes och 

Thornberg (2015) beskriver att det handlar om att finna mönster och sedan beskriva ett 

mönster eller fenomen i mindre delar och mer detaljrikt. I denna studie kommer vi 

analysera och tolka de olika respondenternas svar. I och med att alla respondenter 

kommer från olika företag kommer jämförelser mellan de olika bankerna ske, för att 

kunna tolka och dra slutsatser. Insamlad data från intervjuer kommer även kopplas till 

olika relevanta teorier som valts ut.  
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3 Litteraturöversikt och teoretisk referensram  

I kapitlet presenteras relevant teori för studiens resultat. Teorikapitlet valdes att delas 

upp i olika teman med relevanta underrubriker kopplade till forskningsfrågorna och 

syfte, för att ge läsaren en god överblick. De valda kategorier som presenteras är 

kundrelationer, mobilens påverkan och tjänstemarknadsföring. 

 

3.1 Kundrelationer 

3.1.1 Relationsmarknadsföring 

Godson (2009) beskriver relationsmarknadsföring som ett förhållningssätt inom 

marknadsföring vilket innefattar nätverk, interaktion och relationer. Traditionell 

marknadsföring har ett stort fokus på samspelet mellan kund och leverantör, medan 

relationsmarknadsföringen sammankopplar alla aktörer och deras relationer. Grönroos 

(2015) redogör för skillnaderna mellan transaktionsmarknadsföring och 

relationsmarknadsföring som skillnad i värdeskapande för kunden. Inom 

transaktionsmarknadsföring är det företaget som skapar värde för kunden genom att 

exempelvis leverera en produkt, vilket bidrar till ett färdigt skapat värde i form av 

produkten. Relationsmarknadsföring innebär att företaget möjliggör värdeskapande för 

kunden, i form av att bevara och vårda relationer till sina kunder.  

 

En utmärkande egenskap och även ett mål med relationsmarknadsföring är skapandet av 

långvariga relationer med lojala kunder vilket bidrar till lönsamhet för företaget. 

Relationsmarknadsföring grundar sig i nätverk mellan människor samt aktörer och dess 

ömsesidiga interaktion (Gummesson, 2008; Wilson, Zeithaml, Bitner & Gremler, 2016). 

Vidare menar Gummesson (2008) att transaktionsmarknadsföring inte har för avsikt att 

klättra på lojalitetsstegen, eftersom fokus inte ligger på att skapa långvariga relationer, i 

jämförelse med relationsmarknadsföring där det huvudsakliga fokus ligger på att skapa 

och framförallt bevara långvariga relationer med kunder som bidrar till ökad lojalitet. 

Wilson et al. (2016) beskriver vidare att båda parter, det vill säga leverantör och kund, 

kan ha nytta och gynnas av relationen. Dels genom att kundlojalitet byggs upp gentemot 

företaget och långvariga relationer skapas. För att kunder är det positivt eftersom att de 

kan ha nytta av de långvariga relationer som byggs upp vilket leder till de får värde i 

utbyte.  
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Godson (2009) beskriver lojalitetsstegen som en modell för hur kunder utvecklar sitt 

förhållande till företag genom lojalitet. Ju högre upp på stegen kunden klättrar, desto 

djupare förhållande mellan företag och kund innehas. Vidare beskriver Godson (2009) att 

lojalitetsstegen är ett användbart verktyg för företag, i och med att det ger vägledning och 

förståelse för kunders lojalitet. Målet med lojalitetsstegen är inte att få alla kunder att 

klättra till översta steget, vilket innebär högst grad av lojalitet. Ett mål med verktyget är 

att identifiera var kunden befinner sig i lojalitetsstegen för att på så sätt kunna positionera 

marknadsföringen mot kunden, av hänsyn till graden av lojalitet. Gummesson (2008) 

menar på att inom transaktionsmarknadsföring finns inga incitament att klättra i lojalitet, 

utan där kan köp genomföras helt utan att en relation existerar. Vidare förklarar Wilson 

et al. (2016) att relationer mellan företag och kunder kan öka interaktion mellan parterna, 

vilket kan skapa tillit till respektive part. När ett företag har information om en kund, till 

exempel kundens önskemål och krav, kan företaget leverera personliga och anpassade 

erbjudanden till kunden. Detta ökar kundens nöjdhet och på så sätt byggs en starkare 

relation då kunden känner sig sedd av företaget på ett personligt plan. 

 

Holmlund och Kock (1996) beskriver paradigmskiftet som skett, i takt med att 

relationsmarknadsföringen växt sig starkare. Ett ömsesidigt utbyte av trygghet och tillit 

gör relationer möjliga vilket leder till att företag då kan få tillgång till information om 

kunder som gynnar båda parter. Att ha kännedom om sina kunder är enligt Dalir, Zarch, 

Aghajanzadeh och Eshghi (2017) tillsammans med kunskap om ny teknologi, en viktig 

aspekt för bankens överlevnad inom sektorn. Kunderna är bankens viktigaste 

immateriella tillgång och det är därför viktigt att bevara och vårda långvariga och 

värdefulla relationer gentemot sina kunder.  

 

Relationsmarknadsföring medför ett samarbete och medskapande av värde med kunden i 

fokus istället för en mot en större mängd människor beskriver Gummesson (2002). 

Genom att rikta marknadsföring personligt mot kunden kan långvariga relationer skapas 

och detta är lönsamt för både kunden och företaget, i jämförelse med massmarknadsföring 

utan relationer som inte är lika lönsamma. 

 

3.1.2 e-CRM 

Customer Relationship Management (CRM) innebär att bygga upp och bevara 

kundrelationer som kan utvecklas och generera lönsamhet förklarar Kotler, Armstrong 
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och Parment (2013). Vidare beskrivs CRM som ett system för att vara bättre än 

konkurrenterna på att tillfredsställa och leverera kundvärde. Storbacka och Lehtinen 

(2012) menar på att CRM innebär att skapa kundvärde, genom att vårda relationen till 

sina kunder och på så sätt skapa långvariga kundrelationer. Genom att förstå kunden och 

hur denne skapar värde för sig själv genom olika processer, kan företag få en djupare 

förståelse för kunden och på så sätt utveckla relationer som är en förmån för både företag 

och kund.  

 

Electronic Customer Relationship Management (e-CRM) är ett begrepp som Fjermestad 

och Romano (2006) förklarar innebär att nå rätt kunder via internet och skapa värde för 

dem. Genom användning av e-CRM kan företag samla in information om sina kunder, 

deras köp och preferenser. Den insamlade informationen om kunden kan sedan användas 

för att upprätthålla och bevara relationen till sina kunder, eftersom informationen gynnar 

företaget som då kan skräddarsy marknadsföringen till sina kunder (Fjermestad & 

Romano, 2006). Sigala (2011) förklarar vidare att e-CRM går ut på att nå ut till sina 

kunder via internet för att kunna synkronisera kundrelationer över kanaler och olika 

publik runt om i världen. Huvudfokus med e-CRM är att leverera högsta möjliga värde 

till kunder och på så sätt behålla ekonomiskt lönsamma kundrelationer (Sigala, 2011).  

 

Genom att arbeta med e-CRM kan företag få mer insikt i sina kunder och på så sätt bevara 

relationer till dem menar Gummesson (2008). Det traditionella mötet på en bank, mellan 

personal och kund, är enligt Gummesson (2008) high-touch i och med att det är ett fysiskt 

och personligt möte som sker och en relation existerar. Skiftet som pågår i detta nu är att 

tjänsten har blivit mer high-tech. Nu kan kunder sköta sina banktjänster själv på internet. 

När bankärenden flyttas från fysiska möten till en mobiltelefon eller dator, menar 

Gummesson (2008) att banker inte får samma grad av personlig relation till sina kunder. 

Durkin och Howcroft (2003) belyser vikten av att internet har potential att göra stora 

tekniska intryck för banker, i och med att relationsmarknadsföring kan användas så flitigt 

inom banksektorn samt är ett sådant effektivt verktyg.  

 

Det är betydelsefullt med utvecklad teknologi i banksektorn menar Durkin och Howcroft 

(2003) samtidigt efterfrågar kunder förtroende och trygghet samt ett personligt möte på 

en fysisk plats. Genom att informera och utbilda kunderna samt ge individuell 

information och personliga meddelanden kan kundnöjdheten höjas. Vidare menar Dalir 
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et al. (2017) att banken kan ha nytta av e-CRM på grund av flera anledningar, bland annat 

kan banker åstadkomma personliga relationer med kunder genom användning av 

kundkonton, informationsteknik, kommunikation, hantering av kunder och 

datautvärdering. Med hjälp av denna information, som fås fram genom exempelvis 

kundundersökningar, kan banker observera beteendet hos kunder vilket leder till att 

värdefulla och lojala kunder kan uppmärksammas och sedan kan banker fokusera på dessa 

kunder och relationer till dem. En fördel för kunder som använder bankernas e-CRM kan 

vara att det är en användbar kanal för information, kommunikation och bekvämlighet. 

Studien visar även att kunder upplever en ökad effekt av bland annat lojalitet, 

tillfredsställelse och engagemang, i samband med relationen till sin bank via e-CRM. 

Gummesson (2002) menar att elektroniska system och relationer som skapas över 

internet, fortfarande har en mänsklig påverkan. Det är människor som skapar och sköter 

systemen, men det är internet som förändrar relationen genom e-post, hemsidor, 

kunddatabaser, appar etcetera. 

 

3.2 Mobilens påverkan 

3.2.1 Mobila enheter  

Nu för tiden är det vanligt med smartphones och dessa mobiltelefoner har förändrat 

världen på ett helt nytt sätt. Under de senaste fem åren har användandet av mobiltelefoner 

runt om i världen tredubblats och samhället genomgår en teknisk revolution. Det har gått 

från den första skärmen som var TV, till den andra skärmen som var dator, till att ha 

hamnat i den tredje skärmen, mobiltelefonen (Martin, 2015).   

 

Gummesson (2002) beskriver att tjänster kan vara high-tech och high-touch. En tjänst 

som är high-tech ersätter ofta till stor del den mänskliga medverkan genom sin höga grad 

teknologi. Dock menar författaren att ju mer teknisk en tjänst är, desto mer mänsklig 

kontakt behövs. Detta innebär att high-tech ibland kan ersätta den fysiska mänskliga 

kontakten mellan kund och företag, men samtidigt öka den mänskliga inverkan på 

tjänsten till exempel genom IT-support och telefonkundtjänst. High-touch innebär att det 

är en större del mänsklig kontakt eller interaktion i samband med tjänsten. Enligt Rainie 

och Wellman (2012) tror flertalet människor att den mobila enheten förstör de fysiska 

mötena, men det är snarare tvärtom. Via möjligheten till utökade nätverk och relationer 

är det lättare att kommunicera och planera in de fysiska mötena, än förr i tiden när det var 
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knacka dörr som gällde. Mobiltelefonerna medför även fördelen att efter mötet kunna 

fortsätta vidhålla kontakten tills nästa eventuella fysiska träff sker. 

 

Rainie och Wellman (2012) förklarar att via den mobila enheten kan antalet relationer 

öka. Förr i tiden integrerade människor med grannskapet, men med mobilen, kan 

människor nå ut till hela världen. Människor har idag stora nätverk med olika relationer, 

där alla relationer ser olika ut. Eftersom det numera är enklare för kunder att skapa 

relationer hos flera olika aktörer, är det enligt Angelakopoulos och Mihiotis (2011) viktigt 

att företag förstår att mobila tjänster är ett konkurrensmedel för att inte förlora sina kunder 

till andra aktörer. Yousafzai, Pallister och Foxall (2007) tar upp betydelsen av att skapa 

tillit och värde för att bygga en stark kundrelation, där Köksal och Dema (2014) lyfter 

vikten av att skapa tillit framför allt i och med kundens osäkerhet kring de ökade risker 

och bedrägerier internet medför inom banksektorn.  

