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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Sedan 1990-talet när internet utvecklades har möjligheterna för företag 

förändrats. Förändringarna kräver mycket resurser och påverkar företagens arbetssätt. Det 

innebär att omvärldsförändringarna kräver förnyelse och anpassad styrning i företagen. 

För att skapa förtroende hos kunder är det viktigt att banker följer med i 

samhällsförändringarna och utgår efter kundernas behov. Bankerna har fått expandera 

och anpassa sig efter de nya förutsättningarna digitaliseringen bidrar med. Banker sätts 

därmed i en svår situation där de måste förhålla sig till förändringarna som sker med deras 

strategi men också med digitaliseringen. Samtidigt måste bankerna ta hänsyn till sina 

kunder i förändringarna för att behålla kundlojaliteten. Det beror på att alla människor 

inte är lika positivt inställda till de tekniska innovationerna, vilket banker bör ha i åtanke.   

 

Syfte: Vårt syfte är att undersöka och beskriva hur Swedbank i Kalmar ser på sitt 

strategiska arbete för att skapa kundlojalitet i takt med digitaliseringens utveckling. 

 

Metod:  För att uppfylla syftet med uppsatsen har vi använt oss av en kvalitativ 

undersökningsmetod med en abduktiv ansats. Genom de fyra semistrukturerade 

intervjuerna, artiklar och uttalande av Swedbank har vi samlat material för att forma vår 

empiri. Den har vi sedan testat mot de teorier som framtagits genom artiklar och 

vetenskaplig litteratur.  

 

Slutsats: Vi har kommit fram till att digitalisering, strategi och kundlojalitet har en nära 

kontakt inom banksektorn. Omvärldsfaktorer påverkar bankerna till förändringar, såsom 

exempelvis nya lagar och regleringar. Med hjälp av digitaliseringen formar bankerna nya 

tjänster och tillvägagångssätt för att nå sina mål. I strategin kan vi se att banken fokuserar 

på kundernas behov i och med att den är kundcentrerad.  

 

Nyckelord: Digitalisering, strategi, bank, Swedbank, och kundlojalitet 
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Summary 
Background: Since the 1990s when the internet developed, the business opportunities 

have changed. The changes requires a lot of resources and affect the company’s work 

procedure. This means that changes in the environment requires renewal and customized 

management in companies. In order to create customer trust, it is important for banks to 

keep up with the social changes and the customer needs. Banks have expanded and have 

had to adapt to the new conditions digitalization has contributed. Banks are thereby put 

in a difficult situation where they must relate to the changes that occur with not only its 

strategy but also the digitalization. At the same time, banks need to take into account their 

customers in the changes in order to maintain customer loyalty. This is because all the 

people are not equally positive about the technological innovations, which banks should 

keep in mind.  
 

Purpose: The purpose of the case study is to investigate and describe how Swedbank in 

Kalmar looks at its strategic work to create customer loyalty in line with the evolution of 

digitalization. 

 

Method: In order to fulfill the purpose of this essay, we have used a qualitative research 

method using an abductive approach. Through the four semi-structured interviews, 

articles and statements from Swedbank have we gathered material to shape our empirical 

data. We have then tested it against the theories through articles and scientific literature.  

 

Conclusion: We have come to a conclusion that digitalization, strategy and customer 

loyalty are in close contact within the banking sector. External factors affect banks to 

change, for instance new laws and regulation. With the help of digitalization, the banks 

form new services and approaches to be able to reach their vision. In the strategy, we can 

see that the bank focuses on the customer needs since it is customer centered 

 

Keywords: Digitalization, strategy, bank, Swedbank and customer loyalty 
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1 Inledning 
I det här kapitlet kommer vi inledningsvis diskutera digitaliseringens framväxt och hur 

det har påverkat banker i finanssektorn. Sedan kommer problemdiskussionen att 

presenteras med koppling till problemformuleringen, syftet och avgränsning till studien. 

 

1.1 Digitalisering 

Det sker en stor omvandling i dagens samhälle där människor allt mer väljer att använda 

sig av digitala kanaler (Cöster och Westelius 2016). Den industriella revolutionen har 

övergått till den så kallade digitaliserade revolutionen där termen ”digitalisering” 

definieras som möjligheten att tillföra mer och ny dataanvändning till samhället. 

Förändringen har pågått sedan 1970-talet när informationsutvecklingen tog framfart, 

däremot slog det inte igenom förrän internet utvecklades under 1990-talet (Isaksson, 

Harjunkoski och Sand 2017). Genom en tillväxtanalys har Digitaliseringskommissionen 

(SOU 2015:91) analyserat att IT-sektorn under 1995–2005 ökat med 32 procent. Perioden 

mellan 2006–2015 har visat ännu en betydande ökning på 42 procent. Digitaliseringen 

kommer fortsätta att expandera vilket leder till att samhället kommer stå inför stora 

förändringar som successivt leder till nya innovationer. Både organisationer och 

privatpersoner utnyttjar den nya revolutionen vilket ger digitaliseringen en stark påverkan 

nu och i framtiden (Cöster och Westelius 2016). I takt med den stora expansionen de 

senaste 20 åren har möjligheter öppnats för civilisationen. Möjligheter som att betala 

räkningar via mobilen eller boka en resa på datorn (Isaksson et al 2017). Produkter och 

tjänster har blivit automatiserade via datadrivna innovationer. Områden som starkt 

påverkats av digitaliseringen är ekonomi, arbete, infrastruktur och samhällsinstitutioner 

(Digitaliseringskommissionen SOU 2015:91). 

  

Digitaliseringen är en faktor som ständigt bidrar till förändring och utveckling. 

Förändringen påverkar människor och speciellt organisationer som alltid måste förbättras 

för att hänga med i utvecklingen men även för att överleva den digitaliserade världen 

(Hagberg,Sundström och Egels-Zandén 2016). Det innebär att företag behöver anpassa 

sig efter samhället och vad konsumenterna efterfrågar. Avsikten inom verksamheter är att 

skapa ett värde för konsumenter vilket företag gör om de använder sig av digitaliseringens 

möjligheter. De här resurserna ökar chansen för företag att uppnå hög tillförlitlighet och 

effektivitet. Det betyder att organisationer behöver investera i resurser som stödjer dem 
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vid arbetet med digitaliseringen. Det är ingen enkel uppgift för organisationer att förstå 

vad som behövs för att tillgodose digitaliseringens riktlinjer utan det är en ständig process 

som företag behöver arbeta med (Lenka, Parida, Sjödin och Wincent 2016). En successiv 

utveckling gör att organisationer inte kan bevara sina arbetssätt och rutiner som tidigare. 

Det innebär att organisationer måste förnya och anpassa styrningen i sitt arbete på grund 

av omvärldsförändringar, vilket kräver mycket tid och resurser. Ett dilemma för företag 

är att fatta rätt beslut, exempelvis om det är värt att investera i den nyaste tekniken även 

fast den äldre tekniken fungerar felfritt. Vid arbetet av verksamhetsstyrningen behöver 

företag ta hänsyn till deras olika synvinklar (Cöster och Westelius 2016). 

 

1.1.1 Digitaliseringens utveckling inom banksektorn 

Företag och organisationer som befinner sig i den finansiella sektorn påverkas starkt av 

digitaliseringen på grund av att det har en inverkan på till exempel infrastrukturen och 

ekonomin i samhället. De affärsområden som är störst på finansmarknaden är banker, 

fondbolag, försäkringsbolag och bostadsinstitut. Grupperna har i uppgift att driva den 

ekonomiska tillväxten framåt där finansiella system ska utvecklas och fungera genom hög 

konkurrenskraft. Den största gruppen som påverkar det finansiella systemet är banker. 

Det innebär att det är viktigt för banker att följa samhällets anvisningar och förändringar 

för att skapa högt förtroende och säkerhet inom banksektorn. I och med stora 

marknadsförändringar har banker fått expandera sin verksamhet och anpassa den efter 

nutidens förutsättningar (Svenska Bankföreningen 2016a). 

  

Ett förekommande begrepp inom bankvärlden är E-banking som uppkommit till följd av 

digitaliseringen. E-banking står för elektronisk bankanvändning och innebär att banker 

levererar sina tjänster via internet där de är tillgängliga dygnet runt. Effekten av 

utvecklingen har bidragit till ett system där banker kan skapa ett värde till kunden genom 

att kommunicera via nätverk (Shukla och Shukla 2011). Elektronisk bankanvändning ger 

tillgång till produkter och tjänster direkt via virtuella kommunikationskanaler som datorn 

eller mobilen (Raitani och Vyas 2014). Det kan vara tjänster som exempelvis att betala 

sina räkningar genom internetbank. Enligt Svenska Bankföreningen (2014b) använder 

åttio procent av alla svenskar över femton år tjänsten. 

  

Utvecklingen av informationssystem har ändrat bankernas traditionella sätt att nå 

kunderna (Lata 2017). Digitaliseringen har format nya mötesplatser, vilket skapar 
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möjlighet att forma kundrelationer på ett nytt sätt som tidigare inte varit möjligt (Larsson 

och Viitaoja 2017). På senare år har digitalisering blivit ett allt vanligare begrepp i 

samhället, men inom bankbranschen är det inte ett nytt fenomen. Inom banksektorn har 

digitaliseringen utvecklats hastigt och bankkontoren har mindre betydelse hos kunderna. 

Banktjänsterna som tidigare endast utfördes på bankkontoren kan nu tack vare teknologin 

genomföras på andra platser som i hemmet (Svenska bankföreningen 2016a). 

  

Bankens effektivisering och automatisering av produktionsprocesser inleddes på 1970-

talet. I och med det uppkom en lansering av internetbanken i slutet av 1990-talet som idag 

har utvecklat applikationer i mobiltelefoner (Svenska bankföreningen 2016c). Faktorer 

som driver digitalisering framåt är enligt Svenska bankföreningen (2016c) teknisk 

utveckling, förändringar i regelverket samt förändring i kundernas beteende. Larsson och 

Viitaoja (2017) påstår att få sina kunder aktiva i sociala medier är viktigt för att kunna 

leverera snabba svar och en god kundservice. Kundlojalitet är ett element för att nå 

lönsamhet i branschen, dessutom påverkar bankens arbete det fortsatta förtroendet (ibid). 

  

“Vi kan inte stoppa världen, det är change or die som gäller” är ett uttalande av Lotta 

Lovéns, Head of Channels på Swedbank (Bjerre 2015:1). Hon påstår att det inte är 

bankerna som styr, bankerna får anpassa sina tjänster efter kundernas behov. 

Nästkommande steg i digitaliseringen är självservice och rådgivning, kunden kan själva 

förbättra sin ekonomi. Det innebär att kontakten med kunderna kommer att förändras. 

Dock kommer inte den fysiska kontakten att försvinna helt ännu, vissa individer vill 

fortfarande ha rådgivning fysiskt. Rådgivningen kommer antagligen bli lika vanlig att 

göra på nätet som det idag är att betala räkningar (Bjerre 2015). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Sedan en tioårsperiod är digitaliseringen en pådrivande faktor till förändringar, vilket 

medför helt nya förutsättningar för människan och samhället. Utvecklingen har även 

förändrat hur vi människor genomför uppgifter och löser problem. Det som karaktäriserar 

digitaliseringen är  hastigheten, eftersom information och kommunikationstekniken (IT) 

utvecklas hastigt. Kompetensen hos användarna växer och är därmed en bidragande 

faktor till att utvecklingen drivs framåt, såsom nya användningsområden och högre 

prestanda inom IT. De nya villkoren som digitaliseringen medfört ställer krav på företag 

i samhället, vilket har lett till att företagen måste utvecklas i sitt bemötande av människors 
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behov för att uppnå en hög kvalité på sina tjänster (Digitaliseringskommissionen SOU 

2015:91).  

  

Digitaliseringens inverkan på företag leder ofta till att nya mål och visioner behöver 

implementeras. Det sker på grund av att nya förutsättningar utvecklas där resurser 

används på ett annat sätt än tidigare. Förändringarna hanteras genom att fastställa nya mål 

för att sedan implementera strategier som styr bolaget mot sin bestämda intention. Genom 

en väl konstruerad strategi kan avsikten tydliggöras för bland annat kunder, intressenter 

och medarbetare (Kippenberger 1998). Inom banksektorn har digitaliseringen exempelvis 

bidragit med förändringar som att banktjänsterna blivit elektroniska och tillgängliga 

dygnet runt (Shukla och Shukla 2011). För att banker ska kunna hantera de stora 

förändringarna krävs det att nya planer utformas för att de ska kunna nå sina bestämda 

mål utifrån en planerad strategi (Davies 2000). Dessutom för att undvika eventuella 

komplikationer (Mazzucato 2002). Några åtgärder som banker har vidtagit är att stänga 

ner bankkontor därmed har bankerna fått hitta nya sätt för att behålla kundernas lojalitet 

(Larsson och Viitaoja 2017). Nedstängning av bankkontor har bidragit till att bankernas 

kundbemötande har flyttats från de fysiska kontoren till att kunden själv utför sina 

ärenden via till exempel mobil eller surfplatta (Svenska bankföreningen 2016c). Ju mer 

kunderna använder internettjänster desto mer minskar det fysiska bemötandet vilket kan 

skapa en försämrad uppfattning om service hos kunderna. Genom dålig service kan 

kundens lojalitet till banken skadas och i värsta fall kan det leda till att de övergår till 

konkurrenterna. Kundlojalitet är en viktig faktor hos en bank eftersom en långvarig 

relation med kunderna är det som tillfredsställer banksektorn (Levy 2014). Det är även 

en avgörande faktor för välgång eller misslyckande inom en organisation (Santos 2003).  

  

Bankers nya digitala tjänster som har uppkommit i följd av digitaliseringen erbjuder 

bankkunderna service på ett nytt sätt. Tjänsterna är idag automatiserade och flexibla vilket 

betyder att kunderna har tillgång till sina förmåner dagligen. Problemet är att alla kunder 

inte är lika positiva till förändringen och att de istället föredrar den fysiska kontakten med 

banken (Raitani och Vyas 2014). När tjänsterna sker direkt via bankens kommunikativa 

kanaler är det svårt att skapa tillit till kunderna på grund av att den virtuella tekniken inte 

är lika tillförlitlig som den traditionella (Grabner-Kräutner och Faullant 2008). Enligt 

McIntyre, Westland och Lillis (2017) börjar bankerna inse att det är viktigt att förstå 

kundernas beteende. Genom att avläsa deras beteende med hjälp av teknikens förmåner 
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är det lättare att förstå vad de efterfrågar. Däremot är det svårt för banker att identifiera 

vad kunderna begär även om de har tillgång till personliga uppgifter. Svenskt 

kvalitetsindex (2016) stärker det antagandet då de genom sin undersökning inom 

banksektorn har konstaterat att kundnöjdheten hos specifikt privatkunderna har minskat 

under de senaste trettio åren, men framförallt under år 2016. Bankerna lovar personliga 

möten samtidigt som de minskar bankkontoren. Det får i sin tur konsumenterna att förlora 

förtroendet på grund av att personliga möten skapar kundnöjdhet. Digitaliseringen har 

givit banker stora förutsättningar till att få en närmre relation med sina kunder men det 

har istället haft en motverkande effekt (ibid). Relationen mellan bank och privatkund är 

fortsatt en ständig kamp på grund av digitaliseringen. Av den anledningen har vi valt att 

undersöka hur bankerna behöver utveckla sin strategi för att öka nöjdheten hos sina 

privatkunder samt vilka åtgärder bankerna behöver ta för att nå sina mål.  

 

1.3 Problemformulering 

På vilket sätt har bankens strategi utvecklats i takt med digitaliseringen samt hur arbetar 

banken med att bevara kundernas lojalitet till banken?  

 

1.4 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka och beskriva hur Swedbank i Kalmar ser på sitt strategiska 

arbete för att skapa kundlojalitet i takt med digitaliseringens utveckling. 
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2 Metod 
Vi inleder kapitlet med att diskutera de val av metoder vi använt för att genomföra vår 

studie. Därefter diskuteras hur väl vi tycker metoden har fungerat för att uppnå resultatet 

av vår frågeställning. 

 

2.1 Val för studien 

Enligt Long (2007) är det inte möjligt att studera allt vi har intresse av. Ett urval måste 

ske både när det gäller begränsningar för studien men även vilka individer som ska delta 

i studien. Bryman och Bell (2017) poängterar vikten av urvalsstorleken. Att hitta en 

balans i begränsningen, det innebär att få tillräckligt med data men fortfarande kunna 

genomföra en djupgående analys. Vi har valt att utföra en fallstudie om Swedbanks kontor 

i Kalmar, för att Swedbank är en storbank som vi vill få djupare förståelse om. Den 

geografiska begränsningen gav oss möjlighet att kontakta kontoret och nå personal som 

arbetar med digitalisering och företagets styrning. Vid valet av individer som intervjuades 

för studien använde vi målmedvetet urval. Det innebär att individerna blev valda på grund 

av kunskapen de besitter (Long 2007). Vi beslutade att genomföra studien ur Swedbanks 

perspektiv istället för kundernas. Valet baserades på tillgänglighet och möjligheten att få 

information om vår diskurs. Valet av perspektiv gav möjligt till en djupgående analys för 

att besvara vår frågeställning. 

 

2.1.1 Fallstudie 

Merriam (1994) förklarar att en fallstudie undersöker en särskild omständighet, 

exempelvis en avdelning. Som tidigare nämnt avgränsar vi oss till Swedbanks kontor i 

Kalmar. Avgränsningen gjorde vi för det är ett intressant ämne. Genom att fokusera på 

en händelse i studien eftersträvar vi att lyfta fram interaktionen mellan faktorer i 

Swedbank som utmärker vår specifika diskurs. Beslutet om att använda fallstudie som 

metod grundades ur frågeställningen som vi ska granska. Eftersom fallstudien gjordes i 

en verklig situation blir studien omfattande och holistisk, därmed vidgar studien 

kunskapen hos läsaren. Enligt Kumar (2014) karaktäriseras fallstudie av flexibilitet. 

Utformningen av fallstudien bygger på de antagande som vi ville studera. Fallet kan vara 

av en typisk karaktär och därmed kan ett enskilt fall ge insikt om händelserna. Fördelarna 

med att använda forsknings tekniken “fallstudie” är att forskningen blir mer detaljerad 

och skapar relevans, eftersom studiens fokus baseras på forskning och förståelse snarare 
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än kvantifiera och överensstämma. Bryman och Bell (2017) förklarar begreppet fallstudie 

genom att utifrån en ingående forskning av ett fall kunna forma en teoretisk undersökning. 

 

2.1.2 Kvalitativ studie 

Enligt Holme och Solvang (1997) är metod ett redskap som används som styrmedel för 

att nå de mål som förekommer med forskningsfrågan. Holme och Solvang (1997) skiljer 

på kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden benämns som hård data, 

vilket kan förklaras med att en kvantitativ forskningsmetod använder mätbara och 

statistiska resultat. Därmed är studiens frågeställning riktad mot ett resultat som kan 

bevisas och mätas. Enkätundersökningar används för att få fram data i en kvantitativ 

forskningsmetod, materialet ska ha ett tillräckligt stort urval för att statistiskt kunna 

säkerställa en slutsats (Holme och Solvang 1997).  

 

Den kvalitativa metoden benämns som mjuk data, vilket kan förklaras med att en 

kvalitativ metod använder intervjuer för att få mer och djupare information från subjekten 

av undersökningen. Kvalitativ metod använder frågor för att fånga upp berättelser och 

den som intervjuar ska inte påverka utgången av berättelsen (Holme och Solvang 1997) 

mer än att leda med strukturerade eller semistrukturerade intervjuer. Intervjuaren kan 

använda slutna och öppna frågor, intervjuaren får inte använda ledande frågor då de kan 

påverka subjektet. Intervjuaren bör använda samma mall till alla subjekt för att kunna dra 

gemensamma slutsatser (Merriam och Tisdell 2016). Bryman och Bell (2017) anser att 

med huvudmallen av frågor under en intervju samt med flexibelt upplägg är det lättare att 

fånga en realistisk bild av verkligheten. Holme och solvang (1997) förklarar att en 

kvalitativ metod identifieras med tolkning. Tolkning av materialet som samlas in under 

studien, primärdata. Med utgångspunkt i frågeställningen står det klart att kvalitativ 

metod ska användas för att undersöka de olika delarna av människornas berättelser för att 

sedan hitta gemensamma nämnare att analysera och dra slutsatser ifrån. Kvantitativ metod 

passar inte frågeställningen då fasta svar inte kan ge de olika nyanser som behövs.   

 

Eftersom syftet med studien är att beskriva hur Swedbank arbetar med digitala 

förändringarna, startegi samt kundlojaliteten till företaget anser vi att  kvalitativa metod 

är det arbetssätt som passar studien bäst.  Studien är baserad på semiestruktuerade 

intervjuer med personal på Swedbank i Kalmar vilket är en kvalitativ forskningsmetod. 
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Intervjuarbetet och studiens använding av kvalitativ metod diskuteras mer detaljerat 

nedan under rubriken ”insamling av data”.  

 

2.1.3 Forskningsansats 
Vid ett utförande av en uppsats är det möjligt att samla information med tre olika metoder; 

deduktiv, induktiv och abduktiv metod (Åsberg 2001). I den deduktiva metoden 

presenteras först en teori som sedan undersöks och testas mot det insamlade materialet. I 

den induktiva metoden tas hänsyn till redan existerande erfarenhet och observationer som 

formas till en frågeställning och sedan testas mot en eller flera teorier (Åsberg 2001).  

 

Den abduktiva metoden är en blandning av de ovanstående ansatserna. Abduktiv ansats 

används för att dra slutsatser genom att se samband eller utesluta faktorer. För att stärka 

sambanden kompletteras metoden med tester och undersökningar (Wallén 

1996).  Därmed ger den abduktiva metoden möjlighet att hoppa mellan teori och empiri 

för att gradvis besvara studiens forskningsfråga (Bryman och Bell 2017).   

Då både empiri och teori har insamlats vid olika delmoment under studien har det varit 

möjligt att hoppa mellan teoretiska resonemang och empiriska. Ett deduktivt arbetssätt 

har inte använts eftersom studien inte baseras på teoretiska resonemang. Studien är främst 

baserad på empiriskt material som testats mot teoretiska analyser, vilket innebär en 

induktiv ansats. Men eftersom teori och empiri har analyserats simultant har studien en 

abduktiv ansats. Abduktiv ansats är också den metod vi anser är mest lämpligt för att 

besvara studiens frågeställning och kunna dra relevanta slutsatser. 

