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Sammanfattning 

 

Titel: Relationsmarknadsföring: En studie om bankernas 

kundrelationer och hur digitaliseringen har påverkat 

kundernas lojalitet och förtroende.  

Författare: Therese Blasiusson 

Frida Nyquist 

Handledare: Andreas Eklund 

Examinator: Leif V Rytting  

Frågeställning: Hur arbetar banker utifrån lojalitet och förtroende för 

att skapa relationer med sina kunder?    

Syfte: Detta examensarbete ämnar undersöka på vilka sätt 

traditionella banker skiljer sig mot digitala i skapandet 

av lojalitet och förtroende i sina kundrelationer. Detta 

för att se hur lojalitet och förtroende kan bygga 

relationer mellan bank och kund med dagens 

förutsättningar i samhället. Syftet är även att 

undersöka om kunderna är lojala och har förtroende 

för sina banker.   

 

Metod: En kvalitativ branschfallstudie med djupintervjuer och 

fokusgrupper utifrån en deduktiv ansats med 

induktiva inslag. 

  

Slutsats: Traditionella och digitala banker arbetar på olika sätt 

för att bygg lojalitet och förtroende. Det finns fördelar 

och nackdelar med båda metoderna. Kunderna har 

tappat förtroendet men är fortfarande lojala. 

Nyckelord: Banker, digitalisering, förtroende, kundrelationer, 

lojalitet. 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenterar vi bakgrunden till vår undersökning som sedan vidareutvecklas i en 

problemdiskussion. Detta mynnar sedan ut i vår frågeställning och kapitlet avslutas sedan 

med vårt syfte samt de avgränsningarna som gjorts under arbetets gång.  

        

 

1.1 Bakgrund 

Dagens förändrade samhälle har gjort att kunderna har än större förväntningar på företagen 

vilket även gör konkurrensen hårdare på marknaden enligt Gurski (2014). Maklan och Klaus 

(2011) menar att världen har gått från produkter till service till post-products till post-service 

fenomen som i dagsläget fortfarande utvecklas. Förändringen började redan 1990 när 

kundrelationen blev ett stort ämne inom forskningen, enligt Grönroos (1997). Innan talade 

man mycket om att snabbt få nya produkter till marknaden (Merz & Vargo, 2009), men idag 

talar man snarare om att skapa relationer med sina kunder (Grönroos, 2015). Detta innebär att 

nya strategier utvecklas för att locka till sig nya kunder, och ännu viktigare lojala kunder 

(Gurski, 2014). Marknadsförare har märkt att bara kundnöjdhet inte längre räcker för att få 

lojala kunder. Därmed vill företagen idag hellre skapa en relation med sina kunder för att 

säkra lojaliteten och inte bara kränga varor. 

 

Gummesson (2012) anser att relationer är en del av den mänskliga naturen då människan i 

grund och botten är ett flockdjur. Dessa relationer ligger till grund för alla företag oavsett om 

relationen är mellan företag och leverantör eller med en slutkonsument. Han hävdar vidare att 

företagen har insett att kunderna inte längre bara är en del av en snabb transaktion utan kan 

istället generera mer vinst till företaget som mer långsiktiga kunder. Wilson et al. (2012) 

menar vidare att även företagens syn på kundrelationer har förändrats från ett 

transaktionsinriktat till ett mer relationsbyggande synsätt. Detta ledde till ett nytt synsätt på 

marknaden som Berry (1983) kom att kalla för relationsmarknadsföring. Därmed har 

relationsmarknadsföring fått ett stort uppsving genom åren och företagen arbetar alltmer med 

att skapa goda och långsiktiga kundrelationer med sina kunder. 

 

Berry (1995) hävdar även att både kund och företag får fördelar av att skapa långsiktiga 

relationer. De företagen hoppas på är att få långsiktiga relationer med sina kunder samt att 

dessa återvänder som lojala kunder till organisationen eller varumärket (Grönroos, 2015). En 

relation innebär inte bara ett återkommande köpbeteende, utan att kunderna bygger upp en 
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attityd med en känslomässig och mental koppling till företaget. Grönroos (2015) hävdar 

vidare att i relationsbyggandet mellan företag och kund är lojalitet och förtroende två stora 

faktorer som påverkar kundens långsiktiga relation till företaget. Författaren anser att 

förtroende innebär att kunden har vissa förväntningar på hur den andra parten ska bete sig i 

vissa situationer. Det handlar även om att känna tillit för varandra menar Moorman et al. 

(1993). Gummesson (2012) anser därmed att kunderna oftast har en förtroendeingivande 

relation till sin bank. Dock menar författaren att detta förtroende oftast sker med en koppling 

till en individ ifrån banken, där kunden får träffa samma rådgivare under en längre tid som gör 

att båda parterna lär känna varandra och skapar ett förtroende och lojalitet. Detta i och med att 

kunderna ofta har begränsad kunskap av produkten de köper och förlitar sig på de råd som 

banken ger dem. Keller och Kotler (2012) bygger vidare på detta tankesätt och anser att 

kundlojalitet är kärnan i relationsmarknadsföringen. Lojalitet definieras av Oliver (1999) som 

en kunds hängivenhet till en specifik produkt, organisation eller varumärke. Det innebär 

vidare att kunden har en positiv inställning till service- företaget enligt Srinivasan et al. 

(2002). 

 

Kundernas lojalitet har även genomgått en förändring tack vare Internets spridning (Godson, 

2009). Med denna nya förutsättning krävs det alltmer av företagen för att differentiera sig och 

konkurrera om kunderna. Detta eftersom företag och kund inte längre möts på samma sätt 

enligt Gummesson (2012). Istället för att gå till företaget använder kunden sig utav olika 

digitala kanaler för att genomföra sina ärenden. Haker och Egan (2006) uppmärksammar 

därmed att det personliga mötet mellan kund och företag riskerar att försvinna helt, vilket 

också gör det lättare för kunderna att bli illojala. De menar även att detta leder kunderna bort 

från relationen med företaget och därmed blir det allt svårare att bygga långsiktiga relationer 

med kunderna.  

 

På denna grund har vi en inriktning som fokuserar kring kundrelationer och hur bankerna ska 

behålla förtroendet hos kunderna så att dessa blir mer lojala. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Day (2000) hävdar att relationsmarknadsföring ligger i framkant i företagens marknadsföring 

och Paley (1996) menar att företag arbetar med att bygga långsiktiga relationer med sina 

kunder istället för att skapa engångs-köp. Vidare anser Williams och Attaway (1996) att 

relationsmarknadsföring bygger på tanken om positiva effekter och framtida kontinuerliga 
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interaktioner mellan företag och kund. Grönroos (2015) anser att byggandet av långsiktiga 

relationer är essentiellt för företag att överleva i dagens hårda konkurrens. Han menar vidare 

att hand i hand med service och kundrelationer ligger ofta förtroende och tillit. Bland annat 

omtalas detta av forskarna Knell och Stix (2015), Roy et al. (2015) och Gill (2008), där de 

hävdar att förtroende och lojalitet är de viktigaste byggstenarna i en kundrelation. 

Förtroende, enligt Morgan och Hunt (1994), sker när en person känner förtroende för den 

andra parten i en relation att denne uppträder på ett tillförlitligt sätt samt visar integritet. 

Veloutsou (2015) anser vidare att förtroende bygger på att köpare och säljare båda håller vad 

dem lovar och att varje produkt håller måttet. Om detta sker kommer kunden att känna ett 

förtroende för att en kontinuitet om kvalité sker samt minskar den känslomässiga risken hos 

kunden när denne vet vad den får (Blackston, 1993). Detta byggs vidare på att kunden då blir 

mer nöjd och känner att företaget vet om kundens behov och hur detta ska lösas på bästa sätt. 

Berry (1995) menar därmed att relationen mellan kund och säljare blir avgörande för att skapa 

förtroende och lojalitet vilket i sin tur leder till mer långsiktiga relationer. Detta i och med att 

säljaren blir mer insatt i kundens behov och krav och kan därmed utforma erbjudandet på 

bästa sätt. Denna personliga relation mellan kund och säljare blir därmed en viktig byggsten 

för att skapa lojala kunder till företaget enligt Grönroos (2015).      

 

Chai et al. (2015) anser att service- företag i dagsläget har uttömt alla möjligheter till att 

differentiera sig mot sina konkurrenter då tjänsterna är lätta att kopiera exempelvis i form av 

pris, kvalité, individualisering, etc. Chen (2015) hävdar därmed att skapandet av lojalitet blir 

viktigare än att försöka överträffa kvalitén, som ändå konkurrenten kan göra på samma sätt. 

Lojaliteten blir därmed företagets största konkurrenskraft gentemot andra företag.  

Armstrong (2012) anser att särskilt inom bankvärlden diskuteras ofta förtroende och lojalitet 

som viktiga byggstenar i en relation. Gill (2008) skriver även att när finansiella tjänster är 

inblandade blir förtroende och tillit extra viktigt. Dock menar Törnmalm (2012) och Gill 

(2008) att bankerna som tidigare var respekterade stöttepelare i samhället har tappat allt mer i 

förtroende hos kunderna. Bland annat visar Svenskt Kvalitetsindex (2015) att endast ca 28 % 

av de tillfrågade privatkunderna hade mycket högt förtroende för bankerna. Även Knell och 

Stix (2015) studerade förtroende och kom fram till att förtroendet för banker har minskat 

drastiskt de senaste åren. En anledning till detta minskade förtroende och lojalitet handlar 

bland annat om att bankerna i Sverige lagt ner ca 250 bankkontor på tio år (Lindberg, 2015). 

Vidare skriver författaren att kunderna anser att bankerna inte längre vill ge en god service 

utan bara tjäna mer pengar genom att spara in på kostnaderna för kontoren.  



 

8 
 

 

Den svenska bankmarknaden har varit styrd under en lång tid av vad som kallas för de fyra 

storbankerna: Handelsbanken, Swedbank, Nordea och SEB (Svenska Bankföreningen, 2015). 

Den traditionella bankverksamheten innebar i grund och botten att ta emot inlåning och lämna 

krediter med och utan säkerhet, vilket skedde på de lokala bankkontoren. Dock öppnade 

Internet även upp för helt nya typer av banker där de kunde agera på enbart de digitala 

plattformarna utan besökskontor för kunderna (Wickman, 2016). Efter Internets stora boom 

på marknaden uppfanns ännu en ny plattform som kom att ytterligare förändra kundernas 

bankbeteende, kallad smart telefonen som öppnade upp med en ny teknologi kallad appar 

(Martin, 2014). Denna trend var bankerna snabba med att följa och tack vare digitaliseringen 

av omvärlden förändrades bankbranschen drastiskt (Handelsbanken, 2012).  

 

Dock har digitaliseringen även lett till att bankerna har svårare att nå ut med information om 

sina produkter till kunderna och även möjligheterna till att differentiera sig gentemot sina 

konkurrenter har försvårats (Handelsbanken, 2012). Det har också blivit lättare för mindre 

banker att härma de större bankerna i och med mindre kostnader samt att de digitala 

lösningarna endast skiljer sig åt i designen. Detta innebar även att hur kunderna skötte sina 

bankärenden genomgick en stor förändring (Handelsbanken, 2012). Förr hade kunden sitt id-

kort och besökte bankens lokala kontor och kunde få vänta flera dagar på att få veta sitt 

kontosaldo. Idag räcker det med ett skak på telefonen så kan kunden direkt se sitt saldo och 

föra över pengar. Tack vare att kunderna kunde utföra sina banktjänster mer och mer i 

hemmet öppnades marknaden upp för mindre nischbanker som nu inte behövde betala stora 

pengar för dyra kontorslokaler och dylikt (Wickman, 2016).  

 

Trots alla klagomål på stängda kontor är det allt färre kunder som besöker bankkontoren för 

att få olika banktjänster utförda (Lindberg, 2015). Något som även framkom i rapporten från 

Svenskt Kvalitetsindex (2015) var att i takt med Internets spridning har kundernas 

medvetenhet ökat. I rapporten framkom även att kunden helt enkelt har mer kunskap om de 

tjänster de söker efter och är därmed inte längre lika beroende av företagets kunskaper. Detta 

har även lett till att kunderna tenderar att vara mer illojala och ombytliga i digitala kanaler 

(Jones & Sasser, 1995). Tsai et al. (2006) menar därmed att lojalitet har fått en allt viktigare 

roll hos e- företag då de har uppmärksammat att kunderna finner det enklare att bryta ett 

beteende online och vända sig till ett annat företag nästa gång. Yoon et al. (2008) anser att 
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lojala kunder är en förutsättning för att driva ett företag på nätet och enligt Doney och Cannon 

(1997) är förtroende en avgörande faktor för lojaliteten både i online och offline miljö. Berg 

(2008) fann även i sin studie att kunder som utför banktjänster via mobila enheter tenderar att 

vara mer kritiska än de kunder som istället använde sig utav en mer traditionell bank. Vidare 

hävdar Harris och Goode (2004) att det är svårare och dyrare att generera lojala kunder genom 

online- kanaler. Författarna talar om att det är svårt att etablera nya kundrelationer och behålla 

befintliga online.  

 

Det har därmed skett en stor förändring i samhället om hur kunderna sköter sina bankärenden, 

men också hur lojaliteten och förtroendet för bankerna sviktar. I samhället är vi beroende av 

våra banker och därmed borde det vara en självklarhet att kunderna kan lita på dem. Dock 

verkar detta inte längre vara fallet i och med vad vi kan läsa i media och Svenskt 

Kvalitetsindex. Även kunderna har förändrat sitt beteende och den väg de väljer för att möta 

banken. De digitala lösningarna har gjort det lättare för kunderna att distansera sig från 

företagen, vilket då blir en utmaning för att skapa långsiktiga relationer. Vårt intresse med 

denna studie är därmed inriktat mot banker med traditionella bankkontor och digitala 

lösningar samt de banker som enbart använder sig utav digitala lösningar för att se hur 

kundrelationerna har påverkats av denna förändring i samhället. 

 

1.3 Problemformulering 

Bankerna var tidigare respekterade stöttepelare i samhället men har nu tappat allt mer av 

kundernas förtroende och lojalitet (Törnmalm, 2012; Gill, 2008). Med digitaliseringen av 

samhället har dessutom nya helt digitala banker öppnats upp på marknaden (Wickman, 2016) 

och kunden kan numera sköta sina ärenden i hemmet alldeles själv. Därmed stängs allt fler av 

bankernas traditionella kontor ned vilket minskar kundkontakten avsevärt (Lindberg, 2015) 

och gör det mycket svårare för bankerna att behålla lojala kunder samt inge förtroende 

(Goode, 2004). Detta trots att många företag idag satsar mycket på att skapa långsiktiga 

relationer med sina kunder (Grönroos, 2015) och ofta genom den personliga kontakten. 

Utifrån detta problem har vi därmed format följande forskningsfråga: 

 

Hur arbetar banker utifrån lojalitet och förtroende för att skapa relationer med sina kunder? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka på vilka sätt traditionella banker skiljer sig mot digitala i skapandet av 

lojalitet och förtroende i sina kundrelationer. Detta för att se hur lojalitet och förtroende kan 
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bygga relationer mellan bank och kund med dagens förutsättningar i samhället. Syftet är även 

att undersöka om kunderna är lojala och har förtroende för sina banker.  

 

1.5 Avgränsningar och förklaringar 

I detta arbete har vi begränsat oss till att endast undersöka lojalitet och förtroende utifrån 

privata bankkunder i Sverige.  

 

Vi har valt att använda oss utav begreppen traditionell bank för bankerna med fysiska 

besökskontor och digitala lösningar. Banker som enbart agerar på de digitala kanalerna kallar 

vi för digitala banker. 
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens forskningsdesign. Denna utvecklas i vilken ansats som 

valts samt hur datainsamlingen genomförts. Kapitlet presenterar även hur tillförlitlig studien 

är och avslutas med metodkritik.  