 

3.2.2 Mobila kunden 

Mobila konsumenter är befriade från datorer och kan istället via deras mobiltelefoner vara 

online samt integrera med vem de vill, var de vill. Att samhället har flyttats till en mer 

mobil värld beror inte endast på den utvecklade teknologin, utan även på en 

beteendemässig förändring. Nuförtiden används inte mobiltelefonen endast till samtal, 

utan en hel del mer aktivitet förekommer. Idag utförs aktiviteter som att kolla 

väderprognoser, besvara mejl, skicka meddelanden och foton, spela spel, läsa 

kundrecensioner, ladda ner appar med mera (Martin 2015).  

 

Li och Bernhoff (2011) talar om Groundswell, en ny tidsperiod som samhället befinner 

sig i tack vare människorna, teknologin och ekonomi. Via nutidens teknologi och internet, 

kan människor lättare integrera med andra privatpersoner samt företag över olika kanaler. 

Företag måste anpassa sig till detta och finnas tillgängliga för sina kunder över internet. 

Maduku (2017) beskriver mobiltelefonen som den mest allmänt förekommande enheten 

idag. De nya tjänster som banker tillhandahåller för sina kunder är utvecklade och ger 

kunden omedelbar och bekväm service vid utförandet av tjänster. Vidare menar Martin 

(2015) att den mobila världen flyttar över kontrollen om information från företagen till 

att det numera är kunderna som sitter på en stor mängd kontroll över vilken information 

de tar till sig. Det är inte längre företagen som är kundens primära källa, utan kunderna 
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interagerar idag mer med varandra för att få information om hur andra kunder upplever 

en tjänst eller produkt.  

 

Omarini (2017) menar att det inte bara är teknologin som förändrats inom banksektorn i 

och med digitaliseringen. Kunderna har förändrats till att bli mer kunniga inom teknologi 

och de vet vad de kan förvänta sig av sin bank. Detta har lett till att konsumentbeteendet 

har förändrats och kunderna efterfrågar att bankerna ändrar sina tillvägagångssätt för att 

kunna tillmötesgå kundernas nya förväntningar och önskemål. Vidare beskriver Omarini 

(2017) att banker behöver gå framåt i sin teknologiska företagsutveckling för att alltid 

ligga i framkant för att kunna leverera det som kunderna önskar sig.  

 

Internet har medfört att kommunikationen mellan två parter kan bli mer personlig. Förr 

behövde företagen nå ut med samma marknadsföring och information till en bred publik, 

medan de nu kan anpassa rätt information till rätt kund (Rainie & Wellman, 2012). Varje 

individ lever i sin egna mobila värld, där varje värld är unik. Alla individer använder sin 

mobiltelefon på olika sätt via olika kanaler. Den mobila kunden skapar förutsättningar för 

företag att lättare kunna integrera med sina kunder på ett personligt plan, men det gäller 

att företagen är medvetna om vad deras kund efterfrågar (Martin, 2015). Vidare förklarar 

Rainie och Wellman (2012) att den mobila revolutionen har skapat en förändring där 

relationer idag kan bli mer individanpassade. I och med denna förändring skapas 

möjligheter för individer att vara mer flexibla och självständiga. 

 

3.3 Tjänstemarknadsföring 

3.3.1 Tjänsteerbjudandet 

Grönroos (2015) förklarar att det grundläggande tjänstepaketet innehåller kärntjänster, 

möjliggörande tjänster och värdehöjande tjänster. Kärntjänsten utgör anledningen till att 

företaget fyller en funktion på marknaden och möjliggörande tjänster krävs för att 

kärntjänsten ska kunna användas. Den tredje sortens tjänst som är värdehöjande tjänster, 

innebär att en ny funktion uppfylls. De värdehöjande tjänsterna syftar inte till att 

underlätta kärntjänsten, utan används till att öka värdet på tjänsten samt särskilja sig från 

konkurrenternas tjänster.  

 

Vidare nämner Grönroos (2015) att företag behöver förstå skillnaden mellan 

möjliggörande tjänster och värdehöjande tjänster. Båda ska användas som 
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konkurrensmedel, men de möjliggörande tjänsterna är obligatoriska medan de 

värdehöjande tjänsterna endast kan användas som konkurrensmedel. Zineldin (2012) tar 

upp vikten av att företag behöver ha en stark position på marknaden. När nya teknologiska 

innovationer uppkommer, behöver företagen utveckla sina tjänster. För att vara en stark 

aktör på marknaden, kan övriga konkurrensfördelar för ett företag vara att skapa relationer 

med andra high-tech företag där företagen kan ta nytta av varandra.  

 

Det grundläggande tjänstepaketet innebär vad kunden får av företag och vidare kan det 

vara gynnsamt för företag att ha kunskap om hur processen upplevs av deras kunder. För 

att förstå detta, talar Grönroos (2015) vidare om det utvidgade tjänsteerbjudandet. Det 

utvidgade tjänsteerbjudandet innebär att företag har en större förståelse för sina kunder 

och på så sätt kan utveckla och anpassa tjänsteerbjudandet efter kundernas krav och 

behov. Schmitt (2003) lyfter vikten av att förstå sina kunder på grund av att de är ett 

företags mest värdefulla tillgång. Utan kunder kan ett företag inte existera och företag 

kan endast utvecklas om de lyckas bevara sina nuvarande kunder samt generera nya.  

 

Ur ett företagsperspektiv finns det tre punkter som är utmärkande för det utvidgade 

tjänsteerbjudandet och dess modell. Det första steget är tjänstens tillgänglighet, det andra 

steget är interaktion och det tredje steget är kundens medverkan. Kombinationen av dessa 

tre punkter tillsammans med det grundläggande tjänsteerbjudandet skapar det utvidgade 

tjänsteerbjudandet, figur 3 (Grönroos, 2015).  

 

 

Figur 3. Det utvidgade tjänsteerbjudandet. (Källa: Grönroos, 2015 s.191) 
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Tjänstens tillgänglighet innebär enligt Grönroos (2015) bland annat hur tillgänglig 

personal företaget har, öppettider, geografisk placering av kontor, kontorets utrustning 

samt vilken informationsteknik företaget tillhandahåller som gör det möjligt för kunderna 

att interagera med företaget och nå dem och använda tjänsten.  

 

Interaktion innebär hur kommunikation och interaktion mellan kund och företag går till. 

Detta beror på hur de anställda beter sig, exempelvis vad de gör och vad de säger samt 

hur de gör det och hur de säger saker till kunden. Även interaktion med olika tekniska 

och fysiska system, till exempel datorer, kösystem, väntrum, internetsystem, hemsida, 

mötesbokning etcetera (Grönroos, 2015). 

 

Kundens medverkan betyder att kundens är medproducent av tjänsten tillika 

medproducent av värdet. Eftersom kunden själv är med och producerar tjänsten kan 

kunden själv välja hur involverad den vill vara och på så sätt styra över hur tjänstens 

kvalitet och värde ska bli. Självbetjäning innebär att kunden själv kan anpassa tjänstens 

utfall genom att anta en mer aktiv roll i produktionen av tjänsten (Grönroos, 2015).  

 

Tjänstekonceptet, som även kan ses som ett paraplybegrepp, har en betydande roll för 

att kunna leda vägen för de olika delarna i det utvidgade tjänsteerbjudandet. 

Tjänstekonceptet fungerar genom att ge orientering i vilka olika kärntjänster, 

möjliggörande tjänster och värdehöjande tjänster ska tillämpas. Detta medför att det 

grundläggande tjänstepaketet kan bli åtkomligt och vidare kan interaktion bli mer 

omfattande samt kunden kan bli medveten om hur den ska medverka i produktionen av 

tjänsten (Grönroos, 2015).  

 

3.3.2 Kundens medverkan  

Kundens roll och medverkande i tjänster beskriver Wilson et al. (2016) som oundviklig, 

eftersom tjänster produceras samtidigt som de konsumeras. I och med att kunden är en 

aktör i skapandet av tjänsten kan de då bidra till och kontrollera hur deras eget värde av 

tjänsten skapas. 

 

Co-creation of value betyder medskapande av värde genom att kunden är aktivt 

medverkande i skapandet av värdet och är idag ett konkurrenskraftigt samt nödvändigt 

verktyg för marknadsförare menar Mainardes, Teixeira och Romano (2017). Anledningen 
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till detta är enligt författarna att processen förändrats, i och med det förr var mer fokus på 

att ett företag levererar en produkt och ett färdigt värde till kunden. Till skillnad mot idag 

där fokus istället är på att skapa möjligheter och långvariga kundrelationer, genom 

samverkan med kunden. Payne, Storbacka och Frow (2008) menar att co-creation är en 

möjlighet för företag att kunna utbilda sina kunder till ett co-creation beteende. Genom 

ett nytt sätt att se på kundens medverkande roll i värdeskapandet kan kunden bli ännu mer 

involverad i tjänsten och på så sätt skapa värde genom interaktion med företaget.  

 

Co-creation inom banksektorn beskrivs av Mainardes, Teixeira och Romano (2017) som 

ett växande och nödvändigt verktyg för företag att använda sig av för att skapa goda 

relationer till sina kunder. Teorier om marknadsföring inom banksektorn visar att kunder 

fortfarande är passiva, men genom användning av co-creation flyttas fokus från relationen 

mellan företag och kund, till att istället handla om kunden och dennes delaktighet i 

värdeskapandet som erbjuds av banken.  

 

Kunder kan idag göra många av sina bankärenden själva, vilket bankerna även uppmanar 

kunderna till att göra. Bankerna vill att kunderna ska använda bankomater, datorer och 

internet för att sköta sina rutinmässiga bankärenden, till exempel ta ut kontanter, betala 

räkningar och göra överföringar. Detta leder till att både bankkunder samt personal kan 

spara tid och resurser (Grönroos, 2015). Banker uppmuntrar sina kunder att vara delaktiga 

i sin privatekonomi genom självbetjäning av banktjänster. Kunderna behöver bli 

motiverade till att själva vara en del av processen och se fördelarna av att kunna utföra 

många tjänster själva (Mainardes, Teixeira & Romano, 2017). Omar et al. (2011) tar upp 

osäkerheten flertalet kunder besitter kring användandet av banktjänster online och menar 

på att kunderna är skeptiska mot säkerheten och riskerna kring internetanvändningen. 

Denna osäkerhet drar ner kundernas nöjdhet och bankerna behöver arbeta för att 

motbevisa detta. Nyckeln till framgång för bankerna kan vara att informera sina kunder.   

 

Aldas-Manzano et al. (2011) beskriver att banktjänster på internet gör det enklare för 

kunderna att jämföra tjänster och produkter mellan olika banker. Detta leder till att det 

blir allt viktigare för banker att skapa och bevara långvariga och lojala kunder. Kundernas 

lojalitet kan även kopplas samman till den upplevda risken och förtroendet kunden har 

gentemot banken. Studien av Aldas-Manzano et al. (2011) visar att nöjda bankkunder i 
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större utsträckning rekommenderar banken till någon, till exempel vän eller 

familjemedlem.  