 

2.1.4 Insamling av data 

2.1.4.1 Nätverksbaserad data 
Under studien har vi haft förmånen att ta hjälp av Linneuniversitetets resurser. 

Möjligheten var tillgänglig eftersom vi studerar ekonomistyrning på Linneuniversitetet i 

Kalmar. De olika nätverksbaserade portalerna som Onesearch, universitetsbibliotekets 

ämnesguide har bidragit med artiklar för det aktuella ämnet. På de olika sökmotorerna 

sökte vi efter nyckelord som finns i vår studie exempelvis digitalisering, bank, 

kundlojalitet och strategi. Vi kunde sedan gallra informationen och se vilka artiklar som 

var relevanta för vår studie. Det gjorde vi genom att läsa artiklarnas sammanfattning. Om 

relevant information diskuterades granskade vi artikeln noggrannare för att hitta 

information inom vårt ämne. Även litteratur vid universitetsbiblioteket har gett oss goda 

möjligheter att hitta teorier som styrker vår fallstudie. Sökmotorn på biblioteket gjorde 
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det lättare för oss att hitta böcker inom vårt ämne. Även här kunde våra nyckelord 

användas för att hitta böcker som behandlade det aktuella ämnet. 

 

2.1.4.2 Primär och sekundärdata 
Merriam och Tisdell (2016) anser att det är viktigt att särskilja källor, primär- eller 

sekundärdata. Primärdatan grundas utifrån att de som utfört forskningen redogör 

intervjuer och dokument som gjorts för studiens ändamål, förstahandsinformation. De 

bästa primära källorna är de som ligger nära i tid och plats till studien. Sekundärdata är 

tidigare rapporter och artiklar som gjorts i annat syfte än studien. Sekundär klassad data 

är ofta gjord tidigare än den aktuella studien. Både sekundär- och primärdata har använts 

i uppsatsen. Studiens sekundärdata består av litteratur, Swedbanks årsredovisning från år 

2016 samt tidningsartiklar. Exempel på tidningsartiklar är dagens industri och 

affärsvärlden där de har intervjuat medarbetare på Swedbank. De här uttalanden från 

medarbetarna har vi använt i vårt empirikapitel. För vi anser att de styrker den empiri vi 

funnit via våra primärkällor samt ger det en högre trovärdighet till både vår studie och 

resultat. I våra sekundära källor har vi hittat information om kundlojalitet, strategier och 

digitaliseringens påverkan på företag och samhälle. 

 

2.1.4.3  Intervjuer 
Fallstudiens primärdata utgörs av fyra semistrukturerade intervjuer. En intervju kan ske 

via fysisk kontakt men också via telefon eller mejl (Björklund och Paulsson 2012). Vi 

valde att använda oss av fysiskt kontakt och träffade intervjudeltagarna på Swedbanks 

kontor. Platsen valdes för att intervjudeltagarna skulle känna sig bekväma. Genom den 

fysiska kontakten kunde vi få en bild av personen i fråga, ha kontroll på situationen, se 

kroppsspråk och uppfatta andra signaler under intervjun. Utan den fysiska kontakten hade 

vi inte kunnat observera de här iakttagelserna. Vid insamling av data är det viktigt att ta 

hänsyn till två aspekter, standardisering och strukturering. Standardiserade intervjuer 

baseras på liktydiga frågor i en och samma ordning. Medan vid icke standardiserad 

intervju avgör intervjuaren frågorna och ordningen (Patel och Davidsson 2011). Enligt 

Merriam och Tisdell (2016) finns det ett mellanläge mellan strukturerad och icke 

strukturerad intervju, som kallas semistrukturerad. I en semistrukturerad intervju är 

frågorna formulerade innan intervjun men flexibla, följdfrågor är möjliga att ställa på 

individens svar (Merriam och Tisdell 2016).  Strukturen av intervjun berör hur fria svar 

intervjupersonen har (Patel och Davidsson 2011). Innan intervjuerna genomfördes 

skapades en helhetsbild om det aktuella ämnet genom tidigare forskning. Genom den 
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grundläggande kunskapen kunde vi formulera ett fomulär med frågor till intervjuerna. 

Syftet med det var att styra intervjuerna mot det aktuella ämnet. Intervjuerna har varit 

bidragande till empirin och utifrån den har vi kunna tillämpa teorier. Vi anser att 

intervjudeltagarna hade fritt utrymme i att besvara våra frågor. Formuläret var endast till 

hjälp under intervjuerna. Vi kompletterade med att ställa följdfrågor på deltagarnas svar 

under intervjun. Det gjordes för att få djupare kunskaper och säkerhetsställa att vi förstod 

vad intervjudeltagarna menade. Vi inledde intervjuerna med att förklara syftet med 

studien. Det gjordes för att väcka ett intresse och poängtera vikten av att individerna 

medverkade på intervjuerna (Patel och Davidsson 2011).  

 

2.1.4.4 intervjudeltagare 
Vi intervjuade Marie Wieslander. Hon arbetar som rådgivare samt digital ambassadör på 

Swedbank. Hon hade goda kunskaper inom digitalisering och kundlojalitet. Vi har även 

intervjuat Marie Fuhr Ohlsson som är kontorschef i Kalmar, Nybro, Torsås och 

Emmaboda. Hon hade goda kunskaper om Swedbanks strategi. Hon arbetar dagligen med 

att leda sina medarbetare med hjälp av strategin för att nå Swedbanks uppsatta mål. 

Mathias Stockman som arbetar som biträdande kontorschef hade goda kunskaper i hur de 

arbetar med digitaliseringen och hur det påverkar banken. Men också kunskaper inom 

ämnet kundlojalitet då han arbetar nära kunderna dagligen. Eva-lis Skoglund som arbetar 

som rådgivare i Swedbank kunde bidra till vår uppsats genom hennes kunskaper i arbetet 

med kundlojalitet men också digitaliseringens effekter på deras dagliga arbete. Efter 

intervjuerna har vi haft en fortsatt kontakt med intervjudeltagarna. Vi har därmed haft 

möjlighet att skicka kompletterande frågor som krävts under studien vilket stärker vår 

fallstudie. 

 

2.1.4.5  Kritik mot studiens intervjuer  
Vi är medvetna om att alla intervjuer har skett med medarbetare på samma kontor. Men 

många av personerna vi intervjuat har jobbat på flera bankkontor och har därför breda 

kunskaper från olika kontor. De diskuterade även likvärdighet inom Swedbank, vilket 

innebär att det ska vara lika på alla kontor. Alla kontor jobbar efter samma strategi och 

oavsett vilket kontor en kund besöker ska villkoren om räntor osv vara lika. Därför anser 

vi att personerna som deltagit i intervjuerna har varit relevanta för studien. Genom att 

fokusera på personal som arbetar på kalmarkontoret styrker studien genom dess inriktning 

på en fallstudie. Intervjuerna varade en timme vardera vilket bidrog till att vi kunde 

diskutera frågorna djupare och få en diskussion om ämnet. De bidrog med god 
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information till fallstudien tillsammans med årsredovisningen och andra uttalanden som 

vi har hittat genom artiklar från bland annat Swedbanks vd Birgitte Bonnesen.  

 

2.2 Etik 

Etiska regler och principer berör personer som är direkt inblandade i forskningen. Det 

handlar om att respondenterna har rätt att ställa upp frivilligt och att de har rätt att avbryta 

intervjun om de begär det. Det gäller även att ge deltagarna tillräcklig med information 

om undersökningens syfte och inte ge vilseledande information om undersökningen 

(Bryman och Bell 2017). Detta är etiska aspekter vi har tagit hänsyn till under vår 

fallstudie. Som tidigare nämnt förklarade vi syftet med studien för intervjudeltagarna 

innan intervjun startade, det gjorde att personen vi intervjuade fick en bild av vad 

intervjun kommer att handla om. Om personen i fråga inte kände sig bekväm med ämnet 

eller annan anledning fanns möjlighet att avböja och inte delta samt om det var någon 

fråga de inte ville besvara fick de möjlighet att hoppa över den frågan. För att komma i 

kontakt med personer som besitter kunskapen vi eftersökte besökte vi Swedbanks kontor 

i Kalmar. Det gav oss möjlighet att presentera ämnet för personerna redan innan planerad 

intervju. Intervjuerna genomfördes på kontoret i Kalmar, vilket gjorde att vi såg 

intervjudeltagarnas kroppsspråk under intervjun samt befann de sig på en trygg plats. 

Enligt Bryman och Bell (2017) ska respondenternas personuppgifter förvaras så att 

utomstående inte kan få tillgång till deras uppgifter. Framförallt skall undersökningen inte 

leda till någon skada för deltagarna som har valt att ställa upp i undersökningen (Bryman 

& Bell 2017). Innan vi startade intervjun frågade vi deltagarna om vi fick nämna deras 

namn i studien samt om vi fick tillåtelse att spela in intervjun, vilket var okej för alla 

deltagarna. Tack vare att vi fick spela in intervjuerna kunde vi transkribera intervjun 

efteråt för att underlätta vårt arbete. För att se till att ingen skada skulle ske deltagaren 

hade vi kunnat säkerhetsställa intervjuerna mer genom att skicka det transkriberade 

materialet till deltagaren. Då hade det varit möjligt att hitta missuppfattningar och 

komplettera med information.  

  

Enligt Denscombe (2016) finns det vissa frågor att utgå ifrån vid uppsatsskrivande. Det 

är frågor som om forskningen är etiskt korrekt, om tillvägagångssättet är lämpligt och om 

det har en tydlig koppling med studiens syfte. Vi har skrivit uppsatsen via en kvalitativ 

metod, vilket gör att vi fick veta hur eller på vilket sätt Swedbank arbetar med 

digitaliseringen framfart och effekterna på strategin och kundlojaliteten. Hade vi valt en 
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kvantitativ metod hade vi istället fått veta hur många som arbetade vilket hade varit fel 

metod i förhållande till studiens syfte och problemformulering. Därför anser vi att 

studiens tillvägagångssätt har en tydlig koppling med studiens syfte.   

 

2.3 Metodkritik och källkritik 

Valet av den kvalitativa metoden och intervju grundas i att få en bredare bild och större 

förståelse av Swedbank. I en intervju kan frågorna anpassas till syftet och individen som 

intervjuas. Det möjliggjorde till följdfrågor och därmed fick vi mer kunskap och 

information som var nödvändig för att besvara vår frågeställning. Intervjuerna 

fungerade i helhet väldigt bra genom ett semistrukturerat upplägg, som vi tidigare 

nämnt att vi valde att använda oss av. De olika intervjudeltagarna var frispråkiga och 

gav oss god information om hur de arbetar med strategi, digitalisering och kundlojalitet. 

Vilket är de primära områdena för studien. I bilaga 1 finns alla intervjufrågorna samt de 

inledande orden vi använde för att förklara syftet med uppsatsen och intervjuerna. De 

metodval vi gjort under studien har fungerat bra. Både insamling av data genom 

internet, böcker och intervjuer har bidragit till goda resultat. Genom att göra en 

fallstudie har vi kunnat fokusera på den enskilda banken och genom den kunskapen dra 

kopplingar till andra kontor och banker. Empirin har förstärkts med information från 

bankens hemsida och uttalanden av andra personer som arbetar för Swedbank. 

  

Under studien har vi arbetat med reliabilitet och validitet (Holme och Solvang 1997). 

Vid bearbetningen av material har vi varit noggranna och kontinuerligt kritiska emot 

materialet, det har vi gjort för att vi vill uppnå en hög grad av reliabilitet och validitet. 

Det viktigaste kravet vid behandling av uppsatsen är validitet. Är materialet inte 

relevant för studien spelar det ingen roll hur bra informationen är (Eriksson och 

Wiedersheim-paul 2014). För att förtydliga resonemanget tar vi ett exempel; Nordea 

uttalar sig väl inom ett område, men eftersom vi undersöker Swedbank är det inte 

relevant information för vår studie. Validitet är alltså förmågan att mäta det som avses 

ska mätas (Eriksson och Wiedersheim-paul 2014). Vi har arbetat med validiteten genom 

formuläret med frågor till intervjuerna, vilket gjorde att vi höll oss till det aktuella 

ämnet genom hela intervjuerna. Informationen från intervjuerna har sedan varit grunden 

och riktlinjer för de teorier vi analyserat. Enligt Holme och Solvang (1997) är 

reliabiliteten viktig i en uppsats för att kunna besvara studiens frågeställning. Det beror 

på att materialet måste nå en tillräcklig nivå av reliabilitet för att kunna testas mot 
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frågeställningen . Eriksson och Wiedersheim-paul (2014) anser att reliabilitet är ett 

mätinstrument på trovärdighet, undersökningen ska på så sätt ge tillförlitliga resultat. 

Genom källobservation skaffade vi oss en helhetsbild över informationen inom 

diskursen. Sedan sållade vi bort information som var irrelevant, vid sållningsprocessen 

hade vi i åtanke att få ett korrekt material och inte skapa en skev uppfattning. För att få 

en trovärdig bild granskade vi källorna. Enligt Holme och Solvang (1997)  innebär 

källkritik att undersöka när informationen är skriven, av vem, i vilket ändamål samt hur 

källan hittades. Genom att använda det  tankesätt har vi kunnat vara källkritiska samt 

sorterat bort artiklar som tidsmässigt inte är aktuella längre. Vi har även arbetat genom 

att jämföra de resultat vi fått genom våra intervjuer med intervjuer som tidningar har 

gjort med medarbetare, såsom Swedbanks VD och chefen för avdelningen digital 

banking. För att se om deras uttalanden stämmer överens med varandra. För att vara 

kritiska mot studien och reliabiliteten hade de transkriberade intervjuerna kunnat 

skickas till deltagaren. Det hade då varit möjligt att hitta missförstånd och deltagaren 

hade kunnat komplettera om något saknades. För att en metod ska nå hög reliabilitet bör 

den inte vara kopplad till undersökare eller de som undersökts (Eriksson och 

Wiedersheim-paul 2014). För att minimera risken att studien ska vara kopplad antingen 

till undersökarna eller de undersökta har vi försökt få in flera perspektiv via 

intervjuerna, men det menar vi att flera personer har fått besvara samma frågor.  
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3 Fallstudien Swedbank 
I det här avsnittet kommer vi till en början förklara Swedbanks bakgrund innan vi kommer 

gå in djupare på digitaliseringens påverkan. Sedan kommer strategin att diskuteras 

utifrån Swedbanks perspektiv likaså kundlojaliteten. 

 

3.1 Swedbanks bakgrund 

År 1820 utformades grunden till det som idag kallas Swedbank. Samma år formades 

första sparbanken i Göteborg. Affärsidén växte snabbt vilket bidrog till fler bankkontor. 

Högst antal Sparbanker uppnåddes år 1928, då förekom det 498 stycken i Sverige 

(Swedbank u.å.a). En viktig utgångspunkt för den svenska rörelsen är samarbetet mellan 

Swedbank och Sparbankerna, vilket grundas utifrån företagens förenade historia och 

värderingsgrund (Swedbank u.å.b). Under 2006 verkställdes ett namnbyte, hela 

koncernen heter nu Swedbank (Swedbank u.åa). Mätningar som gjordes 2016, 31 

december, visar att Swedbank tillsammans med Sparbankerna har gemensamt 489 kontor, 

där Sverige är den största marknaden (Swedbank u.å.c). Banksektorn har under de senaste 

decennierna förändrats från grunden, utvecklingen har inneburit en minskning på 

arbetskraft med en ökad tjänsteproduktion. Enligt statistik har arbetskraften inom 

bankrörelsen minskat drastiskt sedan 1970-talet i Sverige, även fysiska tjänstekontor har 

lagts ner (Tinnilä 2013). Swedbanks kundkrets består både av 4 miljoner privatkunder 

men också av ungefär 333 000 företagskunder (Swedbank u.å.c). Det gör Swedbank till 

en av Sveriges största bank till antalet kunder (Svenska bankföreningen 2017d). 

  

Swedbank arbetar med digitalisering på olika sätt, applikationen och swish är två 

utgångspunkter (Swedbank u.å.d). Applikationen har flertalet funktioner som kan 

användas var och när personen vill. Se nuvarande saldo, betala räkningar, notiser om 

fakturor, spara och placera är några av funktionerna applikationen erbjuder (Swedbank 

u.å.e). Swish är en funktion i mobiltelefonen som möjliggör överföring av pengar, 

pengarna förs direkt in på mottagarens konto. För att använda swish krävs en anslutning 

mellan mobilnummer och bankkonto. Vid varje överföring krävs godkännande med 

Mobilt BankID, det gör att tjänsten är helt säker. Eftersom Mobilt BankID identifierar att 

det är rätt person som godkänner transaktionen (Swedbank u.å.f). 
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3.2 Digitaliseringens påverkan på Swedbanks kontor 

Marie Wieslander förklarar att på varje kontor är en medarbetare utsedd till digital 

ambassadör, Wieslander besitter den rollen på kontoret i Kalmar. Hon får ta del av nyheter 

som berör digitaliseringen först. Rådgivaren Eva-Lis Skoglund tillägger att det finns en 

avdelning i Stockholm som är ansvariga för digitaliseringen och arbetar för att Swedbank 

ska hänga med i utvecklingen. De medarbetare som är digitala ambassadörer får åka till 

Stockholm på möten och sedan när de kommer hem till kontoret delar de med sig av de 

nyheter som kommer. Informationen hoppar därmed över chefsledet och går direkt till 

kontorets digitala ambassadör. Wieslander förtydligar att cheferna givetvis också får ta 

del av den nya informationen, men genom att föra informationen direkt till golvet minskar 

risken för att informationen stannar på chefsnivå. Marie Fuhr-Ohlsson som är kontorschef 

i Kalmar, förklarar att de noga följer kundernas användning av Swedbanks digitala 

kanaler. Det görs genom att följa statistik, hur många som loggar in på internetbanken, 

mobilbanken samt hur många som ringer till telefonbanken. Hon förklarar att den äldre 

åldersgruppen inte använder digitala tjänster lika frekvent som den yngre, men att det 

även finns individer runt 45-årsåldern som i dagsläget inte använder de digitala kanalerna. 

Eva-Lis Skoglund lägger till att det även finns yngre personer som inte vill ansluta sig till 

de digitala kanalerna. Med hjälp av statistiken kan Marie Fuhr-Ohlsson se att fler 

användare i alla åldersgrupper ansluter sig till Swedbanks digitala kanaler. Hon tror att 

det beror på att hela omvärlden digitaliseras, inte bara bankerna. Människor följer med 

strömmen när fler och fler tjänster digitaliseras. Digitalisering ligger i fokus hos 

Swedbank vilket även Kalmars biträdande kontorschef Mathias Stockman håller med om. 

Han tillägger att allt nu ska gå snabbt. Människor är stressande och hinner inte gå till 

bankkontoren längre utan vill utföra sina tjänster snabbt och enkelt. Efterfrågan från 

kunderna kan ändras tillnya tjänster men även högre krav på kompetens (Swedbank u.å.g) 

Digitaliseringen kan ändra hela banksektorn, innovation är en stark drivkraft vad gäller 

både förändring av teknik men också marknadsföring (Larsson 2016). En ökad 

digitalisering innebär även att Swedbank på ett effektivare sätt kan utnyttja sina resurser. 

När kunden övergår till digitala kanaler frigörs bankens resurser till individuell 

rådgivning (Swedbank u.å.g). Skoglund berättar att det märks att resurserna förflyttas. 

När någon slutar ersätts inte personen utan numera krävs mer personal på 

telefoncentralen, telefonbanken.  
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Genom att titta bakåt i tiden förklarar Marie Wieslander att digitaliseringen startade när 

stjärna och fyrkant kom till mobilen. Det ledde till att en tonvalstelefon var möjlig, det 

innebar att telefonsvarare och internetbanken kunde implementeras. Redan då var banken 

oroliga för att de rationaliserade bort sig själva. Så var inte fallet utan istället fick de mer 

att göra på arbetsplatsen. De befinner sig i en liknande situation än idag, många anställda 

är fortfarande oroliga eftersom kunderna klarar sig alltmer själva. Marie Wieslander anser 

att kunderna klarar de lättare frågorna själva, men vid mer avancerade tjänster söker sig 

fortfarande kunderna till kontoren. Exempelvis vid köp av bostad är det många kunder 

som vill träffas fysiskt. Mathias Stockman håller med om att vissa kunder fortfarande 

söker den personliga kontakten vid större investeringar. Men vid årsskiftet blir det enklare 

att få lånelöfte, alltså möjligheten att se om du som kund kan få lån och hur stort lån. Det 

görs enkelt via applikationen och kunden får informationen om lånet på 10 minuter. Fuhr-

Ohlsson håller med om att lånelöften har blivit allt vanligare att kunderna sköter själva. 

Vardagstjänsterna såsom överföring mellan konton sköter kunderna mestadels själva 

vilket Swedbank gärna vill guida kunderna till att göra för det går enklare och snabbare 

säger Fuhr-Ohlsson. Förflyttningen till att kunderna använder digitala kanaler vid 

vardagstjänster är en resa som Swedbank jobbar med frekvent, för att göra det så enkelt 

som möjligt för sina kunder. Enligt Stockman har systemen förbättras och kunderna kan 

få snabba besked.Att kunderna väljer bankens nättjänster är även avgörande för bankens 

framgång (Larsson 2016). Bonnesen säger “Teknologin- som knyter samman banken och 

kunderna med hjälp av appar och andra nättjänster- kommer att göra banken extremt 

effektiv” (Holm 2016:1).Vilket även Mathias Stockman var tydlig med att förklara. Han 

gav exemplet på betalning av fakturor. Numera scannar man bara in koden så betalas 

räkningen, förr var man tvungen att fylla i giroblanketter och ocr-nummer. Det var mycket 

mer invecklat innan, nu går det snabbt, enkelt och effektivt. Eva-Lis Skoglund menar på 

att giro blanketterna fortfarande används av kunder som inte vill gå över till digitala 

tjänster. Hon anser att samhället inte kan begära att alla ska vilja använda de digitala 

kanalerna. Företaget måste därför anpassa sig efter alla och hon hoppas att 

giroblanketterna kommer att finnas kvar.  