        

 

2.1 Kvalitativ forskningsdesign 

Vi har valt att använda oss utav vad Bryman och Bell (2013) samt Christensen et al. (2010) 

kallar för en kvalitativ studie. Till skillnad från en kvantitativ studie som fokuserar främst på 

siffror ligger grunden för en kvalitativ studie på ord och bilder istället (Bryman & Bell, 2013; 

Christensen et al. 2010). Christensen et al. (2010) menar vidare att en kvalitativ studie skildrar 

verkligheten i form av bilder, texter och modeller som lyfter fram och belyser de samband 

som står att finna. Holliday (2002) anser även att den kvalitativa studien ger en större insikt i 

verkligheten där forskaren kan få glimtar av sanningen och sedan få den att bli förståelig.  

Detta till skillnad från en kvantitativ studie som testar teorier bygger istället en kvalitativ 

studie nya teorier. Bryman och Bell (2013) och Christensen et al. (2010) menar att detta gör 

studien mer subjektiv än en kvantitativ studie som oftast är mer objektiv i sitt utförande. Trots 

att den kvalitativa studien är mer subjektiv har vi valt denna forskningsmetod eftersom vi vill 

försöka skildra hur verkligheten ser ut. Anledningen till att vi valde den kvalitativa studien är 

att den passade bäst för att besvara vår forskningsfråga. Vi ville ha ett djup i vår empiri som vi 

inte hade fått med en kvantitativ metod och därmed valde vi en kvalitativ istället. Med denna 

metod kan vi även komma in på djupet hos informanterna gentemot en kvantitativ där 

forskaren istället försöker generalisera för hela befolkningen (Holliday, 2002). Fördelen med 

denna design är att vi kan tränga på djupet inom de studerade ämnena. Dock kan en nackdel 

vara att ingen eller liten generalisering kan dras (Bryman & Bell, 2013), vilket gör studien till 

ett av sitt slag då andra resultat kan komma fram om studien hade bedrivits igen. 

 

Vidare skriver Bryman och Bell (2013) om hur en kvalitativ studie kan vara strukturerad. 

Först tas generella frågeställningar eller forskningsfrågor fram. Vi funderade länge på vår 

forskningsfråga och den har omformulerats flertalet gånger tills vi kände att vi var nöjda med 

den och att den väl representerade vårt syfte. Efter detta gäller det för forskarna att välja 

relevanta platser och undersökningspersoner (Bryman & Bell, 2013). I vårt fall är de relevanta 

platserna de banker vi valt att kontakta. Vi har även gjort ett aktivt urval av 
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undersökningspersoner som ansetts mest lämpliga för att besvara våra frågor. Efter valet av 

undersökningspersoner är det dags att samla in materialet (Bryman & Bell, 2013), vilket har 

skett genom djupintervjuer och fokusgrupper. Sedan ska datan tolkas både begreppsligt och 

teoretiskt vilket sedan leder till en rapport med resultat och slutsatser (Bryman & Bell, 2013). 

 

Vi har även valt att göra en branschfallstudie som inriktning på vår undersökning. Detta i och 

med att vi undersöker enbart bankbranschen men utifrån ett fåtal intervjuer med personer från 

banker. Enligt Bryman och Bell (2013) samt Holliday (2002) är det fallet i sig som är det 

intressanta i en fallstudie. En fallstudie utgår ifrån undersökandet av få fall vid ett specifikt 

tillfälle menar Christensen et al. (2010). Författarna anser vidare att en fallstudie innebär att 

inga generaliseringar kan dras eftersom forskaren istället söker efter förståelsegenererande fall 

och rik information. I och med att vi vill tränga in på djupet i bankbranschens företeelse för 

det studerade området och inte genrealisera för hela samhället passar denna inriktning oss 

bäst. Christensen et al. (2010) hävdar även att en fallstudie är speciellt lämplig för situationer 

där det är svårt att skilja mellan olika fenomen och där människor interagerar med varandra. I 

och med att de begrepp vi studerar kan vara väldigt vida i sin betydelse anser vi att denna 

metod passar oss bäst. Vi kan därmed se hur varje informant uppfattar varje fråga på ett 

individuellt sätt som annars inte framkommit i en annan sorts studie.  

 

2.2 Deduktiv och induktiv ansats 

Vi har valt att använda oss utav en deduktiv ansats med inslag av en induktiv. Deduktiv ansats 

innebär att forskaren utgår från teorier för att ta fram sitt forskningsunderlag och sedan bevisa 

om teorierna stämmer överens med verkligheten (Bryman & Bell, 2013). Induktiv ansats 

menar författarna innebär att forskaren istället utgår från insamlad empiri för att skapa nya 

teorier. Vi har utgått ifrån teorier för att skapa våra intervjufrågor vilket därmed innebär att 

studien är deduktiv. Detta i och med att vi ville se om teorierna stämmer överens med 

verkligheten. Dock har det under studiens gång framkommit information från empirin som 

inte funnits med i teorierna vilket därmed ger ett inslag av induktiv ansats. 

 

2.3 Datainsamling 

För att särskilja på när, var och hur data samlas in beskriver Christensen et al. (2010) detta 

som sekundär eller primärdata. Sekundärdata är den data som samlats in tidigare i ett annat 

syfte än forskarens rapport. Christensen et al. (2010) och Bryman och Bell (2013) menar 

vidare att sekundärdata är den data som redan finns tillgänglig och att den kan utgöras av det 

som finns i offentliga och kommersiella databanker samt det material som redan finns i 
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organisationen. Primärdata beskriver Christensen et al. (2010) som det material forskaren 

själv samlar in. Det vill säga det material som inte finns tillgänglig vid undersökningstillfället 

och som samlas in utav forskaren med olika tekniker. Vårt primära material består av de 

intervjuer vi gjort med olika personer i banksektorn, men även från fokusgrupperna med 

bankkunder. Vidare beskriver Christensen et al. (2010) att primärdata kan samlas in med hjälp 

av olika metoder men i vårt fall valde vi att utgå ifrån intervjuer för att få mer personliga svar 

från informanterna. 

 

2.4 Urval 

Vid en kvalitativ studie är det informanternas kunskap och insikt som är det viktigaste vid 

urvalet menar Bryman och Bell (2010). Därmed använde vi oss av vad författarna kallar ett 

strategiskt urval, vilket innebär att intervjuarna själva har gjort bedömningen av vilka 

personer som ska ingå i urvalet (Christensen et al. 2010). Vi har här gjort bedömningen att ha 

en intervju var med varje storbank och komplettera detta med två digitala banker. Detta för att 

få en god bild av hur den traditionella bankverksamheten ser ut och eftersom uppsatsen riktar 

in sig på den digitala marknaden hos bankerna ville vi även ha med representanter ifrån 

renodlade Internetaktörer. Informanterna har även valts ut baserat på deras kunskapsnivå och 

erfarenhet inom arbetet med kundrelationer i bankverksamheten. Därmed har intervjuerna 

skett enligt följande: 

 Den 18 april 2016 hölls intervju med Marcus Lukk kontorschef från Nordea i Kalmar. 

Han har arbetat 15 år inom bank och arbetar i dagsläget främst med privatsidan och är 

även ansvarig för kundtjänst.  

 Den 20 april 2016 hölls intervju med Eva Yttermalm nyligen pensionerad kontorschef 

för Swedbank i Nybro. Hon har arbetat inom bank nästan hela sitt arbetsliv inom olika 

positioner. 

 Den 20 april 2016 hölls intervju med Anneli Stålnacke kundtjänstrådgivare ifrån SEB 

i Nybro. Hon är den som dagligen möter kunderna. 

 Den 22 april 2016 hölls intervjun med Alexander Boman som arbetar som analyschef 

på Avanza. Hans arbete går ut på att förstå kunderna och deras beteende. 

 Den 25 april 2016 hölls intervjun med David Wahlby chef över kundmötesprocessen 

och digital kommunikation för Ica Banken.   

 Den 27 april 2016 hölls intervjun med Camilla Ivarsson ställföreträdande kontorschef 

för Handelsbanken Kalmar. Hon arbetar med allt som har med organisationen att göra. 
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Även fokusgruppen valdes utifrån ett strategiskt urval. Enligt Christensen et al. (2010) bör 

fokusgruppens deltagare vara homogena eftersom konflikter annars kan uppstå som inte hör 

till undersökningen. Därmed bestod våra fokusgrupper av ungefär 64 procent kvinnor och 36 

procent män. Vi hade även en åldersfördelning mellan 21 och 74 år. Vidare bör individerna ha 

någon form av erfarenhet av det som ska undersökas, vilket deltagarna hade då alla har någon 

form av relation till sin bank. Christensen et al. (2010) förespråkar även att informanterna inte 

bör ha en för nära relation till varandra, då detta kan resultera i att de för en egen dialog utan 

resterande deltagare. I våra fokusgrupper hade de flesta någon form av relation till varandra 

eller till oss intervjuare vilket då går emot vad Christensen et al. (2010) förespråkar. Dock 

upplevde vi inte detta som något problematiskt eftersom personerna i gruppen kände att de 

kunde vara mer öppna mot varandra och hade lätt för att diskutera ämnet. Vi gjorde även ett 

strategiskt val att ha en övervägande del med informanter i en högre ålder, då vi anser att 

dessa har haft mer kontakt och erfarenhet av banker. De har troligen varit i kontakt med en 

bank för att fatta något eller några av de större besluten i livet. Dock anser vi att den yngre 

generationen inte får glömmas bort trots att deras erfarenhet av banker är mer begränsad. 

Därmed hade även alla yngre informanter haft kontakt med banker i någon utsträckning. 

 

2.5 Intervjuer 

Intervjuer är ett sätt att förstå världen på ett subjektivt vis enligt Kvale (1996). Om du vill 

förstå hur andra individer ser på världen och hur deras liv ser ut, kan det tyckas självklart att 

fråga; varför pratar du då inte med dem? Konversationer är en del av vårt mänskliga beteende, 

vi pratar med varandra för att lära känna varandra (Kvale, 1996). Även genom en intervju lär 

vi känna informanterna och lär oss om deras erfarenheter. 

 

2.5.1 Semistrukturerade intervjuer 

Vi har i vår uppsats valt att samla in primärdata med hjälp av personliga djupintervjuer. Kvale 

(1996) menar att en intervju är antingen mer som en öppen diskussion eller ett frågeformulär 

som i hög grad är mer strukturerad, vilket styrks av Bryman och Bell (2013) och Christensen 

et al. (2010). I vårt fall utgick vi ifrån ett delvis strukturerat frågeformulär men som hade mer 

öppna frågor än en ren enkät. Detta medförde att vi kunde få mer utsvävande men öppna svar 

inom området. Detta kan då mer liknas vid vad Christensen et al. (2010) kallar för en 

semistrukturerad intervju, även kallad djupintervju, som är mer informell och används för att 

studera ett specifikt ämne på djupet. Dock är det viktigt som intervjuare att få informanten att 
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hålla sig till ämnet och inte sväva iväg för mycket utanför. För att se till att detta inte händer 

valde vi att använda oss utav en intervjuguide som enligt Christensen et al. (2010)  består av 

en lista av frågor om ämnen ska beröras och kan hjälpa till att leda informanten i rätt riktning. 

Därmed använde vi oss utav teorierna för att ta fram relevanta frågor. Vi hade övergripande 

huvudfrågor om ämnena relationer, förtroende, lojalitet samt digitaliseringen. Dessa delade vi 

sedan in i delfrågor som vi utformade så öppna som möjligt. Vi undvek att använda ja eller 

nej frågor samt ledande frågor då vi ville ha en mer öppen diskussion kring termerna.  

 

I våra personliga djupintervjuer med individer från bankerna har vi även valt vad Christensen 

et al. (2010) kallar för en panelintervju. Denna innebär att det är mer än en intervjuare med en 

informant. Anledningen till att vi valde denna form är att vi båda kan ha olika frågor som 

kompletterar varandras och vi kan därmed få mer perspektiv på intervjuerna än om bara en 

hade ställt frågorna. Intervjuer kan även ske antingen personligen, över telefon, Skype eller 

mail (Bryman & Bell, 2013). Fördelen med personliga intervjuer och fokusgrupper är att vi 

kunde möta personerna ansikte mot ansikte och därmed kunna se hur de reagerar och få bättre 

svar på våra frågor. Kvale (1996) talar om att som intervjuare ska du inte bara tolka vad 

informanten säger utan även uppmärksamma hur de säger saker och observera deras 

kroppsspråk. För att kunna fånga in all information ifrån intervjuerna krävs därmed att 

forskarna är personligen närvarande. Därmed skedde alla intervjuer med representanterna från 

bankerna på deras kontor och varje intervju tog mellan en till en och en halv timme. 

  

Christensen et al. (2010) och Bryman och Bell (2013) poängterar även att det är viktigt för 

forskaren att dokumentera informationen som fås fram under intervjun. Detta kan ske genom 

inspelning eller genom att ta anteckningar. Oavsett, menar Christensen et al. (2010), är det 

viktigt att få informantens tillåtelse. I samtliga intervjuer fick vi tillåtelsen att spela in 

intervjuerna för att kunna återspela dem och kontrollera att inget viktigt missades, som annars 

kan ske med anteckningar där det kan vara svårt att hinna skriva allt som sägs. Vi valde även 

att ta anteckningar samtidigt som vi hade intervjuerna. Inför intervjuerna valde vi att inte 

skicka ut intervjuguiden i förväg eftersom vi var ute efter de spontana svaren. Därmed var 

informanterna medvetna om vilka områden intervjun skulle beröra, men inte vilka frågor som 

skulle ställas. Detta gjorde att informanterna var medvetna om området och kunde förbereda 

sig inför intervjun, men inte så pass mycket så att svaren blev på förväg formulerade.  
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2.5.2 Fokusgrupper 

En intervju kan även ske på olika sätt som Bryman och Bell (2013) samt Christensen et al. 

(2010) tar upp. I en intervju kan antalet deltagare variera men även antalet intervjuare. När en 

intervjugrupp består av mer än en informant kallar Kvale (1996) detta för gruppintervjuer 

eller fokusgrupper. I vår studie har vi valt denna metod som ett komplement till våra 

djupintervjuer med personer inom bankvärlden för att få svar på hur kunderna upplever 

ämnena vi studerar. Vi har valt att utgå ifrån två fokusgrupper med fem till sex personer i 

varje grupp, detta eftersom Christensen et al. (2010) anser att detta är en lagom gruppstorlek 

för att alla informanter ska våga delta och att alla ska få utrymme att delta i samtalet. Vidare 

anser Bryman och Bell (2013) att en fokusgrupp på mer än åtta individer oftast blir 

svårhanterlig. Dock påpekar Christensen et al. (2010)  att vid känsligare ämnen, vilket banker 

till viss del innefattas av, finns det fördelar att inte använda för stora grupper. Därmed valde 

vi att inte ha fler än sex personer i varje fokusgrupp. Dessa personer hade även någon form av 

relation till varandra för att de på så vis kände det lättare och mer tryggt att kunna prata öppet 

om sin bankrelation och vad de tycker och tänker. 

 

Anledningen till att fokusgrupper valdes istället för enskilda individer är att vi trodde att 

deltagarna skulle driva fram tankar och idéer ifrån varandra som annars inte hade framkommit 

vid en enskild intervju, vilket även styrks av Christensen et al. (2010) som anser 

målsättningen är att skapa en interaktion mellan deltagarna och en gruppdynamik. Christensen 

et al. (2010) och Bryman och Bell (2013) förklarar vidare att fokusgrupper leder oftast till en 

öppen diskussion kring ämnet som leds av intervjuaren, även kallad moderator. Dock finns 

det en risk att deltagarna påverkas av varandras svar enligt Christensen et al. (2010), vilket 

kan påverka resultatet. 

 

Gruppintervjuerna genomfördes i en lugn och avslappnad miljö, vilket Christensen et al. 