 

3.3.3 Värdeskapande 

 

 

Figur 4. Tjänstemarknadsföringstriangeln (Källa: Grönroos, 2015 s. 63) 

 

Tjänstemarknadsföringstriangeln av Grönroos (2015, figur 4) beskriver sambandet 

mellan kund och företag samt värdestödjande resurser. Skillnaden mellan 

produktmarknadsföring och tjänstemarknadsföring är att tjänstemarknadsföring inte 

innehåller en färdig produkt. I och med att kunden är medverkande under tiden som 

tjänster produceras och konsumeras kan endast ett tjänstekoncept skapas i förväg, till 

skillnad mot produktmarknadsföring där det finns en färdig produkt att leverera till 

kunden. Genom resurser kan tjänsten förberedas och på så sätt vara praktiskt taget färdig 

att konsumeras av kunden. Kundens upplevda värde skapas av att företag är medvetna 

om kundernas behov och på så sätt kan de förbereda resurser som är kundinriktade och i 

relation med de uppoffringar kunden gör skapas kundens upplevda värde för en tjänst 

(Grönroos, 2015).  

 

Värde kan enligt Grönroos (2015) delas upp i två kategorier, kärnvärde och mervärde. 

Kärnvärdet är det värde som kunden förväntar sig att få ut av tjänsten, medan mervärde 

skapas när tillägg tillkommer som kunden inte hade förväntat sig. Mervärdet kan vara 

antingen positivt, alternativt kan det leda till negativ värdeförstörare. Negativt mervärde 

kan exempelvis uppstå till följd av komplicerade system, krånglig teknik, inkompetent 

personal eller långa köer. Brun, Durif och Ricard (2014) redogör för den betydande roll 
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värde har inom relationsmarknadsföring. När kunder upplever ett ökat värde, höjs deras 

nöjdhet överlag. Vidare presenteras att experter inom banksektorn kopplar samman 

begreppen värde med kundnöjdhet. Bankkunder kan uppleva värde genom exempelvis 

visuell support, verktyg genom interaktiv teknik och god översikt över sina banktjänster. 

 

Gummesson (2002) beskriver det traditionella värdeskapandet som att leverantörer 

skapar värde för kunderna. Relationsmarknadsföring har förändrat denna syn på värde 

och numera skapas värde i samverkan i form av nätverk och relationer. För en kund 

skapas värde traditionellt när varan är levererad och färdig att användas, men inom 

relationsmarknadsföring skapas värde samtidigt som kunden konsumerar en tjänst eller 

produkt. Ström, Vendel och Bredican (2014) menar på att kundens upplevda värde är 

kundens uppoffringar kombinerat med värdet kunden upplever av en produkt eller tjänst. 

Det finns skillnader i hur kundens tidigare erfarenhet av produkten är. Vidare beskrivs att 

det upplevda värdet hos en kund påverkar hur kunden agerar gentemot och använder 

mobila tjänster.   

 

Konkurrenskraften i banksektorn gör att banker behöver agera snabbt och anpassa sig till 

den nya tekniken som uppkommer på marknaden. Detta leder till att kunder förväntar sig 

att deras bank har det senaste och nyaste att leverera till kunden. Konkurrensen gentemot 

andra banker ökar i och med detta, då andra banker följer efter och också vill erbjuda 

samma erbjudande till samma pris. Därför anser författarna att co-creation är det bäst 

lämpade verktyget för att kunna behålla kunder, genom att kunder får vara delaktiga i 

värdeskapandet vilket leder till att starkare lojalitet skapas (Mainardes, Teixeira & 

Romano, 2017).  

 

Det är inte bara teknologin som måste ligga i framkant för att värde och lojalitet ska 

skapas menar Abbas och Hafeez (2017). Personalen i frontlinjen, de som möter kunder, 

bör också vara kunniga i hur kunder ska bemötas och vad som förväntas av personalen. 

Kunnig personal ökar servicekvaliteten och deras attityd gentemot kunder är en 

betydande faktor för hur nöjda kunderna är. Studien utförd av Abbas och Hafeez (2017) 

drar slutsatsen att ju mer positiv och hjälpfull personalen är, desto mer värde kommer 

kunden uppleva vilket leder till kundnöjdhet. Vu och Huan (2016) beskriver att inom 

banksektorn där kundmötet är det mest essentiella i branschen, är det viktigt att uppnå 

kundnöjdhet i och med att det blir gynnsamt för banken. För att få reda på hur nöjd kunden 
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är, är det viktigt att ta reda på hur kunden upplever servicekvaliteten. Kundnöjdhet kan 

beskrivas som kundens förväntningar kontra det som kunden faktiskt upplevde i och med 

tjänsten. 

 

3.4 Konceptuell referensram  

Den konceptuella referensramen (figur 5) visar de begrepp och teorier som valdes till 

studiens teoretiska referensram och litteraturöversikt. De olika rubriker, med tillhörande 

underrubriker, har alla relevanta kopplingar till de frågor som ställdes vid våra intervjuer, 

för att sedan kunna kopplas mellan teori och empiri i analyskapitlet. Modellen börjar med 

relationsmarknadsföring vilket är huvudgrenen i vår studie. För att sedan mynna ut till 

banksektorn samt våra valda rubriker, vilka är kundrelationer, mobilens påverkan och 

tjänstemarknadsföring. Underrubriker som valts är relationsmarknadsföring, Electronic 

Customer Relationship Management (e-CRM), mobila enheter, mobila kunden, 

tjänsteerbjudandet, kundens medverkan och värdeskapande.  

 

 

 

Figur 5. Egen modell över studiens konceptuella referensram.  
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4 Empiriskt resultat  

I detta kapitel får läsaren inblick i de fyra respondenter som varit till hjälp för att kunna 

skapa en empirisk grund i uppsatsen. Sedan följer presentation av det empiriska 

materialet som framkommit under kvalitativa intervjuer.  

 

4.1 Presentation av respondenter  

Mathias Stockman. Biträdande kontorschef, Swedbank Kalmar.  

Personlig intervju. 2018-04-13. 

 

Markus Hagström. Privatmarknadschef, SEB Kalmar.  

Personlig intervju. 2018-04-19. 

 

Johan Lorentzon. Kontorschef, Handelsbanken Kalmar.  

Personlig intervju. 2018-04-24. 

 

Marcus Lukk. Kontorschef, Nordea Kalmar.  

Personlig intervju. 2018-04-25.  

 

4.2 Kundrelationer 

Lorentzon (Handelsbanken) säger att banken idag träffar kunden oftare, men den ökade 

interaktionen sker via internet eller app. Kundmötet på bankkontoren har minskat, men 

när kunden väl kommer in till kontoret så har bankpersonalen en stor chans att ge ett gott 

intryck och erbjuda ”det lilla extra” i form av service. Kunden ska kunna lämna banken 

med en bra känsla och känna att det var en bra upplevelse förklarar Lukk (Nordea). Lukk 

(Nordea) menar även precis som Lorentzon (Handelsbanken) att relationen mellan 

kunderna och banken har förändrats, mer åt det digitala hållet. Kunderna är mer aktiva på 

digitala tjänster och det är på internet eller app en stor del av interaktion med banken sker. 

Dock menar Lukk (Nordea) att en digital relation är en större utmaning för banken, i och 

med att den är lösare än en fysisk relation eftersom kunderna nu kan sköta mer av sin 

ekonomi själv utan att besöka ett bankkontor. Ytterligare en utmaning med den digitala 

relationen som Lukk (Nordea) tror är att lyckas bevara lojala kunder över tid.  
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”Vi tror på att göra skillnad genom att finnas lokalt, där kunden finns. Och att ha 

väldigt duktig personal som hanterar kundens ekonomi och hjälper till och utbilda 

kunden i ekonomiska frågor. Så det är där jag tror på att göra skillnad, framför att ha 

den absolut snyggaste appen.” (Lorentzon, Handelsbanken) 

 

Lorentzon (Handelsbanken) beskriver att banker inte längre har ett övertag i information, 

mycket är transparent nu. Med detta menar han att den mesta information som kunder vill 

veta kan kunderna själva hitta. Samtidigt menar Stockman (Swedbank) på att för att 

bevara sina kunder är det viktigt att banken själva arbetar mycket med att informerar sina 

kunder. Det är viktigt enligt Lukk (Nordea) att banken gör sig förstådda för kunden, det 

vill säga att bankpersonal inte pratar “banknördspråk” utan vanlig svenska som alla kan 

förstå. Eftersom snabbhet, tillgänglighet och enkelhet är så viktigt är det väsentligt att alla 

kunder förstår vad banken pratar om. Stockman (Swedbank) beskriver förhållandet 

mellan bank och kund som en livslång relation, där banken vill vara med och hjälpa till i 

livets alla skeden. Omtanke och kundnöjdhet är två viktiga faktorer i en kundrelation 

menar Stockman (Swedbank).  

 

Det viktiga i en kundrelation är att skapa nöjda kunder och leverera vad de efterfrågar 

(Hagström, SEB; Stockman, Swedbank; Lorentzon, Handelsbanken; Lukk, Nordea). 

Hagström (SEB) och Stockman (Swedbank) beskriver att de vill att kunderna ska känna 

en tacksamhet gentemot banken och visa kunderna omtanke, till exempel genom att 

banken ringer upp kunder och informerar om hur det ligger till med deras ekonomi. Lukk 

(Nordea) och Hagström (SEB) beskriver att för att bevara bankens kundrelationer måste 

banken vara proaktiva gentemot kunden och informera kunden om sådant de inte alltid 

tänker på själva. Lukk (Nordea) menar på att kundupplevelsen kan bli bättre om banken 

tar initiativ till samtal och möten. Det digitala kan vara utmanande för banken när 

relationer ska skapas och bevaras, men Lukk (Nordea) menar att Nordea jobbar med att 

knyta kunderna närmare banken och bevara en del av de fysiska mötena, för att kunna 

bevara kundrelationerna. Ytterligare en viktig del i relationen som Stockman (Swedbank) 

lyfter är att lyssna på sina kunder och ta till sig den informationen de får in genom 

kundundersökningar. Kundundersökningar är till för att förbättra oss utifrån kundernas 

önskemål, så att kunderna sedan kan bli nöjda, vilket även Lukk (Nordea) bekräftar. 
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Det viktiga är däremot inte att endast skapa en god relation, utan att skapa långsiktiga 

kundrelationer (Hagström, SEB; Stockman, Swedbank; Lorentzon, Handelsbanken; 

Lukk, Nordea). Fokus är inte att genomföra korta och snabba affärer, utan bygga långa 

relationer som varar livet ut förklarar Lorentzon (Handelsbanken). I denna relationen, 

menar Lorentzon (Handelsbanken) även på att förtroende är viktigt. Genom att kunderna 

har förtroende för banken och vise versa, kan båda parter känna sig trygga i relationen. 

Även tillgänglighet samt enkelhet, både fysiskt och digitalt, är viktiga faktorer för nöjda 

kunder och långsiktiga relationer.  

 

Stockman (Swedbank) förklarar att det finns idag många olika aktörer på marknaden som 

erbjuder liknande tjänster och det är inte ovanligt att kunder vänder sig till flera aktörer. 

Hagström (SEB) tar upp att ett slags hot som uppkommit på marknaden de senaste åren 

är nätbanker som startas både internationellt och i Sverige. Dessa kan ses som 

konkurrenter mot de traditionella universalbankerna. Dock ser Hagström (SEB) fördelen 

i att nätbanker inte har fysiska kontor som kunderna kan besöka och få rådgivning på. För 

med hjälp av ett fysiskt kontor kan banker skapa en starkare relation till sina kunder, 

vilket universalbankerna gjort i och med att de startade som 100 procent analoga med 

endast fysiska kontor. De nya nätbaserade bankerna har istället etablerat sig som 100 

procent digitala.  