  

Nästa år tror Marie Wieslander att den digitala rådgivningen kommer att slå igenom 

kraftigt. Tekniskt innebär det att systemen ska fungera men juridiken är det som är svårt 

att få till. Redan nu är det möjligt att få lånelöfte via applikationen som förklarades 

tidigare av Stockman.Enligt Wieslander går det snabbare via digitala kanaler än att göra 
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det via ett fysiskt möte på bankkontoret vilket även stockman poängterade. Att utforma 

och lägga upp ett lånelöfte tar ganska lång tid, mycket administrationsarbete förklarar 

Wieslander.Vid ett fysiskt möte måste rådgivaren dokumentera vad som är sagt, för att 

kunna gå tillbaka och se vad som bestämts sedan tidigare. Anledningen till att det går 

snabbare via digitala tjänster är att fler människor arbetar med applikationen och 

internetbanken. Men även att kunderna kan göra en ansökan när det passar de själva, inget 

fysiskt möte måste planeras in. 

  

Med digitaliseringens framväxt och påverkan på företaget arbetar Swedbank med 

tekniken. Marie Wieslander säger att var och en måste höja sig ett steg rent tekniskt från 

den nivån de är på. Det är en följd av att digitaliseringen kräver mer tekniska kunskaper 

på kontoret, arbetet har förändrats mot en teknisk support. Stockman anser att personalen 

numera är “spindeln i nätet”. Med det menar han att Swedbank idag förklarar och visar 

kunderna hur de ska göra för att påbörja ett ärende eller föra över pengar, sedan kommer 

andra medarbetare på Swedbank fortsätta ärendet. Personalen guidar kunderna till hur 

kunderna självständigt ska kunna utföra sina tjänster.Andra tjänster som förändrats med 

digitaliseringen är att banken nu har öppet dygnet runt. Det innebär att de kan nå kunderna 

via olika kanaler när de själva har tid, anställda sitter dygnet runt och hjälper kunderna. 

Tillgängligheten hos Swedbank har ökat i takt med utvecklingen av sina digitala kanaler. 

Kunderna får fler valmöjligheter vilket innebär att det sätts högre krav på banken att 

kunna möta kundens förväntningar. Därför arbetar de ständigt för att hitta nya digitala 

funktioner som förenklar kundens vardag (Swedbank u.å.g). Enligt Marie Fuhr-Ohlsson 

har digitaliseringen påverkat Swedbank genom att kunder nu lägger upp ärenden först via 

en kanal men avslutar den via en annan. Det var inte möjligt i början för då var de olika 

kanalerna begränsade, nu kan kunderna utnyttja samma tjänster på samtliga kanaler. 

Digitaliseringen innebär också nya förutsättningar för medarbetare och kunder, det är en 

resa som kostar både pengar, tid och resurser. 

 

3.2.1 Swedbanks konkurrenssituation 

Marie Fuhr-Ohlsson redogör Swedbanks konkurrenssituation att de måste vara lika 

snabba som företag som enbart riktat sig in på exempelvis lånelöften. Samtidigt måste de 

försäkra sig om att kunderna ska välja Swedbank före någon annan bank. Hon anser att 

företag som enbart riktat sig på digital bank har gjort det snabbare än de själva, eftersom 

Swedbank har valt att behålla sina kontor. Stockman var också inne på snabbheten som 
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konkurrensfördel. Han ansåg att tidigare har Swedbank inte varit lika snabba som andra i 

branschen, ett exempel han gav var funktionen om lånelöfte i applikationen. Andra banker 

har varit snabbare men nu har Swedbank också funktionen och han ansåg att Swedbank 

är ikapp med de andra bankerna. Bonnesen anser att det inte finns några planer på att 

stänga kontorsverksamheten. Tillgängligheten av de fysiska bankkontoren har minskat de 

senaste åren, men Swedbanks kontor kommer inte att försvinna (Billing 2017). Marie 

Fuhr-Ohlsson ifrågasätter varför kunderna ska välja Swedbank, när de förespråkar att 

kunderna själva ska utföra ärenden via digitala kanaler. Vad gör att kunderna vill komma 

till Swedbank för personliga möten? Hon menar på att det betyder att de måste vara en 

stor aktör och den givna aktören i alla kanaler, för att säkerhetsställa att kunderna väljer 

Swedbank. De kan aldrig veta när kunden vill träffas fysiskt eller digitalt. Det innebär i 

sin tur att efterfrågan på tjänsterna ökar, därmed sjunker priserna på tjänsterna och det 

kommer sedan påverka lönsamheten. I dagsläget påverkas inte lönsamheten, men inom 

sin tid kommer den att påverkas. Birgitte Bonnesen säger i artikeln Swedbanks nya vd: 

vår strategi står fast  “Vår kapitalisering är bland den bästa i Europa med en 

kärnprimärkapitalrelation på 23,7 procent. Tillsammans med en stabil lönsamhet, hög 

kostnadseffektivitet och låg risk skapar det förutsättningar för att tillgodose våra kunders 

behov av konkurrenskraftiga banktjänster och motstå ekonomiska 

påfrestningar”(Affärsvärlden SIX 2016). Marie Fuhr-Ohlsson avslutar med att 

konkurrensen är bra, det gör att företaget strävar efter att bli bättre till och med bäst och 

det vill vi vara. Enligt Stockman tror han transparensen är en viktig konkurrensfördel. 

Kunderna har möjlighet att jämföra erbjudanden från flera olika banker och välja det 

alternativet som är bäst för dem.  

  

Då Swedbank är en fullsortsbank, anser Marie Wieslander att deras konkurrensfördelar 

är det stora utbudet av tjänster. Det innebär att de har alla tjänster från kort, lån osv. Men 

även att de har en stor marknad och mycket resurser att arbeta med. Kunderna behöver 

inte lämna huset för att få hjälp av Swedbank, allt finns tillgängligt. Det skapar en trygghet 

för kunderna då de kan få hjälp med bankärenden. Marie Wieslander ser även nackdelar 

med att vara en storbank. På grund av att de måste tillgodose alla kunders olika behov. 

Exempelvis att unga individer vill att det ska gå snabbt och enkelt, medan andra 

fortfarande betalar fakturor med inbetalningskort. 
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Angående den ökande konkurrensen tror Marie Wieslander att fler företag kommer nischa 

sig mot en funktion och bli bäst på det. Hon gav ett exempel om Izettle betalfunktion, 

företaget såg ett gap på marknaden och skapade en funktion bankerna inte hade tänkt på. 

De var först och skapade en jättebra produkt. Men bankerna slog tillbaka med Swish 

funktionen. Med exemplet menar Marie Wieslander på att konkurrensen skapar nya 

produkter. Affärsvärlden Finwire (2016) skriver att Swedbank har gjort ett samarbete med 

företaget Sprinklebit och tog fram en social aktieapp, Sprinklebit. Applikationen är till 

för att hjälpa Swedbanks kunder med sina placeringar. Andra aktörer har tagit fram en 

liknande app tidigare, men Swedbank ser inte det som något problem. “Vi tycker att det 

här är en mycket bättre lösning och tror inte att man alla gånger behöver vara först. Det 

här kommer upplevas som en integrerad del i vår vanliga digitala bank. Vi tycker att den 

ligger bra i tiden”,säger Lotta Lovén (Affärsvärlden Finwire 2016). Hon arbetar som chef 

för Swedbanks digitala enhet. Applikationen skiljer sig från andras eftersom den har fler 

funktioner för nybörjare samt är den utformad för en större kundgrupp (Affärsvärlden 

Finwire 2016). Swedbank måste välja rätt saker att fokusera på och hitta 

samarbetspartners som de kan ha förtroende för (Billing 2017). 

  

Marie Fuhr-Ohlsson tror att det fortsatt kommer vara hård konkurrens men är inte så säker 

på att nya aktörer kommer tillkomma. Det baserar hon på att det inte är så enkelt när 

banken är styrd av många lagar, förordningar och kraven hårdnar. De banker som redan 

finns på marknaden idag är vana vid det, har rutiner och möjligheter till nya system. För 

en ny etablerad aktör är det svårt och kostar mycket pengar. Fuhr-Ohlsson tror däremot 

att det finns banker som vill bredda sitt utbud, storbankerna är ganska lyckosamma och 

andra vill ta efter. På det viset anser kontorschefen att konkurrensen kommer hårdna inom 

branschen. Larsson (2016) menar på att vid en jämförelse mellan storbank och Avanza 

tappar storbankerna synlighet på internet. Avanza är starkare på nätet och tar över 

marknadsandelar vilket tyder på en stark konkurrent. Larsson (2016) ifrågasätter varför 

bankerna inte agerar, eftersom Avanza ökade sin kundandel med 26 procent och tar 

därmed storbankernas kunder. 

 

3.2.2 Nya lagar som tillkommer 2018 

3.2.2.1 MiFID 2 

Vid årsskiftet 2018 kommer två EU-lagar införas som är tvingande förklarar Marie 

Wieslander. Den första heter MiFID 2 (Markets in Financial Instruments Directive) och 
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behandlar konsumentskydd, det kommer innebära att de måste redovisa mer och tala 

öppet om avgifter som förekommer vid rådgivning. Finansinspektionen (2017) framför 

att hårdare krav kommer ställas på företag som framställer sparprodukter. Kraven gäller 

företagens ansvar för att produkterna säljs på lämpliga sätt. Swedbank (7 u.å) förklarar 

att rådgivarna kommer vara tydliga och försäkra sig om att kunderna förstår risken med 

de placeringar de är villiga att göra. MiFID 2 kommer även innebära att företag som gör 

affärer med värdepapper eller andra finansiella faktorer behöver en LEI-kod för att kunna 

fortsätta med den typen av handel. LEI-koden används globalt och består av 20-siffor 

(Swedbank  u.å.h). Passandebedömning går ut på att banken ska säkerhetsställa att 

kunden har tillfredsställande kunskap och kännedom för att göra affärer med värdepapper. 

Det kommer skydda de personer som är verksamma på värdepappersmarknaden. Lagen 

kommer dela in värdepapper i komplicerade och okomplicerade. Det innebär att banken 

inte behöver pröva hur affären passar kunden vid en okomplicerad affär, såsom aktier och 

fonder. Medan vid en komplicerad, exempelvis Warranter behöver banken undersöka 

kundens kunskap och erfarenheter (Swedbank u.å.i). 

  

3.2.2.2 GDPR 

Den andra lagen som införs är GDPR och träder i kraft 25 maj 2018 (Swedbank u.å.j), 

som handlar om att dela data förklarar Marie Wieslander. Enligt Swedbanks hemsida är 

den främsta anledningen till en förändrad lag att människor ska få kontroll över sina 

personuppgifter. Men även för att göra internationella affärer enklare, genom att ha en 

gemensam lagstiftning i EU (Swedbank u.å.j). Marie Wieslander fortsätter förklara att 

kunder ska kunna bestämma vilka de vill dela data med, då måste vi, Swedbank, skicka 

kundens uppgifter dit. Hon anser att det inte är konstigt att kunder vill dela med andra 

banker, då de är ganska lika. Men att dela med exempelvis google, apple och snapchat är 

lite speciellt. De kan sedan sälja kundens data vidare, därmed kan kunden få erbjudanden 

från exempelvis Kina. Marie Wieslander anser att detta kan bli revolutionerande, hon tror 

inte alla förstår hur stort det kan bli och vill människor dela data? En annan regel som 

finns i GDPR är att kunden ska kunna plocka bort sig ur företagsregister. Utan bankid blir 

det ett dilemma för företag angående hur de ska kunna veta att personen i fråga är den 

personen? För banken kommer det innebära att juridiken måste ändras, eftersom de har 

en annan lag som säger att de måste spara allt i tio år. Enligt Johansson (2017) 

förekommer det dock två problem med införandet av den nya lagen GDPR. Första är om 

resultatet som eftersträvas verkligen kommer nås och andra är effekten på olika företag. 
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För att tydliggöra är de resultat som eftersträvas att styrka människors integritet och rätten 

till frihet (Johansson 2017). 

 

3.2.2.3  Lagaranas betydelse för Swedbank 

Marie Fuhr-Ohlsson sammanfattar att de nya lagarna kommer påverka Swedbank genom 

att de behöver vara mer transparenta vid rådgivning till kunder, vad gäller sparande. Det 

kommer även innebära att de måste dokumentera mer samt måste rådgivarna vara 

utbildade.Mathias Stockman förtydligade utbildningskravet, de anställa har licenser 

sedan tidigare. Han tror inte lagarna kommer att påverka kunderna, möjligtvis 

sommarjobbare och extraarbetare som måste lära sig nya saker och ta licenserna. Han 

förklarar att de kontrollerar sommarjobbare genom att sommarpersonalen får gå ett 

program som heter Supervison. Det innebär att Mathias Stockman får granska deras 

ärenden under 23 dagar gånger 6 månader innan de får arbeta fritt. Alla Swedbanks 

rådgivare är certifierade för att ge råd vad gäller investerings sparande. Tjänsten kommer 

vara riktat mot de som är intresserade av sparande och placera frågor. De kunder som vill 

spara några hundralappar i månaden kommer kunna göra det på enklare sätt via digitala 

kanaler. Sparande är grunden i Swedbank och deras värdegrund, de vill vara med och 

hjälpa kunder att få en trygghet framåt. Med de nya lagkraven kommer rådgivarna inte 

kunna utföra det på samma sätt som tidigare. Marie Wieslander tror att detta är det största 

som hänt på länge. Företag lägger nu andra saker på vänt för att lösa denna situationen, 

annars får de vite från finansinspektionen. Skoglund förklarar att de medarbetare som 

arbetar på golvet inte är helt delaktiga i lagförändringarna, utan att det är de högre 

uppsatta som utvecklar system och så vidare inför lagförändringen. Medarbetarna på 

golvet blir informerade om ändringarna och kan därmed hjälpa kunderna med deras 

ärenden på ett korrekt sätt. 

 

3.3 Betydelse av strategi 

Fuhr-Ohlsson berättar att hon tror att det är oerhört viktigt att skapa en tydlig strategi 

oavsett företag. I många fall ser verksamheten sig själv och företaget som samma person 

vilket bidrar till att många glömmer att framställa en strategi. Det är svårt att styra sitt 

bolag mot framgång om man inte har uppsatta mål. Har verksamheter inget mål kommer 

det sällan framåt i utvecklingen och för att bli ett framgångsrikt företag är det jätteviktigt 

att implementera en strategi. I samband med att Swedbank är en koncern behöver kontoret 

i Kalmar följa de riktlinjer som hela aktiebolaget tillämpar. Hela Swedbank som koncern 
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har en strategi som Fuhr-Ohlsson har i uppgift att arbeta utefter och förmedla till sina 

medarbetare. Det beror på att hela verksamheten, Swedbank, är ett aktiebolag och inte ett 

separat företag. Strategin hade med andra ord sett likadan ut oavsett i vilket 

Swedbankkontor hon hade arbetat i. Birgitte Bonnesen blev vald till att ta över vd-posten 

på Swedbank efter Michael Wolf. Hon berättar att hon har arbetat på banken i 30 år 

(Malmborg 2016). “Mitt uppdrag blir att befästa men även stärka Swedbanks nuvarande 

position. Vi har en väl utstakad strategi att utgå ifrån och en detaljerad och ambitiös 

agenda för 2016, som är i full fart att implementeras”säger Birgitte Bonnesen i artikeln 

Swedbanks nya vd: vår strategi står fast (Affärsvärlden SIX 2016). Hon fortsätter 

resonera att de fortsatt ska vara en tillgänglig fullsortsbank. Styrelsens uppsatta mål är 

motorn i Swedbanks ambition är att skapa långsiktig betydelse för sina intressenter (ibid). 

 

3.3.1 Swedbanks kundcentrerade strategi 

Den strategi som Fuhr-Ohlsson påstår att hon har i uppgift att förmedla är den strategi 

som behandlas i ett avsnitt i Swedbanks årsredovisning 2016 (Swedbank 2017k). 

Strategin är utformad efter fyra grundpelare: Tillgänglig fullservicebank, erbjudanden 

utifrån våra kunders behov, hög kostnadseffektivitet, och låg risk. De fyra grundpelarna 

är baserade efter Swedbanks vision som fokuserar på kunderna. Nedan i figur 

(1.0)tydliggörs varför strategin består av de fyra grundpelarna och vad för aktiviteter 

strategin skapat för Swedbank under året 2016. Strategin är kundcentrerad vilket innebär 

att de lägger ett stort engagemang på att skapa ett värde till sina kunder på ett enkelt, 

öppet och omtänksamt sätt. Innebörden av att vara en tillgänglig fullservicebank beskriver 

Swedbank genom att bygga förtroende och lojalitet till sina konsumenter (Swedbank 

2017k). Rådgivaren Eva-Lis Skoglund tillägger även att de skapar tillgänglighet via sina 

kontor, de digitala kanalerna, telefonbanken och Swedbanks kundcenter. Där Swedbank 

är tillgängliga dygnet runt för kunderna.Enligt Birgitte Bonnesen har Swedbank en uttalad 

strategi vad gäller samarbeten och investeringar inom senaste IT-teknologin. Vilket 

innebär att de vill bredda utbudet till sina kunder (Billing 2017). Fuhr-Ohlsson instämmer 

med värdegrunden och tydliggör den under intervjun. Hon berättar att det är viktigt för 

dem att tillgodose alla kunders behov vilket dock är omöjligt att göra på samma sätt då 

Swedbank har fyra miljoner kunder med olika behov. Skoglund nämner även att varje 

kundmöte är unikt. För att kunna arbeta med kundernas behov blir det väsentligt att 

utforma en strategi som är anpassad efter deras kundbas berättar Fuhr-Ohlsson, vilket 

Swedbank har gjort då en grundpelare specifikt är baserad utifrån kundens behov. 
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Anpassningen ser hon genom alltifrån lagkrav som förändras till den digitalisering som 

efterfrågas av kunderna. Kalmars biträdande kontorschef Mathias Stockman pratade 

också om att det är viktigt att guida kunderna i deras miljö för att de ska få snabb hjälp. 

Besluten sker nära kunderna och det påstod Stockman var oerhört viktigt på grund av att 

banken då blir tillgänglig. Wieslander har liknande åsikter där hon kopplar strategi till att 

vara konsekvent som det beskrivs i årsredovisningen, där Swedbank arbetar med att bidra 

till samhället genom sparbanksstiftelsen som delat ut pengar och stipendier till bland 

annat idrottsföreningar och universitetet. Swedbank arbetar dessutom aktivt med att skapa 

arbete till ungdomar och långtidssjukskrivna vilket de gör genom att bidra med pengar 

som ger en positiv effekt på samhället. Wieslander tillägger även hon att de bland annat 

arbetar med att vara tillgängliga genom telefonbanken där alla kunder kan få tillgång till 

hjälp dygnet runt. De har även anpassat hemsidan efter åtta olika språk för att kunderna 

lättare ska förstå och få tillgång till all information på bästa sätt. De har även extra service 

för blinda och hörselskadade. Med hänsyn till Swedbanks strategi är det viktigt att 

konsumenterna får tillgång till företaget i både kontoren och på de digitala kanalerna för 

att tillfredsställa deras behov. 

 
Figur 1.0 Strategi som främjar en sund ekonomi (Swedbank 2016, s.10) 

 

Även fast fokus främst ligger på kunderna finns det ekonomiska mål som ska nås med 

hjälp av strategin. Med hög kostnadseffektivitet och låg risk arbetar Swedbank med för 

att nå hållbar lönsamhet som sedan kommer leda till ett värdeskapande för kunderna. I 

årsredovisningen beskrivs det dessutom att Swedbank som koncern har olika mål som 

avser räntabilitet, lönsamhet och kapitalisering. Ett mål är att räntabiliteten på eget kapital 

ska vara minst 15 procent vilket berör det Fuhr-Ohlsson berättat om att det är viktigt att 
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Swedbank levererar hög avkastning till aktieägarna så de vill fortsätta att vara aktieägare 

i bolaget. Ett annat mål som avser kapitalisering är att den ska vara solid. Swedbank ska 

kunna klara sig vid svåra ekonomiska situationer och uppfylla myndigheternas krav. Med 

stadig kapitalisering bygger de förutsättningar för att klara av svåra perioder (Swedbank 

2017k). Vi frågade Fuhr-Ohlsson om hur de arbetar med att öka effektiviteten och hon 

berättade att det kommer sig ur att de har mer och mer teknik och system som hjälper 

dem med vardagliga uppgifter. Kunderna kan själva använda de digitala kanalerna och 

det skapar effektivitet vilket gör att hon kan använda hennes resurser som är medarbetarna 

till att arbeta mot kvalificerade produkter och tjänster där banken har högre lönsamhet. 

Stockman förklarade också att de ökar effektiviteten genom att kontoret i Kalmar har 

höga mandat. Höga mandat har Swedbank fått på grund av att de har ett bra kontor samt 

att de gör saker riktigt enligt Stockman. 

 

3.3.2 Hur kontoret i Kalmar implementerar strategin 

Varför strategin ser ut som den gör tror Marie Fuhr-Ohlsson grundar sig i den tradition 

som Swedbank har. Swedbank har drivit bank sedan 1820 där de hela tiden har sagt att 

de vill vara banken för privatkunder och företagskunder, med andra ord alla deras kunder. 

Det är traditionen som Fuhr-Ohlsson tror var den grundläggande utgångspunkten när de 

bestämde strategin. Strategin har varit densamma i cirka tre år hävdar Fuhr-Ohlsson och 

hon tycker att det känns tryggt på grund av att det då blir lättare att arbeta efter den. Den 

har givetvis struktureras om under åren men basen har varit densamma. Rådgivare Eva-

Lis Skoglund påstod också att strategin inte förändrats mycket sedan hon började arbeta 

på Swedbank år 1984. Swedbanks ordförande och den nuvarande vd:n Birgitte Bonnesen 

antydde under 2016 att strategin och de finansiella målen skulle bestå, enligt en artikel 

skriven av direkt (2016). Banken vet vart de vill komma och det kallar Fuhr-Ohlsson för 

bankens wanted position vilket är ett internspråk hos dem. Hur företaget når sin wanted 

position ser olika ut beroende på omständigheterna omkring kontoret berättar Fuhr-

Ohlsson. De varierande förutsättningarna kan vara lokala avvikelser som berör 

marknadsandelar eller inkomsten hos olika hushåll. Hon förtydligar att den strategi som 

banken har implementerat bidrar till att resan för att uppfylla målen ser annorlunda ut 

beroende på det nuvarande tillståndet i företaget. Målsättningen är densamma för alla 

Swedbankkontor men hur de arbetar för att tillgodose målen är varierande. Mathias 

Stockman och Eva-Lis Skoglund trycker på relevansen för likformighet inom Swedbank 

och att det är en del av strategin. Det ska inte vara någon skillnad oavsett vilket kontor du 
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besöker som kund. Konsumenten ska bland annat mötas av samma service runt om hela 

Sverige. Besöker konsumenten kontoret i Kalmar och får en ränta på 1,64% ska kunden 

få samma ränta på 1,64% i Umeå. Enligt Fuhr-Ohlsson hade det sett annorlunda ut om 

hon själv hade varit verkställande direktör för sitt eget aktiebolag, då hade hon kunnat 

utveckla sin egen strategi men nu är hon tvungen att utgå från bolagets önskningar och 

göra sitt yttersta för att förmedla det till medarbetarna i Kalmar. 