(2010) uppmärksammar vikten av, och inleddes med en fika som gav deltagarna möjligheten 

att slappna av och känna sig mer bekväma i att dela med sig av sina åsikter. Under 

intervjutillfället med fokusgrupperna ledde en av oss samtalet medan den andra fokuserade på 

att anteckna och observera reaktioner och för att inte skapa någon förvirring hos deltagarna 

om vem som ledde intervjun. Vi valde även att spela in gruppintervjuerna, då vi fick samtliga 

deltagarnas samtycke, för att undvika att missa viktig information som uppkommit under 

mötet. Anteckningar togs även under tillfällena som komplement till inspelningen. 
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Gruppintervjuerna skedde hemma hos moderatorn då ingen annan passande lokal stod att 

finna på så kort tid. Vi tyckte även att detta gav en mer hemtrevlig känsla och att deltagarna 

därmed skulle känna sig mer avslappnade och på så vis ge mer öppna svar. Den första 

fokusgruppen hölls den 28 april och bestod av sex deltagare. Dessa var kvinna 44, 52, 50 och 

26 samt man 25 och 28. Den andra fokusgruppen hölls den 2 maj och bestod av fem deltagare. 

Dessa var fördelade enligt; kvinna 52, 21, 74 samt man 62 och 23. Fokusgrupperna tog mellan 

en och en halv till två timmar att genomföra vardera. För att alla skulle få möjligheten att föra 

sin talan såg vi även till att ställa en del av frågorna direkt till individerna som talade minst.  

 

I utformandet av frågorna inför fokusgrupperna valde vi att använda oss utav en modell av 

Hamzah et al. (2014). Författarnas modell utgår ifrån en inledning med mer öppna frågor för 

att sedan gå in mer ämnesspecifikt och ge mer inriktade frågor. Inledningsvis hälsades därmed 

alla välkomna och vi började med att förklara vilket ämne som kommer diskuteras. Utifrån 

detta ställde vi sedan frågor kring ämnena relationer, lojalitet, förtroende och digitalisering 

med inriktning mot banksektorn. Frågorna och ämnena diskuterades sedan öppet där vi ställde 

följdfrågor inom området för att kunna utvidga svaren på frågorna. Vi använde främst öppna 

icke ledande frågor men även en del ja eller nej frågor förekom. Dock ställde vi alltid 

följdfrågor till dessa för att utveckla svaren.  

 

2.6 Etik 

Etik är en viktig del i en undersökning menar Christensen et al. (2010). Bland annat är 

bevarandet av informantens identitet en viktig del. Vill inte personen bli omtalad i uppsatsen 

är det viktigt att intervjuarna respekterar detta. Bryman och Bell (2013) tar även ställning till 

detta och kallar det för samtyckeskravet. Därmed har vi frågat alla personer vi intervjuat i 

djupintervjuerna om vi får skriva deras namn i uppsatsen, vilket vi har fått klartecken ifrån, 

för att stärka trovärdigheten i uppsatsen. Dock kommer deltagarnas identitet ifrån 

fokusgrupperna vara anonyma eftersom arbetet berör konfidentiella uppgifter ifrån deras 

privatliv, vilket Bryman och Bell (2013) kallar att skydda individernas intrång i privatlivet av 

etiska skäl. Även Christensen et al. (2010) trycker på detta och hänvisar till 

Personuppgiftslagen. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till enligt Christensen et al. (2010) 

och Bryman och Bell (2013) är att medvetandegöra informanterna om ämnet som kommer 

diskuteras så att dessa inte blir obekväma eller känner att det skadar dennes egenintresse. 

Därmed har vi till djupintervjuerna skickat information om vilka ämnen som berörs i god tid 

för att ge informanterna möjlighet att tacka nej om de känner att de inte vill besvara frågor 
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inom dessa områden. Även i urvalet av fokusgrupperna berättade vi tydligt för varje individ 

vad som kommer diskuteras i intervjuerna och gav därmed informanterna möjlighet att ta 

ställning till om de ville vara med eller inte. 

 

2.7 Validitet, Trovärdighet och Äkthet 

Validitet innebär hur väl forskaren mäter det den avser att mäta enligt Svensson och Starrin 

(1996) och menar att denna är främst kopplad till kvantitativa studier. Dock menar författarna 

att det finns flera utvecklade former av validitet som är mer lämpliga för kvalitativ forskning. 

Bland annat menar Kvale (1989) att validiteten i kvalitativ forskning innefattar kontroll av 

trovärdigheten, att en rimlig tolkning gjorts samt en garanti för att det finns empiriska belägg. 

Lincoln och Guba (1985) hävdar dock att det istället för validitet behövs andra begrepp för 

den kvalitativa studien. Eftersom denna uppsats har en kvalitativ inriktning har vi valt att titta 

mer på dessa begrepp. Först talar Lincoln och Guba (1985) om trovärdighet och delar in den i 

fyra delar. Den första handlar om tillförlitlighet, alltså hur sannolika eller troliga resultaten är. 

Vidare diskuterar de överförbarheten som innebär hur resultaten kan tillämpas i andra 

kontexter. I denna del kan det vara svårt att tillämpa uppsatsens resultat i andra branscher än 

banker i och med att det är en väldigt speciell bransch och kundernas relation ser helt 

annorlunda ut än med ett mer vanligt företag. Detta påverkar även pålitligheten som är den 

tredje aspekten Lincoln och Guba (1985) talar om. Denna liknar reliabiliteten och innebär 

alltså om man får liknande resultat vid andra tillfällen. Slutligen beskriver författarna den 

fjärde och sista delen som konfirmering eller bekräftelse. Denna innebär i vilken utsträckning 

forskaren haft kontroll över sina värderingar så att dessa inte har påverkat undersökningen på 

ett skevt eller avgörande sätt. Självklart kommer vi vara så objektiva som möjligt men 

troligen kommer våra egna värderingar inte helt kunna uteslutas eftersom alla har en åsikt om 

ämnet banker. Trots detta tänker vi hålla våra värderingar i schack så gott det går och främst 

belysa vad informanterna har sagt.  

 

Vidare talar Lincoln och Guba (1985) om äkthet och delar in denna i fem olika termer. Den 

första handlar om att ge en rättvis bild av de åsikter som finns bland informanterna. 

Ontologisk autenticitet som är den andra delen innebär att undersökningen hjälper de personer 

som medverkat till en bättre förståelse för sin sociala situation. Genom att både ta upp hur 

bankerna ser på relationer samt kunderna kan vi jämföra och visa för bägge parter hur det ser 

ut. Detta kan vidare leda till att båda parter får en bättre förståelse för varandra. Vidare talar 

Lincoln och Guba (1985) om den tredje delen kallad pedagogisk autenticitet som handlar om 
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huruvida undersökningen bidragit till att informanterna fått en större insikt i hur andra 

upplever saker och ting. Vi tror att denna undersökning kan ge insikt om hur andra upplever 

saker och ting angående banker i och med att detta diskuterats i fokusgrupperna. Katalytisk 

autenticitet är den fjärde delen och innebär hur personerna som deltagit kan förändra sin 

situation (Lincoln & Guba, 1985). Slutligen skriver Lincoln och Guba (1985) om den femte 

delen kallad taktisk autenticitet som ställer frågan hur undersökningen lett till att deltagarna 

fått bättre möjligheter att vidta åtgärder. Efter undersökningen tror vi att detta kan ske både 

hos bankerna samt fokusgrupperna. Antingen det handlar om en ny kundrelationsstrategi hos 

bankerna eller att kunderna blir mer medvetna och därmed gör helt nya val angående 

banker,    

 

2.9 Metodkritik 

Vid valet att använda oss av en branschfallstudie var utgångspunkten att gå till botten med 

problemet genom djupintervjuer och fokusgrupper. Vi är dock medvetna om att svaren från 

individerna kan påverkas av att vi inte ingett tillräckligt med förtroende hos dem. Detta är 

även en nackdel som Christensen et al. (2010) uppmärksammar. Han påpekar även att denna 

sorts forskningsdesign har en ostrukturerad form som kan leda till att det är lätt går fel och att 

forskaren drunknar i empirisk data och drar förhastade slutsatser. Detta har inneburit att vi 

tänkt igenom hela tillvägagångssättet innan datainsamlingen påbörjades. Vi har även lagt stort 

fokus på att formulera intervjufrågorna efter ämnena för att få fram relevant information. 

Enligt Christensen et al. (2010) finns det alltid en risk att en fallstudie genererar resultat som 

kan vara otydliga och osäkra, vilket kan vara den korrekta avspeglingen av verkligheten men 

gör det svårt att dra slutsatser. 

 

En annan sak vi uppmärksammat är att vi enbart intervjuar två digitala banker men fyra 

traditionella. Detta kan därmed ge en obalans i intervjumaterialet då de traditionella bankerna 

får ett större utrymme än de digitala.  

 

Något som både är uppsatsens styrka och svaghet är att den empiriska datan bygger på olika 

individers åsikter. Dessa åsikter behöver inte ge en generell bild av hela fallet som uppsatsen 

ämnar studera. Om andra personer hade intervjuas hade resultatet kunna se annorlunda ut, 

vilket vi är medvetna om. Vi som intervjuare ska även tolka det som informanterna har sagt 

under intervjutillfället. För att undvika tolkningsfel har intervjuerna sammanställts var för sig 

för att sedan skickas till informanterna för att få ett godkännande av textens innehåll. Detta 
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valde vi att göra för att säkerställa att inga tolkningsfel har gjorts. Informanten fick dessutom 

inte ta del av de andra informanternas text då vi tror att detta skulle kunnat ha påverkat dem 

till att vilja ändra sin text. 

 

Vi valde även att använda oss av fokusgrupper, där flera deltagare intervjuas samtidigt. Detta 

kan givetvis ha påverkat informationen som framkom ifrån tillfällena då en individs åsikt kan 

ha påverkats av vad någon annan har sagt. Vi är även medvetna om att någon i fokusgruppen 

kan ha haft en annan åsikt än resterande deltagare men inte vågade tala om detta. Dock valdes 

denna metod då vi ville skapa en diskussion mellan deltagarna där de kunde argumentera för 

sina åsikter med varandra och få fram djupare svar än vad vi tror skulle ha framkommit vid 

enskilda intervjuer. För att få fram diskussionen i fokusgruppen valde vi att kombinera 

personer som redan hade någon form av koppling till varandra för att de skulle våga yttra sina 

egna åsikter. 

 

 

  



 

21 
 

3 Teoretisk referensram 
I denna del presenteras de teorier som är relevanta för studien. Därmed kommer kapitlet ta upp 

teorier om relationer, relationsmarknadsföring, förtroende, lojalitet, servicekvalitet samt 

digitaliseringen.  

        

 

3.1 Relationer 

Enligt Gummesson (2012) är relationsbyggandet en del av vår mänskliga natur som finns i 

alla typer av företag och i vårt dagliga liv. Även Godson (2009) anser att vi är omringade av 

relationer, både privat och på jobbet. Relationsmarknadsföringen är även grunden till all 

marknadsföring då det reducerar det opersonliga utbytet av varor och pengar (Gummesson, 

2012). Berry (1995) menar att förr handlade det om att få kunder, men idag vill företag istället 

stärka relationerna med sina kunder och ser dem snarare som klienter som ska tas om hand på 

bästa sätt. Grönroos (2015) anser dock att marknadsförare själva ofta anser att de har 

utvecklat en relation till kunden, trots att kunden själv inte upplever detta. Vidare menar han 

att samtidigt som företagen tillhandahåller mer skräddarsydd och individanpassad 

direktreklam kan kunden uppleva långsam betjäning, ointresserad personal och dålig 

klagomålshantering. Författaren påpekar därmed att kunden kan ha glädje av erbjudandena 

företaget ger men detta betyder inte att en relation har etablerats. 

 

Många gånger mäts en relation utifrån hur ofta en kund gör återköp hos samma företag 

(Grönroos, 2015). Dock är metoden tvetydig, menar författaren som uppmärksammar att 

kunden kan välja företaget på grund av bekvämlighetsskäl och inte för att en relation har 

byggts upp. Författaren menar därmed att om ett annat mer bekvämt alternativ dyker upp för 

kunden väljs detta före. Detta kan liknas med vad som kallas för transaktionsmarknadsföring 

som inte innebär att kunden kommer köpa varan av samma företag nästa gång, trots flertalet 

tidigare inköp (Gummesson, 2012). En kund kan därmed återkomma till samma leverantör på 

grund av att kostnaderna för att byta är för höga, men detta betyder inte att kunden vill ha en 

bättre relation. Gummesson (2012) menar att detta beror på att transaktionsmarknadsföring 

saknar historia och minnen som kan bli sentimentala och att kunden då inte upplever någon 

samhörighet med företaget. Därmed menar Wilson et al. (2012) att ett skifte har skett från 

transaktionsmarknadsföring till relationsmarknadsföring, med fokus på att förbättra nuvarande 

relationer snarare än etablera nya. 
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3.1.1 Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring har fått ta en mycket större plats eftersom kunderna ställer högre 

krav och konkurrensen är tuffare, vilket har fått företag att anstränga sig mer för att förbättra 

kundernas upplevelse enligt Godson (2009). Berry (1983) skapade konceptet 

relationsmarknadsföring och gav det definitionen om hur företag attraherar, upprätthåller samt 

förbättrar kundrelationer. Gummesson (2012) förklarar vidare att den klassiska definitionen 

innebär att utveckla långsiktiga relationer med lojala kunder för att på sikt öka lönsamheten. 

Även Nykamp (2001) definierar relationsmarknadsföring som förvärv och upprätthållande av 

kunder som på sikt leder till ökad lönsamhet för företaget. Agariya och Singh (2011) har gjort 

en studie för att kartlägga alla definitioner av begreppet relationsmarknadsföring. De kom 

fram till att det finns sammanlagt 72 olika definitioner av begreppet men att kärnan i alla 

definitioner låg runt termerna: förvärv, upprätthållande, ökad lönsamhet, långsiktighet och 

win-win situationer mellan företag och kund. 

 

Det finns ingen ambition att bygga upp en lojalitet i transaktionsmarknadsföringen till 

skillnad mot relationsmarknadsföringen som strävar efter lojala och långa relationer 

(Gummesson, 2012). Grönroos (2015) menar även att relationer byggs upp på attityder och 

inte ett köpbeteende, det handlar om den mentala och känslomässiga kopplingen kunden har 

till företaget. Han trycker på att detta inte uppstår utan vidare, utan tjänsteföretaget måste 

förtjäna förtroendet. Berry (1995) menar att företag kan skapa en relation och därmed lojalitet 

och förtroende genom fem dimensioner. Den första dimensionen utgörs av själva kärntjänsten 

som företaget tillhandahåller och att relationen med kunden byggs upp kring denna. Den 

andra handlar om att bygga vidare på relationen så att tjänsten sedan blir individanpassad efter 

varje kunds specifika behov. Den tredje dimensionen Berry (1995) tar upp handlar om att 

utöka kärntjänsten med extra förmåner och den fjärde att företaget har en prissättning på 

tjänsterna som uppmuntrar till lojalitet. Slutligen presenteras den femte dimensionen som 

menar att även personalen måste ha kunskap om hur de ska skapa en lojal kund och inge 

förtroende genom intern marknadsföring. 

 

Gummesson (2012) berättar hur den första fasen i en relation ofta har ett romantiskt sken och 

det är först när detta börjar blekna bort som det riktiga arbetet påbörjas av att bibehålla 

relationen. Detta innebär att relationer inte behöver brytas på grund av en konflikt som 

uppstår, utan detta kan ofta förbättra relationen till det bättre när konflikten är löst. Enligt 

Grönroos (2015) och Wilson et al. (2015) medför relationen en win- win situation för bägge 
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parter som tjänar på detta, vilket etableras över tid. Även Rootman et al. (2008) anser att det 

finns flertalet fördelar för banker att utveckla sina kundrelationer. Detta eftersom kunderna 

blir mer lojala vilket genererar en ökad lönsamhet för företaget som i sin tur kan leverera en 

högre servicekvalitet. Godson (2009) anser att en nöjd befintlig kund inte är lika priskänslig, 

där kunden värdesätter en bättre servicegrad högre än ett lägre pris. Detta kan göras genom 

ökad kunskap och bättre attityd ifrån de anställda. Han menar att bankanställda även bör 

uppmuntras till att få kunderna att känna sig välkomna. Även en trevlig atmosfär i 

banklokalen kan förbättra kundrelationen, vilket också styrks av Bitner (1992). 