 

Hagström (SEB) beskriver att de (universalbankerna) skurit ner på den fysiska kontakten 

med kunder på grund av alla digitala tjänster som finns, men (Hagström, SEB; Stockman, 

Swedbank; Lorentzon, Handelsbanken; Lukk, Nordea) tar alla upp vikten av att 

fortfarande ha kvar fysiska kontor för de kunder som vill och behöver rådgivning. 

Hagström (SEB) förklarar vidare att det är viktigt att skapa en välkomnande miljö i 

kontoren vid de fysiska mötena som är tilltalande och att kunderna känner att de vill ha 

en relation till banken. Det handlar inte om att erbjuda bäst pris eller att vara billigast, 

poängterar Hagström (SEB), det handlar om att kunna ha goda kundrelationer samt 

inbringa trygghet hos kunderna.  

 

“Och då pratar jag inte bara om relationen till personen, utan då pratar jag om 

relationen till varumärket. Och då kommer vi åter tillbaka till alla de här olika 

kontaktvägarna. För relationen sitter i allt. Den sitter i trovärdigheten, i hur vi jobbar 

med hållbarhet till exempel.” (Hagström, SEB) 
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4.3 Mobilens påverkan 

Alla respondenter menar att digitaliseringen har påverkat banksektor, både positivt och 

negativt (Hagström, SEB; Stockman, Swedbank; Lorentzon, Handelsbanken; Lukk, 

Nordea). Hagström (SEB) förklarar att digitaliseringen har gjort en stor transformation 

kring var och hur banker finns geografiskt samt vad bankerna personellt erbjuder på 

kontoren. Stockman (Swedbank) beskriver att digitaliseringen har påverkat banksektorn 

genom att det bland annat är snabbare och enklare affärer nu. Vidare menar Stockman 

(Swedbank) att det är positivt med digitaliseringen och att det underlättar för kunderna då 

de till exempel kan betala räkningar hemma utan att behöva gå in till banken. Snabbheten 

till beslut har också förändrats, allting går snabbare när det görs digitalt. Lorentzon 

(Handelsbanken) menar att eftersom kunderna kan göra en stor del av sina bankärenden 

själva har små-transaktionerna minskat, vilket innebär tidsbesparing för bankpersonal 

men även för kunder. Stockman (Swedbank) talar dock om att det inte endast är 

bankärenden som ökat i och med mobiltelefonen, utan kunder använder idag 

mobiltelefonerna till att utföra alla möjliga aktiviteter. Mobiltelefonen har blivit ett 

verktyg som tar över otroligt mycket i vår vardag.  

 

Hagström (SEB) menar att digitaliseringen har påverkat sektorn sedan en lång tid tillbaka 

och kommer påverka lång tid framåt också. Hagström (SEB) menar dock på att det inte 

var kundernas önskemål som har påverkat utan mer en slags rationaliseringskaraktär, en 

nödvändig förändring för att effektivisera banktjänsterna. Detta innebär att nya lösningar 

som exempelvis att kunna betala räkningar hemifrån, togs till stor del emot positivt av 

kunder men banken mottog även en del klagomål när det var nytt. 

 

Lukk (Nordea) berättar att den största digitala kommunikationen med deras kunder sker 

via mobilappen och i snitt loggar deras kunder in i appen minst en gång per dag. Hagström 

(SEB) förklarar att när de lanserade mobilappen fick den enorma inloggningar till skillnad 

mot internetbanken. När appen lanserades var det cirka ungefär en miljon inloggningar i 

månaden, till att samma månad året därefter ökat till cirka tretton miljoner, vilket bevisar 

att det är viktigt att lägga resurser på appen och utveckla den. Lukk (Nordea) beskriver 

att kunderna hjälps av de nya tjänsterna som digitaliseringen medfört och att kunderna 

numera är mer aktiva. Kunderna är även mer pålästa om ekonomin idag vilket underlättar 

för banken när kunderna kommer in och vill ha rådgivning.  
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Trots att kunderna kan göra mycket själva genom internetbank, telefonbank och app 

menar (Hagström, SEB; Stockman, Swedbank; Lorentzon, Handelsbanken; Lukk, 

Nordea) att det finns en del saker som en kund däremot inte vill göra digitalt och då måste 

banken kunna tillhandahålla en fysisk mötesplats med kunnig personal. Det kommer alltid 

finnas behov av den personliga kontakten säger Stockman (Swedbank). Hagström (SEB) 

menar på att en bank är en absolut nödvändig del av att ett samhälle ska fungera. På 

samma gång är det viktigt att banken “sköter sig” och levererar konkurrenskraftiga och 

hållbara produkter samt tjänster. Med hjälp av detta blir bankerna betrodda och på så sätt 

skapas nöjda kunder och det är det banker vill ha.  

 

”Väldigt mycket blir digitalt och det blir väldigt bra och det underlättar väldigt mycket, 

men det ersätter inte det gamla när det behövs, det är ett komplement” (Hagström, 

SEB) 

 

Att skapa en bra kundupplevelse för kunden säger Lorentzon (Handelsbanken) är ett av 

deras mål. Genom exempelvis samarbeten mellan andra företag och banken, kan bankens 

app utvecklas och få fler funktioner och göra det enklare för kunden att hålla koll på sin 

privatekonomi. Lorentzon (Handelsbanken) beskriver att detta är något som 

Handelsbanken ständigt jobbar med, för att kunna skapa så stor kundnöjdhet som möjligt. 

Lukk (Nordea) beskriver samma sak och menar på att Nordea ständigt jobbar med att 

utveckla sin app samt på så sätt få större interaktion med kunderna som ska leda till 

kundnöjdhet. Precis som Lorentzon (Handelsbanken) tror Lukk (Nordea) att det inom en 

snar framtid kommer bli aktuellt med samarbeten mellan bank och andra företag, 

exempelvis tjänster som tillhandahåller en budgetöversikt eller rabatterade erbjudanden. 

Hagström (SEB) menar på att kunder ser banken som en hygienfaktor, att det ska fungera 

felfritt och det blir ett irritationsmoment om det inte fungerar men ingen extra 

tillfredsställelse när det fungerar som det ska. Lorentzon (Handelsbanken) menar att 

kunden förväntar sig att bankpersonalen ska vara påläst och kan ge rätt information, 

samtidigt som dagens mobila kund själv är mer påläst och kunnig beskriver både 

Lorentzon (Handelsbanken) och Lukk (Nordea). Stockman (Swedbank) menar att om 

bankens rådgivare är kunniga och trygga med de digitala tjänsterna, kan det inbringa 

trygghet hos kunderna också. Digitalisering kan förenkla mycket för kunderna, genom att 

de inte behöver besöka ett bankkontor varje gång någonting ska utföras eller ses över i 
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deras privatekonomi. Hagström (SEB) beskriver att det har blivit bättre för alla, men alla 

har kanske inte uppskattat resan. 

 

”Det är klart att det är så, så är det ju med all evolution, att utveckling gör ju ont, 

förändring gör ont” (Hagström, SEB) 

 

Kunder förväntar sig att bankerna är trovärdiga, snabba, enkla, tillgängliga och att allting 

fungerar (Hagström, SEB; Stockman, Swedbank; Lorentzon, Handelsbanken; Lukk, 

Nordea). Hagström (SEB) menar även att kunderna önskar säkerhet samt att banken 

levererar högt förtroende och trygghet tillsammans med säkerhet. Att allting är lätt att 

förstå och enkelt att utföra bedriver Lorentzon (Handelsbanken) som ett önskemål från 

kunderna. Lukk (Nordea) menar även på att en förväntansbild på banken är att de är 

smidiga och kommer med nyheter i till exempel appen. Vidare beskriver Lukk (Nordea) 

att timingen i förhållande till samhällsutvecklingen är grundläggande, med det menas att 

digitaliseringen av banksektorn kom i rätt tid gentemot det som kunderna känner behov 

av.  

 

Bankernas förväntningar på den mobila kunden är att kunderna ska vara nöjda och känna 

att de upplever värde (Lorentzon, Handelsbanken; Lukk, Nordea). Lukk (Nordea) menar 

att genom att kunder ger feedback och återkoppling kan banken förbättra sina tjänster 

efter kundernas önskemål och på så sätt bidra med värde till kunden.  

 

Genom kundpanel och kundundersökningar från kunder får banken reda på hur kunder 

upplever dem och vad kunderna tycker kan förbättras eller förändras i appen (Lukk, 

Nordea; Stockman, Swedbank). Stockman (Swedbank) beskriver att Swedbank satsar på 

att hålla ett starkt koncept, att guida kunderna och att kunna ge de bra erbjudanden. Detta 

med anledning av att kunderna ska trivas hos banken och känna omtanke från banken. 

Vidare beskriver Lorentzon (Handelsbanken) att de alltid strävar efter att utveckla sin app 

och hemsida, för att göra det mer användarvänligt för kunderna. Kunderna ska enkelt 

förstå hur de ska gå tillväga på app eller hemsida och då kunna utföra en stor del av sina 

banktjänster själv. Stockman (Swedbank) menar att de vill kunna erbjuda en helhet till 

kunderna samt att de ska känna trygghet och omtanke vid kontakt med banken. Personal 

i frontlinjen beskriver Stockman (Swedbank) som essentiell inom banksektorn trots de 

ökade digitala tjänsterna. En kundvärd på ett bankkontor kan exempelvis hjälpa kunderna 
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utföra tjänster, eller guida kunder till att kunna utföra tjänster själva på en kunddator 

stationerad på bankkontoret. Stockman (Swedbank) menar att genom att låta kunderna 

testa själva, med assistans från en kundvärd, lär de sig förhoppningsvis hur de sedan kan 

utföra tjänsten hemma istället för att besöka ett kontor. Stockman (Swedbank) poängterar 

dock att det alltid kommer finnas behov av fysisk kontakt och då finns banken där för 

kunderna.   

 

4.4 Tjänstemarknadsföring 

Lorentzon (Handelsbanken) beskriver att kundernas synpunkter är viktiga för banken och 

genom dessa kan banken utvecklas och ta sig framåt. Genom att utföra kvalitetsindex 

samt på deras internetsupport får banken reda på vad kunderna tycker och tänker om 

banken. Stockman (Swedbank) menar på att man aldrig är bättre än sin föregående dag. 

Med detta menas att personalen alltid kan bli bättre och det är något banken kämpar med 

genom att sträva framåt i sin utveckling. Det är viktigt för banken att ta in information 

och synpunkter från kunder för att kunna förbättra sin verksamhet förklarar Stockman 

(Swedbank), Lukk (Nordea) instämmer och menar att kundens roll och synpunkter är 

avgörande för utvecklingen. Nordea jobbar med kundpanel, som är en grupp människor i 

olika ålder, ursprung, kön, utbildningsnivå med mera för att kunna få en variation i 

testpersonerna. Hagström (SEB) poängterar likaså vikten av kundernas synpunkter, att 

kunderna får testa bland annat nya versioner av deras app eller att kunderna blir bjudna 

på event hos banken. Det gäller att arbeta utifrån och in, det vill säga att kunderna får ge 

sina synpunkter som banken sedan tar till sig. Stockman (Swedbank) lyfter även att 

kundsynpunkter kan vara både nationella eller lokala för företaget. De nationella 

synpunkterna kan inte det enskilda Kalmarkontoret göra så mycket åt alltid, men när det 

rör synpunkter kring just kontoret i Kalmar kan de direkt agera. Lokala kundsynpunkter 

kan vara allt från att kunderna upplever det stökigt i lokalen, för få sittplatser i väntsalen, 

att något bemött de otrevligt med mera.  