 

3.3.3 Omvärlsförändringar påverkar strategin 

Som tidigare beskrivits i avsnitt (3.2.2) finns det andra externa effekter som påverkar 

Swedbank och deras strategi och inte enbart digitaliseringen. Wieslander berättade att de 

omvärldsförändringar som påverkar banken i högsta grad är lagar och regler som 

fastställs. Skoglund talar dessutom om att lagar förändrar bankens arbetssätt och strategi 

eftersom kontoret måste rätta sig efter det. Stockman menar också att kraven som uppstår 

sedan måste anpassas efter det som redan finns tillgängligt i dagsläget. Båda trycker på 

att de externa effekterna påverkar mycket och inte de interna effekterna lika mycket. När 

vi frågade Fuhr-Ohlsson om lagarna nämnde hon att de varit medvetna om de nya lagarna 

MiFID 2 och GDPR i ungefär tre år vilket har gett kontoret i Kalmar förutsättningar till 

att planera inför framtiden. Det har skett mycket förberedelser som bidragit till nya system 

och hon påstår att de är redo för den första arbetsdagen nästkommande år där företaget 

kommer utnyttja den nya lagen. Däremot är det svårare för banken att planera inför lagar 

som skrivs om på grund av att de inte är medvetna om förändringarna förrän någon månad 

innan. Fuhr-Ohlsson berättade om de nya amorteringskraven som kommer bli striktare. 

Regeringen klubbade kraven i början på november men det ska inte träda i kraft förrän i 

mars månad. Det här innebär att Swedbank har några månader på att planera men det är 

inte lika lång tid vid jämförelse med MiFID 2 och GDPR. Vid förändringar krävs det 

stora resurser som att de vid striktare amorteringskrav behöver bygga om parametrar i 

deras system som hjälper dem att räkna ut skuldkvot. Enligt Fuhr-Ohlsson är det också 

viktigt att som företag ligga i framkant och att har pengar till investeringar då det blir 

höga kostnader vid förändring. I och med att Swedbank är en stor koncern är det inget 

problem för dem att investera men för mindre företag kan det skapa stor problematik då 

det inte har lika stora resurser. Strategin påverkas av de externa effekterna vilket i sin tur 

leder till att det påverkar organisationen internt, där till exempel Swedbank arbetat med 

interna utbildningsinsatser för att få sina anställda till att förstå lagens krav. Enligt Fuhr-
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Ohlsson och Wieslander går effekterna hand i hand med varandra medan Stockman och 

Skoglund talade mer om att banken mest påverkas av externa aspekter.  

 

3.4 Innebörden av lojala kunder 

Kontorschefen Marie Fuhr-Ohlsson anser att en lojal kund är konsumenter som 

återkommer och köper fler tjänster samt sköter sina bankaffärer med en och samma bank. 

Rådgivaren Eva-Lis Skoglund instämmer med Fuhr-Ohlsson och säger med att ha de 

olika tjänsterna samlat på en bank. Allt ifrån sparande och pension till försäkringar. Att 

vara en ambassadör för banken genom till exempel att prata gott om företaget anser även 

Skoglund är en lojal kund. Marie Wieslander tillägger att en kund är lojal om de litar på 

banken. Till exempel, kunden väljer Swedbank som första alternativ när det gäller 

problemlösning av sin ekonomi och vet att de alltid kan kontakta banken när de behöver 

hjälp. Både Fuhr-Ohlsson och Marie Wieslander poängterar att det är deras personliga 

åsikter och inte hela Swedbanks åsikter.  

  

Marie Fuhr-Ohlsson anser att det det finns både lojala och trogna kunder. En trogen kund 

innebär att de köper företagets tjänster men samtidigt inte är helt nöjda. Enligt Wieslander 

tillhör den äldre generationen de trogna eftersom de äldre har svårare att anpassa sig till 

en förändring. De äldre är vana vid rutiner vilket gör det jobbigare för dem att byta till en 

annan bank även om de möjligtvis inte är helt nöjda.Skoglund definierar även kunder som 

stannar kvar för att de inte orkar byta som trogen men inte en lojal kund.Svensk 

kvalitetsindex (2014) förklarar att det finns en tydlig skillnad mellan tanke av att byta 

bank och faktiskt genomföra det. Samtidigt som mindre kunder byter bank har andelen 

av kunder som planerar det ökat. Trots att kunden vill byta bank, indikerar 

kundrörligheten på att individer ser bytet som jobbigt och svårt. Kunder skaffar sig istället 

flera olika banker, då de anser att en bank inte kan tillgodose hela deras 

behov.  Biträdande kontorschef Mathias Stockman påstår att det förr i tiden var lättare att 

vara lojal och trogen. Föräldrarna öppnar ett konto för sina barn och det rullar på så. Han 

anser att nuförtiden köper inte ungdomar det på samma sätt. Stockman tog exemplet om 

när man väl ska köpa hus kan det finnas bättre erbjudanden hos andra banker som passar 

ens behov. Han menar att genom digitaliseringen har det blivit lättare att få information 

hos andra banker. Det har även blivit lättare att byta när man vill genom att endast trycka 

på en knapp på sin mobiltelefon till exempel. I framtiden tror Stockman att de flesta 

kunderna kommer att köpa olika tjänster på olika ställen vilket han anser inte är en lojal 
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kund. Den enda en bank kan göra är att se till att alltid förbättra sina produkter och utbud 

för kunden och ständigt ha den bästa.   

  

Fuhr-Ohlsson menar att lojala kunder skapas genom kundnöjdhet. En otillfredsställd kund 

kan resultera i att de inte rekommenderar företaget vidare till andra. “Ett bra mottagande 

av klagomål ökar viljan hos kund att kommentera positivt om sin bank istället för 

negativt”skriver de i Bank 2014 (2014 s.5). Kunder som upplever att de är missnöjda 

klagar i större utsträckning. I sin tur påverkar det att kunden planerar att byta bank och 

därmed blir illojal mot företaget (Svenskt kvalitetsindex 2014). Fuhr-Ohlsson tog 

exemplet om att komma i kontakt med telefonbanken. Om kön är lång kan det skapa 

irritation vilket gör att de råder andra att inte ringa till telefonbanken. Nuförtiden förväntar 

kunderna sig att allting ska gå snabbt, smidigt och enkelt. 

 

3.4.1 Tillvägagångssätt att behålla sina kunder oavsett kanal 

Marie Fuhr-Ohlsson framhävde att ett tillvägagångssätt för att behålla sina kunder är att 

det alltid ska finnas möjligheter att komma åt banken. Som tidigare nämnt menar Marie 

Wieslander att de som mest använder den digitala banken, den yngre generationen, gärna 

besöker banken fysisk när det handlar om stora affärer. Exempelvis vid köp av bostad. 

De yngre vill ha hjälp med att ta reda på vad lagfart innebär och vad ett pantbrev är. Denna 

information finns tydligt beskriven på hemsidan via filmer men trots det vill de yngre gå 

till banken fysisk på grund av att det skapar en trygghetskänsla med ett personligt möte. 

Att trygghet skapas genom personlig kontakt påpekar även Stockman är ett sätt att behålla 

kunderna. Han anser även att i framtiden kommer det att handla mer om snabbhet och 

enkelhet för att kunna behålla sina kunder. 

  

Wieslander påpekar att för att nå alla kunder har Swedbank fokuserat på hitta lösningar, 

det kan exempelvis vara i fall när kunden vill handla via internet men inte använder 

internetbanken. Lösningen de har funnit är att godkänna via sms. Sms funktionen är 

skapad för de kunder som äger en äldre telefon. Den lösningen har kommit istället för 

mobilt bankid, eftersom den funktionen bara kan användas av kunder med smartphones. 

Stockman nämner att giroblocket alltid kommer att finnas kvar för att tillfredställa kunder 

som föredrar det gamla sättet.  
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“Living up to customer expectations of service is becoming even more important in order 

to build trust and loyalty” (Swedbank 2017k). 

  

När kunder hart tillit till banken anser Marie Wieslander att Swedbank vinner mycket på 

det. Hos allmänheten är bankens image förenad med ansvarstagande. För att få kunder 

nöjda krävs ansvar hos banken. Swedbank har inte riktigt lyckats med detta, en 

bidragande faktor som påverkat allmänheten är nedläggning av kontor. Bilden av 

företagets ansvarstagande blir negativ hos allmänheten (Svenskt kvalitetsindex 2014). 

Wieslander förklarade att Swedbanks kunder bidrar till företagets lönsamhet när kunderna 

väljer Swedbank som första alternativ vid stora affärer. Marie Fuhr-Ohlsson framhäver 

att skapa kundrelation kommer att vara ännu viktigare framöver. Fastän finansvärlden blir 

alltmer en digitaliserad värld kommer det fortfarande tillfällen där kunden behöver en 

personlig kontakt med banken. Personliga kontakten kan vara via telefon, webben eller 

kontoret. Att ha relation med sina kunder ger enorma möjligheter för Swedbank att kunna 

påverka deras omvärld samt att det skapar en långsiktig relation (Swedbank 2017k).  

  

Marie Fuhr-Ohlsson styrker även att Swedbank varken kommer vara ett lågprisvaruhus 

bara för att behålla kvar sina kunder samt för att dra till sig nya kunder. Att bygga på 

kvalité och enkelhet på sina tjänster samt att visa omtänksamhet till sina kunder oavsett 

genom e-banking eller via kontoret är det Swedbank sätter ett fokus på. Samtidigt 

poängterar hon att de inte kommer sätta för högt pris eftersom risken finns att ingen vill 

köpa deras tjänster i slutändan. 

 

3.4.2 Faktorer som leder till lojala kunder 

Genom en kundundersökning 2016 har kundnöjdheten överlag inom finansbranschen i 

Sverige minskat, däremot har det visat sig genom kundmätningar att kundmöten i 

telefonbanken har utvecklats positivt (Swedbank 2017k). Kundnöjdhet anser Swedbank 

vara en viktig faktor till att erhålla lojala kunder. Är kunden inte tillräckligt nöjd med ett 

företag går de och handlar på andra ställen också vilket inte Swedbank vill att deras 

kunder ska göra. Eftersom Swedbank har en stor och bred kundbas tycker Marie Fuhr-

Ohlsson att det är otroligt svårt att tillfredsställa alla kunders behov. 

  

En viktig metod för banken är att genom kundernas synpunkter skapa kundnöjdhet. Efter 

ett kundmöte frågar Swedbank kunderna om de vill svara på en kundenkät angående 
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upplevelsen av mötet för att företaget ska kunna identifiera vad som behöver utvecklas 

och förbättras för att öka kundnöjdheten (Wieslander 2017). Mathias Stockman påpekar 

att de använder verktyget så kallad Kmm, ett system där klagomål samlas från kunderna. 

Kundsynpunkter kan delas in i två kategorier; lokalt och centralt. Lokala kundsynpunkter 

är exempelvis att kunden fått dåligt bemötande av personal på Swedbanks kontor. De 

lokala synpunkterna gör man någonting åt direkt särskilt när flera kunder säger detsamma. 

Sedan finns det saker som själva kontoret inte kan styra över, till exempel att räntan är 

för hög. Det är centralt för hela företaget eftersom räntan är likadan för alla kontor runt 

om i Sverige. Ett kontor som Kalmar kan inte bara ringa till huvudkontoret och be dem 

ändra på räntan för att en kund tycker räntan är för hög. Om däremot fler kunder över hela 

Sverige klagar slår det som en varningsklocka för de ansvariga för just den aspekten och 

då kollar de mer noggrant på det. Marie Fuhr-Ohlsson samt Eva-lis Skoglund anger även 

att Swedbank gör mycket intervjuer med befolkningen ute i samhället. Oavsett om 

intervjupersonen är kund eller inte sker intervjun för att inhämta information. Företaget 

kan därmed se vad som kan utvecklas för att tillfredsställa alla kunders behov och ligga i 

framkant. Swedbank arbetar även med djupintervjuer som varar i en halvtimme en gång 

om året. Omkring 1000 kunder har valts ut för att diskutera allt från vad de tycker om 

Swedbank och deras tjänster till vad kunderna upplever saknas och vad företaget behöver 

förbättra. Kontinuerlig dialog med sina intressenter genom att lyssna och lära har bidragit 

till att företaget fokuserar på rätt saker och har satt en prägel på deras sätt att arbeta mot 

framgång. Förändringen mot ett mer digitalt samhälle innebär risker för företagen. 

Swedbank anser för att bevara sina kunders förtroende är det mycket viktigt att deras IT-

system både är säkra och pålitliga. Men också att systemen ska vara tillgängliga och 

stabila vilket det arbetar med kontinuerligt (Swedbank u.åg).   

  

För att öka kundnöjdheten och servicekvalitén har Swedbank valt att fokusera på olika 

aspekter. I Swedbanks (2017k) årsredovisning 2016 har digitalisering möjliggjort mer 

individualiserade anpassade erbjudanden utifrån kundens behov och detta utförs genom 

en analys av kunddata. Aet Altroff har inom Swedbank blivit utsedd som ansvarig för 

Customer value management, CVM. Meningen är att den nya funktionen ska utveckla 

arbetet Swedbank driver med att individanpassa tjänster och produkter. Swedbanks 

koncernchef Birgitte Bonnesen säger att “Aet och hennes team har en viktig uppgift för 

att fortsätta utveckla kunddata och analysförmåga på samtliga av våra fyra 

hemmamarknader. Målet är att nå fler nöjda och lojala kunder genom personliga 
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erbjudanden”(FinWire 2017:1). Företaget började juni 2016 med att vara tillgängliga 

dygnet runt i telefonbanken och i sina sociala medier för att hänga med i kundernas 

förändrade beteende (Swedbank 2017k). Däremot tycker rådgivaren Marie Wieslander 

att ett problem som uppstår för Swedbank är den långa väntetiden i telefonbanken. Det är 

många som vill ringa för att få hjälp och Swedbank har ännu inte tillräckligt med personal 

som kan svara trots att de redan har 800 anställda som jobbar inom kundsupport. En annan 

aspekt att öka service till sina kunder anser Marie Wieslander är genom att kunna lösa 

kundernas problem och svårigheter så fort som möjligt. Skoglund tillägger att de arbetar 

med att ha kunden i fokus och ta reda på vad den har för behov för att få lojala kunder. 

Swedbank ska fokusera på det individuella eftersom varje kund är unik. 

 

3.4.2.1 Lojalitetsprogram 

Marie Wieslander nämnde att för att skapa lojalitet till sina kunder erbjuder de olika 

lojalitetsprogram som i sin tur medför mer specifika intressen och behov. Programmen är 

nyckelkund, premiumkund och private banking. För att utnyttja de olika programmen 

behöver kunden betala en viss summa månadsvis eller årligen. Summan stiger ju mer stöd 

kunden behöver och vill ha. 

  

Nyckelkundär den lägsta nivån där kunden bland annat får en personlig rådgivning en 

gång om året om hur man kan sköta sin ekonomi på bästa sätt. Dessutom får kunden 

rabatter på olika typer av försäkring från företagets samarbetspartner Tre Kronor 

Försäkring samt hjälper Swedbank att ha koll på kundens ekonomi (Swedbank u.å.l). Id-

skydd ingår om man är nyckelkund som annars kan kosta några hundralappar hos till 

exempel ett försäkringsbolag tillägger Eva-lis Skoglund. 

Rådgivningstjänst Premium finns för kunder som vill ha en högre service genom att betala 

en högre summa i månaden jämfört med vad en nyckelkund betalar. Genom att vara ett 

steg högre upp än nyckelkund får kunden tillgång till sin egen personliga rådgivare som 

är specialiserad på att hjälpa individen utifrån deras behov med ekonomin. Tillsammans 

med kunden utför rådgivaren rekommendationer och handlingsalternativ för att på bästa 

sätt få kundens ekonomi att växa på ett sunt och hållbart sätt. Ett exempel är att investera 

genom finansiella instrument såsom aktier eller fonder (Swedbank 2015m).  

  

Private banking är för kunden som utöver de vardagliga tjänsterna söker toppklassig 

service. Programmet finns tillgänglig för både privatpersoner och företag. Rådgivaren 
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hjälper inte bara kunden med vardagsekonomin men även med de långsiktiga finansiella 

planerna för hela kundens familj. Rådgivaren ser även till att kunden får tillgång till andra 

rådgivare med olika specialområden allt från skattespecialister till fastighetsmäklare 

(Swedbank u.å.n) 
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4 Teoretisk referensram 
I det här avsnittet kommer vår teoretiska referensram att introduceras där vi går djupare 

in på begreppen digitalisering, strategi och kundlojalitet. Den teoretiska referensramen 

kommer ligga till grund för vår analys och slutsats. 

 

4.1 Presentation av valda teorier 

Det finns en svårighet i hur strategin förändras med det föränderliga samhället som 

digitaliseringen bidrar till men också i hur kundlojaliteten bevaras. Vi ska fördjupa oss 

mer inom detta. Tanken bakom att fokusera på tre primära områden (digitalisering, 

strategi och kundlojalitet) är att förstå relationerna mellan dem samt förstå sambandet vid 

förändring. Vi börjar med att se närmare på digitaliseringen, hur den påverkar 

utvecklingen av tjänster. Men också se på vilket sätt IT har påverkat 

konkurrenssituationerna inom banksektorn. Banken blir starkt påverkad av nya lagar och 

regleringar som träder i kraft. Eftersom två nya lagar införs år 2018, har vi valt att 

presentera dem då de är en reaktion av digitaliseringen vad gäller kunders säkerhet. Vi 

kommer även att se vilken inverkan lagarna har på bankernas arbete. Vi kommer definiera 

vad strategi är innan vi presenterar olika teorier som handlar om utformning av strategi i 

företag. Både Porters och Mintzbergs teorier kommer att behandlas för att kunna jämföra 

de gentemot Swedbanks strategi. Mintzberg förtydligar begreppet strategi utifrån de fem 

P:na, vilket vi kommer fördjupa oss i. För att skapa förståelse om hur kundlojaliteten 

bevaras vid förändringarna kommer vi ta upp referensramar som behandlar hur viktigt det 

är att ha lojala kunder samt redogöra vad ordet lojalitet innebär. Vi har valt att följa samma 

struktur i “teoretisk referensram”avsnittet som i “fallstudien Swedbank” för att skapa en 

tydlig förståelse till de valda teorierna och läsaren. 

 

4.2 Innebörden av digitalisering 

Digitaliseringen har en kraftig påverkan på samhället och anses vara den främsta 

förändringsfaktorn fram till år 2025. Digitaliseringen drivs dock inte själv utan av andra 

samhällsfaktorer som exempelvis globalisering, individualisering och urbanisering driver 

var för sig utvecklingen framåt. De nya förutsättningarna digitaliseringen har bidragit 

med har bidragit med att företags affärs- och verksamhetsmodeller fått en utmaning, 

eftersom många fysiska tjänster förändras till digitala (Digitaliseringskommissionen SOU 

2015:91). Marie Wieslander påpekade företagets förändringar under intervjun. En tjänst 
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som förändrats kraftigt är att kunderna kan få kontakt med Swedbank dygnet runt med 

sina ärenden. Därför anser vi att det är viktigt att diskutera teoretiska aspekter till 

förändringar som sker med digitaliseringen. Cöster och Westelius (2016) skriver att 

Simonsson definierar ekonomisystem som formella och informationsbaserade rutiner. 

Simonsson anser att formella rutiner indikerar på att ledningen beslutat vad företaget ska 

använda sig av. Medan informationsbaserade rutiner är processen angående upprättande 

och utvärdering. Anledningen till att det diskuteras är på grund av relationen mellan 

styrning och digitalisering. Eftersom digitaliseringen främjar tillgången av information 

om arbetet i företaget och resultat. Digitaliseringen har även bidragit till att företag kan 

införa datateknik och därmed skapas möjligheter till att mäta och bearbeta data. Det har 

tillfört struktur i arbetet, det är numera enklare att stödja eller automatisera i en 

välstrukturerad organisation (Cöster och Westelius 2016). Data har blivit en viktig 

funktion för att kunna utforma och skapa nya tjänster. Genom bearbetningen av data får 

företaget ny kunskap och information som utnyttjas för att se nya möjligheter och att 

skapa nya innovationer. Det innebär att den datadrivna informationen är en ny plats för 

att skapa tillväxt och konkurrenskraft (Digitaliseringskommissionen SOU 2015:91). 

  

Digitalisering inom banksektorn har medfört en minskning av personlig närhet och 

engagemang till varje kund. Samtidigt har det skett en ökning av automatisering hos 

bankerna. Tjänster produceras på en större skala trots att det krävs mindre 

prestationskostnader. Besök på bankkontor har ersatts av självbetjäning där kunden själv 

gör en stor del av arbetet via elektronisk form, via internetbanken, hemsidan eller 

mobilappen. Kontanthantering har bytts ut mot kortbetalning och mobilappar (Cöster och 

Westelius 2016). Det har även blivit lättare att kontrollera sina pengar digitalt än det 

traditionella sättet, när banken kontrollerade ens saldo. E-banking har satt kontroll över 

människors sätt att använda pengar och hantera besparingar (Linné 2008). I och med att 

cirka 90 procent av invånarna i Sverige använder internet påverkar det lojalitet hos 

konsumenterna. Kundernas förväntningar på den digitala banken har påverkats genom 

digitaliseringens framväxt. Att hitta digitala lösningar bland företag har ökat enormt, 

vilket har satt press på kvalitén i den digitala banken. Kvalitén ska stämma överens och 

överträffa kundernas förväntningar (Larsson och Viitaoja 2017). 
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4.2.1 Konkurrensfördelar med hjälp av IT 

I dagens konkurrenskraftiga och digitaliserade verklighet är det extra viktigt att planera 

för företagets konkurrensfördelar (O´brien och Marakas 2011). Marie Fuhr-Ohlsson och 

Marie Wieslander som arbetar på Swedbank ansåg att konkurrensfördelarna var viktiga 

för företaget. Som tidigare nämnt sa Marie Wieslander att konkurrensen leder till att nya 

produkter och tjänster skapas. Därför har vi valt att förklara konkurrensfördelar som 

effektiviseras med hjälp av digitaliseringen samt områden som kan skapa 

konkurrensfördelar. O´brien och Marakas (2011) påstår att satsa på nya IT system leder 

till att företaget även satsar på framtiden. IT planering går ut på att utvärdera företagets 

potentiella fördelar men också riskerna med att investera i IT baserade strategier. Viktigt 

att behandla företagets vision i utvecklingen av IT strategier, men även ta hänsyn till 

kundens vision. Modellen som behandlar konkurrenskraftiga strategier, såsom 

differentiation, tillväxt och innovation. Modellen kan tillsammans med företagets 

värdekedja bidra som en stöttepelare i utveckling och nya idéer vad gäller E-handeln. 