 

En återkommande kund underlättar planeringen för företaget, då kunderna följer ett mönster 

som gör det lättare att planera in hur mycket resurser som kommer gå åt vid ett visst tillfälle 

(Godson, 2009). Banker har ofta en form av regelbundenhet i sina relationer till kunderna 

enligt Gummesson (2012), där de långvariga relationerna leder till att både rådgivaren och 

kunden anpassar sig efter varandra. Exempelvis menar författaren att en stor del av 

bankkunderna har övergått till Internetbanken istället för att besöka kontoren. Godson (2009) 

förklarar vidare att en befintlig kund som är nöjd är mer benägen att rekommendera företaget 

vidare, samtidigt som dessa kunder även är mer förlåtande när något väl går fel. 

 

Godson (2009) berättar att företag måste ställa sig frågan vad kunden får ut av relationen? 

Kunden måste uppleva att de får ut ett större värde än vad de själva tillför. Han talar om att 

värdet för kunden kan tillföras på tre olika sätt. Det första tillvägagångssättet är att komma 

kunden närmre och uppmuntra samverkan, där produkten eller servicen lever upp till de 

behov och förväntningar som kunden har. Målet är att i slutändan tillmötesgå varje kunds 

individuella behov enligt Godson (2009). Det andra tillvägagångssättet handlar om att värdet i 

en relation även kan skapas genom en nära relation som etablerar förtroenden och 

samhörighet. Detta innebär att parterna kan göra affärer på ett pålitligt sätt som minimera 

osäkerheten. Det tredje sättet Godson (2009) tar upp är att vi är människor och vill bli 

behandlade där efter. De företag som kan tillföra en mänsklig känsla i servicemötet kommer 

därmed ha stora fördelar.   

 

Det förekommer en vågskål mellan standardiserade processer och personliga relationer inom 

banksektorn (Gummesson, 2012), där de personliga mötena byts ut mot standardiserade 

lösningar såsom uttagsautomat eller samtalet som inte alls gick till det centrala bankkontoret, 

utan en centraliserad telefontjänst. Dock menar Berry (1995) att just inom högrisktjänster, 
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såsom banker, vill kunderna gärna ha en djupare relation. Detta i och med att tjänsterna ofta är 

komplexa, viktiga, föränderliga och att kunden ofta är väldigt involverad i processen. Därmed 

stannar kunderna ofta hos en bank och byter sällan eftersom de vill ha en relation de kan lita 

på. I en studie bedriven av Chakravarty et al. (2004) framkommer det att bankkunder är 

mindre benägna att byta bank ifall de har en positiv bild av banken och en god relation till 

den. Reinartz och Kumar (2002) beskriver vidare att dessa lojala kunder ofta även 

rekommenderar detta serviceföretag, eller bank, till andra kunder. 

 

3.1.3 Förtroende 

Enligt Grönroos (2015) innebär förtroende att en part i en relation har vissa förväntningar på 

hur den andra parten ska bete sig i vissa situationer. Dock menar Moorman et al. (1993) att 

förtroende även kan ses som viljan att förlita sig till en affärspartner man känner förtroende 

och tillit för. Armstrong (2012) anser vidare att förtroende byggs på tanken om att motparten i 

en relation inte utnyttjar den andra parten då denne inte kan övervaka deras agerande. 

Järvinen (1998) talar om att förtroende är en central del i alla relationer på sikt, speciellt inom 

finansmarknaden. Reduceringen av risker är ett av de mest värdefulla elementen av en 

relation för kunden enligt Godson (2009), vilket blir extra viktigt när konsumenten upplever 

en risk vid ett köptillfälle. Gummesson (2012) anser vidare att för att lyckas bibehålla en 

viktig relation krävs ett starkt samarbete som byggs på trovärdighet och förtroende. Han 

menar att kunderna exempelvis kan ha en förtroendeingivande relation med en bank och lita 

på dess råd. Vidare beskrivs att kunderna ofta knyter förtroendet till enbart en person på 

företaget. Detta skulle kunna bero på att kunderna bara delvis vet vad de köper och den sista 

biten bygger på ett förtroende. 

 

Lane och Bachmann (1996) hävdar att förtroende kan ha olika ursprung. Förtroende kan dels 

komma ur sociala normer och kallas då för generaliserat förtroende. Vidare menar Lane och 

Bachmann (1996) att förtroende även är avhängigt de lagar, regler, bestämmelser och 

professionalism som finns mellan parterna, även kallat systembaserat förtroende. 

Personlighetsbaserat förtroende avser människors tendens att förlita sig på att en motpart beter 

sig på ett förväntat sätt utifrån dennes personlighet och egenskaper. Slutligen anser författarna 

att förtroende kan vara processrelaterat. Detta innebär de erfarenheter kunden haft med 

företag i en långvarig och pågående relation. Oavsett menar Lane och Bachmann (1996) att 

förtroende ofta bygger på tidigare erfarenheter, kontrakt samt olika personlighetsfaktorer. 
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Författarna menar vidare att förtroendet i en relation utgör en försäkring om motpartens 

oväntade beteende i framtiden och risker som är förknippade med tjänsten. 

 

Oavsett definition handlar förtroende om att kunden ska kunna lita på sin motpart (Kuneva, 

2009). Författaren menar att inom bankvärlden är förtroende och tillit en viktig del för att få 

engagerade kunder. Även Gill (2008) påpekar att i finansvärlden ses motparten som en 

förtroendeingivande rådgivare för kunden när denne gör olika finansiella köpbeslut. Här går 

Gummesson (2008) vidare med att förklara att grunden till ett närmre samarbete mellan kund 

och företag oftast hänger på förtroende. Han menar att det kan vara förtroende för ett flygplan, 

bank eller ett varumärke. Vidare menar Roy et al. (2015) att inom finansiella tjänster, såsom 

banker, blir förtroende och tillit extra viktigt då det ofta finns stora risker involverade, 

produkterna ofta är komplicerade och att kunderna har begränsad kunskap inom området. 

Även Armstrong (2012) menar att tillit är den största byggstenen inom bankbranschen 

eftersom kunden lämnar sina pengar hos banken med förhoppning om att dessa förvaltas väl. 

 

Roy et al. (2015) skriver att bankerna i dagsläget har fått väldigt mycket negativ kritik, och 

detta med rättvisa. Även Armstrong (2012) belyser att sedan den globala finansiella krisen 

började har rapport efter rapport om bankernas ohederlighet uppdagats. Gill (2008) påpekar 

att dagarna då bankerna var respektingivande pelare i samhället är borta och att detta berodde 

bland annat på att kunderna uppdagade att de mest förmånliga tjänsterna de blev erbjudna 

faktiskt var de tjänster som hade de allra dyraste räntorna. Dock anser Kantsberger och Kunz 

(2010) att inom bankbranschen är det viktig att kunderna har ett förtroende för hela företaget. 

Därmed kan bristerna som eventuellt uppstår i förtroendet kompletteras med skriftliga 

kontrakt för att öka trovärdigheten. Även Armstrong (2012) beskriver hur förtroendet för 

bankerna, i Storbritannien, har minskat tack vare stora summor som försvunnit, flera stora 

affärer som varit riggade samt hur mindre låntagare blivit utnyttjade som en del av det största 

bedrägeriet i historien. Detta ledde till att kunderna ville ta saken i egna händer, vilket blev 

möjligt tack vare Internet (Gill, 2008). Kunderna ville känna sig mer bemyndigade i sina 

finansiella val och användningen av Internetbanker och nätbaserade banktjänster innebar att 

kunderna nu kunde informera sig själva och göra valen utan möten på banken. Gill (2008) 

menar vidare att användningen av personliga finanssidor har ökat med åren och kunderna 

finner sidornas opartiskhet som en förtroendeingivande faktor. 
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3.1.4 Lojalitet 

Det är självklart för företag att om de ska vara framgångsrika behöver de kunder, eftersom 

kunderna genererar företagets nuvarande och framtida vinst och försäljning (Keller & Kotler, 

2012). Författarna menar att i hjärtat av varje företag bör skapandet av lojala kunder ligga. 

Vidare menar Sheth (1996) att utvecklingen av kundlojalitet är kärnan i 

relationsmarknadsföringen. Sheth (1996) och Grönroos (2015) anser att det är mer värdefullt 

för företag att skapa långvariga lojala kunder än användningen av snabba affärer och korta 

snabba relationer. Grönroos (2015) menar vidare att det kostar mycket mer att vinna en ny 

kund än att behålla en gammal och att ju längre en kund associerar sig med företaget desto 

mer tjänar företaget på kunden. För företagens del är det därmed viktigt att bibehålla de 

relationer de redan har eftersom det krävs fem gånger så mycket tid, pengar och engagemang 

att vinna en ny kund än vad det tar att behålla en gammal (Peters, 1988). Detta gör det viktigt 

för företag att istället skapa långsiktiga relationer med sina kunder (Grönroos, 2015). 

Enligt Oliver (1999) är lojalitet definierat som en kunds hängivenhet till en specifik produkt, 

tjänst, organisation eller varumärke. Srinivasan et al. (2002) menar vidare att lojalitet innebär 

att kunder har en positiv inställning till ett specifikt serviceföretag. Keller (1993) anser dock 

att lojalitet sker när en kund har en föredragen attityd till ett varumärke eller företag vilket 

genererar ett återköps-beteende. Fördelen med lojala kunder är att de ofta spenderar mer, är 

mer sannolika att stanna kvar hos företaget samt tenderar att vara mer nöjda (Oliver, 1999). 

Vidare menar Zeithaml (2000) att dessa kunder även sprider mer positiv word-of-mouth om 

företaget de är lojala till.  

 

East et al. (2005) skriver att lojalitet kan definieras som en singularitet, med andra ord att den 

är fokuserad kring vissa koncept. I detta fall de ofta använda koncepten attityd och beteende. 

Dock menar författarna att det ofta sker en kombination av olika koncept för att kunna 

definiera termen lojalitet och att det inte räcker med bara attityd och beteende. Ytterligare en 

komplexare definition av lojalitet East et al. (2005) tar upp menar de sker genom en 

interaktion mellan attityder och beteende. Denna definition sker när det ena konceptet leder 

till det andra och att de blir otillräckliga var för sig. Dock anser författarna att denna definition 

av lojalitet endast är användbar för att förutse olika specifika fenomen såsom 

rekommendationer, sökningar samt kvarhållande av kunder. De menar att en generell 

definition av konceptet lojalitet inte går att definiera i och med att varje lojalitet är olika för 

varje kund. Detta spinner Dick och Basu (1994) vidare på och menar att lojalitet kan bestå av 
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olika typer. Den första kallar de för ingen lojalitet där kunden inte har någon lojalitet över 

huvud taget. Den andra typen av lojalitet kallar författarna för oäkta lojalitet som sker när 

kunden handlar återkommande hos ett företag men inte har en specifik attityd gentemot det. 

Den tredje typen av lojalitet Dick och Basu (1994) beskriver är latent lojalitet, där kunden har 

en hög attityd till företaget men inte handlar så ofta. Till sist talar författarna lojalitet, eller 

sann lojalitet som är den fjärde typen, som innebär att kunden har en stark attityd till företaget 

samt handlar ofta och återkommande.  

 

För en bank menar Fry et al. (1973) att kundlojalitet består av kundernas välvilja och stöd 

över tiden. Med Olivers (1999) definition av lojalitet menar Methlien och Nysveen (1999) att 

kunder måste uppskatta en bank mer än en annan. Även Levy (2014) hävdar att banker får 

lojala kunder genom att bygga förtroende, lojalitet och visa engagemang. Han anser att banker 

måste få kunderna att känna sig bra med hur banken interagerar med dem samt visar sitt 

engagemang till kunden. En nöjd kund är med andra ord en lojal kund. 

 

3.2 Servicekvalitet 

Enligt Zeithaml (1988) är definitionen utav servicekvalitet kundens upplevelse och 

suveränitet av en tjänst. Parasuraman et al. (1985) menar även att kunder ofta tycker det är 

svårare att utvärdera kvaliteten på en tjänst gentemot en fysisk produkt i och med att inte bara 

attributen kan utvärderas. Kunden måste därmed även ta hänsyn till processen och 

slutresultatet av tjänsten i sin utvärdering och inte bara hur produkten ser ut och kan 

användas. Författarna menar vidare, liksom Grönroos (2015), att servicekvalitet bedöms 

utifrån kundens förväntningar på tjänsten samt hur den i slutändan blev. Berry et al. (1988) 

hävdar även att just servicekvalitet har blivit ett av de viktigaste sätten för företag att 

differentiera sig och därmed kunna konkurrera mer med sina konkurrenter på marknaden. 

Därmed anser Grönroos (2015) att servicekvalitet är en viktig byggsten för att bygga 

långsiktiga relationer med kunderna. Han anser vidare att om en kund är nöjd med sin 

servicekvalitet på tjänsten tenderar denne även att bli mer lojal till företaget vilket då skapar 

en gynnsam miljö för företaget att kunna skapa en relation med sina kunder. 

 

3.2.1 Relationer och servicekvalitet 

Relationsmarknadsföring spelar en avgörande roll för den service som levereras enligt 

Godson (2009). Han menar vidare att kunderna inte enbart köper en produkt idag, utan även 

väger in serviceelementen. Vidare anser Carlzon (1987) att ett serviceföretag måste bestämma 
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sig för vem de vill serva, för att sedan ta reda på vad kunden faktiskt vill ha. Detta ska vara 

utgångspunkten för strategin som läggs upp för att skapa servicekvalitén till kunderna.  

I en studie av Webber et al. (2012) framkom att kunderna ofta fann förtroende hos personalen 

i företaget. Det var alltså här den upplevda servicekvalitén hade en viktig delpunkt. Webber et 

al. (2012) hävdar vidare att för att en kund ska kunna få förtroende för ett företags 

servicekvalité måste rätt personal anställas samt utbildas för att kunna ge kunderna denna bild 

av företagets servicekvalitet.  

 

Frontlinjen är de som möter kunderna dagligen och även känner kunderna bäst, samtidigt som 

de ofta befinner sig i en kraftlös position till att anpassa situationen efter varje individuell 

kund (Carlzon, 1987). För att kunna uppnå ett mer personligt kundbemötande bör 

organisationsstrukturen därmed vara mer platt, vilket skulle ge frontpersonalen mer 

handlingskraft i enskilda kundmöten. Författaren menar att en förutsättning är att 

frontpersonalen har befogenheter att bemöta kunderna under sanningens ögonblick, där 

bemötandet kan leda till ett misslyckande eller en succé. Carlzon (1987) anser vidare att det är 

under mötet med kunden som sanningens ögonblick uppstår och det är under detta tillfälle 

som företaget kan bevisa att detta är deras bästa alternativ. Grönroos (2015) menar därmed att 

frontpersonalen bör bli tränade och utbildade så de kan bemöta varje kund på bästa sätt. 

Lindskold (1978) menar även att kunder ofta känner ett högre förtroende för servicepersonal 

om de vet att personalen besitter den expertis som krävs för att utföra tjänsten. Busch och 

Wilson (1976) menar även att kundens förtroende byggs på att företaget kan leverera det de 

lovar genom en god service-kvalitet vilket även Grönroos (2015) håller med om. 

 

Kommunikationen mellan kund och säljare/personal är en viktig beståndsdel i 

relationsmarknadsföringen, enligt Anderson och Narus (1990). De menar att finns det en 

kommunikation mellan parterna ökar förståelsen mellan parterna och detta genererar i sin tur 

en närhet och ökat förtroende. Berry (1995) menar också att om en personlig relation finns 

mellan kund och personal kan säljaren hjälpa kunden med snabba lösningar och även ges 

möjlighet att personifiera tjänsten efter kundens behov. Även Gwinner et al. (1998) indikerar 

att en personlig relation kan ge ekonomiska och individuellt anpassade fördelar för kunden. 