 

Kunderna kan idag göra allt mer av sina banktjänster själva, antingen på internetbanken 

eller på bankens app, detta medför en viss osäkerhet menar Stockman (Swedbank). 

Genom att generera trygghet, säkerhet och förtroende, samtidigt som banken informerar 

kunderna, kan förtroende skapas och kunderna kan förhoppningsvis då känna en trygghet 

i att utföra en del av sina banktjänster själv utan att behöva gå in på ett bankkontor 

(Stockman Swedbank). Lorentzon (Handelsbanken) menar att kunderna tycker det är 
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bekvämt att kunna utföra sina banktjänster själv. Dock finns alltid rädslan och ovissheten 

inför internet samt risken för att bli kapad eller “skimmad” (kontokortsbedrägeri), men 

de flesta kunderna upplever flexibiliteten som positiv. Lukk (Nordea) menar likaså att 

kunderna mottagit de digitala tjänsterna positivt och upplever att kunderna tycker det är 

bekvämt och flexibelt med att exempelvis kunna ha ett möte med sin bankrådgivare över 

Skype istället för att behöva ta ledigt från jobb och åka till ett bankkontor. Dock beskriver 

Lukk (Nordea) och Stockman (Swedbank) att en del kunder fortfarande innehar en 

osäkerhet gentemot internet och vill inte göra banktjänster på internet. Stockman 

(Swedbank) nämner att en del kunder hellre väntar i tre veckor på att få ett personligt 

möte med en bankrådgivare än att utföra tjänsten hemma och detta måste banken 

respektera och tillmötesgå dessa kunder på ett kontor.  

 

Gränsen för självbetjäning och behovet av att besöka ett bankkontor och få hjälp av en 

rådgivare går i många fall vid hur komplext (stort) ett ärende är (Lorentzon, 

Handelsbanken; Lukk, Nordea). Lorentzon (Handelsbanken) menar att vid stora ärenden 

som till exempel köp av bostad och placering av stora summor pengar, vill kunderna oftast 

träffas på kontoret och gå igenom allting som hör till köpet eller placeringen. Lukk 

(Nordea) betonar vikten av att kunden ska känna sig trygg, samt att ett fysiskt möte mellan 

kund och bankrådgivare kan en ömsesidig trygghet skapas. Stockman (Swedbank) 

beskriver att mycket ligger i bankens rådgivare, hur de informerar kunderna samt hur de 

får kunderna att våga utmana sig själva att till exempel prova att utföra tjänster på egen 

hand. Banker är otroligt high-tech menar Hagström (SEB), vilket innebär att de behöver 

ha mycket hög IT-säkerhet i form av brandväggar och personal som dagligen arbetar med 

att garantera trygghet och säkerhet på bankens hemsida, app och deras olika datasystem.  

 

Värde skapas genom nöjda kunder (Hagström, SEB) och genom att vara tillgänglig för 

kunden (Lorentzon, Handelsbanken). Vidare beskriver Lorentzon (Handelsbanken) att de 

skapar värde för kunden när de har en dialog med kunden, på en nivå som kunden 

begriper, samtidigt som de visar omtanke för kunden. Lukk (Nordea) menar att kundens 

bild av banken är viktig samt hur kunderna upplever banken. Är inte kunderna nöjda, 

kvittar det hur duktiga bankrådgivare de har eller hur snygg app de har. Långsiktiga 

kundrelationer och nöjda kunder byggs av bra kundupplevelser menar Lukk (Nordea), 

eftersom bankerna träffar kunderna så pass sällan gäller det att leverera ett värde till 

kunden varje tillfälle de möts eller interagerar. Att vara delaktig i livets alla skeden 
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påpekar Stockman (Swedbank) är en stor del av värdeskapandet för kunden. Det handlar 

om att ha en bra plattform, som är enkel och att leverera bra erbjudanden till kunden.  

 

Med hjälp av utbildade rådgivare, utveckling och tillgänglighet kan mervärde skapas för 

kunden menar Lorentzon (Handelsbanken). Enkelhet, smidighet och tillgänglighet 

påpekar Lukk (Nordea) är viktiga grundstenar för att skapa mervärde för kunden. 

Driftsäkerhet är även viktigt för att kunden skall känna sig trygg och nöjd. Genom 

skräddarsydda erbjudanden efter kundens livssituation kan mervärde skapas för varje 

specifik kund. Hagström (SEB) menar att mervärde skapas för en kund när banken kan 

identifiera ett problem och sedan finna en lösning till problemet, för att kunden ska känna 

sig sedd av banken och känna tillit gentemot banken. Stockman (Swedbank) intygar att 

mervärde kan skapas hos kunden genom att de känner sig sedda. Vidare talar Stockman 

(Swedbank) om att det viktigaste för att skapa värde hos en kund är att visa omtanke och 

mervärdet kan exempelvis skapas via att återkoppla till kunderna efter möten och ställa 

följdfrågor. Ett annat bra alternativt till att skapa mervärde kan vara att ringa oförväntade 

samtal utan ett specifikt samtalsämne på agendan, utan istället bara kolla hur kunden har 

det och om det finns några frågor.  

 

“Så jag tror att bankerna inte riktigt kan vara så “fat and happy” som de varit tidigare 

[...] utan man får springa lite fortare” (Lukk, Nordea) 

 

Lorentzon (Handelsbanken) beskriver det som att identifiera var kunden är i livet samt 

vad kunden är i för ekonomisk situation, för att sedan kunna skräddarsy värde för just en 

specifik kund och dennes behov. Genom tillgänglighet och utveckling ska tjänster kunna 

skräddarsys och på så sätt finnas tillgängliga för kunden oavsett var kunden befinner sig 

i livet eller vilken plattform de använder. Lukk (Nordea) beskriver liksom Lorentzon 

(Handelsbanken) att beroende på livssituation och plats i livet ska olika erbjudanden ges 

till olika kunder, allt för att skräddarsy tjänsten. För det är ju så det är förklarar Stockman 

(Swedbank), att kunna hjälpa till i livets alla skeden hos en kund och både kunna vara 

med samt få vara med genom hela affären. 

 

Vidare beskriver Stockman (Swedbank) att de alltid kan bli bättre på en del saker, 

exempelvis att höra av sig till kunden och lyssna på kundens önskemål. För att kunden 

ska uppleva mervärde behöver banken fråga kunden frågor, för att kunna identifiera 
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behov och leverera så bra tjänst eller erbjudande som möjligt. Hagström (SEB) menar att 

genom att alltid vara tillgängliga och skapa intresse för kunden, kan mervärde skapas för 

kunden. Stockman (Swedbank) berättar att de håller på att utveckla ett CRM-system, som 

snart kommer träda i kraft. Med hjälp av detta CRM-system, som innehåller kunddata, 

kommer de kunna ge kunder mycket mer personliga och skräddarsydda erbjudanden 

eftersom systemet innehar information om kunden.  



  
 

45 

5 Analys och diskussion 
Analyskapitlet omfattar diskussion och analys av det empiriska resultatet kontra den 

teori som valdes ut i teorikapitlet.  

 

5.1 Bankens arbete med kundrelationer 

Grönroos (2015) beskriver att relationsmarknadsföring går ut på att företag bevarar och 

vårdar sina kundrelationer, med förhoppningen att skapa värde för kunderna. Alla 

respondenter håller med om att det primära målet är att skapa långvariga relationer till 

sina kunder och att banken vill vara med i livets alla skeden. Lorentzon (Handelsbanken), 

Lukk (Nordea) menar att bankerna behöver vara proaktiva och höra av sig till kunderna 

som ett steg i att bevara kundrelationerna.  

 

Wilson et al. (2016) beskriver att båda parter ska gynnas av relationen, vilket de gör om 

både banker och kunder engagerar sig för att bevara relationerna. Omtanke och 

kundnöjdhet är två viktiga faktorer i en kundrelation menar Stockman (Swedbank), detta 

säger även Holmlund och Kock (1996) som i en studie beskriver att det ömsesidiga 

utbytet av trygghet och tillit är viktigt i för att kundrelationer ska fungera. Dalir et al. 

(2017) menar också att ha kännedom om sina kunder är essentiellt i en kundrelation och 

viktigt för bankens överlevnad. Exempel på detta är kvalitetsindex, kundundersökningar 

eller kundpanel vilket alla respondenter (Hagström, SEB; Stockman, Swedbank; 

Lorentzon, Handelsbanken; Lukk, Nordea) berättar att de arbetar med för att få ta del av 

kundernas synpunkter, uppskattning och klagomål. Kundernas synpunkter menar 

respondenterna är viktigt för att få veta vad kunderna tycker och vad de förväntar sig av 

banken, samt att det hjälper banken att utvecklas och förstå sina kunder bättre. Genom att 

förbättra bankens tjänster, exempelvis app eller internetbank, efter kundsynpunkter, kan 

kunderna uppleva en större grad av nöjdhet (Fjermestad & Romano 2006; Sigala, 2011).  

 

Idag är kunderna mycket mer pålästa om ekonomi än förut, vilket innebär att när kunderna 

kommer in till banken har de redan en bild av vad de vill ha hjälp med och vad de kan 

förvänta sig av rådgivaren (Hagström, SEB). Samtidigt vill en del kunder absolut inte 

göra vissa tjänster digitalt och då måste banken kunna tillhandahålla en fysisk mötesplats 

och kunnig personal. Durkin och Howcroft (2003) bekräftar det Hagström (SEB) säger 

och beskriver att bankerna kan inbringa trygghet hos kunder genom att ha ett fysiskt 

kontor för de kunder som är osäkra på den digitala utvecklingen och hellre har ett 
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personligt möte med en bankman. Gummesson (2002) intygar också detta att trots det 

elektroniska systemet och all teknologi och framväxten av relationer över internet, är 

behovet av den mänskliga påverkan kvar. Hagström (SEB) förklarar att på grund av alla 

nya digitala tjänster har bankerna behövt skära ner på de fysiska kontoren, men samtliga 

respondenter är medvetna om vikten att fortfarande kunna tillmötesgå kunder fysisk. 

Lukk (Nordea) förklarar att i och med relationen har förändrats skapas en utmaning hur 

bankerna kan skapa och bevara de digitala relationerna. Samtliga respondenter talar 

därför om vikten av att vara medveten om vad sina kunder efterfrågar och leverera det, 

så att kunderna blir nöjda.  

 

Genom olika system, till exempel e-CRM-system och kunddatabaser, kan företag samla 

information om kunder och deras beteende för att sedan kunna skräddarsy personliga 

erbjudanden och marknadsföring, som i sin tur bidrar till att långvariga kundrelationer 

kan bevaras (Storbacka & Lehtinen, 2012; Fjermestad & Romano, 2006). Gummesson 

(2002) förklarar att en viktig del av relationsmarknadsföringen och att skapa dessa 

långvariga relationer är genom att rikta erbjudanden personligt mot kunden samt Wilson 

et al. (2016) intygar detta och menar att det leder till ökad kundnöjdhet. Godson (2009) 

förklarar att målet är att kunna identifiera vart kunden befinner sig och hur lojala de är 

gentemot företaget, för att sedan kunna positionera ut rätt marknadsföring till rätt kund. 

Stockman (Swedbank) beskriver att genom deras kundundersökningar och kundsystem 

får de information om kundernas beteende och på så sätt positionerar de olika erbjudandet 

till olika kunder beroende på var de befinner sig i livet. Genom information om kunder 

och personliga erbjudanden menar Lorentzon (Handelsbanken) att kunderna bygger upp 

ett förtroende för banken vilket leder till att trygghet och tillit. Med hjälp av trygghet, tillit 

och omtanke skapas och bevaras relationer som i sikt blir långvariga eftersom banken 

visar en slags omtanke för sina kunder, till exempel genom att ringa upp kunderna och 

informera om kundens ekonomi (Hagström, SEB). Storbacka och Lehtinen (2012) 

beskriver likaså att genom att vårda sina kundrelationer kan långvariga kundrelationer 

skapas, samtidigt som banken får en förståelse för kunden vilket leder till att både kund 

och företag gynnas.  