Figuren nedan förklarar hur IT kan användas för att implementera de fem främsta 

konkurrenskraftiga strategierna; Lägre kostnader, differentiera, innovation, främja 

tillväxten och utveckla allianser (O´brien och Marakas 2011). 

 

 
Figur 2.0 Management information systems 10e upplagan (O´brien och Marakas 2011 

s.51). 
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4.2.2 Nya lagar som tillkommer 2018 

Vi har valt att diskutera ett teoretiskt perspektiv av de nya lagarna för att både Marie Fuhr-

Ohlsson och Marie Wieslander tog upp lagarna som exempel på hur styrt banker är av 

omvärldsfaktorer. Digitaliseringen är en bidragande faktor till de här förändringarna, 

exempelvis GDPR eftersom den lagen handlar om dataskydd. Simetric telecom (u.å) 

anser att båda lagarna har liknande mål vilket är att säkerhetsställa granskningen och 

säkerheten i kommunikation men även att få en konsekvent användning av data i hela EU. 

Båda lagarna skapar nya möjligheter till säkra kommunikationstjänster och enhetlig 

kommunikation som inte varit genomförbart tidigare.  

 

4.2.2.1 MiFID 2 

MiFID 2 (Markets in Financial Instruments Directive) är en lag som kommer att träda i 

kraft 3 januari 2018, lagen kommer ersätta MIFID I och därmed kommer en stor del av 

de nuvarande reglerna överföras till nya lagen (Bolund och Alpen 2017). Det innebär att 

MiFID 2 är en ny version av tidigare lagen MiFID 1. Huvudsakligen gäller MiFID 2 

finansindustrin (Simetric telecom u.å). Den kommer ge en rättslig ram till 

värdepappersföretag, reglerade marknader och andra handelsplatser. Ramen kommer 

bestå av olika krav som ska tillämpas, avsikten med den nya lagföringen är att stärka 

finansmarknadens verkningsgrad, resistens och integritet (Bolund och Alpen 2017). Med 

lagförändringen följer teknisk förändring. Oavsett om det gäller digitala möten till fysiska 

möten vid finansiella tjänster, är kravet att fånga, registrera och analysera all 

kommunikation som ska styra mot en transaktion. För att detta ska vara möjligt krävs nya 

system för övervakningsteknologi. MiFID 2 avser att öka konkurrensen, värna om 

investerare och anpassa lagstiftningen. Vilket kommer ske genom en ökning av 

övervakning, det är möjligt genom ökade statliga rättigheter (Simetric telecom u.å). En 

grundläggande regel som är utformad i MiFID 1 som även kommer att vara ett krav i 

MiFID 2 är att värdepappersföretag ska handla hederligt, rättvist, ta vara på kundernas 

behov och agera professionellt. Kundskyddsreglerna har utvecklats och skärpts i den nya 

lagen. Vad gäller hur värdepappersföretag tar fram och väljer finansiella verktyg för 

försäljning till sina kunder ska numera vara en välorganiserad process. De ska informera 

kunderna om hur investeringsrådgivningen går tillväga, är den oberoende eller undersöks 

olika investeringsalternativ? I lagen MiFID 2 ingår lämplighetsbedömning och 

passandebedömning. I ett värdepappersföretag innebär det att vid investeringsrådgivning 
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måste en förklaring till kunden ske om hur väl rådet motsvarar kundens behov och 

riskanalys (Bolund och Alpen 2017). 

För att stödja de tekniska förbättringarna MiFID 2 eftersträvar krävs:  

• bygga nya kundportaler som förbättrar interaktionen  

• implementera system som stödjer en automatiserad samtalsinspelning, lagring och 

hämtning av kundinteraktioner ( mobil, fast telefon, sms, e-post och ansikte mot 

ansikte)  

• flytta handelsaktiviteter till mer transparenta  

• skapa klientdatalagringssystem  

• rapporteringsprocesser till de striktare kraven som behandlar öppenhet efter köpet 

(Simetric telecom u.å)  

 

4.2.2.2 GDPR 

Dataskyddsförordningen (GDPR) kommer att ersätta personuppgiftslagen (PUL). Den 

nya lagen kommer bidra till att hela EU får enhetliga dataskyddsregler. De nya direktiven 

gäller insamling av data i en personlig karaktär, kunden måste ge sin tillåtelse. Några av 

reglerna följer med från den gamla lagen, PUL, men även nya bestämmelser kommer att 

införas som kommer påverka verksamheter. En skärpning angående hur information om 

konsumenter får lagras, samlas in och användas kommer ingå i de nya reglerna. Företag 

kan numera inte äga kundens personuppgifter utan får bara låna de. Kunden måste därmed 

ge samtycke vid exempelvis godtagande av behandling. Ett ökat krav på dokumentation 

kan komma att krävas för att personuppgiftsansvarige ska kunna påvisa att 

bestämmelserna följs. (Datainspektionen u.å). Personer som har personuppgifter 

registrerade i företag får rättigheter med den nya lagen, de får en ökad kontroll över sina 

uppgifter. Vissa av rättigheterna är desamma men de kommer att förstärkas med GDPR. 

Exempel på detta är att de kan få tillgång till sina personuppgifter, få de raderade, rättade 

samt flytta sina personuppgifter (Dataskyddsföreningen SOU 2017:39). Lagen kommer 

därmed bidra med att personers rättighet förstärks (Datainspektionen u.å). I takt med att 

de digitala lagarna presenteras ute på marknaden kommer banken att behöva agera, vilket 

de förklarade under intervjuerna. Hur de ska arbeta med omvärldsförändringarna är en 

komplex fråga och det kommer krävas planering och strategiskt tänkande. Vidare i vår 

referensram kommer vi tydliggöra vad strategi innebär enligt teorin och hur det i relation 

till Swedbanks strategi skapar ett samband.   
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4.3 Vad är strategi? 

Strategi är ett centralt begrepp som förknippas med organisationers styrning och mål 

(Anthony, Govindarajan, Hartman, Kraus och Nilsson 2014). För att lyckas nå de 

bestämda målen behöver företag implementera en strategi och ta hänsyn till interna och 

externa faktorer som bland annat kan vara politiska, sociala och ekonomiska 

(Kippenberger 1998). Därmed syftar Anthony et al (2014) på att en strategi ses som en 

plan om hur företag ska uppfylla sin vision. Det är inte lätt att utforma en strategi då det 

skiljer sig åt beroende på vad för slags organisation det är. Vid utformningen är det även 

viktigt att tänka på att omvärldsförändringar spelar väldigt stor roll och att inte interna 

aspekter som företagets mål och resurser räcker till (Kippenberger 1998). Av den 

anledningen behöver företag ta hänsyn till osäkerheten vid den strategiska planeringen 

beroende på i vilken situation organisationen befinner sig i (Anthony et al 2014). När vi 

beskriver vad strategi innebär kommer vi jämföra två professorer, Henry Mintzberg och 

Michael Porter. Båda har liknande grundläggande åsikter om vad strategi är men olika 

teorier på hur det ska implementeras och vad företag ska utgå från. Efter vi analyserat 

empirin har vi konstaterat att det finns samband mellan Swedbanks kundcentrerade 

strategi och hur Mintzberg och Porter definierar strategi. Swedbank vill vara 

konkurrenskraftiga samtidigt som de vill leverera unika produkter och tjänster. Vilket 

Porters konkurrenskraftiga strategier identifierar. Däremot befinner sig Swedbank i en 

digitaliserad miljö där marknaden ständigt förändras vilket betyder att de dessutom 

behöver ta hänsyn till utvecklingen. De här oförutsedda händelserna tar Mintzbergs teori 

hänsyn till. I samband med det har vi valt att förklara teorierna och sedan jämföra de  i 

förhållande till varandra för att klargöra den mest betydelsefulla strategin vilket enligt oss 

är Mintzbergs emerging perspektiv.  

 

4.3.1 Mintzbergs teori enligt de två perspektiven  

Strategi definieras som en plan men det finns betydligt fler perspektiv på vad strategi är 

och vad det innehåller (Anthony et al 2014). Henry Mintzberg (2000) anser att det finns 

två perspektiv som strategier kan utformas utifrån, deliberate strategies och emerging 

strategies. Deliberate betyder avsiktligt vilket innebär att den typen av strategi har 

specifika intentioner. Med andra ord vet organisationer redan vad som väntar dem och 

vad de vill uppnå med genomförandet av strategin. Det är oftast ledningen i en 

organisation som utformar strategin och anpassar den efter interna målsättningar. Det som 

specifikt kännetecknar deliberate strategier är att de inte testas i praktiken utan enbart ser 
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bra ut teoretiskt, vilket i sin tur leder till att strategin ofta misslyckas (Anthony et al 2014). 

Av den anledningen tolkar vi det som att Mintzberg menar att strategin ses på ett 

normativt sätt, alltså hur det ”bör” vara för att de ska uppnå organisationens mål. Det 

innebär att deliberate-perspektivet inte tar hänsyn till oförutsedda händelser vilket 

däremot emerging-perspektivet gör, som visuellt visas i figur 3.0. Emerging strategier har 

som avsikt att uppmärksamma problem som plötsligt kan uppstå. Vid utformning av den 

typen av strategi är planeringen inte lika väsentlig utan besluten sker utifrån vad som sker 

på marknaden (Mintzberg 2000). Utformningen sker i avseende till hur organisationer 

tidigare har hanterat problem i praktiken. Strategin blir då realistisk och ger en 

verklighetsbild. Genom att uppmärksamma hur organisationen hanterar förändringar 

kommer det hittas lösningar vilket kan leda till en fortsatt bra strategi (Anthony et al 

2014). Vi ser emerging perspektivet som en beskrivande teori där organisationer får en 

bild av vad som fungerar och på det sättet kan de implementera en strategi. Det finns en 

tydlig förklaring på varför strategin är utformad på ett visst sätt och därför anser vi att 

emerging perspektivet är deskriptivt. Enligt Anthony et al (2014) finns det ingen 

självklarhet på vilket perspektiv organisationer ska använda sig av utan det beror på 

organisationens utgångspunkt. Företag behöver inte välja ett specifikt perspektiv utan kan 

använda sig av båda.  

 

Figur 3.0 The rise and fall of strategic planning (Mintzberg 2000 s.24) 

 

4.3.2 Porters teori som berör konkurrenskraftiga strategier  

Porter (2004) har en annan syn på hur strategi ska identifieras. Han menar på att 

organisationer bör utgå från hur det ser ut på marknaden och sedan välja en 

konkurrenskraftig strategi. Den konkurrenskraftiga strategin har två olika 

utgångspunkter, differentiation och low-cost strategi (Ibid). En differentierad strategi 
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innebär att företag väljer att erbjuda något unikt med ett starkt värde för att konkurrera på 

marknaden. Lågkostnadsstrategin är motsatsen där organisationer väljer att konkurrera 

med låga priser och på det sättet generera intäkter. De konkurrenskraftiga strategierna 

bygger på att ta reda på hur marknaden ser ut och skapa en produkt eller tjänst som passar 

konceptet (Anthony et al. 2014). Det finns även en tredje strategi som Porter (2004) 

utvecklat vilket är focus. Strategin innebär att välja en viss kundgrupp eller ett segment 

att fokusera på. Denna strategi är dock inte relevant när det kommer till banker som 

erbjuder många olika tjänster för att tillfredsställa hela deras kundbas vilket vi fick 

information kring under intervjun med Kalmars kontorschef Marie Fuhr-Ohlsson. Om 

organisationer väljer fokus-strategi behöver de ändå välja mellan de grundläggande 

utgångspunkterna på grund av att de enbart fokuserar på en mindre del av marknaden 

(Porter 1997). Det är viktigt att en organisation väljer en av strategierna annars hamnar 

företaget i kläm. Vilket kallas för ”stuck in the middle”. Om en organisation hamnar i den 

problematiska situationen blir det svårt att använda sig av strategin vilket senare leder till 

att företaget inte utvecklas framåt. Det blir till exempel svårare att nå lönsamhet och 

effektivitet. Det interna förhållandet blir även lidande när företagskulturen påverkas 

negativt och konflikter inom organisationsstrukturen uppstår (Porter 2004). 

 

 
 Figur 4.0  Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors 

(Porter 2004 s.39). 

 

4.3.3 Mintzberg vs Porter 

Vid presentationen av de två olika teorierna kan vi konstatera att det finns likheter och 

skillnader mellan dem, därför har vi valt att sätta teorierna i relation till varandra för att 

lättare förstå varför vi valde att gå djupare in på Mintzbergs perspektiv. Porters syn på 
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strategi riktar in sig på perspektivet deliberate och den specifika punkten positioning 

perspective som är utformad av Mintzberg. Positioning perspektivet innebär att 

organisationer utför en allmän strategi som passar helheten istället för att fokusera på en 

strategi särskilt anpassad efter organisationen. Andra perspektiv som istället koncentrerar 

sig på att skapa en strategi anpassad efter företags möjligheter och utmaningar är design 

perspective och strategic planning perspective (Anthony et al 2014). Mintzberg (2000) 

som nämnts tidigare har utformat strategier efter ett emerging synsätt där oförutsedda 

händelser kan uppstå. Det har inte Porter (2004) gjort utan han lägger fokus på hur det ser 

ut på marknaden och hur företag ska konkurrera med andra. Information som framgick 

från intervjuerna med Swedbank var att de inte kommer att vara ett lågprisvaruhus vilket 

motsäger Porters ena teori kring lågkostnadsstrategi. Däremot passar Porters 

differentieringsstrategin ihop med vad Swedbanks strävar efter, vilket är att erbjuda något 

unikt och konkurrera med det på marknaden. Trots likheten till differentieringsstrategin 

anser vi att det finns en större koppling med Mintzbergs teori när det gäller långsiktiga 

och förklarande strategier i en förändrad miljö. Mintzberg planerar inför framtiden och 

Porter fokuserar på det som sker nu och ute på den konkurrerande marknaden. Eftersom 

intervjuerna med Swedbanks medarbetare utvisat att planering och omvärldsförändringar 

är viktigt att tänka på väljer vi att använda Mintzbergs emerging perspektivet som 

utgångspunkt när vi beskriver strategi. 

 

4.3.4 De fem P:na 

I samband med att vi utgår från emerging perspektivet har vi valt att fördjupa oss mer i 

Mintzbergs teorier och benämningar inom strategi. Detta för att få en större inblick i hur 

Mintzberg definierar strategi och på det sättet förtydliga begreppet i arbetet. Mintzberg 

har inte enbart designat avsiktlig och uppstående strategi utan också hur begreppet strategi 

definieras utifrån fem olika benämningar. Dessa benämningar är plan, ploy, pattern, 

position och perspective. De är anpassade efter att kunna användas med avsiktlig och 

uppstående strategi (Mintzberg 2001). 
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Plan: Strategi är en plan på hur organisationer ska nå ett särskilt mål eller ett resultat. 

Metoden skapar riktlinjer på hur företag ska arbeta för att uppnå visionen. För att nå 

visionen är det viktigt att identifiera och utforma en strategi som passar företagets 

struktur, antingen är strategin allmän eller detaljerad. 

  

Ploy: Om organisationer väljer att arbeta med en mer detaljerad strategi är det viktigt att 

använda sig av verktyg som hjälper att genomföra planen. Ploy är som en slags manöver 

på hur organisationer ska genomföra sin strategi för att överlista konkurrenter. Plan och 

ploy är sammankopplade och kan båda två betraktas som en strategi. 

  

Pattern: I samband med att företag når ett visst resultat går det sedan att utläsa ett mönster 

som visat sig vara bra. Det innebär att händelser ger en insikt om hur strategier har 

utformats. Det betyder att istället för att planera en strategi låta strategin utvecklas med 

tiden genom ett lyckat mönster som bildats av inträffade aktiviteter. 

  

Position: Det fjärde P:et innebär att som organisation kartlägga sin position och vart man 

vill befinna sig på marknaden. Positionen tar hänsyn till miljön företaget befinner sig i 

och skapar en mellanhand mellan det interna och externa parterna. 

  

Perspective: Det sista som Mintzberg beskriver är att se avläsa strategin utifrån ett 

perspektiv. Det här perspektivet uppnås genom att undersöka organisationer internt och 

se vad som sker. Avläses perspektivet internt är det lättare att välja en strategi att använda 

sig av på grund av att alla organisationer har ett eget arbetsområde. 

(Mintzberg 2001).  

 

Som tidigare nämnts framkom det tydligt att Swedbanks strategi utgår utifrån kundens 

behov. Fokuset ligger på att bevara sina lojala kunder samt kundnöjdheten under en 

förändring inom digitaliseringen. I och med detta kommer vi i nästa avsnitt behandla 

teorier angående kundlojalitet och kundnöjdhet samt vilka tillvägagångssätt som 

företagen bör behandla för att bevara dessa faktorer. 

 

4.4 Kundlojalitet 

Att ta reda på innebörden av kundlojalitet anser vi är viktigt att undersöka för att få mer 

djupgående förståelse om ordens betydelse och skillnaden sinsemellan. Söderlund (2003) 
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talar för att ordet lojalitet har många synonymer såsom bunden, laglydig, tillförlitlig, 

engagerad och konsekvent. Synonymerna har något gemensamt och det är att en person 

har någon slags vilja. Söderlund hävdar att det förklarar ordet lojalitet som helhet samt 

förknippas ordet lojalitet med ett förhållande över en tid (ibid). Kundlojalitet inom 

banksektorn definieras enligt Larsson och Viitaoja (2017) som en kund som själv valt den 

banken han eller hon föredrar, de yttrar sig genom att kunderna upprepade gånger 

använder bankens tjänster. Exempel på tjänster kan vara transaktioner genom banken, 

placera sina investeringar, besparingar i banken samt köp och sälj av aktier och 

obligationer (ibid). 

  

Enligt Olsson (2015) kan ett företag ha trogna kunder och lojala kunder. En trogen kund 

definierar han kunder som kommer tillbaka och handlar mer av företagets tjänster eller 

produkter. Å andra sidan behöver det inte betyda att kunden är nöjd med det de köper. 

Exempelvis kan det vara i en situation när kunden tycker att det för tillfället saknas bättre 

alternativ av tjänsten eller produkten. En sådan kund är trogen men inte lojal mot företaget 

(Olsson 2015). Kunder som ständig besöker banker kan inte alltid definieras eller mätas 

som en lojal kund (Bloemer, Ruyter och Peeters 1998). I ett annat exempel beskriver 

Söderlund (2003) att det kan vara besvärligt att ändra på sina val som har gjorts flera 

gånger tidigare, därav är det bekvämare att fortsätta med de valen som redan tagits. Detta 

påvisar att en lojal kund inte alltid betyder nöjdhet utan kan även betraktas som viljelös 

och passiv. Enligt Olsson (2015) innebär en lojal kund en nöjd kund som pratar gott om 

företagets tjänster eller produkter till andra potentiella kunder. En lojal kund kan även 

vara de som aldrig har köpt något av företaget. Det räcker därför med att kunden har en 

positiv inställning till företaget och deras erbjudanden för att kalla kunderna lojala. En 

trogen kund är bra för företaget, eftersom kunder som kommer tillbaka bidrar till högre 

intäkter. Däremot vid ett långsiktigt perspektiv är det viktigare att ha lojala kunder. Ett 

dåligt rykte för företaget gör att de riskerar att förlora sina lojala kunder till 

konkurrenterna. Vilket i sin tur leder till svårare värvning av nya kunder i framtiden. 

 

4.4.1 Vikten av att behålla sina befintliga kunder 

Olsson (2015) refererar till en undersökning som gjordes 2013 riktade mot 

konsumentmarknaden. Konsumentmarknad är kunder som handlar varor eller tjänster för 

sitt eget bruk (Cambridge Dictionary u.å). 72 procent av företagen ansåg att den viktigaste 

prioriteringen var att behålla sina kunder. Emellertid förlorar många företag mellan 10 
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och 20 procent av kunderna varje år. För de flesta företagen ersätts däremot de förlorade 

kunderna med nya (Olsson 2015). Statistiken anser vi är relevant att inbegripa i denna 

uppsats på grund av att privata kunder inom finansvärldens räknas som 

konsumentmarknad. Statistiken stärker även vikten av att banker behöver sträva mot att 

behålla sina kunder för att ett företag ska kunna överleva. Söderlund (2003) förklarar att 

vägen till framgång för ett företag är genom lojala kunder. Befintliga kunder borde sättas 

i fokus nu när invånartillväxten minskar, konkurrensen ökar samtidigt som resurserna inte 

längre är obegränsad. För att kunna behålla sina kunder långsiktigt krävs det att företag 

anpassar sig kontinuerligt efter omvärldsförändringar (Olsson 2015). 

  

För att behålla kunderna och konkurrensfördelen är ett viktigt mål för företaget att möta 

kundens uppfattning om erbjudandet av tjänsten och leveransen (Al-Hawari 2011). Ibland 

uppstår däremot en avvikelse mellan kunden och anställdas uppfattning till varandra. 

Avvikelsen behöver inte alltid vara negativ. Hur man ska hantera situationen och hitta 

lösning på ett bra sätt till problemet kan stärka relationen mellan kunden och företaget. 

Ju längre en bank kan hålla en god relation med sina kunder desto mer är kunden villig 

att generera vinst till företaget (Larsson och Viitaoja 2017). En incident som att lösa 

problem kan leda till att kunden blir mer nöjd med företaget än tidigare. En lösning är att 

exempelvis svara snabbt på klagomål och gottgöra kundens förlust (Olsson 2015). Genom 

att tillhandahålla sina kunder med praktisk information kan det leda till att kunder i 

framtiden återvänder till sin återförsäljare för att söka mer information och tjänster. Att 

företagens kunder återvänder kan skapa mer insikt om vad kunderna behöver och kan 

därefter lättare göra mer kundanpassade erbjudanden (Larsson och Viitaoja 2017). 