Goodwin (1996) har till och med myntat en term kallad service communality som innebär att 

djupare relationer till och med kan kännas som en slags vänskap och menar att detta ofta är en 

icke efterfrågad men väl uppskattad bonus kunden får med företaget. Dock menar Peterson 

(1995) att den främsta anledningen för kunden att stanna i en relation är de monetära 
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fördelarna i form utav speciella erbjudanden. Berry (1995) hävdar vidare att just inom 

banksektorn vill kunderna gärna kunna vända sig till samma person eftersom denna då 

kommer ha mer kunskap om kunden och dennes behov och önskemål. Denna personliga 

kontakt blir viktig för att skapa lojala kunder då det oftast är svårt att kopiera den enskilde 

anställdes beteende mot kunderna (Martin-Consuegra et al. 2006). Resultaten i studien visade 

även att just specialbehandlingarna var viktigare för kunden än själva kärnprodukten. 

 

3.3 Digitala utvecklingen 

I samhället har en stor förändring skett genom teknologins snabba utveckling samt den ökade 

globaliseringen utav världen (Gonzales et al. 2008). Detta har medfört helt nya banktjänster 

där allting sker mer digitalt och har lett till en mer dynamisk bankmiljö där kunderna 

efterfrågar snabbhet, enkelhet och mer självständiga tjänster där kunden kan sköta allt själv i 

realtid. Daniel (1999:72) definierar därmed online banktjänster som:  

 

“the provision of information or services by a bank to its customers via the computer, 

cellular phone or other Internet-oriented devices”. 

 

Fördelarna med att ha banktjänsterna online är att det ofta är väldigt billigt att upprätthålla 

dessa och företaget sparar då in på sina kostnader (Jones & Sasser, 1995). Däremot kan detta 

påverka kundens lojalitet eftersom det blir enkelt och billigt för kunden att byta kanal. 

 

Ndubisi et al. (2007) anser att e- handel definieras av att ingen interaktion sker ansikte mot 

ansikte och menar att ju mer kunderna använder dessa onlinetjänster desto mer påverkas 

relationen med företaget negativt. Särskilt inom banker blir lojaliteten starkt påverkad och 

kunderna kan lätt välja en konkurrerande bank istället. Ndubisi et al. (2007) anser vidare att 

detta är ett stort problem då många banker bygger sin verksamhet på långsiktiga relationer 

med sina kunder. Trots detta menar Floh och Treiblmaier (2006) att bankerna satsar allt mer 

på att utöka sina digitala tjänster till kunderna. Levy (2014) anser även att kvalitén på dessa 

tjänster blir en viktig del för att skapa lojala kunder till banken.    

 

3.3.1 Elektroniska relationer 

En e- relation kan tyckas ha dubbla betydelser eftersom det å ena sidan för samman fler 

kunder och företag än tidigare samtidigt som det avlägsnar det personliga mötet (Godson, 

2009). Detta har blivit en stor utmaning för många företag samtidigt som det är en enorm 
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möjlighet Internet har fört med sig. Godson (2009) menar även att en annan möjlighet det har 

öppnat upp för är förmågan att nå ut till en stor volym av kunder på en gång, som dessutom 

kan få respons direkt. Med hjälp av Internet kan företagen numera möta kunderna online 

istället för vid en fysisk position. Godson (2009) hävdar därmed att detta har lett till minskade 

kostnader för flertalet företag, bland annat för bankerna då kunderna kan sköta sina ärenden 

hemifrån via Internetbanken. 

 

Godson (2009) menar att Internet har förändrat förutsättningarna för konkurrensen, då det inte 

längre krävs stora investeringar ifrån ett bolag för att nå en global marknad. Nu kan även det 

lilla lokala företaget kan nå nya marknader på ett helt annat sätt. Flertalet organisationer möter 

inte längre sina kunder inne i butiken och behöver därmed inte lika mycket personal, utan fler 

möten sker online enligt Gummesson (2012). Detta leder till att flertalet företag ser 

möjligheten till att driva företaget på ett sådant sätt som reducerar deras kostnader. 

Gummesson (2012) menar vidare att bankindustrin ligger i framkanten med sin onlinebank 

där kunderna själva kan utföra bankärenden när de vill och vart de vill. Dock uppmärksammar 

författaren att det finns bankkunder som inte uppskattar förändringen och saknar den 

personliga kontakten till banken. 

 

Haker och Egan (2006) påpekar faran med att anta att teknologin kan ersätta den personliga 

kontakten, speciellt när den tekniska utvecklingens mål är ökad effektivitet och inte ett ökat 

kundvärde. Godson (2009) anser att om kunderna upplever att de har blivit motvilligt förda 

mot en elektronisk relation kan de känna sig missgynnade och därmed motsträva 

utvecklingen. Dock påpekar Godson (2009) att banker i många fall har uppmärksammat 

denna problematik där kundernas missnöje ökar när bankkontoren läggs ner och de inte längre 

har samma möjlighet att besöka bankkontoren. 

 

3.3.2 Elektroniskt förtroende 

Salehnia et al. (2014) skriver i sin studie att kunder får extra starkt förtroende för ett företag 

som sätter kundens intressen först. Författarna menar också att positiva upplevelser av en 

banks tjänster samt andra kunders rekommendationer kan öka kundens förtroende. Ribbink et 

al. (2004) skriver vidare att förtroende är en av de starkaste variablerna som påverkar kundens 

lojalitet. De hävdar att särskilt inom elektronisk handel är förtroende en viktig byggsten i 

kundens lojalitet till e- företaget. Författarna kallar detta för e- förtroende, e- trust. 
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Chadwick (2001) anser att flertalet fenomen är frånvarande vid en e- handelsinteraktion, 

exempelvis avsaknaden av mötet ansikte mot ansikte. Förutsättningarna för utveckling av 

relationen är därmed begränsade, om det ens är möjligt. Dock anser Chadwick (2001) att det 

måste finnas någon form av förtroende innan kunden väljer att delta i en digital process. 

Därför har starka och kända varumärken en klar fördel när de går över till e- handel enligt 

Godson (2009), eftersom kunderna vet vad de ska förvänta sig och känner sig mer trygg i att 

ge det bekanta företaget sitt förtroende. Han menar vidare att de företag som etablerar sig 

online från början möter en mycket större motgång och har svårare att fånga kundernas 

förtroende. Detta beror på att kunderna inte har något fysiskt bevis som de kan associera till 

företaget. Godson (2009) menar vidare att för att lyckas vinna kundernas förtroende krävs det 

stora investeringar och en hög närvaro i olika media kanaler. 

 

Kunder tenderar att lita på ett företag ifall deras handlingar är beroende av varandra och ifall 

de har ett förutsägbart beteende i en viss situation (Godson, 2009). Tillit påverkas däremot 

inte av e- handel enligt Chadwick (2001), men kan ändå se att när prisskillnaden är liten väljer 

konsumenterna det företag de litar mest på. Han anser att det hela handlar om i vilken 

utsträckning konsumenten litar på att företaget uppfyller allt som de lovat göra. 

 

Mobila banktjänster innebär att kunderna använder mobila terminaler för att få tillgång till 

olika betalningstjänster såsom kontosaldo utredning, överföring, betala räkningar och 

ekonomisk förvaltning (Zhou, 2012). Användaren kommer även åt funktionerna när som helst 

och från vart som helst och är inte längre begränsade till tidsmässiga och geografiska 

begränsningar. Zhou (2012) menar också att mobilbanken innebär en stor risk och osäkerhet, 

vilket ökar användarnas oro och minskar deras förtroenden. Den initiala kontakten med den 

mobila banktjänsten är enligt McKnight et al. (2002) avgörande för förtroendet och tilliten 

konsumenten känner. Detta beror delvis på bristande erfarenheter och upplevd hög risk, där 

ett inledande förtroende reducerar den uppleva risken av mobilbanken. Förtroendet är en 

strategisk nödvändighet för webbaserade tjänster då detta ger konsumenterna en möjlighet att 

övervinna känslan av risk och osäkerhet enligt McKnight et al. (2002). 

 

3.2.3 Elektronisk lojalitet 

Vidare talar författare numera även om så kallad e- lojalitet, det vill säga den lojalitet kunder 

känner till ett elektroniskt företag som gör att de återvänder för att handla från samma företag 

återkommande (Anderson & Srinivasan, 2003). Harris och Goode (2004) menar att inom 
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elektroniska företag är konkurrensen stor och att det oftast är svårare att skapa lojala kunder. 

Vidare skriver författarna även att med denna stora konkurrens behövs lojala kunder för att 

lyckas. Detta i och med att Internet ofta gör det mycket lättare och billigare för kunder att 

hitta alternativa e- företag att vända sig till. Anderson och Srinivasan (2003) anser vidare att 

e- lojalitet ofta är beroende av e- nöjdhet och definierar detta som den belåtenhet en kund har 

med hänsyn till tidigare erfarenheter av e- handel med ett specifikt e- företag. Även Devaraj et 

al. (2003) betonar vikten av nöjdheten online för att kunna skapa en lojal kund och menar att 

ju nöjdare en kund är desto mer lojal blir den. 

 

Devaraj et al. (2003) presenterar i sin artikel en modell för att definiera e- lojalitet. Enligt dem 

beror e- lojalitet på tre olika faktorer där den första är effektiviteten på transaktionen. Denna 

innebär hur lättanvänd hemsidan är, hur länge kunden måste söka efter det den söker samt hur 

lång tid det tar att genomföra köpet. Den andra faktorn Devaraj et al. (2003) beskriver är 

värdet kunden får av produkten eller tjänsten i form av bättre pris eller kvalitet. Till sist talar 

författarna om den tredje faktorn som handlar om kundens interaktion med hemsidan i form 

av design. De två viktigaste aspekterna som studien kom fram till för att kunderna skulle vara 

lojala till ett e- företag var informationen som fanns tillgänglig samt säkerheten på hemsidan. 

 

Arya och Srivastava (2015) menar vidare att lojalitet online även beskrivs utifrån kundens 

återköp samt besök på hemsidan. Chiu et al. (2009) anser att e- lojalitet inte bara grundas på 

återköp och attityder utan talar även om återkommande browsing beteende, med andra ord hur 

ofta kunden besöker samma hemsida. De menar att varje besök inte behöver betyda att ett köp 

genomförs, men även kunder som återkommande använder samma hemsida har ett lojalt 

beteende mot e- företaget. Detta ledde Gupta och Kabadayi (2010) att definiera e- lojalitet 

som kundens djupt hållna engagemang att återbesöka en hemsida, stanna där längre och 

därmed orsaka repetitiva besök och klibbighet. 

 

En studie gjord av Levy (2014) fick fram ett resultat som visade att ju mer kunden använde 

bankens onlinetjänster desto mer lojal tenderade kunden att vara. Han menar att desto mer 

nöjd en kund är med kvalitén på servicen desto mer använder kunden tjänsten online och 

desto mer lojal blir denne. Dock sker detta ofta på bekostnad av offline kanalerna såsom 

bankernas kontor. Med andra ord anser Levy (2014) att kunderna har lojalitet mot sin bank 

online, men inte lika mycket offline, vilket då kan leda till mindre kundkontakt och i sin tur 

till mindre lojala kunder. Levy (2014) hävdar att online banktjänster ett tveeggat svärd där 
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lojalitet mot banker både kan stärkas men också försvagas om kunden inte får en god kvalité 

på servicen. För att säkerställa kundernas lojalitet bör bankerna därmed kombinera online och 

offline kanaler, vilket då borde generera mer nöjda kunder samt bygga starkare relationer.     

 

3.2.4 Elektronisk servicekvalitet 

Enligt Salehnia et al. (2014) är servicekvalitet en avgörande faktor för att få nöjda kunder och 

därmed öka deras förtroende och lojalitet till ett företag. Författarna menar även att särskilt 

inom elektronisk handel är detta viktigt. De anser vidare att en bra kvalité på de onlinetjänster 

som erbjuds kan ha en stor effekt på kundernas lojalitet till ett elektroniskt företag. Rolland 

och Freeman (2010) definierar online servicekvalitet, även kallat e- servicekvalitet, som alla 

aspekter som har med ett online köp att göra. Dock anser Piercy (2014) att denna definition 

inte är tillräcklig. Enligt honom består e- servicekvalitet utav de förköp- , köp- och 

efterköpsbeteenden som är involverade i hela processen. Allt från utvärderandet av produkten 

eller tjänsten till själva valet och köpet samt att detta då sker i en online miljö. Författaren 

förtydligar även att med online menas inte bara via en dator utan även alla andra digitala 

plattformar såsom mobiltelefoner/smart telefoner och plattor. 

 

Parasuraman et al. (2005) menar dock att e- servicekvalitet definieras som i vilken 

utsträckning ett e- företag underlättar effektiv shopping, köp och leverans. De har även 

utvecklat en modell för att mäta e- servicekvalitet utifrån fyra olika dimensioner. Den första 

dimensionen är effektivitet, alltså hur enkelt och snabbt det är för kunden att komma till och 

använda hemsidan. Den andra dimensionen Parasuraman et al. (2005) beskriver kallas för 

systemtillgänglighet, vilket innebär att hemsidan fungerar rätt teknologiskt. Den tredje, 

uppfyllelse, innebär i vilken utsträckning e- företagets hemsida håller vad den lovar i form av 

leveranser och produktens tillgänglighet. Slutligen är den fjärde och sista dimensionen 

personlig integritet, med andra ord hur säker sidan är och hur väl den skyddar 

kundinformationen. Dessa fyra dimensioner menar Parasuraman et al. (2005) är viktiga för att 

skapa en god e- servicekvalitet för kunderna.  

 

Trots kritik mot Parasuraman et al. (2005) modell visar en studie av Blut et al. (2015) att de 

främsta underliggande aspekterna till en bra e- servicekvalitet för kunderna ligger inom dessa 

områden. Studien visade att det viktigaste för kunderna var hemsidans design, det vill säga 

hur lättanvänd den var. Den andra dimensionen kunderna ansåg viktiga var uppfyllelse, att 

hemsidan höll vad den lovade. Den tredje dimensionen, kundservice, var den dimension som 



 

34 
 

avvek från Parasuraman et al. (2005) modell enligt Blut et al. (2015). Slutligen talar 

författarna om den fjärde dimensionen som handlar om hemsidans säkerhet som en viktig 

aspekt för kunderna. Dock påpekar Blut et al. (2015) att resultaten om vad som är viktigast för 

kunderna kan variera beroende på samhällskultur samt vilken bransch som undersöks. Bland 

annat visade studien att inom banksektorn blir uppfyllande och säkerhet extra viktiga aspekter 

för kundernas uppfattning om en bra e- servicekvalitet.   

  



 

35 
 

4 Resultat och Analys 

I detta kapitel kommer empirin att presenteras och ställas mot teorin för att se om teorierna 

stämmer överens med det insamlade materialet. Vi kommer därmed analysera och reflektera 

över den empiri vi fått fram. 

        

 

Vi har intervjuat: Eva Yttermalm från Swedbank, Camilla Ivarsson från Handelsbanken, 

Marcus Lukk från Nordea, Anneli Stålnacke från SEB, David Wahlby från Ica Banken och 

Alexander Boman från Avanza.  

 

4.1 Relationer 

I alla våra intervjuer med representanter från bankerna poängterade de vikten av att skapa 

långsiktiga relationer med sina kunder för att kunna finnas kvar i framtiden. Detta styrker 

därmed Berrys (1995) teori om att företag satsar alltmer på långsiktiga relationer än snabba 

köp. I fokusgrupp ett kom man 25 och man 28 fram till att för dem var en relation en 

återkommande kontakt med företaget vilket även kvinna 44 höll med om och menade att den 

dessutom är en tvåvägskontakt. Detta styrker då Grönroos (2015) teori om att relationer ofta 

mäts utifrån antalet återköp en kund gör av samma företag. För en bank kan detta då vara 

antalet gånger kunden tar kontakt med banken för att genomföra ett ärende. Även Lukk anser 

att en relation bygger på samverkan mellan kund och företag, vilket Ivarsson håller med om. 