 

Stockman (Swedbank) förklarar att det inte är ovanligt kunderna har olika tjänster hos 

olika aktörer, samtidigt som Wilson et al. (2016) trycker på vikten av lojala kunder och 

långvariga kundrelationer för bidragande till företagets lönsamhet. Hagström (SEB) 
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förklarar de nya hoten i och med bland annat nätbankerna. Samtliga respondenter intygar 

att det primära är skapandet av de långa kundrelationerna och att det inte räcker med att 

endast skapa en god kundrelation. Lorentzon (Handelsbanken) berättar att fokus inte ska 

ligga på att genomföra korta och snabba affärer, utan bygga långvariga relationer som 

varar livet ut. För att lyckas med detta, menar Lorentzon (Handelsbanken) på att det är 

viktigt att det råder ömsesidigt förtroende i relationen där båda parter känner en trygghet.  

 

5.2 Digitaliseringens förändrade relationer 

Martin (2015) menar på att samhället gått från skärm till skärm, där det vi nu befinner oss 

i den tredje skärmen vilket är mobiltelefonen. Detta kopplas till det som alla respondenter 

beskriver, att digitalisering och mobiltelefonerna har påverkat banksektorn (Hagström, 

SEB; Stockman, Swedbank; Lorentzon, Handelsbanken; Lukk, Nordea). Martin (2015) 

lyfter även att användningen av mobilen som verktyg har ökat, vilket samtliga 

respondenter bekräftar. Rainie och Wellman (2012) menar att via den mobila enheten kan 

antalet relationer öka och alla relationer ser olika ut. Li och Bernhoff (2011) menar att 

tack vare teknologin, människor och ekonomin integrerar människor nu enklare med 

privatpersoner samt företag. Stockman (Swedbank) bekräftar detta genom att det idag är 

ökat antal aktörer på marknaden med liknande tjänster och kunderna gärna skapar 

relationer med olika aktörer och sprider ut sina tjänster. Trots att digitaliseringen medför 

flertalet fördelar och underlättar mycket både för kund och personal, menar Hagström 

(SEB) att det gamla traditionella inte får glömmas bort. Hagström (SEB) ser 

digitaliseringen som ett komplement.  

 

Gummesson (2002) talar om high-touch och high-tech inom tjänster. Samtliga 

respondenter förklarar att i och med digitaliseringen har banksektorn behövt bli mer 

teknologisk och anpassa sina tjänster därefter, samtidigt som den fysiska kontakten är av 

stor betydelse. Stockman (Swedbank) förklarar att digitaliseringen underlättar för kunder 

som vill kunna betala sina räkningar hemma och så vidare, vilket Lorentzon 

(Handelsbanken) menar på har lett till att små-transaktionerna har minskat på de fysiska 

kontoren. Hagström (SEB) menar på att digitaliseringen har skapat en transformation 

kring var bankerna idag finns geografiskt och vad för ärenden som idag genomförs på 

kontoren. Samtidigt anser samtliga respondenter att det är viktigt att ta hänsyn till detta 

och att erbjuda kontor med kunnig personal till de kunder som efterfrågar det. Allt 

eftersom en tjänst blir mer beroende av teknik, desto mer mänsklig inverkan behövs 
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bakom kulisserna i form av support, säkerhet och kundtjänst. Trots att den mänskliga 

interaktionen mellan kund och bank minskat. Utifrån detta kan vi dra tolkningen att 

samtidigt som bankernas fysiska kontakt med kunder minskar som en följd av de digitala 

tjänsternas framväxt, trycker banker fortfarande på den fysiska relationen och att 

tillhandahålla fysiska mötesplatser för de kunder som har behov av ett fysiskt möte. I takt 

med att digitala tjänsterna växer är det också viktigt att tillhandahålla säkerhet för 

kunderna vid utförandet av tjänster på internet eller app.  

 

Rainie och Wellman (2012) förklarar att många anser mobila enheter förstör den fysiska 

kontakten, men författarna menar på att mobiltelefonen istället skapar ökad möjlighet till 

kommunikation. Lorentzon (Handelsbanken) bekräftar att den fysiska kontakten har 

minskat i och med digitaliseringen, men i dagens samhälle är det trots allt via 

mobiltelefonen som den största interaktion sker. En del vill sköta sina ärenden själva eller 

över telefon, men en del kunder ringer också hellre och bokar in ett fysiskt möte och det 

måste banken tillmötesgå och respektera förklarar Stockman (Swedbank).  

 

Rainie och Wellman (2012) förklarar vidare att mobiltelefonerna även medför fördelen 

att vidhålla kontakten tills nästa eventuella fysiska möte sker. Detta bekräftas av 

Stockman (Swedbank) som lyfter att mervärde kan skapas hos en kund via att kontakta 

kunden efter ett möte utan att ha en speciell agenda med samtalet. Samtalet kan istället 

endast fokusera på att ställa frågor till kunden om den har några funderingar. 

 

Lorentzon (Handelsbanken) förklarar att via mobilappar kan kunder lättare hålla koll på 

sin privatekonomi och Lukk (Nordea) bekräftar detta samt förklarar vidare att Nordea 

ständigt arbetar med att utveckla sin app. Angelakopoulos och Mihiotis (2011) tar upp att 

företag måste förstå vikten av att mobila tjänster är ett konkurrensmedel, där Hagström 

(SEB) förklarar att eftersom banken är en nödvändig del av samhället måste de leverera 

konkurrenskraftiga produkter samt tjänster. Lorentzon (Handelsbanken) trycker dock på 

att det inte är den snyggaste appen som är det viktigaste, utan det är kunden. Oavsett hur 

appen ser ut eller fungerar är det allra viktigaste att vara där kunden är och utbilda kunden 

i ekonomiska frågor via duktig personal. Det är då konkurrensfördelar kan skapas menar 

Lorentzon (Handelsbanken) på.  
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Lorentzon (Handelsbanken) förklarar att många kunder besitter en osäkerhet kring 

internet och dess säkerhet samt att det existerar en rädsla kring att bli “skimmad” eller 

bedragen. På grund av detta menar Hagström (SEB) att kunderna önskar säkerhet samt 

att banken levererar högt förtroende och trygghet tillsammans med skydd. Yousafzai, 

Pallister och Foxall (2007) beskriver i en studie att skapa tillit och värde är viktigt för att 

bygga en stark kundrelation, samtidigt som Köksal och Dema (2014) lyfter vikten av att 

skapa tillit för kunderna på grund av osäkerhet som internet medför inom banksektorn. 

Detta intygas av samtliga respondenter som menar att kunder förväntar sig att bankerna 

är trovärdiga, snabba, enkla, tillgängliga och att allting fungerar.  

 

Martin (2015) lyfter att digitaliseringen har medfört en beteendemässig förändring. 

Lorentzon (Handelsbanken) menar att kunden förväntar sig att bankpersonal ska vara 

påläst och ge rätt information. Samtidigt är dagens mobila kund själv mer påläst och 

kunnig beskriver både Lorentzon (Handelsbanken) och Lukk (Nordea). Omarini (2017) 

beskriver att inte bara teknologin förändrats i och med digitaliseringen, utan även 

kunderna har bättre kunskap och vet vad de vill ha, samt hur de ska söka efter svar. Lukk 

(Nordea) förklarar att kunderna idag är mer aktiva och Li och Bernhoff (2011) förklarar 

att företag idag måste finnas tillgängliga för sina kunder. Maduku (2017) talar vidare om 

att mobiltelefonen har medfört en snabbhet och förväntar sig omedelbar service. Samtliga 

respondenter är medvetna om att kunderna idag förväntar sig en tillgänglighet och högt 

tempo av bankerna, där även Stockman (Swedbank) lyfter att tempot har ökat otroligt i 

och med digitaliseringen. Samtidigt lyfter Stockman (Swedbank) att det höga tempot inte 

alltid fungerar. Dels finns det de kunder som hellre väntar på ett fysiskt möte och inte litar 

på digitaliseringen, dels medför digitaliseringen ökade risker för bedrägerier vilket dessa 

fall kan vara svåra att snabbt reda ut för bankerna.  

 

Stockman (Swedbank) menar att om bankens rådgivare är kunniga och trygga med de 

digitala tjänsterna, kan det inbringa trygghet hos kunderna också. Detta har lett till att 

konsumentbeteendet har förändrats och kunderna efterfrågar att bankerna ändrar sina 

tillvägagångssätt för att kunna tillmötesgå kundernas nya förväntningar och önskemål. 

Precis som Martin (2015) beskriver så är kunden mer rörlig och har alltid mobilen med 

sig, vilket bekräftas av Stockman (Swedbank) som nämner att kunder numera kan utföra 

exempelvis banktjänster när de vill och var de vill genom sin mobiltelefon.  
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Martin (2015) talar om att kontrollen har flyttats från företagen till kunden via 

mobiltelefonen. Vidare talar Martin (2015) om att det inte längre är företagen som är 

kundens primära källa gällande marknadsföring med mera, utan kunderna använder idag 

andra vägar när de söker information. Lorentzon (Handelsbanken) intygar detta och 

förklarar att bankerna inte längre har övertag i informationen, utan kunderna söker istället 

själva efter den information de vill ha. Omarini (2017) lyfter att detta har lett till att kunder 

numera är mer kunniga inom teknologi och kunderna har förväntningar på sina banker 

kring deras tjänsteleverans. Lorentzon (Handelsbanken) förklarar att kunderna förväntar 

sig att bankpersonalen ska vara påläst och kunna ge bra information, men kunden är 

samtidigt själv numera mer påläst och kunnig.  

 

Att kunna skräddarsy sina tjänster och erbjudanden till kunder är någonting som Lukk 

(Nordea) samt Lorentzon (Handelsbanken) förklarar är viktigt för att skapa värde till 

kunden. Rainie och Wellman (2012) förklarar att internet har medfört att erbjudanden kan 

bli mer individanpassade och att det är viktigt att förstå att varje kund är unik och har 

olika behov. Rainie och Wellman (2012) förklarar vidare att internet samt dessa 

individanpassade relationer leder till att kunder kan vara mer flexibla och självständiga. 

Lorentzon (Handelsbanken) tar upp att de flesta kunder upplever denna flexibilitet som 

positiv. 