  

Både Wieslander och Fuhr-Ohlsson har nämnt att digitala tjänster använts mer av den 

yngre generationen än den äldre. Av den orsaken ville vi undersöka djupare varför de 

äldre använder mindre av digitala tjänster och för att få mer förståelse om ämnet. 

Segmenteringen av kundernas åldersgrupper i ett företag är lämpligt att undersöka för 

framtida utveckling av produkter och tjänster, speciellt inom bankindustrin. De unga 

vuxna är mer bekväma med “self-service” teknologin jämfört med de äldre (Rajaobelina, 

Brun och Toufaily 2013). Enligt Linné (2008) framkom det att äldre får problem med 

tanke på att utbudet av bankkontor minskat kraftigt. Trots en lättare hantering av pengar 

genom internetbanken skapas en rädsla hos de äldre. Rädslan av att göra fel och eventuellt 

förlora sina pengar. Majoriteten av de äldre saknar erfarenhet av datorer vilket skapar 
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problem allt eftersom digitaliseringen förändrat bankvärlden genom införandet av 

internetbanker och andra digitala tjänster. Linné refererade tillbaka till en rapport 

Svenskarna och internet som publicerades år 2008 där de kom fram till att endast 12 

procent av åldersgruppen 75 år och äldre använder internet dagligen. Denna studie har 

förstärkts med en undersökning som hemsidan Statista (2017) har skapat under året 2016. 

Undersökningen har besvarats av 2 844 respondenter från Sverige mellan åldrarna 16 år 

och uppåt. Utfallet av undersökningen visar tydligt att ju äldre kunderna blir desto mindre 

använder de internetbanken i både datorer, mobiltelefoner samt surfplattor. Med 

teknikens utveckling skapas ett hinder för bankerna att nå de äldre. För att använda 

internetbanken krävs det att vara relativt snabb för att inte loggas ut automatiskt. Trots en 

snabbare ekonomisk överföring via internet finns det fortfarande människor som inte 

uppskattar teknikens utveckling. Detta är speciellt människor som redan har problem att 

hantera internet och är långsamma i användandet (Linné 2008). 

 

4.4.2 Faktorer som leder till nöjda kunder 

En avgörande beståndsdel i att driva ett framgångsrikt företag idag är servicekvalitén. Bra 

servicekvalité styrker den nuvarande relationen med sina kunder (Al-Hawari 2011). En 

annan avgörande faktor för företag är engagemang till sina kunder, det bevarar 

förhållandet mellan kund och företag (Bloemer et al. 1998). Inom banksektorn påstår Al-

Hawari (2011) att behålla relationen med sina kunder kan uppnås genom att använda en 

blandning av olika elektroniska service kanaler. E-service kanaler är exempelvis 

telefonbank samt internetbank. Resultatet som Ibrahim, Joseph och Ibeh(2006) fick fram 

som även Al-Hawari (2011) betonar är att det finns fem faktorer för att mäta e-service 

kvalitén. Faktorer är: personanpassning, bekvämlighet, köhantering, mottaglighet och 

säkerhet. Ibrahim et.al (2006) anser att faktorer borde prioriteras för att kunna uppnå en 

hög service kvalité elektronisk. Personanpassning hänvisar Al-Hawari (2011) till att 

anpassa e-servicen speciellt efter kundens behov. Det kan vara svårt att åstadkomma på 

grund av bristen på den mänskliga kontakten till sina kunder. Bekvämlighet innebär att 

ha tillgång till olika elektroniska tjänster oavsett tid och plats. Den obegränsade tillgången 

av e-tjänster har dessutom blivit en drivande faktor hos kunder. Bekvämlighet är viktigt 

för avgörandet av servicekvalité samt för kundnöjdhet. Köhantering redogör framförallt 

tiden som krävs för att genomföra banktransaktioner genom e-service kanaler. Dagens 

kunder föredrar en snabb service vilket bidrar till förbättring av servicekvalité. 

Mottaglighet berör hantering av problem och kundfrågor. Oavsett traditionella- eller e-
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service förväntar alltid kunden en snabb lösning och svar på sina behov. Till sist, säkerhet 

som avser en viktig fråga som många har rädsla för när det gäller kunder som använder 

e-service. Den rädslan handlar om att andra obehöriga får tillgång till sin privata 

finansiella information (ibid). 

  

Larsson och Viitaoja (2017) tillägger dessutom att göra sin hemsida och den digitala 

banken mer kundanpassad kan påverka lojaliteten positivt, eftersom det bidrar till en 

högre service kvalité. Det tillför även att anpassning av erbjudanden blir bättre för 

kundens behov (Larsson och Viitaoja 2017). Amin (2016) påstår att en effektiv 

uppdatering av sin hemsida är ett sätt för bankerna att förbättra sin service kvalité. Amin 

anser att detta är en av de viktigaste, om inte allra viktigaste faktorn för kundnöjdhet hos 

kunder som använder elektroniska tjänster (Amin 2016). Däremot är det väsentliga inte 

att skapa för stora valmöjligheter till kunderna eftersom det kan leda till frustration. 

Istället kan företag visa vägen till enkla lösningar som finns tillgängliga. För en lyckad 

transaktion behövs en lätthanterlig hemsida som är enkel och lättillgänglig för att nå 

information. En komplicerad hemsida kan skapa missnöje och frustration hos kunderna 

vilket kan leda till att kunderna slutar använda hemsidan och söker sig istället till något 

bättre erbjudande hos andra företag. Kundlojalitet är nyckeln till bankens överlevnad och 

kundernas förtroende påverkas positivt eller negativt beroende på bankens prestationer. 

Ju bättre en återförsäljare kan erbjuda kundnöjdhet desto mer sannolikt är det att kunden 

kommer tillbaka och är lojal mot banken (Larsson och Viitaoja 2017). 

  

Enligt Gummesson (2002) kan företag använda sig av olika sorters lojalitetsprogram för 

att få kunder att bli lojala, binda sig och attrahera dem till att handla mer. 

Lojalitetsprogram är till för att få återkommande kunder samt bilda ett långsiktigt 

förhållande med dem (Gummesson 2002). Lojalitetsprogrammet bör ständigt utvecklas 

och förbättras eftersom behovet hos kunder ändras (Butcher 2002). Trots förmåner med 

lojalitetsprogram inom bankvärlden finns det fortfarande kunder som väljer att inte 

utnyttja tjänsten. En låginkomsttagare kommer sannolikt inte gå med på grund av olika 

skäl. Exempelvis den låga kreditgränsen för kreditkortet med lägsta årsavgiften vilket 

begränsar dem att handla på kredit än de som väljer att införskaffa ett kort med en högre 

årsavgift. En kund väljer endast ett lojalitetsprogram om den årliga avgiften är mindre än 

belöningar som kunden får i samband med programmet (Simon, Smith och West 2010). 
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Lyckas man identifiera vilka förmåner som har ett högt uppfattat värde för kunden 

kommer företagets lojalitetsprogram vara framgångsrikt (Butcher 2002). 

  

Förmåner som erbjuds till konsumenterna är viktigt att reflektera över när det kommer till 

lojalitetsprogram (McCall och Voorhees 2010). Butcher (2002) anser att 

lojalitetsprogrammet som erbjuds till kunderna borde inte endast innehålla förmåner som 

finns inom företaget. De bör även innehålla erbjudanden från företagets 

samarbetspartners. Att samarbeta med andra företag är ett bra sätt att breda utsitt 

lojalitetsprogram. Det kan attrahera konsumenter som är medlemmar hos företagets 

samarbetspartners. Däremot skall samarbete med andra företaget som erbjuder liknande 

produkter eller tjänster undvikas. 

  

Ett lojalitetsprogram där fokus på att erbjuda kunderna speciella behandlingar, extra 

service och kommunikation skapar mer attraktion. Att skapa rabatter kan även vara en 

faktor som gör lojalitetsprogram mer attraktiv. Rabatten ska däremot framställas som att 

kunden har fått den som belöning ju mer engagerar och frekvent användning kunden haft 

(Butcher 2002). Om kunden själv kan inse förmånerna som tillkommer med 

lojalitetsprogrammet kan det leda till framgång (McCall och Voorhees 2010). 
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5 Analys 
I analysen diskuteras det empiriska materialet med vår teoretiska referensram för att 

besvara vår problemformulering. Vi kompletterar det med våra tolkningar av det 

empiriska och teoretiska  materialen.   

 

5.1 Digitaliseringens effekter 

Fuhr-Ohlsson beskriver att förutsättningarna för både medarbetare och kunder har 

förändrats med digitaliseringen. Det har vi förstått är en resa som kostar både tid, pengar 

och resurser. Fuhr-Ohlsson förklarar att eftersom hela omvärlden digitaliseras är det en 

bidragande effekt till att allt fler kunder söker sig till Swedbanks digitala kanaler. Vi kan 

se att digitaliseringen har påverkat samhället kraftig vilket även 

digitaliseringskommissionen (SOU 2015:91) tar upp. Genom studien har vi funnit att 

andra samhällsfaktorer driver digitaliseringen framåt, exempelvis individualiseringen och 

globaliseringen. Många tjänster har förflyttats från fysiska till digitala, vilket har påverkat 

företags affärs- och verksamhetsmodeller (Digitaliseringskommissionen SOU 2015:91). 

Vi har tolkat att förändringen mot digitala kanaler är positivt för både företag och kunder. 

Det sparar resurser samtidigt som det effektiviserar arbetsplatsen. Givetvis finns det risker 

med förändringen precis som Swedbank skriver ut på sin hemsida. En förändring som 

Marie Fuhr-Ohlsson diskuterade som har påverkats av digitaliseringen var att kunderna 

nu lägger upp ett ärende via en av Swedbanks kanaler, men fortsätter ärendet via en annan 

kanal. Det var inte möjligt tidigare eftersom de olika kanalerna var begränsade. Nu kan 

vi se att kunden kan använda samtliga tjänster på alla olika kanaler. Vi menar på att för 

Swedbank är det gynnsamt att alla tjänster nu finns på alla kanaler. Det gör att banken är 

mer lättillgänglig och det blir lättare för kunderna att utföra sina ärenden. Att Swedbank 

nu har öppet dygnet runt anser vi förstärker deras strategi där en av de fyra grundpelarna 

är att vara tillgängliga. Det innebär att kunden kan kontakta banken när de själva har tid 

och få den hjälp de behöver.   

  

Swedbank guidar sina kunder till att använda digitala tjänster till de lättare frågorna 

förklarar Fuhr-Ohlsson och Stockman. Såsom överföringar mellan konton och andra 

vardagstjänster. Vi har förstått att Swedbank arbetar med den förändringen för att göra 

det så enkelt som möjligt för sina kunder. Det går både snabbare och enklare att utföra 

vardagstjänster via digitala kanaler. Wieslander anser också att kunderna klarar 
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vardagstjänster själva men vid mer avancerade tjänster söker kunderna fysiska möten, 

exempelvis vid köp av bostad. Stockman höll med om det men ansåg att ansökan om 

lånelöfte utför kunderna själva via applikationen och får därmed svar på 10 minuter. I 

undersökningen har vi funnit att den personliga kontakten har minskat inom banksektorn, 

vilket även Cöster och Westelius (2016) bekräftar. Besöken på bankkontoren har till stor 

del ersatts av elektroniska tjänster, exempelvis internetbanken och applikationen. Vår 

uppfattning är att människor vill klara sig mer själva, inte behöva befinna sig på en viss 

plats vid en viss tidpunkt. Utan kunna utföra sina ärenden när de känner att tiden finns. 

Det tror vi är en anledning till att digitala tjänster blivit så populära inom alla branscher. 

Tjänster produceras nu på en större skala, men trots det krävs mindre 

prestationskostnader. Användningen av digitala lösningen har ökat anser Larsson och 

Viitaoja (2017). Vilket har satt press på kvaliteten som ska överensstämma med kundens 

förväntningar. Vi anser att det är svårare för företag att leverera hög kvalité genom 

digitala kanaler gentemot fysisk kontakt. Men att digitala lösningar passar kundens behov 

och förväntningar bättre.    

  

Marie Wieslander anser att digitaliseringen har bidragit till att företaget måste arbeta mer 

tekniskt. Vi kan se att alla anställda måste blir lite bättre på teknik än vad de redan är. Det 

beror på att det krävs mer tekniska kunskaper med den digitaliserade utvecklingen. Vi har 

förstått av Cöster och Westelius (2016) att digitaliseringen främjat tillgången av 

information om arbetet i företaget. Det säger både Fuhr-Ohlsson och Wieslander, att 

dokumentation är viktig och kommer bli viktigare med de nya lagarna. Cöster och 

Westelius (2016) fortsätter med att digitaliseringen har tillfört ny datateknik i företag, 

därmed har möjligheter till att mäta och behandla data tillkommit. Vilket vi har funnit är 

möjligheter till ny kunskap och information som kan utnyttjas för att utveckla företaget. 

Den datadrivna informationen är en ny plats för att skapa konkurrenskraft och tillväxt hos 

företagen.   

 

5.1.1 Konkurrensens betydelse 

Swedbanks stora utbud av tjänster är en konkurrensfördel anser Wieslander, de har olika 

tjänster för de olika användarna. Det innebär även att de har en stor marknad att arbeta 

med och mycket resurser som de kan dra nytta av. Vi ser de fördelarna som en stor 

potential till att hänga med i förändringarna och inte begränsas av kostnader eller andra 

resurser. O´brien och Marakas (2011) anser att nya IT system i ett företag innebär att 
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företaget satsar på framtiden. Det finns både risker och fördelar med IT baserade 

investeringar. Planeringen av IT tar hänsyn till företagets potentiella fördelar men även 

företagets risker med investeringen. Lotta Lovén menar att det inte alltid gäller att vara 

först med nya applikationer, utan bedöma vad som gynnar företaget mest (Affärsvärlden 

Finwire 2016). När en applikation lanseras anser vi att det tar tid innan allmänheten 

uppfattar applikationen och börja använda funktionen. Därför kan det vara strategiskt att 

inte alltid vara först och vara företaget som testar. Att forma en applikation tar mycket 

resurser och pengar. Når applikationen inte kundens förväntningar innebär det att mycket 

arbete har gått åt spillo för företaget. Wieslander menar att nya produkter skapas genom 

konkurrens mellan olika företag. Det anser vi hänger samman med modellen av O´brien 

och Marakas (2011) som visas i kapitlet “teoretisk referensram”, där en konkurrensfördel 

är innovation. Vi menar att om banken implementerar innovation i deras strategi utvecklas 

deras konkurrenskraft. I undersökningen anser vi att innovation står för att effektivisera, 

förbättra kvalitén eller servicen till konsumenter. Det sker genom att förändra företagets 

process med hjälp av IT men även att skapa nya produkter och tjänster (O´brien och 

Marakas 2011). 

  

Fuhr-Ohlsson diskuterar Swedbanks konkurrenssituation, där hon menar att företag som 

enbart riktat sig på en typ av tjänst är snabbare än Swedbank i den digitala 

förändringen.  Det beror på att Swedbank har valt att behålla sina kontor. Stockman 

diskuterade också snabbheten som en konkurrensfördel, där han ansåg att Swedbank nu 

är ikapp de andra bankerna. Enligt Bonnesen finns det inte några planer på att stänga ner 

kontoren (Billing 2017). Vi finner det som en stark konkurrensfördel eftersom många 

andra banker har valt att stänga ner kontoren. Genom att bevara kontor tror vi att 

Swedbank lättare når alla sina kunders behov. Vissa äldre människor är inte tekniskt 

kunniga och vet därmed inte hur de digitala kanalerna fungerar. För de personerna är 

bankkontoret viktigt för att kunna uträtta sina ärenden. Det här diskuterade även Eva-Lis 

Skoglund, att vissa kunder fortfarande vill betala sina fakturor med giroblanketter, därför 

hoppas hon att den funktionen inte tas bort. Skulle blanketterna eller kontoren försvinna 

skulle det ställa till problem för de specifika kunderna. För Swedbank innebär 

konkurrensen inom de digitala förändringarna att de måste försäkra sig om att de är 

kundens primära val samt måste Swedbank följa med i det snabba tempot. O´brien och 

Marakas (2011) diskuterar differentiation i sin modell som behandlar tillvägagångssätt 

för att implementera basstrategier som tas upp i kapitlet “teoretisk referensram”. 



  
 

50 

Differentiation avsnittet tar upp utveckling av nya IT funktioner som håller isär produkter 

och tjänster samt funktioner som fokuserar på en specifik marknad. Modellen tar även 

upp att genom IT funktioner minska differentieringsfördelar hos konkurrenter. Vi tolkar 

att differentiation är viktig inom banksektorn. Det skapar möjlighet att visa varför kunden 

just ska välja Swedbank. Visst är Swedbank begränsade av lagar och regler, men de är en 

storbank som ständigt utvecklas med nya funktioner. Vi uppfattar att Swedbank ständigt 

vill hitta de bästa lösningarna för kunden och på så sätt vara unika. Marie Fuhr-Ohlsson 

anser att konkurrensen kommer fortsatt att vara hård inom branschen men tror inte att 

många nya aktörer kommer tillkomma. Vi har förstått att det beror på att banker är styrda 

av lagar, förordningar och hårda krav som ständigt ökar. Banker som redan finns på 

marknaden är vana och har rutiner för att hantera situationerna samt finns resurser för att 

kunna förändra sina system. Däremot ser vi att Fuhr-Ohlsson tror att konkurrensen 

kommer hårdna genom att andra banker breddar sitt utbud mot en storbank, för storbanker 

anses vara lyckosamma. O´brien och Markas (2011) menar att det är viktigt att planera 

företagets konkurrensfördelar i den konkurrenskraftiga och digitaliserade verkligheten. 

  

Inom sin tid kommer IT att påverka bankens lönsamhet, inget som sker idag förklarade 

Marie Fuhr-Ohlsson. Genom att efterfrågan på tjänster ökar minskar priserna på 

tjänsterna det kommer sedan att påverka Swedbanks lönsamhet. O´brien och Markas 

(2011) anser att lägre kostnader är en konkurrenskraftig strategi. Genom att använda IT 

för att minska kostnaderna för affärsprocesser samt minska kostnader för kunden eller 

leverantören.   

 

5.1.2 Lagarnas påverkan på Swedbank 

Efter undersökningen anser vi att lagarna kommer påverka Swedbank genom att vid 

rådgivning måste de vara mer transparenta. Swedbank har utbildade och certifierade 

rådgivare förklarar Fuhr-Ohlsson vilket tillkommer som krav med lagarna samt att 

dokumentation blir allt viktigare. Simetric telecom (u.å) anser att båda lagarna har 

liknande mål. Vilket är att få konsekvent användning av data i hela EU samt 

säkerhetsställa kommunikationen vad gäller granskning och säkerhet. 

  

MiFID 2 behandlar konsumentskydd förklarar Marie Wieslander och kommer innebära 

att de måste tala mer öppet om avgifter som förekommer vid rådgivning samt redovisa 

mer. Rådgivarna måste därmed vara tydligare vad gäller att få kunderna att förstå riskerna 
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med den placering de är villiga att genomföra. Vi har förstått att lagen kommer skapa 

trygghet för kunden eftersom rådgivaren måste ta mer kontroll över hur mycket kunden 

kan angående exempelvis placeringar innan de genomförs. Bolund och Alpen (2017) 

förklarar att den nya lagförändringen kommer ge en rättslig ram till bland annat 

värdepappersföretag. Ramen innebär nya krav som ska tillämpas av företag. Vi kan se att 

ett krav som kommer vara likadant från MiFID 1 är hur värdepappersföretag ska agera. 

Det ska ske rättvist, ta vara på kundernas behov, hederligt samt professionellt. Vi har även 

förstått att lagen kommer innebära att tredjeparts ersättning inte får tas emot av 

värdepappersföretag. Swedbank diskuterar även frågan om passandebedömning som 

tillkommer i lagen. Det innebär att banken ska säkerhetsställa att kunderna har kunskapen 

för att genomföra affärer med värdepapper. Vi har sett tydliga tecken på att 

lagförändringen kommer  skydda de individer som är aktiva på värdepappersmarknaden. 

Vi ser med hjälp av Bolund och Alpen (2017) att vid investeringsrådgivning måste 

kunden få en förklaring om hur väl rådet motsvarar behovet hos kunden. 

  

Vi har funnit att den främsta anledningen till en förändrad lag är att människor ska få 

kontroll över sina personuppgifter samt att förenkla internationella affärer genom den 

gemensamma lagstiftningen. Enligt datainspektionen (u.å) kommer den nya lagen GDPR 

att ersätta personuppgiftslagen. Med de nya direktiven har vi förstått att kunden måste ge 

tillåtelse vad gäller insamling av data. En skärpning kommer ske i lagen angående hur 

information om konsumenter får lagras, samlas in och användas. Därmed har vi sett att 

företag inte kan äga kundens personuppgifter utan bara ha de till lån. Marie Wieslander 

påpekar att kunderna kan med den nya lagen bestämma vilka de vill dela sin data med. 

Enligt Dataskyddsföreningen (SOU 2017:39) får konsumenterna en ökad kontroll över 

sina uppgifter. Kunder kan be om att få sina uppgifter raderade, flyttade och rättade. 

Därmed har vi förstått att lagen bidra med att personers rättigheter förstärks. Marie 

Wieslander tar upp att Swedbank sätts för ett dilemma vad gäller att radera uppgifter. Det 

beror på att de måste ta hänsyn till en annan lag, som säger att banken måste spara allt i 

tio år. Därmed kan vi se tydliga tecken på att med den nya lagen GDPR måste juridiken 

förändras. Enligt Datainspektionen (u.å) kommer ett ökat krav på dokumentation att ske, 

precis som Marie Fuhr-Ohlsson tidigare beskrivit. Vi har förstått att det krävs för att 

personuppgiftsansvarige ska kunna visa att bestämmelserna följs (Datainspektionen u.å).  
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5.2 Strategins betydelse i Swedbank 

Fuhr-Ohlsson berättar att företag är beroende av att ha bestämda mål för att lyckas 

utvecklas och nå ett positivt ekonomiskt resultat, vilket är en hypotes vi instämmer med. 