Yttermalm anser vidare att en relation sker när kunden och rådgivaren förstår varandra, vilket 

även Stålnacke håller med om och tillägger att oftast sker den initiala relationen vid en större 

livshändelse i kundens liv där denne behöver ekonomisk rådgivning. Därmed påvisas det att 

en relation inte bara bygger på återköp utan att det även bör finnas en tvåvägskommunikation 

mellan företag och kund. I och med att både kunderna samt informanterna från bankerna 

trycker på vikten av kommunikation och samverkan blir detta även en viktig del för att bygga 

en relation. 

 

Wahlby anser att det inte räcker med att kunden är registrerad i ett kundregister för att en 

relation ska uppstå. Detta går in i Grönroos (2015) teori om att enbart marknadsföraren känner 

att det finns en relation men inte kunden. Wahlby
 
menar att man som kund kan vara 

registrerad och få erbjudanden men ändå inte känner att en relation finns, vilket vidare styrker 

Grönroos (2015) teori om att kunden kan ha glädje av erbjudandena men att ingen relation 
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egentligen finns. Wahlby menar därmed att en relation sker när kunden gjort ett medvetet val 

och finner att det finns ett utbyte mellan parterna. Boman resonerar att det inte räcker att 

kunden har kännedom om företaget för att en relation ska uppstå. Han anser att kunden först 

är kund när denne har skrivit under avtalen och gjort en första insättning. Även Ivarsson
 
är 

inne på samma spår och anser att en relation börjar etableras när kunden har fått kännedom av 

varumärket, dock blir relationen inte något djupare förrän man har något gemensamt enligt 

henne. Dock anser man 62 att just med en bank sker en relation bara eftersom man har behov 

av den, vilket även kvinna 52, 21, 74, 44 och man 23 håller med om. Därmed kan relationer 

uppstå på ett antal olika sätt och alla har någorlunda olika uppfattning om hur denna etableras, 

vilket även gäller för de digitala och traditionella bankerna. Kunderna känner ibland att de 

inte har ett val då alla måste ha en bank och menar därmed att företagen tror att de har en 

djupare relation med kunden än vad som egentligen är fallet.  

Yttermalm anser att kundrelationen uppstår när man har en bra kontakt med kunden. Detta 

genom att kunna lita på och förstå varandra. Även Stålnacke håller med om detta och anser att 

en kundrelation uppstår när kunden inte behöver berätta allt om sin ekonomi vid varje möte. 

Alltså att rådgivaren känner igen kunden och att denne känner sig trygg med sin rådgivare. 

Detta skulle kunna liknas med Grönroos (2015) teori om att relationer byggs upp på attityder 

och handlar om den mentala och känslomässig kopplingen kunden har till företaget. Även 

man 62 och man 23 håller med om att man har en relation till banken när man inte behöver 

berätta allt och anser att det är enklare och smidigare ifall man känner varandra. Därmed 

bevisas att en bra kontakt med banken kan leda till att kunden får en bättre attityd till företaget 

samt kan leda till en känslomässig koppling i form av exempelvis den personliga relationen 

med rådgivaren. 

 

Man 62 ansåg att den personliga åsikten samt politiska ställningstagande kan vara viktig vid 

valet av bank. Därmed styrker även detta Grönroos (2015) teori om att en relation baseras på 

det känslomässiga samt attityder till ett företag. Detta styrker även Gummessons (2012) teori 

om att det måste finnas en samhörighet mellan kund och företag för att relationen inte ska bli 

transaktionsinriktad och därmed inte innehar några känslor eller minnen till företaget. Alla 

informanter från bankerna påtalar även vikten om att kunden ofta har någon form av koppling 

till banken, oavsett om det handlar om generationsöverlappande eller rykten. Yttermalm 

berättar även:  
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”Vi vill fånga hela kundens engagemang så att de har alla sina bankärenden hos oss”. 

 

Detta för att påvisa tanken om lojala och långsiktiga kundrelationer. Därmed syns ett 

relationstänkande från företag och kunder som leder till ett mer relationsinriktat synsätt i form 

av relationsmarknadsföring, vilket styrker Wilson et al. (2012) teori att fokus gått från ett 

transaktionsinriktat synsätt till ett mer relationsinriktat synsätt i företagen. 

 

4.1.1 Relationsmarknadsföring 

I intervjuerna med representanter från bankerna talade alla om att de arbetar för att skapa 

långsiktiga relationer med sina kunder och att detta görs för att få lojala kunder som kan öka 

bankernas lönsamhet. Detta styrker då Godson (2009), Gummesson (2012), Nykamp (2001) 

samt Agariya och Singh (2011) teorier om att relationsmarknadsföring bygger på just dessa 

termer. Även Rootman et al. (2008) talar om fördelarna med att utveckla kundrelationer, 

såsom ökad lönsamhet och högre lojalitet, vilket styrks av informanterna från bankerna. 

Agariya och Singh (2011), Grönroos (2015) samt Wilson et al. (2015) talar även om en win-

win situation mellan företag och kund, vilket även Boman talar om och till och med går ett 

steg längre och säger win-win-win situation där även aktieägarna tas med. Därmed syns att 

både teorier samt informanterna från bankerna talar mycket om att de arbetar med att skapa 

långsiktiga kundrelationer, vilket då innebär att bankerna arbetar med vad Gummesson (2012) 

kallar för relationsmarknadsföring snarare än transaktionsmarknadsföring. 

 

Dock upplever inte deltagarna från fokusgrupperna att bankerna har en bra kontakt med dem 

och sällan ger återkoppling, trots att Stålnacke samt Ivarsson talar mycket om att de gör just 

detta. Stålnacke och Yttermalm talar även om att det är viktigt för kunden att känna sig sedd. 

Bland annat berättar Lukk, Yttermalm och Ivarsson om att de anordnar olika eventkvällar för 

kunderna. Ofta med olika teman beroende på vilken sorts kund som är inbjuden. Dock 

berättar Lukk att de oftast har kundkvällar som inte har med banken att göra utan enbart ses 

som ett medel att umgås med kunderna utanför jobbet, medan Yttermalm och Ivarsson 

berättar att emellanåt är deras event inriktade på bankärenden. Stålnacke berättar även att de 

även försöker få sina kunder att känna sig uppskattade och ihågkomna genom att anordna 

uppföljningsmöten eller på annat vis kontakta sina kunder minst en gång om året. Härigenom 

syns det att de traditionella bankerna använder liknande metoder för att komma närmre 

kunderna. Dock upplever kunderna från fokusgrupperna att det är de som måste ta steget till 

kontakten med banken trots att de hade uppskattat att få återkoppling från sin bank ett par 
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gånger om året. De anser därmed att bankerna inte återkopplar alls utan det är kunden själv 

som får ta steget. Bland annat berättar man 28:  

 

”Jag fick inte veta något om min investering förrän den var körd i botten. Det hade 

varit trevligare att få återkoppling när den började gå nedåt och blivit erbjuden olika 

åtgärder och inte när det redan var för sent att göra något”. 

 

Därmed tappade han allt förtroende för sin bank. Grönroos (2015) menar att relationer byggs 

upp via kundernas attityd till företaget och att förtroende är en viktig del som företaget 

dessutom måste förtjäna. Även i fokusgrupperna framkom det att kunderna tyckte att 

bankerna behöver förtjäna ett förtroende vilket då styrker Grönroos (2015) teori. 

 

Berry (1995) talar om att företag kan skapa en relation till kunden utifrån fem dimensioner, 

varav den första är kärntjänsten. Man 23 anser att bankerna fyller sitt syfte vilket då innebär 

att de utför sina kärntjänster som dem ska. Dessa är de traditionella banktjänsterna såsom 

exempelvis in-och utbetalningar samt lån. Dock anser man 62 och kvinna 21 att det inte finns 

några banker längre, de gör ju inget längre, utan ser bankerna snarare som förmedlare av avtal 

i och med att de ska göra allt själva via digitala kanaler istället för på kontoren. Flertalet av 

representanterna från bankerna berättar även att de satsar mycket på den nya teknologin för att 

göra tjänsterna enklare, snabbare och smidigare för kunderna. Dock säger kvinna 52: 

 

”Bankerna driver tekniken framåt så att kunderna ska göra jobbet åt dem. Kontoren stängs 

för att man istället ska göra allt hemma”.  

 

Kvinna 50 berättar även att går man in och vill ha hjälp blir man nästan utsjasad och hänvisad 

till de digitala tjänsterna istället. Därmed hade Gummesson (2012) rätt om att det personliga 

byts ut allt mer mot standardiserade lösningar såsom Internetbank samt uttagsautomater. 

Kvinna 44 och man 25 påpekar vidare att banken har tagit bort kärntjänsten kontanthantering 

vilket dem anser är som en bensinmack utan bensin. Vidare säger kvinna 44:  

 

”Man måste ju ha en bank, det är inte direkt så man har ett val”. 

 

Därmed finns det en konflikt i åsikten om hur bankerna sköter sina kärntjänster och många av 

deltagarna i fokusgrupperna anser sig maktlösa i och med att de måste ha en bank för att 
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kunna leva i dagens samhälle. Kunderna känner sig även tvingade in i nya system som de inte 

kan råda över utan bara klaga utan gensvar. Därmed finns ett tydligt missförstånd mellan 

bankerna och kunderna avseende deras kärntjänster och hur dessa sköts.   

 

Nästa dimension som Berry (1995) talar om är individanpassade tjänster, vilket även 

Stålnacke talar om. Hon menar att rådgivaren måste anpassa sig efter varje specifik kund och 

dennes behov. Även Boman är inne på samma spår och talar om att man måste försöka tänka 

utifrån kundens perspektiv och se den som en kompis. För att kunna bemöta varje kund 

individuellt menar Yttermalm att rådgivaren måste lyssna på kunden. Även i fokusgrupperna 

framkom det tydligt att alla ville känna att rådgivaren lyssnade på vad de sa och inte 

behandlade en som luft. Dock anser man 28 att bankerna inte längre har något kundfokus utan 

enbart vinstfokus, vilket Boman i storbankernas fall håller med om. Man 25 och kvinna 44 

instämmer och menar på att banken aldrig har öppet när man behöver träffa dem. Kvinna 26 

påpekar att man inte ska behöva ta ledigt ifrån jobbet för att gå till banken. Trots detta säger 

Lukk att de ska finnas där kunden finns oavsett om det är på Internet eller kontoret. Detta blir 

därmed motsägelsefullt i och med att kunderna säger att kontoren nästan alltid är stängda. 

 

Överlag ansåg båda fokusgrupperna att bankerna har för dåligt kundfokus, men dock 

innefattar detta inte den personliga rådgivaren som flera av dem har samt träffar 

återkommande. I djupintervjuerna med representanter från bankerna framkom att alla satsade 

mycket på kundnöjdhet och att de hade ett stort kundfokus. Dock blir det uppenbart utifrån 

fokusgruppernas gensvar att kunderna inte upplever detta. De känner sig negligerade och 

måste återigen alltid anpassa sig efter bankernas öppettider, särskilt då kontoren. De menar att 

bankerna istället borde anpassa sig efter kunderna och börja se kunden som en viktig byggsten 

i sin organisation. Trots bankernas stora satsning på kundnöjdheten så når detta inte alltid 

fram till kunderna. Dock är alla i fokusgrupperna nöjda med sina personliga rådgivare på de 

lokala kontoren. 

 

Ifrån fokusgrupp ett vill kvinna 50 få ut goda råd till skillnad emot kvinna 52 och 26 som vill 

tjäna en slant på sin relation till banken. Detta är även vad kvinna 74 ifrån fokusgrupp två vill 

uppnå med sin relation till banken. De är nu inne på vad Berry (1995) kallar den tredje 

dimensionen om utökade kärntjänster och förmåner. I sin tur talar Wahlby om att överträffa 

kundernas förväntningar och att kunderna ska uppleva att de får ut ett mervärde av relationen 
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till banken som förenklar vardagen och frigör tid åt kunden, vilket därmed styrker Godsons 

(2009) teori om att företag bör ha i åtanke vad kunden får ut av relationen. I detta fall handlar 

det mycket om att kunden ska få mer tid till annat och att banktjänsterna därmed ska ske 

snabbt, smidigt och enkelt. Godson (2009) talar vidare om att ett tillvägagångssätt för att göra 

detta är genom att leva upp till kundernas förväntningar. Detta talar Ivarsson om och menar 

att de till och med vill överträffa kundernas förväntningar och anser att rådgivaren bör ligga 

steget före genom att känna sin kund och på så vis ge rätt rekommendation. Detta styrker då 

Gummesson (2012) teori om att en mer långvarig relation leder till att rådgivare och kund 

anpassar sig mer efter varandra och även Godsons (2009) teori om att värdet skapas i en nära 

relation mellan kund och företag styrks. Även kvinna 74 anser att värdet ligger i relationen 

med hennes personliga rådgivare. Här syns därmed att både teorier, traditionella banker samt 

kunden har samma åsikt att relationen med rådgivaren är viktig för att bli nöjd. Dock anser de 

digitala bankerna att den enskilda rådgivaren mest är en försäljare och inte är till gagn för 

kunden. Boman berättar att de ser sin personal mer som bollplank och beslutsstöd än 

rådgivare. Här finns då en tydlig skillnad mellan de traditionella och digitala bankernas 

åsikter om rådgivarens viktighet. 

 

Godsons (2009) teori om en regelbundenhet samt att kunden vet hur den ska agera i processen 

bekräftas i och med att kunderna vet hur de ska bete sig samt ta kontakt med sin personliga 

rådgivare. Detta sparar då tid för både kund och bank i och med att rådgivare och kund vet var 

de har varandra och kan därmed kommunicera på ett mer effektivt sätt. Även Gummesson 

(2012) talar om att kund och rådgivare anpassar sig efter varandra. Detta håller informanterna 

från de traditionella bankerna med om. Även man 62 menar att man lär känna varandra på ett 

sätt som gör att man lätt kan anpassa sig och vet hur man ska agera i de olika situationerna 

som uppstår. Kvinna 50 säger att eftersom hon har en relation med sin rådgivare litar hon på 

den och känner sig inte osäker att göra affärer med denna, vilket styrker Godson (2009) teori 

om detta. 

 

Den fjärde dimensionen Berry (1995) talar om är att ha en prissättning som uppmuntrar 

kunderna att vara lojala för att skapa en mer långsiktig relation. Prissättning ser vi inte som 

den stora frågan inom banker egentligen men det som framkommit via fokusgrupperna är att 

många vill få mer bonus för sin lojalitet mot banken. Bland annat säger man 28:  
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”Om det var lika säkert stoppar jag hellre pengarna i madrassen, då detta skulle ge mig 

samma avkastning som ett vanligt sparkonto i dagsläget”, 

 

vilket även kvinna 74 håller med om. Kunderna upplever därmed inte denna dimension som 

uppfylld då de inte får ut det de vill. Dock sade man 62 att man som helkund ofta får bonusen 

i form av bättre räntor på bland annat lån i gengäld. Även Ivarsson, Lukk och Yttermalm 

säger att helkunderna oftast får bättre förmåner än den kund som exempelvis bara har ett 

lönekonto hos dem. Därmed kan alltså kunderna få en bättre prissättning bara de gör ett aktivt 

val att endast ha en bank. Dock framkom det i fokusgrupperna att alla ville ha lägre räntor, 

vilket då innebär att kunderna är väldigt känsliga för prisförändringar trots sin nöjda relation 

med banken. Detta motsäger därmed Godsons (2009) teori om att mer nöjda kunder oftast är 

mindre priskänsliga. Denna teori verkar därmed inte gälla inom bankvärlden då ingen vill ha 

större ränta om det inte gäller ett sparkonto.  

 

Till sist talar Berry (1995) om den femte dimensionen som handlar om personalen och dess 

kunskap. Boman berättar att de satsar mycket på sin personal och är noga i valet samt ger 

flertalet utbildningar så att dessa kan bemöta alla kunder på ett serviceinriktat sätt. I och med 

att Avanza saknar en banklokal blir detta bemötande via de digitala kanalerna extra viktigt. 