 

Hagström (SEB) talar om en slags rationaliseringskaraktär, med detta menas att 

digitaliseringen och framväxten av de mobila tjänsterna var nödvändig för att utveckla 

och effektivisera banktjänsterna i takt digitaliseringens framväxt i samhället som Martin 

(2015) talar om. Maduku (2017) beskriver mobiltelefonen som den mest använda enheten 

i dagens samhälle och Omarini (2017) menar att bankerna måste hänga med i 

samhällsutvecklingen för att inte mista marknadsandelar samt kunna leverera det 

kunderna önskar. Även Lukk (Nordea) menar på att timingen i förhållande till 

samhällsutvecklingen är viktig och med det menas att digitaliseringen av banksektorn 

kom i rätt tid kontra det som kunderna känner behovet av. Dock förklarar Hagström (SEB) 

att utveckling gör ont och det är inte alla som alltid uppskattar förändring, iallafall inte 

från och med början. Därav, som samtliga respondenter talar om, ska det vara fokus på 

att anpassa tjänsten skräddarsydd efter kunden och dennes behov, inte att anpassa sig mot 

vad majoriteten av samhället anser och sedan behandla alla kunder utefter det.  
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5.3 Bankens anpassning för att skapa värde för den mobila kunden   

Zineldin (2012) beskriver att företag bör utveckla sina teknologiska tjänster i takt med att 

digitala innovationer kommer upp på marknaden. Lorentzon (Handelsbanken) anser dock 

att banken snarare bör utveckla sig själva med hjälp av kunderna. Banken ska lyssna, ta 

till sig och sedan göra förbättringar utefter kundens önskemål och förväntningar på 

banken. Lorentzon (Handelsbanken) samt Lukk (Nordea) håller dock med Zineldin 

(2012) om att banker måste följa med den tekniska utveckling som sker i samhället för 

att kunna vara starka aktörer och vara konkurrenskraftiga på marknaden. Stockman 

(Swedbank) menar på att man aldrig är bättre än föregående dag samt att både personal 

och digitala tjänster alltid kan utvecklas. Zineldin (2012) talar vidare om att det i 

framtiden kan vara aktuellt att high-tech företag börjar samarbeta, vilket Lorentzon 

(Handelsbanken) samt Lukk (Nordea) bekräftar genom att de i framtiden tror på att 

samarbeten med andra aktörer kommer bli aktuellt.  

 

Banker har en betydande roll för att samhället ska fungera, då ett väl fungerande 

finansiellt system är centralt för samhällets ekonomiska utveckling (Falkman, 2004). 

Hagström (SEB) nämner tillika att en bank är en nödvändig del av samhället och dess 

funktion. Grönroos (2015) beskriver att kärntjänsten ska fylla en funktion på marknaden 

vilket är banken och att det behövs möjliggörande tjänster för att kärntjänsten ska kunna 

användas vilket är kontor och personal på banken. De värdehöjande tjänsterna finns till 

för att öka värdet på tjänsten, vilket kan liknas med app, hemsida, atmosfär på kontor och 

så vidare. De värdehöjande tjänsterna ska också särskilja sig från konkurrenternas 

tjänster, vilket banker gör genom att ha olika tjänster och hjälpmedel tillgängliga för sina 

kunder, bland annat app, kundpanel etcetera. Värdehöjande tjänster inom banksektorn är 

även att banker vill bevara relationerna till sina kunder och vara med i livets alla skeden 

vilket alla respondenter beskriver.  

 

Grönroos (2015) talar om det grundläggande tjänsteerbjudandet, som innebär vad kunden 

får av företaget samt hur kunderna upplever detta. Det är extra viktigt att förstå hur 

kunderna upplever tjänsten förklarar Schmitt (2003), eftersom kunderna är företagets 

mest värdefulla tillgång och om de är missnöjda kommer företaget inte längre ha några 

kunder och kunna vara en aktör på marknaden. Samtliga respondenter försöker leverera 

bra tjänster som skapar lojalitet och nöjda kunder. För att få reda på hur kunderna sedan 

upplever detta, använder sig samtliga respondenterna av kundundersökningar, 



  
 

52 

kvalitetsindex med mera för att samla in kundernas synpunkter, för att sedan kunna 

utveckla sitt företag utefter kundens önskemål.  

 

Vidare talar Grönroos (2015) om det utvidgade tjänsteerbjudande, som beskriver hur det 

går till vid utförandet av bland annat banktjänster. Tjänstens tillgänglighet, interaktion 

och kundens medverkan är de tre steg som kännetecknar modellen. Tillgänglighet och 

enkelhet, både fysiskt och digitalt, menar Lorentzon (Handelsbanken) är viktiga faktorer 

för välfungerande kundrelationer och nöjda kunder, samtidigt som det är viktigt att 

banken visar omtanke för kunden. Interaktionen lyfter Stockman (Swedbank) som viktig 

på grund av att genom att informera sina kunder rätt kan det skapa trygghet i relationen. 

Kundens ökade medverkan i utförandet i tjänsten beskriver Lukk (Nordea) och Lorentzon 

(Handelsbanken) som positivt och att kunderna upplever det som flexibelt och bekvämt. 

Hagström (SEB) och Stockman (Swedbank) beskriver att trots kundernas positiva attityd 

mot sin medverkan i tjänsten, finns det en del osäkerhet mot internet och de digitala 

tjänsterna. Genom att inbringa trygghet hos kunderna, samtidigt som det skapas 

förtroende, tillit och har hög säkerhet kan banken försöka hjälpa kunden att utföra mer 

tjänster själv (Stockman, Swedbank).  

 

Samtliga respondenter använder sig av kunden i utvecklandet och förbättrandet av sina 

tjänster. Mainardes, Teixeira och Romano (2017) förklarar detta genom att förr levererade 

företag en slutlig produkt till sina kunder, medan de idag samverkar med kunden genom 

processen. Ström, Vendel och Bredican (2014) lyfter att det värde en kund i slutändan 

upplever även är baserat på kundens egna initiativ och roll i användandet av tjänsten. 

Mainardes, Teixeira och Romano (2017) beskriver att medskapande, co-creation, är ett 

nödvändigt verktyg för företag då det ger kunden möjlighet att medverka i utförandet av 

tjänsten och på så sätt skapa värde för sig själv. Samtliga respondenter menar att deras 

kunder nu är mer involverade i utförandet av tjänster och att kunderna på så sätt är med 

och skapar sitt eget värde. Grönroos (2015) talar vidare om att nu när kunden själv kan 

vara med och skapa sitt eget värde, är det även upp till kunden hur pass involverad den 

vill vara. Att utbilda och informera kunderna till att medverka i tjänsten menar Payne, 

Storbacka och Frow (2008) att co-creation ger möjlighet till, vilket även Omar et al. 

(2011) tar upp i sin studie. Trots att kunder är osäkra eller motvilliga till användningen 

av mobila tjänster så är det bankens jobb att informera och motbevisa detta för att få 

kunderna att känna sig trygga och på så sätt vilja använda mobila tjänster. Hagström 
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(SEB) och Stockman (Swedbank) menar på att de vill att kunderna ska känna tacksamhet 

och förtroende gentemot banken. Genom att bankrådgivare är utbildade och kunniga samt 

kan informera och ge kunderna stöttning kan kunderna känna en trygghet och då vilja 

utföra sina banktjänster utan att besöka ett fysiskt bankkontor (Stockman Swedbank). 

Lorentzon (Handelsbanken) samt Lukk (Nordea) förklarar att gränsen hos kunderna för 

att besöka det fysiska bankkontoret beror på hur komplext ärendet är.  

 

Abbas och Hafeez (2017) förklarar att det inte bara är teknologin som måste ligga i 

framkant för att ett värde ska skapas, utan även personalen måste leverera en god 

servicekvalitet, som bekräftas av Lorentzon (Handelsbanken) som talar om vikten att ha 

utbildade rådgivare. Vidare anser Lorentzon (Handelsbanken) att det är viktigt att alltid 

vara tillgängliga, både digitalt och fysiskt, för kunden för att de ska uppleva ett värde. 

Hagström (SEB) förklarar att värde skapas genom nöjda kunder. För att skapa nöjda 

kunder, förklarar Lukk (Nordea) att det är viktigt att förstå hur kunderna upplever banken. 

För om inte kunderna är nöjda, så kvittar det hur duktiga de utbildade bankrådgivare är. 

Det handlar om att skapa en god kundupplevelse i helhet förklarar Lukk (Nordea), där 

banken måste leverera ett värde till kunden oavsett om de möts digitalt eller fysiskt. 

Stockman (Swedbank) tar upp betydelsen av att alltid kunna leverera bra erbjudanden till 

kunden.  

 

Utöver det vanliga värdet kan företag arbeta med att skapa ett mervärde (Grönroos 2015). 

Samtliga respondenter arbetar för att skapa ett mervärde hos sina kunder och anser detta 

är viktigt. Lorentzon (Handelsbanken) anser att mervärde för kunden kan skapas genom 

utbildade rådgivare, utveckling och tillgänglighet. Lukk (Nordea) lyfter enkelhet, 

smidighet och tillgänglighet som mervärden. Lukk (Nordea) lyfter vidare att mervärde 

skapas genom att skräddarsy erbjudandena och förstå att varje kund har sina specifika 

behov. Att kunna identifiera kundens problem och sedan hitta en lösning till det anser 

Hagström (SEB) skapar mervärde, där det också är viktigt att kunden känner tillit till 

banken, för annars kan inte mervärdet skapas. Stockman (Swedbank) förklarar att 

mervärde skapas genom att kunden ska känna sig sedd av banken, vilket även Hagström 

(SEB) intygar. Vidare talar Stockman (Swedbank) om att för att visa omtanke och skapa 

detta mervärde hos kunden, arbetar Swedbank med att återkoppla till sina kunder efter 

ärenden har skett.  
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6 Slutsats 

Sista kapitlet består av slutsats samt svar på forskningsfrågor och syfte. Teoretiska och 

praktiska implikationer redovisas, samt studiens begränsningar. Avslutningsvis 

presenteras förslag på vidare forskning inom ämnet. 

 

6.1 Svar på forskningsfrågor och syfte 

De forskningsfrågor som vi formulerade i början av denna studie var:  

1.Hur upprätthåller banker relationen till den mobila kunden?  

2.Hur arbetar banker med att skapa värde för den mobila kunden?  

 

6.1.1 Hur upprätthåller banker relationen till den mobila kunden?  

Vi har i vår studie fått fram att det är viktigt för banker att bevara och vårda sina 

kundrelationer, då ett av bankens främsta mål är att inneha långvariga kundrelationer och 

vara medverkande i livets alla skeden. En strategi som intervjurespondenterna lyfter är 

att vara proaktiv, det vill säga att höra av sig till sina kunder och visa att banken bryr sig 

om dem. Detta skapar trygghet, tillit och omtanke för kunderna, därför är det tre viktiga 

grundpelare. Genom kundundersökningar, kundpaneler eller kundindex får banker 

information om kundernas synpunkter och preferenser. Genom att banker får information 

om vad kunder tycker och vad kunderna förväntar sig av banken kan banken då anpassa 

sig och på så sätt leverera det som kunderna förväntar sig. Detta leder förhoppningsvis 

till att kunderna blir nöjda och lojala, vilket stärker relationen mellan bank och kund.  

 

Vi uppmärksammade att det är många kunder som är mer pålästa nu för tiden och har mer 

insikt i hur bankens tjänster fungerar och vad de kan förvänta sig av banken. I och med 

de digitala tjänsternas ökade användning kan det bli en utmaning för banker att bevara 

sina kundrelationer. Dock möjliggör detta att erbjudanden samt marknadsföringen kan bli 

mer personligt skräddarsydd eftersom banker nu kan få mer information om sina kunder 

och deras beteendemönster. Trots den ökade användningen av digitala tjänster och att en 

del banker skurit ner på antalet bankkontor, kan banker inte ta bort all fysisk kontakt 

mellan kund och bank, då detta skulle medföra osäkerhet hos en del kunder. En del kunder 

vill inte utföra banktjänster digitalt eller över internet vilket gör att banken måste 

tillhandahålla en fysisk plats där rådgivning kan ske.  
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En intressant aspekt som framkom i denna studie var att trots digitaliseringen och dess 

påverkan samt bankernas anpassning mot den mobila kunden, trycker bankerna ändå på 

att digitaliseringen endast är ett komplement till det traditionella. Det primära är inte att 

erbjuda perfekta mobiltjänster, utan det viktigaste är att utbilda sina kunder i ekonomiska 

frågor och bevara en långvarig kundrelation. Det är relationen som är en 

konkurrensfördel, inte de digitala tjänsterna, trots digitaliseringens inverkan och 

popularitet. Det traditionella får inte glömmas bort. Genom att fortfarande tillhandahålla 

en fysisk plats för bankkunder att besöka får bankerna även fortsatt möjlighet att 

interagera fysiskt med sina kunder, vilken förhoppningsvis stärker deras kundrelationer.  