Swedbank har mål som avser räntabilitet, lönsamhet  och kapitalisering vilket spelar en 

stor roll för banken när det handlar om ekonomisk framgång. Genom att uppfylla målen 

är Swedbank förberedda på krav som ställs från myndigheter (Swedbank 2017k), 

Kippenberger (1998) anser att genom implementera strategier för hur företag ska nå sina 

bestämda mål ökar chansen att lyckas gestalta dem (Kippenberger 1998). Strategi är ett 

styrmedel som i företagsekonomiska termer förknippas med planering inför det resultat 

verksamheten vill uppnå (Anthony et al 2014). Fuhr-Ohlsson förtydligar att det är av stor 

vikt att oavsett företag ha en tydligt utformad strategi.  Det är vanligt att organisationer 

glömmer att framställa en strategi eftersom de personliga åsikterna kan komma i mellan. 

Vi har förstått att det bidrar till att organisationer får det svårt att styra sitt bolag framåt. 

Kippenberger (1998) stärker det antagandet på grund av att hans teori beskriver att det 

inte är tillräckligt att enbart tänka på interna resurser utan även externa förändringar som 

sker på marknaden. Med andra ord uppfattar vi det som att det inte är lätt att utforma en 

strategi. Enligt Fuhr-Ohlsson har kontoret i Kalmar inte haft det här problemet eftersom 

det är andra ansvariga i Swedbanks huvudkontor som utvecklar strategin. Hon har istället 

i uppgift att arbeta utifrån strategin och förmedla det till sina medarbetare på grund av att 

hon är kontorschef. Swedbank har som vi beskrivit en tydlig utformad strategin men 

enligt intervjuerna verkar det som att det enbart är kontorschefen Fuhr-Ohlsson som kan 

förklara hur de fyra grundpelarna uppstod och vad de står för. Vi har förstått att det 

innebär att Fuhr-Ohlsson bör förstå strategin samt vara medveten om vad den står för men 

hon behöver arbeta med att förmedla den på ett bättre sätt internt inom Kalmar kontoret. 

Det betyder att oavsett vilket kontor Fuhr-Ohlsson hade arbetat i, hade strategin varit 

densamma. Vilket vi förknippar med likformigheten som Stockman och Skoglund talade 

om.  

 

5.2.1 Kundcentrerad strategi genom hög servicekvalitet 

Enligt Swedbanks årsredovisning 2016 (2017k) beskriver företaget sin strategi som 

kundcentrerad, där vi förstått att fokus främst ligger på kunderna. Två av de fyra 

grundpelarna är baserade efter att förverkliga kundernas önskningar. VIlket även Fuhr-

Ohlsson, Wieslander, Stockman och Skoglund antyder. Den första grundpelaren är att 

vara en tillgänglig fullservicebank och det andra är att Swedbank ska skapa erbjudanden 
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utifrån kundernas behov. Enligt Al-Hawari (2011) skapar företag kundnöjdhet genom att 

ha hög servicekvalité och goda relationer med kunderna. Vi anser dessutom att det är 

betydelsefullt att företag är engagerade i kundens intressen för att bevara relationen. vilket 

även Bloemer et al (1998) beskriver. Swedbank redogör i sin årsredovisning (2017k) att 

de arbetar med att skapa kundnöjdhet genom att generera ett värde för kunden på ett 

öppet, enkelt och omtänksamt sätt. Vi har på grund av intervjuerna förstått att det inte är 

lätt att tillfredsställa alla kunder på grund av att varje individ har olika behov men att 

Swedbank ständigt arbetar med det dilemmat. För att Swedbank ska kunna ta reda på vad 

kunderna tycker och om de är tillfredsställda med deras produkter ser vi att företaget 

använder kundundersökningar via telefon. Vi uppfattar att det blir enklare för Swedbank 

att arbeta med de punkterna som kunderna upplever saknas i deras service genom att 

använda kundernas synpunkter. Inte nog med kundundersökningar arbetar bolaget 

dessutom med djupintervjuer för att kunna ligga i framkant och erbjuda det senaste när 

det handlar om Swedbanks produkter förklarar Fuhr-Ohlsson. Vidare förklarar Fuhr-

Ohlsson att intervjuerna sker med omkring 1000 kunder. Kunderna har chansen att ta upp 

vad som saknas eller bör förbättras med de befintliga tjänsterna. Stockman framhäver att 

Swedbank använder systemet Kmmdär klagomålen från sina kunder lagras. På så sätt kan 

de identifiera vilka klagomål som bör beaktas både lokala kundsynpunkter samt 

synpunkter som berör hela företaget. Enligt Al-Hawari (2011) är det essentiellt som 

företag att möta kundens förväntningar och uppfattning av tjänsterna som banken 

erbjuder annars blir det en avvikelse. Avvikelsen har vi förstått kan leda till att företaget 

inte förstår vad kunden efterfrågar men kan även leda till något positivt tydliggör Larsson 

och Viitaoja (2017). Det anser vi tyder på att möjligheter för banken skapas för att arbeta 

djupare i frågan om vad kunderna begär. Wieslander talar om att i dagens samhälle är det 

viktigt att Swedbank är snabba på att ge kunderna service för annars blir de missnöjda. 

Vi uppfattar det enligt Olsson (2015) att servicekvaliteten ökar om de löser problemen 

snabbt och ersätter kundens förlust. Vi har förstått att det beror på att kunderna förväntar 

sig att allt ska gå snabbt, smidigt och enkelt. 

  

Swedbank har skapat en ny funktion Customer Value Management(CVM) där syftet är 

att sätta ett fokus på utvecklingen med att skräddarsy tjänster och produkter till sina 

kunder. Vi ser att skapa personliga erbjudanden ökar målet att nå fler nöjda och lojala 

kunder. För Swedbank är det viktigt att deras IT-system fungerar bra men framförallt 

säkert samt tillförlitligt (Swedbank u.å.g). Vi uppfattar att en ökad servicekvalité är att 
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lösa kundernas problem och bekymmer snarast. Swedbank arbetar kontinuerligt med att 

deras system alltid ska vara tillgängliga oavsett när och var kunden befinner sig 

(Swedbank u.å.g). Trots att det redan finns 800 anställda som arbetar inom kundsupport 

har vi förstått att det fortfarande uppstår problem när det gäller att komma i kontakt med 

banken. Vi ser att ett problem är den långa kötiden i telefonbanken vilket Swedbank 

försöker hitta en lösning på. Swedbanks tillvägagångssätt för att öka kundnöjdheten tolkar 

vi som att de har prickat in de flesta faktorerna som är viktiga att fokusera på för att nå 

framgång. Vi kan se tydliga kopplingar med den teoretiska referensramen som stärker vår 

tolkning av Swedbanks tillvägagångssätt för att öka kundnöjdheten. Ibrahim et al. (2006) 

betonar att det finns fem faktorer som banker borde prioritera när det handlar om att 

leverera e-service som Al-Hawari (2011) instämmer med. De fem faktorerna är 

personanpassning, säkerhet, bekvämlighet, mottaglighet och köhantering. Kopplingen vi 

ser mellan de fem faktorerna sammanfattas punktvis nedan: 

 

Personanpassning          →                 Utvecklat en ny funktion CVM 

Säkerhet                         →                   IT-systemet skall fungera säkert 

                                                             och tillförlitlig 

Bekvämlighet                →                   Swedbanks system alltid är tillgänglig 

Mottaglighet                 →                   Reda ut kundernas problem 

och bekymmer så fort som möjligt 

Köhantering                 →                   Den långa väntetiden i telefonbanken 

                                                                 försöker fortfarande hitta en lösning på 

 Figur 5.0 Av författarna till den här studien 

 

Inom finansbranschen i Sverige kan vi se att kundnöjdheten har överlag minskat vilket 

har konstaterats genom en kundundersökning som gjordes år 2016 (Swedbank 2017k). 

Eftersom Swedbank är en av de största bankerna som finns idag kan vi utläsa att 

personanpassning, säkerhet, bekvämlighet, mottaglighet och köhantering borde vara 

prioriterat hos andra banker. Amin (2016) tillägger att ett sätt för bankerna att öka 

servicekvalitén är genom en ständig uppdatering av sin hemsida och den digitala banken. 

Det tycker vi tyder på ett arbete för en ökad kundnöjdhet. Vi menar att det är viktigt att 
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bygga hemsidan på enkelhet och lättillgänglig, det ska vara smidigt för kunden att söka 

information. För stora valmöjligheter till kunderna och en komplicerad hemsida skall 

undvikas på grund av det kan leda till frustration vilket i sin tur minskar kundnöjdhet 

(ibid). 

 

5.2.2 Användningen av digitala tjänster 

Fuhr-Ohlsson förklarar att eftersom Swedbank har fyra miljoner kunder är det omöjligt 

att tillgodose alla olika behov. Av den anledningen har vi förstått att strategin är anpassad 

efter deras kundbas, såsom att tydligare riktlinjer formars. Vi ser att strategin har blivit 

anpassad efter behovet av de digitala tjänsterna som kunderna efterfrågat. Vi har uppfattat 

i enlighet med Larsson och Viitaoja (2017) att det blir lättare att anpassa tjänsterna när 

företaget är medvetna om vad kunderna efterfrågar. Vi har uppfattat att segmentera de 

olika åldersgrupperna är lämpligt för att kunna undersöka vad som är väsentligt för 

banken. Vi har sett tendenser att äldre människor ser teknologin som komplicerad medan 

yngre är mer benägna till att använda de digitala kanalerna. Fuhr-Ohlsson tillägger att den 

yngre generationen hellre använder de digitala tjänsterna. Rajaobelina et al (2013) anser 

också att yngre kunder är mer bekväma med den elektroniska bankanvändningen. Vi har 

uppfattat att det inte behöver betyda att den yngre generationen aldrig besöker kontoren. 

Vid större affärer när osäkerheten träder in, vänder sig fortfarande den yngre generationen 

sig till kontoren. Även äldre använder de digitala tjänsterna men majoriteten består av 

den unga generationen enligt Fuhr-Ohlsson. Enbart 12 procent i åldersgruppen över 75 år 

använder internet, därav tydliggörs majoriteten (Linné 2008). För att förstärka ytterligare 

har Statistas (2017) gjort en undersökning år 2016 som visar att ju äldre kunderna blir 

desto mer sällan används internetbanken av kunden. Vilket tyder på att i samband med 

att fysiska bankkontor har reducerats får de äldre problem. De blir oroliga på grund av att 

de inte har tillräckligt med kunskap om datorer och mobiler. Vi ser att teknikens 

utveckling skapar hinder för den äldre generationen vilket bidrar till missnöjde. Vilket vi 

har förstått påverkar bankernas relation till den äldre målgruppen. Wieslander nämner att 

Swedbank har hittat lösningar för den målgruppen som inte använder internetbank. Det 

är att via sms godkänna villkor som annars görs via bankid. 

 

5.2.3 Swedbanks strategi i relation till Minzbergs teori 

Vi ser likheter med Swedbanks strategi och hur Mintzberg (2000) identifierar strategi. 

Anthony et al (2014) beskriver strategi som en plan för hur företag att nå sina bestämda 
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mål men det finns betydligt mer information bakom det åtagandet. Mintzberg (2000) 

grundade teorin som identifierade strategi utifrån två olika perspektiv, deliberate och 

emerging strategies. Perspektiven har vi sett antyder på hur företag implementerar 

strategi, antingen genom avsiktliga händelser eller oplanerade händelser. Swedbanks 

strategi menar vi är kundcentrerad där fokus ligger på att göra kunderna tillfredsställda 

(Swedbank 2017k). Fuhr-Ohlsson påstår att strategin har haft samma utgångspunkt i cirka 

tre år men att det har skett omstruktureringar under tiden. Vi uppfattar att det är lättare att 

arbeta utifrån en strategi som har samma förutsättningar. Det leder till en trygghetskänsla 

för banken. Eftersom Swedbank följer sin tradition uppfattar vi att banken vet vad de vill 

åstadkomma på marknaden och det kallar de för wanted position. Hur Swedbank når sin 

wanted position beror på externa faktorer som sker på marknaden. Varje Swedbank 

kontor befinner sig på olika orter vilket innebär att hur de når sin wanted position är 

annorlunda, dock är målsättningen likadan på varje kontor enligt Fuhr-Ohlsson. 

Målsättningen är lika på varje kontor på grund av att de inom Swedbank arbetar med 

likformighet som Mathias Stockman till mestadels pratade om. I samband med att 

Swedbank vet vad de vill uppnå kan vi koppla det med det avsiktliga perspektivet. Vi 

menar att de planerar inför händelser som kommer att ske och vet vad som väntar som 

även Mintzberg beskriver (2000). Det sker ständigt förändringar på marknaden som inte 

banken kan påverka utan de måste anpassa sig efter, det kan vara allt från nya lagar till 

kundernas behov säger Wieslander, Stockman och Skoglund.Av den anledningen ser vi 

ännu större koppling mellan Swedbanks strategi och det uppstående perspektivet. Där 

planerar företaget efter oförutsedda händelser som kan ske och utgår från marknaden 

(Mintzberg 2000). Fuhr-Ohlsson förtydligar att även fast banken vet vart de vill komma 

är de alltid beredda på vad som sker på marknaden. Vi anser att det inte finns något 

perspektiv som är bättre än det andra utan det beror på företagets förutsättningar. 

Organisationer behöver inte välja antingen eller utan kan använda sig av båda 

perspektiven (Anthony et al 2014).  

 

5.2.4 Därför är Porters syn på strategi irrlevant för Swedbank 

Porter (2004) har samma princip där det finns två olika synsätt på strategi. Det första är 

differentiation och det andra low-cost. Utgångspunkterna grundar sig i hur det ser ut på 

marknaden och på det sättet skapa en konkurrenskraftig strategi. Differentiation betyder 

att företag erbjuder något unikt med ett starkt värde. Low-cost är motsatsen där företag 

erbjuder det lägsta möjliga priset för att spara på annat (Ibid). Det handlar om att hitta ett 
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koncept som passar för sitt eget företag (Anthony et al 2014). Fuhr-Ohlsson berättar att 

hon inte kan välja hur hon vill anpassa företaget efter vad som är mest lönsamt utan hon 

måste följa Swedbanks anvisningar. Anvisningarna får hela aktiebolaget Swedbank av 

olika myndigheter, som tillexempel regeringen. Regeringen bestämde att 

amorteringskraven skulle bli striktare vilket innebar att Swedbank bland annat behövde 

strukturera om och skapa nya system som underlättar förändringen. Vi kan konstatera att 

även fast Swedbank hade vetat sin position på marknaden är det omöjlig att förutse vad 

som skall ske. Stockman nämner att det är viktigt att anpassa kraven efter det som idag 

redan finns tillgängligt för att på bästa sätt implementera förändringarna.Porters (2004) 

teori kring att hitta en konkurrenskraftig strategi hade inte blivit relevant på grund av att 

det inte vet vad som sker på marknaden. Det finns ytterligare en strategi utöver de två 

tidigare nämnda och det är focus. Focus innebär att en organisation väljer att fokusera på 

en del av marknaden, det vill säga en specifik målgrupp (Porter 1997). I samband med att 

Swedbank enligt sin strategi ska vara en bank för alla går det inte att välja att segmentera 

en viss grupp. Utan Swedbank får tillfredsställa varje kunds unika behov vilket Eva-Lis 

Skoglund förklarade. Fuhr-Ohlsson säger dessutom att de inte kan ändra sitt koncept bara 

för att behålla en viss kundgrupp eller generera nya. Vi kan med den informationen 

fastställa att Swedbank inte kan välja strategi utifrån Porters (2004) antaganden. Om de 

inte kan välja strategi hamnar de enligt Porter (2004) i en ”stuck in the middle” situation, 

med andra ord i kläm. Om en verksamhet hamnar i det tillståndet blir det svårare för 

företaget att åstadkomma ett lyckat resultat (Ibid). 

 

5.2.5 Påverkan av omvärldsförändringar 

I årsredovisningen 2016 (2017k) dokumenteras det att digitaliseringen har bidragit med 

många förändringar för banken men det finns även andra aspekter som bidragit till 

omställning. Wieslander och Stockman förklarar att omvärldsförändringar starkt influerat 

på Swedbank. Omvärldsförändringarna är nya lagar och regleringar relaterade till 

banksektorn. Utifrån vår teoretiska referensram har vi funnit likheter mellan hur 

Swedbank implementerar sin strategi och hur Mintzberg (2000) ser på strategi enligt 

emerging perspektivet. Vi ser paralleller mellan Mintzbergs emerging perspektiv och 

Swedbanks arbetssätt främst genom Swedbanks ständiga bevaksamhet på oförutsedda 

händelser. De oförutsedda händelserna som Swedbank hanterat är nya lagar och regler, 

som exempelvis GDPR.  När en oförutsedd händelse har uppstått påstår Mintzberg enligt 

emerging perspektivet att en förändring måste ske. Det har skett stora förändringar inom 
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Swedbank och det är på grund av plötsliga händelser som omvärlden ständigt skapar 

(Ibid). Utifrån emerging perspektivet hänvisar Mintzberg (2001) ytterligare till en teori 

som grundar sig i hur strategi kan utformas. Den kallas för de fem P:na som står för plan, 

ploy, pattern, position och perspective. Då vi redan förklarat begreppen i referensramen 

fokuserar vi istället på att ansluta dem till Swedbanks kundcentrerade strategi. 

Benämningarna är anpassade efter att utgå från Mintzbergs (2000) grundläggande 

perspektiv och av den anledningen kan vi se mönster mellan dem och strategin. Att se 

strategi som en plan är inte enbart Mintzberg (2001) som identifierar utan även Anthony 

et al (2014). Fuhr-Ohlsson diskuterade planering där vi uppfattade att det är svårt för 

Swedbank att planera inför till exempel lagförändringar eftersom bolaget inte vet om att 

det ska ske. När banken väl är medveten om regleringen är det tight om tid och oftast 

krävs det stora resurser för att kunna framställa det nya. Däremot är Swedbank medvetna 

om sina målsättningar vilket betyder att de i grunden har en strukturerad plan för att kunna 

uppfylla målen. Swedbank utgår exempelvis efter kundernas behov i deras strategi, vilket 

tydliggör vad banken ska utgå efter vid strukturering av planen. Både Skoglund och 

Stockman nämnde att externa effekter påverkar banken vilket gör dem medvetna om 

plötsliga händelser. Enligt Fuhr-Ohlsson behövs stora resurser som hjälper företag att 

lyckas med planer, oftast handlar det om pengar. I relation till Mintzbergs (2001) begrepp 

ploy anser vi det vara ett hjälpande verktyg. Når företaget det önskade resultatet kan de 

avläsa vad som varit mest gynnsamt och på det sättet använda sig av en liknande strategi 

igen, vilket skapar ett mönster (pattern). Begreppet mönster innebär att via tidigare 

aktiviteter se ett lyckat resultat som fungerat och sedan använda det igen (Ibid). 

Swedbanks strategi har som Fuhr-Ohlsson och Skoglund berättat varit densamma i tre år 

vilket betyder att den visat sig vara bra och på det sättet har banken skapat ett lyckat 

mönster. Bolaget vet dessutom deras wanted position vilket leder till att de har hittat sin 

position som Mintzberg (2001) definierar som ett av de fem P:na.  

 

5.3 Lojala och trogna kunder 

Utifrån de empiriska materialen och den teoretiska referensramen kan vi tydligt se stora 

likheter samt skillnader i vad lojala kunder innebär. Söderlund (2003) förknippar lojalitet 

med ett förhållande över tid där relationen är tillförlitlig och bunden. Individen har en 

slags vilja och är engagerad i att uppfylla ambitionen. Innebörden av lojalitet som 

Söderlund (2003) anser, tolkar vi enhetligt med vad Fuhr-Ohlsson, Skoglund, Stockman 

samt Wieslander definierar en lojal kund. Vi förstod från intervjuerna att de är eniga med 
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att definiera en lojal kund som en kund som sköter sina befintliga och nya bankaffärer 

med en och samma bank, från besparing till försäkringar. Den här definitionen av en lojal 

kund anser vi Larsson och Viitaojas teori styrker. Enligt Larsson och Viitaoja (2017) 

innebär kundlojalitet inom banksektorn en kund som väljer den banken han/hon föredrar 

och använder företagets tjänster flera gånger. Skoglund kompletterar med att en lojal kund 

är en person som agerar som en ambassadör för banken genom exempelvis föra ett gott 

ord om företaget till andra. Wieslander tillägger även att om en kund har tillit för en bank 

är kunden lojal. Biträdande kontorschefen Stockman tror dessvärre att de flesta av 

kunderna i framtiden kommer att ha sina tjänster på olika ställen på grund av att 

digitaliseringen har gjort det lättare för kunderna att hitta information hos andra banker 

själva. Dessutom har det blivit lättare att byta bank eftersom kunden inte längre behöver 

gå till kontoren för att fullfölja sitt ärende. 

  

Å andra sidan anser vi att det inte alltid behöver betyda att en lojal kund är en nöjd kund. 

Söderlund (2003) påstår att lojala kunder kan betraktas även som viljelös. Exempel som 

togs upp är att kunden fortsätter att återkomma och handla på samma företag på grund av 

att det är bekvämare, trots att de inte är nöjda med produkten eller tjänsten. Vi uppfattar 

att kunden stannar för att det skapar mindre besvär än att bryta sina gamla vanor. 

Söderlunds teori om lojala kunder betraktas som viljelös skiljer sig från vad rådgivaren 

Skoglund anser. Skoglund definierar kunder som stannar kvar för att de inte orkar att byta 

som trogen men inte lojal. Olsson (2015) argumenterar för att det inte enbart finns lojala 

kunder utan det även finns trogna. Han definierar kunder som återkommer även om de 

inte är helt nöjda som trogen men inte lojal. Vi har uppfattat att en specifik målgrupp som 

har den här inställningen är enligt Wieslander den äldre generationen. De äldre har svårt 

att anpassa sig efter förändring vilket gör dem trogna men dessutom lojala om de är 

tillräckligt nöjda med bankens tjänster och erbjudanden. Kontorschefen Marie Fuhr-

Ohlsson styrker att om banken lyckas gestalta kundnöjdhet leder det i sin tur till att 

kunderna blir lojala gentemot företaget. Vi ser tydligt en koppling genom att nöjda kunder 

leder till lojala kunder med Olssons teori. Olsson (2015) menar att så länge kunder har en 

positiv inställning till vad företaget erbjuder innebär det att kunderna är lojala. Han anser 

även att det är bättre att sträva mot att ha lojala kunder än trogna kunder vid ett långsiktigt 

perspektiv. Vi har uppfattat att en nöjd kund lägger med nöje ett gott ord om företagets 

tjänster eller produkter till andra nya potentiella kunder. Däremot ser vi att missnöjda 

kunder kan ge företaget ett dåligt rykte vilket i sin tur gör att företaget förlora sina 
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befintliga och potentiella kunder till konkurrenterna (ibid). Ett exempel på orsaker som 

möjligtvis skapar missnöje hos en kund som Fuhr-Ohlsson tog upp är väntetiden att 

komma i kontakt med telefonbanken är lång. Detta kan leda till att kunden råder andra att 

inte ringa till telefonbanken. Däremot anser vi att missnöje hos kunder inte alltid behöver 

leda till ett dåligt rykte. I Svensk kvalitetsindex (2014) står det att bra hantering av 

klagomål kan leda till att viljan hos en kund ökar vilket i sin tur leder till att kunden 

rekommenderar den till andra.  