Även Wahlby och Yttermalm talar mycket om att personalen är a och o i byggandet av en 

relation med kunderna. Övriga informanter talar även om att personalen är viktig och att de 

har den kunskap som krävs för att hjälpa kunden med dess ärende. Härmed har både digitala 

och traditionella banker samma åsikt. Vi observerade även i fokusgrupperna att de tycker 

personalen är viktig för sitt bemötande på banken. De föredrar en personlig relation men man 

23, kvinna 26 samt kvinna 52 tycker det viktigaste ändå är att personen man talar med har 

tillräckligt med kunskap för att hjälpa en i de enklare ärendena. Därmed blir det tydligt att 

personalen är en viktig nyckeldel i relationsskapandet med kunderna. För enklare uppgifter 

spelar personen inte större roll men vid de större besluten vill gärna kunderna ha hjälp av en 

personlig rådgivare som de sedan har återkommande kontakt med. De anser vidare att den 

mänskliga kontakten i ett service möte är viktigt, vilket därmed styrker Godsons (2009) teori 

om att vi är människor och vill bli behandlade därefter. 

 

Bitner (1992) och Godson (2009) anser att en trevlig atmosfär i banklokalen kan vara viktig 

för att skapa en relation med kunderna. Därmed styrks detta utav att representanterna för de 

traditionella bankerna satsar mycket på det personliga bemötandet på kontoren, trots att dessa 
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minskar. De digitala bankerna arbetar mer utifrån hemsidans design och tillgänglighet. De 

flesta i fokusgrupperna tycker att de fått ett bra bemötande på banken, men att detta oftast sker 

med sin personliga rådgivare. Dock upplever man 28 vid sina besök att personalen var helt 

ointresserad och i stort sett bara ifrågasätter varför han är där överhuvud taget och inte gör det 

på Internetbanken istället. Här syns då att de traditionella bankerna har misslyckats med sin 

service i och med att de ofta hänvisar till de digitala tjänsterna trots att kunden tagit sig tid 

samt efterfrågar den personliga hjälpen. Representanterna från de traditionella bankerna 

menar att servicen är viktig men i detta sammanhang fallerar den, vilket därmed styrker 

Grönroos (2015) teori om att trots företagets ansträngningar kan kunden uppleva bland annat 

personalen som ointresserad och att de därmed ger en dålig service. 

 

4.1.2 Förtroende 

Både Stålnacke och Lukk menar att förtroende handlar om tillit vilket även de andra 

informanterna håller med om. De menar också att det handlar om att hålla det man lovar och 

ger kunden rätt hjälp. Detta styrker därmed Grönroos (2015), Kuneva (2009) samt Moorman 

et al. (1993) teori om att förtroende bygger på tillit. Stålnacke bygger vidare på detta och 

säger att ärlighet är nyckelordet för att få förtroende. Även Lukk menar att förtroende vidare 

handlar om att man ska kunna lita på att motparten i relationen gör det som förväntas av den, 

vilket även styrker Grönroos (2015) teori om detta. Till och med i fokusgrupperna framkom 

det att tillit är en viktig del i förtroendeskapandet och kvinna 50 tycker att det är viktigt att 

banken håller vad den lovar. Även man 25 och man 28 menar att förtroende skapas genom 

detta. Kvinna 74 säger även att hon inte vill känna sig underlägsen och utnyttjad för att kunna 

få ett förtroende, vilket därmed styrker Armstrongs (2012) teori om att kunder inte vill bli 

utnyttjade.  

 

Gummesson (2012) menar att förtroende handlar om att kunden ska kunna lita på banken i 

och med att detta oftast är mer komplexa tjänster och att kunden därmed inte riktigt vet vad 

denne köper. Både Stålnacke, Yttermalm och Wahlby talar mycket om att det är viktigt att 

kunden förstår vad den köper. Därmed arbetar de utifrån ett pedagogiskt sätt och samtalar 

med kunden så att denne förstår och inte känner sig underlägsen. Kvinna 52 och kvinna 44 

håller med Gummesson (2012) teori och menar att de ofta vill ha hjälp just för att de inte kan 

tjänsterna utan och innan och att de därmed har ett förtroende för rådgivarens kunskap. Detta 

styrker även Berrys (1995) teori om detta. Även Järvinen (1998) anser att inom 

finansmarknaden är förtroende ytterst viktigt, vilket även informanterna från bankerna talar 
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mycket om. Därmed finns en enighet mellan representanterna från bankerna samt kunderna i 

fokusgrupperna om vad som skapar ett förtroende. Tillit och hålla det man lovar ser vi som de 

starkaste nyckelorden i både traditionella och digitala banker. Förtroende blir även extra 

viktigt inom banksektorn just för att tjänsterna upplevs som mer komplexa av kunderna, vilket 

därmed styrker Kuneva (2009), Godson (2009), Roy et al. (2015) samt Gill (2008) teorier om 

just detta. 

 

Återigen talade man 62 om att ens egna åsikter och politiska ståndpunkt kan påverka vilken 

bank man väljer men att detta även kan påverka förtroendet man har för banken då vissa 

banker har vissa rykten om sig. Detta styrker därmed Lane och Bachmanns (1996) teori om 

att ett generaliserat förtroende kan skapas genom sociala normer. Vidare menar även 

Stålnacke och Lukk att det ofta sker en generationsöverlappning där både föräldrar och barn 

är kunder i samma bank. Även kvinna 21 och kvinna 26 menar att de har ett förtroende för sin 

bank i och med att deras föräldrar alltid haft samma. Detta styrker därmed Lane och 

Bachmanns (1996) teori vidare. Dock menar Boman att hos Avanza sker inte denna 

generationsövergång utan kunderna har istället aktivt valt dem, vilket då går emot Lane och 

Bachmanns (1996) teori. Vi har dock observerat att flera av kunderna hos de digitala bankerna 

även är kunder hos någon form av storbank vilket medför att teorin stämmer till större del och 

att det ofta är en generationsövergång som sker. 

 

Yttermalm menar även att förtroende sker genom att banken följer de lagar och procedurer 

som gäller och Boman menar att IT- säkerhet är en viktig faktor för att skapa förtroende hos 

kunderna. Även kvinna 50 menar att det är viktigt med sekretess inom banken för att hon ska 

få ett förtroende. Därmed styrks Lane och Bachmanns (1996) teori om att förtroende även 

bottnar i att följa lagar och bestämmelser samt agera professionellt. Det är därmed viktigt att 

bankerna följer de lagar och bestämmelser som finns samt agerar professionellt för att inte 

mista kundernas förtroende, vilket både informanterna från de traditionella och digitala 

bankerna påpekar. Detta påtalas nämligen utav man 62 som menar att ett misstag kan leda till 

att man tappar allt förtroende. Lukk poängterar:  

 

”Tappar man ett förtroende är det viktigt att möta kunden och inte ducka för problemet 

utan istället lösa det efter bästa förmåga”. 
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Han menar att detta kan leda till ett ännu större förtroende då en positiv åtgärd på ett negativt 

problem kan leda till en ännu lojalare kund. Detta styrker då Gummesson (2012) teori om att 

det är i bibehållandet av relationen som det riktiga arbetet börjar. Dock anser man 28 att i 

hans fall skedde inte detta, utan upplevde istället att han negligerades av banken och inte ens 

fick reda på problemet innan det var för sent. Han hade därmed en dålig upplevelse av hela 

processen vilket därmed påvisar vikten av Lane och Bachmanns (1996) teori om att 

förtroende kan vara processrelaterat. Kundens personliga erfarenheter kan därmed påverka 

dennes förtroende och därför är det viktigt för bankerna att se till att processerna fungerar som 

de ska. 

 

Trots att förtroende är viktigt för att skapa långsiktiga och lojala kundrelationer menar 

Wahlby att förtroendet för bankerna i dagsläget är katastrofalt. Även de andra informanterna 

menar att förtroendet har blivit lägre för bankerna. Detta styrker därmed både Roy et al. 

(2015), Gill (2008) samt Armstrongs (2012) teorier om att bankerna har tappat i anseende de 

senaste åren. I fokusgrupperna framkom även att deras förtroende för bankerna generellt var 

mycket lågt men att de ofta hade ett stort förtroende för det lokala bankkontoret samt sin 

personliga rådgivare. Även informanterna från bankerna håller med och menar att förtroendet 

finns på den lokala marknaden. Därmed finns inget större förtroende för hela företaget som 

Kantsberger och Kunz (2010) beskriver vikten av. Både informanterna samt kunderna i 

fokusgrupperna menar att en stor del av detta tappade förtroende kommer ifrån all negativ 

medial uppmärksamhet som skrivs om bankerna. Fokusgrupperna menar att de blir påverkade 

av det som sägs i media men kvinna 50 menar att man blir avtrubbad av allt som står. Till slut 

orkar man inte agera utan bara lägger det bakom sig. Ivarsson anser även att alla bankerna 

dras över en kant när enbart en gjort fel om den ens gjort fel. Yttermalm menar vidare att 

kunderna har svårt att se bankerna som företag, trots att dem är det, och reagerar därmed 

starkt på att aktieägarna får ut höga vinster medan de små kunderna sitter med nästan ingen 

sparränta alls. Därmed har media definitivt en påverkan på kundernas förtroende i och med att 

de inte ser bankerna som företag.  

 

4.1.3 Lojalitet 

Stålnacke anser att en lojal kund är en helkund som samlar alla sina affärer hos en bank 

medan Wahlby anser att en lojal kund inte byter trots att de får bättre erbjudanden. Yttermalm 

väljer att istället gå in på att lojalitet handlar om att hålla det man lovar medan Lukk menar att 

det handlar om att göra kunden nöjd. Boman anser att det hela handlar om att kunden vill 
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fortsätta vara kund. Därmed syns det att det finns skillnader mellan traditionella och digitala 

banker om vad lojalitet innebär. De traditionella pratar mycket om helkunder medan de 

digitala talar mer om kundens hängivenhet. För kvinna 52 är lojalitet att man behåller samma 

bank och återvänder, medan man 25 anser att lojalitet bygger på heder, ärlighet och öppna 

dörrar. Därmed styrks Kellers (1993) teori om att lojalitet bygger på bland annat ett 

återköpsbeteende i och med att kunderna väljer att behålla samma bank. Kvinna 50 tycker det 

handlar mycket om att vara transparent och kvinna 44 menar att det måste finnas lojalitet åt 

båda hållen. Därmed kan Olivers (1999) teori om att lojalitet handlar om en kunds 

hängivenhet till exempelvis ett företag styrkas.  

 

Srinivasan et al. (2002) anser att en lojal kund har en positiv inställning till företaget, men 

utifrån våra observationer i fokusgrupperna framkom det att de flesta inte direkt hade någon 

positiv inställning. Detta strider då med Srinivasan et al. (2002) teori i och med att kunderna i 

fokusgrupperna ändå kände att de var lojala mot sina banker trots sin negativa inställning. 

Detta strider även mot Chakravarty et al. (2004) teori om att bankkunder är mer lojala om de 

har en positiv bild av banken. Fokusgrupperna ansåg överlag att de inte hade en särskilt bra 

attityd till sina banker som stort men att de ändå tenderade att stanna kvar hos sin bank. Detta 

går mot East et al. (2005) teori om att lojalitet bygger på interaktionen mellan attityd och 

beteende hos kunderna. Trots sin relativt negativa attityd till banken stannar alltså kunderna 

kvar ändå, vilket är förvånande då man oftast lämnar ett företag om man är missnöjd. Även 

informanterna från bankerna är förvånade över kundernas lojala beteende. Lojalitet är därmed 

svårdefinierat och varje kund upplever lojalitet olika, men med vissa liknande åsikter. 

 

Boman menar att ju mer kunderna sparar desto lojalare tenderar de att bli vilket då styrker 

Olivers (1999) teori om att lojala kunder oftast spenderar mer, stannar kvar samt ofta är mer 

nöjda. Detta i och med att Boman berättar att Avanza fick pris för bästa kundservice år 2016 

tack vare sitt arbete med att göra kunderna så nöjda som möjligt. Vidare anser kvinna 50 att 

lojalitet är något som banken måste förtjäna vilket även Lukk håller med om. Dick och Basu 

(1994) talar även om olika sorters lojalitet där ingen lojalitet finns med som första typ. Man 

25 anser att han inte är lojal mot sin bank då han byter när ett bättre erbjudande dyker upp. 

Dock anser de flesta andra i fokusgrupperna att de är lojala mot sina banker. Ivarsson menar 

även att en lojal kund inte nödvändigtvis behöver innebära en nöjd kund utan istället har en 

falsk lojalitet vilket även kan hänvisas till Dick och Basus (1994) teori om oäkta lojalitet. I 

fokusgrupperna framkom även att många valde att stanna hos sin bank då de upplevde att det 
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inte var någon mening att byta då det känns lika illa överallt. Det spelar alltså ingen roll 

vilken bank man har utan vi ser att de flesta har någon form av oäkta lojalitet till sin bank. Vi 

har däremot inte observerat någon form av latent lojalitet i fokusgrupperna som Dick och 

Basu (1994) talar om och kan därmed inte styrka denna teori. Dock har vi fått information 

från informanterna på bankerna där bland annat Boman, Stålnacke och Yttermalm säger att 

kunderna oftast är väldigt lojala. Därmed syns det att både traditionella och digitala banker 

har liknande åsikter om kundernas lojalitet.  

 

De mest lojala kunderna fungerar även som ambassadörer för banken menar Wahlby, 

Stålnacke samt Boman, vilket påvisar Dick och Basus (1994) teori om att kunder kan ha en 

sann lojalitet. Boman tar detta ytterligare ett steg vidare och visar hur de mest hängivna 

kunderna till och med kallar sig för Avanzianer. Tack vare detta använder sig Avanza inte av 

någon utåtriktad marknadsföring utan förlitar sig helt på att kunderna sprider budskapet 

genom word-of-mouth. Därmed styrks Zeithaml (2000) teori om att lojala kunder tenderar att 

sprida mer positiv word-of-mouth. Även Reinartz och Kumars (2002) samt Godsons (2009) 

teori om att mer nöjda kunder är mer benägna att rekommendera företaget vidare till andra 

kunder styrks. Därmed behöver bankerna sällan använda sig utav marknadsföring utan kan 

istället leva på det som sprids via word-of.mouth. Dock använder de andra bankerna sig även 

utav extern marknadsföring, men de lokala kontoren satsar mer på kundkvällar och liknande 

event för att främst behålla sina nuvarande kunder, enligt våra informanter från storbankerna. 

 

Wahlby talar om att vinna kundernas lojalitet är en ren överlevnadstaktik. Utan kunderna hade 

företaget aldrig gått runt, vilket styrker Keller och Kotlers (2012) teori om att skapandet av 

lojalitet bör finnas i hjärtat på varje företag. Wahlby berättar även att det är mycket billigare 

att behålla en befintlig kund än att vinna en ny. Även Grönroos (2015) och Peters (1988) talar 

om den ökade kostanden att få nya kunder. Peters (1988) anser att det krävs fem gånger mer 

tid, pengar och engagemang att vinna en ny kund, än vad som hade gått åt för att behålla en 

gammal. Detta är något som även Lukk talar om. Han anser att en ny kund kostar hela tre 

möten med banken innan allt har retts ut, medan en lojal kund oftast bara behöver ett kortare 

möte. Därmed har både traditionella och digitala banker liknande tankar kring att det behövs 

lojala kunder för att inte priskrig ska uppstå. Vidare talar Lukk även om att effektiviteten blir 

högre med en lojal kund då denne är bekant med företagets system och rutiner vilket snabbar 

på processen, men också att rådgivaren känner kunden och därmed kan ge rätt råd direkt. 

Härigenom syns det att det är mycket mer kostsamt även för banker att attrahera nya kunder 
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än att behålla de kunder som de redan har. Förutom att det kostar mer att vinna nya kunder 

talar Lukk om svårigheten att vinna en ny kund. De har därför bestämt sig för att inte använda 

sig av några raggningsaktiviteter för att locka till sig nya kunder utan ser till att när de väl 

kommer in till Nordea ska dessa bemötas på bästa sätt.  