 

Vi fann att målet med banksektorn inte är att skapa korta och snabba affärer, utan målet 

är att bevara långvariga kundrelationer och att skapa nöjda kunder. Genom att båda parter 

är nöjda skapas ett ömsesidigt förtroende vilket leder till att både kund och bank känner 

en trygghet. Detta gynnar då båda parter av relationen.  

 

6.1.2 Hur arbetar banker med att skapa värde för den mobila kunden?  

Som tidigare presenterat är det viktigt för bankerna att skapa nöjda kunder och att denna 

nöjdhet även ska vara ömsesidig för att kunna bevara långvariga kundrelationer. Vi 

noterade att bankerna anser att kunderna måste uppleva en nöjdhet för att ett värde ska 

kunna skapas. Vidare framgår det i vår studie att bankerna anser att genom att kunden 

numera medverkar mer i tjänsten och erbjuds möjlighet till att vara med och förbättra 

bankerna genom sina synpunkter, kan banken lättare skapa ett värde hos kunden utefter 

dennes önskemål. Bankerna strävar efter att kunna tillmötesgå kunden genom livets alla 

skeden, där tillgänglighet och dialog är betydelsefullt för värdeskapandet i dessa skeden.  

 

Vårt material visar att för att skapa extra värde hos kunderna och för att skapa långvariga 

och lojala kundrelationer, tyder bankerna att skapandet av mervärde också är essentiellt. 

Lika så här trycker bankerna på just tillgängligheten, samt även lyfter viktiga faktorer 

som snabbhet, tillit, enkelhet och trygghet. Vi fann i vår studie att bankerna jobbar med 

skapande av värdet genom att visa att de ser sina kunder och visa omtanke. När bankerna 

arbetar med detta, fokuserar de på att skapa individanpassade erbjudanden för att kundens 

värde skapas genom det personliga.  
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En intressant aspekt som framkom i denna forskningsfråga är att bankerna trycker på att 

skapa värde för alla sina kunder vid varje tillfälle de möts eller interagerar med varandra. 

Det handlar inte om att skapa nya strategier kring värdeskapande bara för den mobila 

kunden, utan att inse att alla kunder är olika med olika behov. Att skapa värde hos kunden 

handlar om att kunna identifiera var kunden befinner sig i livet och hur dennes 

ekonomiska situation ser ut, för att sedan kunna erbjuda en värdeskapande tjänst som är 

skräddarsydd specifikt till den kunden och dennes behov. Oavsett var eller när kunden 

vill integrera med banken, ska banken finnas tillgänglig där för dem. Vår studie visar att 

bankerna vill befinna sig där kunderna befinner sig.  

 

Med hjälp av studiens resultat och analys har vi kunnat utforma en egen modell (figur 6) 

för hur banker ska bevara sina kundrelationer. Modellen beskriver de olika huvudfaktorer, 

med respektive underfaktorer, som är väsentliga för att kundrelationer inom banksektorn 

ska bevaras. Genom att banker inbringar trygghet, kommunikation och teknisk utveckling 

till sina kunder kan kundrelationer skapas och bevaras. Detta leder till att värde kan skapas 

för kunden, eftersom de olika faktorerna tillsammans bidrar till värde för kunden.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 6. Egen modell, ”Värdeskapande i kundrelationer inom banksektorn”.  
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Med hjälp av de forskningsfrågorna som formulerades utformades nedanstående syfte:  

Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska storbanker arbetar med 

kundrelationer. Detta för att vi vill få kunskap om hur relationer har förändrats i och 

med digitalisering inom banksektorn samt för att kunna förstå hur banken måste 

anpassa sig och skapa värde för dagens mobila kund. 

 

Genom resultatet i denna studie framgår det att kundrelationer är det centrala inom 

banksektorn. Vi vill genom denna studie lyfta fram att det inte räcker att skapa en god 

kundrelation, utan det är den långvariga relationen som är betydelsefull. En bank ska 

finnas tillgänglig för kunden genom livets alla skeden för att lojaliteten ska fungera. Vi 

kom fram till att det viktiga i en kundrelation är att tillmötesgå kundens önskemål och 

behov för att i slutändan få nöjda kunder samtidigt som ett värde genereras.  

 

Vi kan konstatera att för att banken inte ska gå miste om sina kunder, behöver banken 

arbeta med att skapa värde samt mervärde hos kunden. Genom att kunna identifiera 

kunden och dennes specifika behov kan värdet skapas med hjälp av tillgänglighet, 

omtanke och dialog. Mervärdet kan skapas genom att skräddarsy tjänsten med rätt 

erbjudande till rätt kund.  

 

Vad vi avslutningsvis kan konstatera är att den fysiska kontakten och relationen med 

kunden än så länge fortfarande är av stor betydelse, men samtidigt har bankkontoren och 

de fysiska mötena minskat. Vi fann i vår studie att digitaliseringen har medfört en 

förändring i relationen, där bankerna står inför en utmaning gällande hanteringen och 

utvecklingen kring den digitala relationen. Slutsatsen som vi kan dra är att oavsett hur 

samhället påverkas av digitaliseringen är det allra viktigaste för bankerna att ha kunden i 

fokus. Kunden är en medverkande aktör i tjänsten och det centrala är kundens nöjdhet 

samt bekvämlighet i tjänsten. Tillit, omtanke, trygghet, tillgänglighet och skräddarsydda 

tjänster är fem nyckelfaktorer för bankerna för att lyckas bevara deras kundrelationer och 

skapa värde hos den mobila kunden. Vår egen figur ”Värdeskapande i kundrelationer 

inom banksektorn” (figur 6) beskriver sambandet och länkarna mellan de olika 

nyckelfaktorerna. Med hjälp av den utformade figuren (figur 6) ges en överblick över 

resultatet som fanns i denna studie och vilka faktorer som de facto är viktiga och 

betydelsefulla för att banker ska kunna skapa värde för sina kunder.  
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6.2 Teoretiska implikationer 

Denna studie bidrar teoretiskt till ett relativt outforskat område. Då det inte finns så stor 

mängd tidigare forskning som belyser kundrelationer inom banksektorn, med hänsyn till 

den mobila kunden. Vår studie bidrar med teori som klarlägger hur banker agerar för att 

bevara kundrelationer med nöjda kunder samt skapa värde för sina kunder genom digitala 

banktjänster. Modellen ”Värdeskapande i kundrelationer inom banksektorn” (Figur 6) 

beskriver sambandet mellan de olika faktorer som påverkar och bidrar till att banker kan 

bevara sina kundrelationer och på så sätt skapa värde för sina kunder.  

 

6.3 Praktiska implikationer  

Med hjälp av vår studie kan bankerna få en insikt i hur de bör arbeta för att bibehålla sina 

kundrelationer och skapa värde för kunden. Resultatet i vår studie kan ge bankerna en 

god förståelse för hur den mobila kunden agerar och hur banker kan arbeta med de digitala 

tjänsterna, med förhoppning att generera nöjda och lojala kunder.  

 

6.4 Studiens begränsningar  

Resultatet av en kvalitativ studie är inte möjligt att generaliseras på samma sätt som en 

kvantitativ på grund av att den kvalitativa forskningen fokuserar på tolkningar och analys 

medan den kvantitativa forskningen är objektiv och har för avsikt att få fram ett 

generaliserbart resultat genom statistiska metoder. På grund av resurser hade vi inte 

möjlighet att intervjua respondenter som jobbar specifikt med kundrelationer eller de 

digitala tjänsterna som banker tillhandahåller. Istället för att resa till en större stad, 

exempelvis Stockholm, för att kunna intervjua respondenter som är ansvariga för 

kundrelationer valde vi att intervjua chefer för bankkontor i Kalmar. Hade vi intervjuat 

personer som är ansvariga för kundrelationer (t.ex. “Customer experience manager” eller 

“Customer relationship manager”) inom respektive bank hade vi eventuellt kunnat samla 

in djupare och mer specialiserad fakta, vilket hade kunnat leda till en djupare analys samt 

bredare förståelse för ämnet. Vi anser dock att respondenterna som valdes till denna studie 

hade bred kunskap, med intressant och givande fakta om ämnet, vilket gjorde att vi fick 

de svar vi sökte vid intervjuerna.  
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6.5 Förslag på vidare forskning  

Vår studie är gjort utifrån ett företagsperspektiv, då vi endast intervjuat respondenter som 

representerar ett företag. Vidare forskning skulle kunna vara att genomföra kvalitativa 

intervjuer med kunder hos banker för att få insikt i kundens perspektiv och hur kunder 

upplever att relationen mellan banken och kunden har förändrats i och med 

digitaliseringen. Ytterligare förslag till vidare forskning är att utföra studien genom en 

kvantitativ metod, genom enkäter som skickas ut till bankkunder. Denna metod skulle 

medföra att en stor mängd svar skulle samlas in, eftersom en bred population skulle bidra 

med data till det empiriska resultatet vilket skulle leda till att ett mer generaliserat resultat 

skulle kunna tas fram.  

 

I studien har vi presenterat fintechbolag, vilket även kan ses som konkurrenter till 

universalbankerna. Eftersom populariteten har ökat kring digitala tjänster och det är just 

detta fintechbolag fokuserar på, skulle vi se intresset i att vidare undersöka vad dessa 

internetbaserade banker har för strategier kring att vara en stark aktör på marknaden.  

 

Modellen ”Värdeskapande i kundrelationer inom banksektorn” (figur 6) som tagits fram 

i denna studie, skulle i framtida forskning vara intressant att undersöka om den är 

applicerbar inom andra branscher än banksektorn. Det skulle vara intressant att undersöka 

vad tillit, omtanke, trygghet, kommunikation och utveckling kan ha för betydelse inom 

andra områden.  
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VIII 

Bilagor 

 
Bilaga 1  
Intervjuguide 

 

Mobilens påverkan 

1. Hur har digitaliseringen påverkat banksektorn? 

2. Hur arbetar ni med era mobila tjänster? Exempelvis appar. 

3. Hur upplever ni skillnaden från den traditionella kunden till dagens mobila kund? 

4. Vad förväntar ni er av er mobila kund?  

5. Vilka förväntningar tror ni den mobila kunden har på er?  

6. Vad gör ni för att tillmötesgå den mobila kunden och vara en stark aktör på 

marknaden? 

 

Kundrelationer 

7. Hur ser relationen ut mellan dagens bankkunder och banken? 

8. Hur har den relationen förändrats i och med digitaliseringen? 

9. Vad värdesätter ni i en kundrelation? 

10. Vad har ni för strategier för att bevara era kundrelationer för att skapa långvariga 

och lojala kunder, med hänsyn till den mobila kunden? 

 

Tjänstemarknadsföring 

11. Hur ser ni på kundens roll och medverkan i utförandet av digitala tjänster? 

12. Hur upplever ni att kunden ser på deras möjlighet till “självbetjäning” via internet?  

13. Vart upplever ni att kundens gräns går vid “självbetjäning” och behovet av att 

kontakta en banktjänsteman? 

14. Vad är värdeskapande för er? 

15. Vad har ni för strategier kring att skapa värde för den mobila kunden? 

16. Vad har ni för strategier för att skapa mervärde för kunden?  

17. Hur arbetar ni med att skräddarsy värdet till en specifik kund? 
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