  

Vi ser tydligt att definitionen av lojala och trogna kunder varierar beroende på vem som 

får frågan. Genom separata intervjuer av Swedbanks anställda har vi kunnat tolka att 

definitionen av ordet lojalitet är från sina egna åsikter och inte för hela Swedbank som 

företag.Vår tolkning förstärks ytterligare genom att både Olsson (2015) och Söderlund 

(2003) har varierande definition av lojalitet.  

 

5.3.1 Behålla sina kunder 

Swedbanks (2017k) årsredovisning 2016 menar att tillit och lojalitet till företaget skapas 

hos kunder genom att möta kundernas förväntningar om företagets tjänster. Stockman 

tillägger även att skapa trygghet hos kunden är viktigt för att behålla sina kunder.Al-

Hawari instämmer med Swedbanks tyckande om strävan att möta kundernas 

förväntningar. Vi har genom Al-Hawari (2015) förstått att det är ett viktigt mål för 

företaget att inte bara möta förväntningar om tjänsten men även hur tjänsten levereras. 

Genom att Swedbank är medveten om relevans i att uppnå kundernas förväntningar tolkar 

vi det som att de tillhör de 72 procenten av företagen där att behålla sina kunder betraktas 

som viktigast (Olsson 2015). Snabbhet och enkelhet anser Stockman kommer att vara 

mer avgörande i framtiden när det handlar om att behålla sina kunder. Vi ser tydligt att 

för att behålla sina kunder måste kundens förväntan på bankernas tjänster uppfyllas. 

  

För att leva upp till kundens förväntningar och behålla sin image krävs det ansvar hos 

banken. Larsson och Viitaoja (2017) menar att avvikelsen i kundernas förväntningar 

jämfört med i hur de upplevs i verkligheten inte alltid behöver vara negativ. Vi har förstått 

att det som är avgörande är hur företaget hanterar avvikelsen samt hur snabbt de kan hitta 

en lösning till problemet. Lösningar kan ske genom att agera snabbt på klagomål och 

gottgöra förluster som har uppstått hos kunden. I Swedbanks fall har de för några år sedan 

misslyckats med uppgiften vilket uppfattades negativ hos allmänheten. Anledningen till 
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misslyckandet var på grund av flertal nedläggningar av kontor (Kvalitets index 2014). 

Missnöjen hos kunderna visas tydligt i enlighet med vad Fuhr-Ohlsson anser. Hon har 

uttalat att det alltid kommer att finnas tillfällen där kunder kommer att ha behov av en 

personlig kontakt med banken trots att finansvärlden blir alltmer digitaliserad. Ett 

lösningsalternativ till det här missnöjet tror vi grundar sig i att Swedbank under 2016 

börjat fokusera på att vara tillgänglig dygnet runt. Att vara tillgängliga i telefonbanken 

och på sina sociala medier har Swedbank blivit genom att hänga med i förändringar i 

kundernas beteende. Olsson (2015) instämmer med att företagen måste anpassa sina 

erbjudande kontinuerlig i och med att omvärlden ständigt förändras. Att skapa relationer 

med sina kunder anser vi ger möjligheter för Swedbank att kunna påverka sin omvärld. 

Att skapa en god och långsiktig relation med sina kunder och skapa tillit hos sina kunder 

har vi förstått är viktigt för banken eftersom kunderna är viktiga, om inte det allra 

viktigaste, faktorn till lönsamheten anser Wieslander samt Larsson och Viitaoja (2017). 

Det är speciellt vid situationer där kunden väljer, i detta fall Swedbank, som sitt 

förstahandsval när det handlar om stora affärer påpekar Wieslander. 

  

Fuhr-Ohlsson framhäver däremot att de inte kommer att erbjuda för låga priser bara för 

att behålla sina kunder eller locka nya kunder. Swedbank kommer inte heller sätta för 

höga priser och riskera att i slutändan förlora kunder eftersom de inte längre vill köpa 

deras tjänster. Istället ser vi att Swedbank fokuserar på kvalité och enkelhet på sina 

tjänster oavsett om det sker via e-banking eller kontoren. Stockman menar att för att 

behålla sina kunder behöver banken ständig förbättra sina produkter och utbud samt alltid 

erbjuda det bästa. Dessutom vill Swedbank visa omtanke till sina kunder. I enlighet med 

Larsson och Viitaoja (2017) kommer kunder tillbaka till sina återförsäljare för att söka 

fler tjänster och information om företaget lyckas leverera praktiska information samt 

tjänster. Ju mer en kund återkommer desto lättare är det att göra ett mer kundanpassat 

erbjudande. 

 

5.3.1.1 Lojalitetsprogram 

Vi ser att Swedbank erbjuder olika lojalitetsprogram som är skapat speciellt för kunder 

som har specificerade intressen och behov. Erbjudandet är till för att tillfredsställa 

kundernas behov. Olika sorters lojalitetsprogram kan företaget använda som gör att 

kunden binder sig vilket i sin tur gör att de blir lojala till företaget. En annan orsak till 
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programmet är att kunna bilda ett långsiktigt förhållande med sina kunder (Gummesson 

2002). 

  

Enligt McCall och Voorhees (2010) och Butcher (2002) är det viktigt för företag att tänka 

igenom förmånerna som erbjuds. Vi har uppfattat för att lojalitetsprogram ska bli en 

framgång måste kunden själv inse förmånerna som tillkommer i samband med 

programmet. Vi kan se att de olika lojalitetsprogrammen inom Swedbank är nyckelkund, 

premiumkund och private banking. Genom att vara nyckelkund får kunden en personlig 

rådgivning en gång om året. Men får även ta del av olika försäkringsrabatter från bankens 

samarbetspartners (Swedbank nyckelkund u.å). Vi kan se att ett samarbete med andra 

företag kan vara gynnsamt, det ska inte vara företag som erbjuder liknande produkter och 

tjänster. Det kan nämligen attrahera andra konsumenter som är medlemmar hos deras 

samarbetspartner (Butcher 2002). På det sättet kopplar vi det med att samarbete med 

andra företag gynnar varandra i längden. I Rådgivningstjänst Premiumser vi att kunden 

får högre service. En mer kvalificerad rådgivare tillsammans med kunden framställer 

rekommendationer och handlingsalternativ för att kundens ekonomi ska växa på ett 

hållbart sätt. Exempelvis investera i aktier eller fonder (Swedbank 2015m). Genom att 

vara ansluten till Private banking får kunden en toppklassig service. Vi har förstått att 

rådgivaren hjälper kunden med mer än bara vardagsekonomin. Kunden får även stöd för 

hela familjens finansiella planer långsiktigt. Kunden får tillgång till andra rådgivare som 

arbetar med olika specifika områden såsom fastighetsmäklare vid försäljning av sitt hus 

eller köpa ett hus (Swedbank u.å.n). Swedbanks sätt att designa ett lojalitetsprogram 

utifrån vad olika kunder kan ha i behov anser vi stämmer överens med vad Butcher (2002) 

menar med vilka faktorer som skapar mer attraktion. Han tycker att det som ökar 

attraktion hos kunder är när man erbjuder de speciella behandlingar, extra service och 

kommunikation. Vi har förstått på Wieslander att Swedbank strävar att ge hög 

servicekvalité oavsett om man är med i de olika programmen eller inte. För att vara 

medlem och få extra service behöver en kund betala en viss avgift månadsvis eller årligen. 

Vi ser från tidigare forskningar att banken måste se till att inte sätta för höga avgifter på 

sina lojalitetsprogram. Simon et. al. (2010) menar att om den årliga avgiften på ett 

lojalitetsprogram är högre än belöningarna kunden får kan det leda till att kunden väljer 

bort erbjudandet. 
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6 Slutsats 
I det avslutande kapitlet kommer vi att introducera våra slutsatser och avsluta med att 

besvara vår frågeställning. Till sist kommer en presentation av förslag på vidare 

forskning att framföras. 

 

6.1 Presentation av resultatet 

6.1.1 Oförändrad kundcentrerad strategi 

Genom vår fallstudie på Swedbank i Kalmar har vi fått djupare förståelse kring hur 

banken arbetar med digitalisering, strategi och kundlojalitet, samt hittat ett samband 

mellan de här tre begreppen. Vi kan konstatera att digitaliseringen har haft och kommer 

ha stor påverkan på banker när det handlar om att implementera tjänster och produkter 

för att tillfredsställa kundernas behov. För att styra företaget mot rätt riktning har 

Swedbank en kundcentrerad strategi som följs av alla kontor i Sverige. På kontoret i 

Kalmar är det kontorschefen Marie Fuhr-Ohlsson som har ansvaret för att förmedla 

strategin till sina medarbetare. Efter våra fyra intervjuer med medarbetare på Swedbank 

kom vi fram till att det är Fuhr-Ohlsson som har mest koll på hur strategin fungerar och 

vad den har för betydelse för organisationen. Medan de resterande tre intervjudeltagarna 

Stockman, Wieslander och Skoglund inte riktigt var pålästa om just strategin som 

redovisas i Swedbanks årsredovisning från 2017. De höll med om de fyra grundpelarna 

och förstod meningen med att ha dem som strategi, men enbart på grund av att vi läste 

upp grundpelarna. Vi tror att medarbetarnas bristfälliga kunskap beror på vilken 

befattning de besitter i företaget. Det baserar vi på att det enbart var kontorschefen som 

kunde ge oss information om Swedbanks strategi. De har en tydlig strategi på 

Swedbank men personalen på golvet i Kalmarkontoret är inte lika medvetna om vad 

strategin har för innebörd. Vi fick heller inte ett tydligt svar på om hur strategin 

utvecklats och vad för metoder som har använts vid implementeringen utan enbart att 

strategin utgår från kunderna och att den varit densamma i många år. Det vi dock är 

medvetna om är att digitaliseringen har bidragit till omvärldsförändringar som i sin tur 

har gjort att Swedbank varit tvungna att utveckla sin strategi. Genom det antagandet kan 

vi se ett samband med Mintzbergs emerging perspektiv och Swedbanks arbetssätt 

gällande strategi. Emerging perspektivet är en teori som har större anknytning till en 

beskrivande planering och tar hänsyn till oförutsedda händelser som sker i praktiken 

under det strategiska arbetet (Mintzberg 2000). När det handlar om Swedbanks 
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arbetssätt rör det sig främst om arbetet gällande hanteringen av de nya regleringarna 

som sker på marknaden. I samband med att strategin är kundcentrerad kan vi komma 

fram till att banken anser att det är viktigt att uppfylla kundernas behov eftersom det är 

kunderna som driver utvecklingen framåt. Tillvägagångssättet till att tillfredsställa 

kundens behov kan förändras för banker på grund av nödvändiga omvärldsförändringar 

såsom ändrade lagar. Vi kan se att personalen är splittrad angående vilken påverkan 

lagarna kommer ha för företaget. Wieslander tror att det bidrar med stora förändringar 

medan Stockman och Fuhr-Ohlsson anser att kunderna inte kommer märka någon större 

skillnad. Uppfattningen som personalen har gällande den här frågan tror vi beror på att 

personalen besitter olika roller och ser det ur olika perspektiv. Wieslander tror att 

befolkningen inte förstår vad lagförändringen innebär vid exempelvis investeringar och 

lån. Medan Stockman och Fuhr-ohlsson anser att lagförändringarna mestadel skulle 

påverka rådgivarnas arbete och inte kunden.  

 

6.1.2 Förändringar med digitaliseringen 

Digitaliseringen har bidragit med många positiva aspekter, som exempelvis tillgänglighet 

och individualisering vilket vi avläst från teorin och intervjuerna. En djupare diskussion 

angående fördelar med digitaliseringen tas upp i analysen, stycke 5.1. Enligt banken har 

förutsättningarna förändrats både för Swedbank och deras kunder. Nu kan kunderna 

lättare få kontakt med banken tack vare utvecklingen av fler digitala kanaler. 

Utvecklingen har också bidragit till att kunderna kan utföra sina ärenden när de vill och 

har tid. Swedbank arbetar mycket med de digitala och traditionella kanalerna för att 

ständigt vara tillgängliga gentemot sina kunder och därmed utöka sina tjänster. En annan 

positiv aspekt enligt banken är snabbheten, kunderna kan föra över pengar med en enkel 

knapptryckning men också få lånelöfte på 10 minuter. Swedbank har därmed förändrat 

sitt arbetssätt på kontoren och guidar numera kunderna på deras digitala kanaler medan 

andra utför ärendet. Som tidigare nämnt i stycke 4.2.1. beskriver O´brien och Marakas 

(2011) konkurrensfördelar som IT-utvecklingen har bidragit med där en aspekt är 

innovation. Vi ser tecken på att innovation används som konkurrensfördel i Swedbank 

och genom bankens arbete med att förbättra deras servicekvalité och effektiviseringen på 

arbetsplatsen. Vi har kommit fram till att de negativa aspekterna med digitaliseringen är 

att kunderna har högre förväntningar och vet vad de efterfrågar. Det leder till att kraven 

på bankerna ökar och det blir svårt att överträffa kundernas förväntningar. Med 

digitaliseringen kan kunderna ha större benägenhet att byta bank eller ha fler olika banker. 
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Det är lätt att se vilken bank som erbjuder bäst ränta o.s.v. och därmed placera pengarna 

på olika platser, det har banken sett tydliga följder på. 

 

6.1.3 Hög servicekvalité skapar kundnöjdhet 

Swedbanks uppfattning om vad en lojal kund innebär överensstämmer med den 

teoretiska referensramen. Teorin beskriver att en lojal kund är kunden som har sina 

tjänster samlade på en och samma bank. Swedbank strävar efter det genom att införa 

lojalitetsprogram som hjälper banken att tillfredsställa kundernas olika behov och 

intressen. Programmen ökar även chansen till att kunderna efterstävar till att ha alla 

tjänster samlade på samma bank. Chanserna ökar på grund av att Swedbank erbjuder 

kunden fördelar om kunden är med i lojalitetsprogrammet. Dessutom tjänar Swedbank 

på det här genom att generera intäkter i och med att lojalitetsprogram kostar extra för 

kunden. Med andra ord får Swedbank in mer intäkter när kunden har fler tjänster 

samlade. Det här tolkar vi som att Swedbank enbart tycker att kunden är lojal eftersom 

de tjänar på det.   

 

En lojal kund anses även enligt Swedbank vara kunder som agerar som frivilliga 

ambassadörer för banken. Det innebär att kunden talar gott om banken utifrån sina egna 

erfarenheter. Vi kan avläsa att Swedbank inte lyckats att bevara sina lojala kunder fullt 

ut. Det på grund av att det fortfarande finns kunder som har olika banker för olika 

ärenden samt för att de ständigt arbetar med att öka kundnöjdheten. Enligt Larsson och 

Viitaoja (2017) innebär nöjda kunder att banken har lyckats att skapa tillit och en god 

relation. Nöjdheten skapas genom god servicekvalité, vilket Swedbank ständigt arbetar 

med. Strategin och deras dagliga arbete är utformat med kunderna i centrum. I analysen 

figur 5.0 kan man avläsa vår tolkning av teori och empiri gällande fem faktorer som 

behandlar e-service. I figuren ser man att banken ökar tilliten och nöjdheten hos 

kunderna genom att lösa deras bekymmer. Banken utför kundundersökningar för att få 

kundernas åsikt gällande kundnöjdhet. Systemet så kallad Kmm som Swedbank 

använder lagrar kundens synpunkter och klagomål, sedan är det upp till banken att se 

sina brister och förbättras inom de områden klagomålen avser.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att digitaliseringen har bidragit med stora 

förändringar i Swedbanks strategiska arbete mot att bevara sina lojala kunder. Det är 

viktigt att banken har en tydlig strategi som alla medarbetare begriper för kunna hantera 
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eventuella hinder. Banken har under de senaste åren haft en kundcentrerad strategi. 

Utvecklingen med digitaliseringen bidrar med att kundernas beteende ständigt 

förändras, vilket i sin tur leder till att den kundcentrerade strategin alltid måste 

uppdateras för att banken ska tillfredsställa kundens behov. Banken hanterar bevarandet 

av kunder genom att förbättra och arbeta med kundnöjdhet samt servicekvalité. Då det 

ständigt sker omvärldsförändringar blir bevarandet av kunder en ständig process för 

Swedbank att arbeta med.  

 

6.2 Vidare forskning 

Resultatet i studien har gett oss mycket kunskap om hur banken ser på digitalisering, 

strategi och hur de bevarar sina lojala kunder. Däremot finns det fortfarande frågor som 

vi anser är intressanta att forska vidare på och att få djupare förståelse kring.  

• Forska kring kundernas perspektiv och hur de anser digitaliseringen av banker har 

påverkat dem och hur de identifierar lojalitet. Stämmer kundernas bild ihop med 

vad bankerna påstår? 

• Undersöka genom ett samspel mellan Swedbanks huvudkontor och kontoret i 

Kalmar hur strategin utformas och implementeras till bankkontoren. Vi fick inte 

fram ett exakt svar på hur de faktiskt implementerat sin strategi och hur de arbetar 

med den. Det finns inget tydligt svar på hur de använder sig av Mintzbergs teorier 

utan det är ett antagande vi tagit utifrån hur de säger att de arbetar med strategin.  

• Jämföra vår fallstudie med en annan bank för att se hur de arbetar med 

digitalisering, strategi samt kúndlojalitet och på vilket vis bankerna skiljer sig åt. 

Eller jämföra flera storbanker med varandra för att se om de har liknande 

tankesätt. Banker är generellt väldigt lika men det hade varit intressant att se i 

förhållande till ett annat företag. 
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Bilagor 

Bilaga A: Intervju 

Innan intervjun:  

• Fråga om vi får spela in och om vi får nämna namn i uppsatsen? 

 

Inledning:  

• Vi skriver en uppsats om hur digitaliseringen har påverkat er strategi utifrån de 

fyra punkterna/ben som finns på er hemsida (tillgänglig full-service bank, 

beslutsfattande nära våra kunder, hög kostnadseffektivitet och låg risk) och hur 

det i sin tur har påverkat er kundlojalitet. Vi valde att rikta in oss enbart på 

Swedbank i Kalmar för att få ett perspektiv i studien.  

• Syftet med studien är att undersöka och få en ökad förståelse om hur Swedbank 

arbetar med att behålla sina kunder i takt med digitaliseringens framfart. Utifrån 

teorin och empirin förstå sambandet mellan reducerade fysiska möten till en 

virtuell kontakt samt analysera hur implementeringen av nya strategier har 

påverkat Swedbanks arbete. 

• Ni kommer givetvis få ta del av vår studie när den är klar om ni är intresserade. 

 

Intervjufrågor 

Inledande frågor:  

• Vilken titel besitter du i Swedbank? och vad innebär den titeln?  

• Finns det statistik på hur många användare ni har i Kalmar på applikationen och 

hemsidan, är det något vi kan få ta del av?  

• Ser ni om åldern har en påverkan på vilka som använder e-bank? Vi kan se i 

årsredovisningen att endast 7% är 60+ av era kunder. Vad anser ni om det? Är det 

inte en målgrupp ni fokuserar på, isåfall vilken målgrupp är primär hos er?  

• Enligt studier så har kundmöten reducerats och den virtuella kontakten ökat, hur 

har det påverkat er? Vi tänker på anställda, kontor osv.  

Digitaliseringen:  

• Digitaliseringen har de senaste åren ökat kraftigt och har haft en påverkan på 

företag, hur har det påverkat er?  

• På vilka sätt använder ni er av digitaliseringen? Hur utvecklar ni företaget med 

digitaliseringen som effekt?  



  
 

II 

• På vilket sätt har digitaliseringen påverkat era konkurrensfördelar? Lägre 

kostnader, differentiera, innovation, tillväxt samt utveckla allians.  

• Konkurrensen är hård på bankmarknaden, tror ni den kommer hårdna ännu mer? 

På vilket sätt? och hur kommer ni bli påverkade av det?  

• Upplever ni att digitaliseringen har bidragit med fördelar? Vilka ser ni isåfall i 

Swedbank?   

• Vart tror ni digitaliseringen kommer leda er?  Hur kommer bankens tjänster se ut 

om 5 år?  

Strategi:  

• När ni utformat er strategi som finns i årsredovisningen, har ni haft någon specifik 

modell i åtanke, eller vad baserar ni strategin ifrån?  

• Anser ni att Swedbanks strategi har förändrats med digitaliseringen? isåfall på 

vilket sätt har den förändrats? Vilka nya utgångspunkter har tillkommit?  

• Hur länge har strategin sett ut såhär? Har den förändrats? Kommer den förändras?  

• Har ni någon plan på hur ni implementerar er strategi? Externa/interna aspekter? 

• Har ni någon strategi som ni använder utöver den i årsredovisningen? I så fall hur 

använder ni den? Och hur har ni utformat den?  

• I Swedbanks årsredovisning skriver ni att ni ökar effektiviteten, hur gör ni det? 

Använder ni någon specifik metod?  

Kundlojalitet:  

• Vad innebär en lojal kund för er? 

• Anser ni att det finns någon skillnad mellan en trogen och en lojal kund? I så fall 

på vilket sätt? 

• Hur gör ni för att skapa lojalitet till de båda aspekterna? 

• Vad är enligt er en icke lojal kund?  

• Hur arbetar ni för att få lojala kunder?  

• Hur arbetar ni för att skapa kundnöjdhet?  

 

Figurer 

Figur 1.0: Swedbank. (2017k). Swedbank Annual Report 2016. 

https://www.swedbank.com/idc/groups/public/@i/@sbg/@gs/@ir/documents/financial/

cid_2256557.pdf 

(Hämtad: 2017-12-22) 
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Figur 2.0: O´Brien, J och Markakas, G. (2011). Management information systems. 10:e 

upplagan. McGraw-hill irwin, New York. 

 

Figur 3.0: Mintzberg, H. (2000). The rise and fall of strategic planning London: 

Prentice Hall. 

 

Figur 4.0: Porter, M. (2004). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries 

and competitors New York: Free Press. 