 

Fry et al. (1973) menar att lojalitet handlar om kundens stöd och välvilja över tiden och 

Methlie och Nysveen (1999) skriver att kunden även måste uppskatta en bank över en annan 

för att inte bli illojal. Särskilt kvinna 74 uttrycker sin lojalitet genom:  

 

”Om de nu vill att jag skulle byta bank får de börja med att bomba ner mitt kontor”. 

 

Detta är dock den enda hängivenhet som är så pass stark som vi har observerat i 

fokusgrupperna. Dock vill alla bli bemötta på ett bra sätt som inger förtroende och att banken 

visar engagemang för deras sak. Därmed är Levy (2014) teori om detta styrkt. Även kvinna 52 

och man 62 berättar att det krävs mycket för att de skulle byta bank. Detta talar för att 

kunderna är lojala mot sina banker och det krävs drastiska åtgärder för att detta ska förändras.  

 

4.2 Servicekvalitet 

Ivarsson och Wahlby menar att det är viktigt att leva upp till kundernas förväntningar. 

Grönroos (2015) talar om att det är just kundernas förväntningar på tjänsten och resultatet 

som avgör nivån på servicekvalitén, vilket styrks av kvinna 21 som anser att det är viktigt att 

allt fungerar som det ska. Berry et al. (1988) hävdar att företagen kan differentiera sig genom 

sin servicekvalitet. Detta styrks av Boman som talar om att Avanza har vunnit pris på bästa 

servicekvalitet. Informanterna från både de traditionella och digitala bankerna har 

uppmärksammat att servicekvalitén är viktig för att få nöjda kunder och för att de ska stanna 

kvar och inte välja något annat företag.  Detta styrker därmed Grönroos (2015) teori om att 

servicekvalitet är viktigt. Han menar att om kunderna är nöjda med sin service blir de också 

mer lojala. Detta skulle kunna förklara varför informanterna ifrån fokusgrupperna är så pass 

lojala emot sina banker, där det framkom att nästan alla var nöjda med servicekvalitet. 

 

4.2.1 Relationer och servicekvalitet 

Carlzon (1987) talar om att företag måste ta reda på vad det är som kunden faktiskt vill ha. 

Ifrån våra observationer av fokusgrupperna ser vi tydligt att kunderna vill ha den personliga 

servicen. Detta är även något som storbankerna är eniga om och de fokuserar på att kunna 



 

48 
 

erbjuda detta till sina kunder. Däremot talar Boman och Wahlby från de digitala bankerna om 

att de fokuserar på att allt ska fungera och vara smidigt för kunderna. Även detta är något som 

kunderna ifrån fokusgrupperna efterfrågar. Därmed blir att frontlinjen en viktig beståndsdel 

för kunderna, vilket styrker Carlzon (1987) teori om detta. Särskilt Boman och Wahlby 

diskuterar mycket vikten av personalen och dess kunskap samt kundbemötande. Wahlby 

menar även att det första intrycket är oerhört viktigt för att kunna inge förtroende och därmed 

skapa en relation med kunden. Även man 62 menar att det är redan i första mötet som man 

bedömer detta och därmed styrks Carlzons (1987) teori om att sanningens ögonblick är 

viktigt. Detta framkom däremot inte i intervjuerna med de traditionella bankerna och skulle 

kunna bero på att de har större möjlighet att justera det första intrycket efterhand under mötets 

gång. Hos de digitala bankerna blir detta svårare då kunden antingen väljer att lägga på eller 

irriterat väntar vidare. 

 

Carlzon (1987) menar även att organisationen bör vara mer platt för att ge frontlinjen mer 

befogenheter för att kunna bemöta kunderna på bästa sätt i detta ögonblick. Detta talar alla 

informanter från bankerna om, men de traditionella bankernas representanter talar mest om 

rådgivarnas roll medan representanterna för de digitala bankerna menar att all personal ska 

kunna ge samma service. Dock upplever kvinna 44 och kvinna 52 att ofta får man gå in och 

boka ett möte med någon som kan hjälpa en med de svårare ärendena. De anser att kontorets 

personal ska vara den snabba vägen och önskar att de kunde få hjälpen när de väl är där och 

inte behöva boka en ny tid. De upplever därmed att all personal inte kan ge samma service på 

grund av sin kunskapsnivå. Boman och Wahlby berättar dock att när kunderna ringer in ska 

all personal kunna besvara alla frågor eller direkt leda kunden vidare till en som kan. De anser 

inte att personalen är rådgivare utan istället som beslutshjälpare. Här finns därmed en skillnad 

mellan de traditionella bankerna och de digitala bankerna. De traditionella bankerna satsar på 

att rådgivarna har kunskapen medan de digitala menar att alla ska kunna ta samtalet.   

 

De traditionella bankerna underskattar därmed frontpersonalens roll i servicemötet, särskilt då 

man 28 upplevde detta som fruktansvärt skött. I detta fall sköttes det första mötet dåligt som 

Carlzon (1987) menar är så viktigt eftersom detta var bankens möjlighet att skapa en bättre 

upplevelse för kunden och visa att de är bäst. Därmed menar Grönroos (2015) och Webber et 

al. (2012) att frontlinjen bör utbildas på bästa sätt, vilket även Boman och Wahlby talar 

passionerat om. Även fokusgrupperna menar att det är viktigt att personalen har den kunskap 
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som krävs, vilket styrker Busch och Wilson (1976), Lindskold (1978) samt Grönroos (2015) 

teori om att det är viktigt att företaget levererar konsekvent. Dock ansåg fokusgrupperna att 

personen i sig inte har en avgörande roll för de mer vardagliga ärendena. Därmed blir 

personalens bemötande och kompetens viktiga inslag för kundens upplevda servicekvalitet. 

Även om den personliga relationen är viktig blir den mindre relevant vid små ärenden där 

kunskapen istället blir avgörande. Dock upplever kunderna att frontlinjen har för dålig 

kunskap då de vill kunna få hjälpen snabbt oavsett ärende. I dagsläget måste de större 

ärendena bokas in på ett möte och kvinna 44 menar att man då måste ta ledigt från 

jobbet. Utifrån mötena med Wahlby och Boman talar dem om att kunna bemöta kundens 

ärenden direkt vid första samtalet. Detta gör inte de traditionella som istället ber kunden boka 

en tid med sin rådgivare. 

 

Ivarsson, Boman, Wahlby och Stålnacke menar att i ett servicemöte är det viktigt att 

kommunicera på ett sätt som kunden förstår och att detta kan inge mer förtroende. Även 

fokusgrupperna menar att det är viktigt för dem att förstå vad som sägs under mötena. Detta 

styrker därmed Anderson och Narus (1990) teori om att kommunikationen mellan kund och 

personal är viktig. Dock anser de flesta i fokusgrupperna att den personliga relationen med sin 

rådgivare är det allra viktigaste. Den personliga relationen leder till en högre servicekvalitet i 

form av snabbare och bättre service menar Ivarsson, vilket styrks av Berry (1995) teori. 

Gwinner et al. (1998) anser vidare att en personlig relation kan ge kunden ekonomiska 

fördelar då tjänsten blir mer individuell. Även kunderna finner att de får en ekonomisk fördel 

av att ha en personlig relation med sin rådgivare som känner till dennes situation. De slipper 

hela tiden berätta om sin ekonomi vilket även Yttermalm talar om. Detta resulterar därmed i 

en högre servicekvalitet. Utifrån detta syns det att både bankerna och kunderna anser att en 

god servicekvalitet är viktigt och att detta kan generera fördelar för båda parter.  

 

Gwinner et al. (1998) poängterar att den personliga relationen oftast är den främsta 

anledningen till att en kund stannar kvar. Detta framkom väldigt tydligt ifrån fokusgrupperna 

då kvinna 52, 74 och 52 berättade att de skulle ha följt med sin rådgivare ifall denne hade 

börjat arbeta på en annan bank. Storbankerna har uppmärksammat detta problem och är väl 

medvetna om hur beroende de är av sina rådgivare. Däremot talar Boman och Wahlby från de 

digitala bankerna om att det inte spelar någon roll vem kunden pratar med, vilket verka gälla 

för enklare ärenden enligt kunderna. Så fort det handlar om större beslut vill kunderna 
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däremot tala med sin rådgivare som de hade kunnat följa vart den än går, vilket därmed 

styrker Martin-Consuegra et al. (2006) teori om att den personliga kontakten är viktig för att 

få lojala kunder. Kunderna är därmed snarare lojala emot sin rådgivare och inte emot banken. 

Detta innebär att en stor del av bankens servicekvalitet ligger hos personalen och 

kundbemötandet. Givetvis är även de teknik- och processbaserade tjänsterna en viktig del i 

servicekvalitén.  

 

Goodwin (1996) menar till och med att kunden kan ha en såpass god relation med sin 

rådgivare att denne betraktas som en vän. Detta styrks utav Boman som menar att de vill 

bemöta sina kunder som vänner och att de utformar sin service efter detta. Han menar att det 

är viktigt att ha en vänskaplig ton men med ett formellt hållningssätt och att de utnyttjar detta 

för att ge sina kunder personliga meddelanden och erbjudanden för att hålla kontakten och 

stärka relationen. Även man 62 anser att han är vän med sin rådgivare, men är medveten om 

att de har varsin roll att spela i relationen. Man 23 betraktar dock inte sin rådgivare som en 

vän utan menar att det är strikt affärer, men vill ändå ha någon form av djupare relation med 

rådgivaren. Kunderna vill därmed gärna bli bemötta på ett medmänskligt sätt där de på något 

sätt får bekräftelse för att de är viktiga för banken. Att ha en relation verkar vara viktigt, men 

den behöver inte alltid vara på vänskaplig nivå. Dock vill alla i fokusgrupperna få ut 

någonting extra i relationen. Antingen vill de gärna få ut monetära fördelar som Peterson 

(1995) talar om eller andra specialbehandlingar som Martin-Consuegra et al. (2006) beskriver 

som viktiga.  

 

4.3 Digitala utvecklingen 

Enligt Wahlby är en digital plattform en plats där de kan möta kunderna utan att mötet sker 

ansikte mot ansikte, vilket styrks av Ndubisi et al. (2007). Även Stålnacke anser att det är de 

mötesplatserna som kunden kan möta banken vid sidan av kontoren, till skillnad emot Boman, 

Lukk och Yttermalm som talar om de olika tillvägagångssätten kunden kan välja för att möta 

banken på ett digitalt plan såsom datorer, plattor och mobiler. Detta styrks av Daniel (1999) 

teori om på vilket sätt bankerna kan förmedla information till kunderna. De behöver alltså inte 

möta kunden fysiskt. Wahlby menar vidare att genom telefon sker det fysiska mötet mellan 

kund och Ica Banken. Ivarsson finner en digital plattform som en interaktiv mötesplats men 

utan någon fysisk kontakt med en annan person. Hon anser även att de digitala tjänsterna är 

ett komplement till kontoren medan kvinna 52 anser att kontoren snarare är komplement till 

det digitala. Därmed finns det en motsatt åsikt om kontorens upplevda viktighet mellan 
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företag och kund.  

 

Ivarsson, Stålnacke, Yttermalm och Lukk menar att trots den digitala utvecklingen är 

kontoren viktigast för dem. Fördelen de dock finner med de digitala tjänsterna, vilket Boman 

och Wahlby håller med om, är att det sparar in mycket kostnader för banken. Det är helt 

enkelt mycket dyrare att ha ett fullt tillgängligt fysiskt kontor för kunderna. Detta styrker 

därmed Jones och Sassers (1995) teori om att de digitala kanalerna är billigare att driva. 

Wahlby menar även att med de digitala kanalerna får de stora skalfördelar men att den största 

nackdelen är de legala kraven på identifikation. Dock talar informanterna från de traditionella 

bankerna, Yttermalm, Lukk, Stålnacke och Ivarsson, om att fördelen med de lokala kontoren 

är att man kan vara nära kunden och ges möjligheten att lära känna denne bättre. Lukk 

berättar också:  

”Det är lättare att skapa en dialog med kunden och ge ökad förståelse med 

kroppsspråket”. 

Detta försvinner med det digitala mötet. Dock påtalar han att de börjar överbrygga det 

traditionella och digitala med så kallade halvfysiska möten genom att ge kunderna 

möjligheten att boka ett videomöte. Här kan kunden då boka in ett möte och sitta i hemmet, 

men de kan ändå se personen de talar med och inte bara en röst i telefonen. Detta fick ett 

positivt gensvar från fokusgrupperna som gillade att de inte behövde ta ledigt från jobbet men 

ändå fick träffa sin rådgivare ansikte mot ansikte via det digitala. Särskilt kvinna 44 tycker det 

är skönt att kunna sitta hemma och slippa ta kölappar. 

 

Gonzales et al. (2008) talar om att den snabba teknologiska utvecklingen har lett till att 

banktjänster blir allt mer digitala, vilket i sin tur har medfört att kunderna gör alltmer själva. 

Detta styrks av samtliga informanter ifrån bankerna. Även kunderna i fokusgrupperna 

upplever att de gör alltmer själva på både gott och ont, vilket även styrker Gill (2008) teori 

om att kunderna gör mer själva. Boman menar även att digitaliseringen gjort det möjligt för 

bankerna att ge sina tjänster snabbare, smidigare och enklare. Kvinna 53 anser däremot att 

tekniken drivs framåt för att kunderna ska göra jobbet åt bankerna samtidigt som flertalet 

tycker det är smidigt och enkelt. Därmed styrks även Gonzales et al. (2008) teori om att de 

digitala tjänsterna gör allting smidigare och snabbare.  

 

Deltagarna från fokusgrupperna berättar även att de använder sig utav bankernas digitala 
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tjänster relativt ofta och enbart besöker kontoren vid större frågor. Dock använder man 28 inte 

några digitala tjänster alls och har även väldigt starka åsikter om detta. Trots detta framkom 

det att kunderna gärna vill ha kvar besökskontoren som de anser är väldigt viktiga och även 

att de blir mer tillgängliga än i dagsläget. Även om kunderna efterfrågar kontor berättar 

representanterna från bankerna att de satsar mycket på att förbättra de digitala tjänsterna och 

sina hemsidor, vilket därmed styrker Floh och Treiblmaiers (2006) teori. Dock säger kvinna 

52 att:  

”Alla bygger om sina hemsidor till det sämre hela tiden”. 

 

Ivarsson talar även om att banken ska finnas där kunderna är, oavsett om det är på kontoret 

eller på nätet. Likaså anser Boman att det är viktigt att finnas på de digitala plattformarna som 

deras kunder befinner sig på. Utifrån tidigare diskussioner framkom det att kunderna inte 

upplever att bankerna alltid finns där för dem, särskilt i de fysiska kontoren. Trots detta tycker 

ändå flertalet från fokusgrupperna att det är mycket enkelt och smidigt med de digitala 

lösningarna för de enklare vardagstjänsterna. Dock vill de gärna ha tillgång till ett kontor för 

de större bankfrågorna. 

 

4.3.1 Elektroniska relationer 

Godson (2009) och Gummesson (2012) menar att eftersom företag kan möta en större volym 

kunder på en gång online har detta medfört minskade kostnader för företag, vilket styrks av 

Boman. Även Wahlby talar om skalfördelarna som de kan åstadkomma genom de digitala 

kanalerna. Godson (2009) talar vidare om hur detta har ställt högre krav på konkurrensen och 

att det inte längre krävs lika stora investeringar. Den största fördelen som Boman ser med 

deras upplägg är att de inte behöver täcka kostnaderna för några kontor och därmed styrker 

Godsons (2009) och Gummessons (2012) teori om detta. Vidare talar Wahlby att på grund av 

den hårdare konkurrensen behöver bankerna ligga i framkant när det kommer till 

produktutbud. Ivarsson och Yttermalm anser att utvecklingen har medfört att banktjänsterna 

har blivit mer transparanta och skillnaden ligger i det personliga mötet och inte i specifika 

tjänster.  

”Tjänsterna är enkla att kopiera på den digitala spelplanen”, 

enligt Wahlby. Även Lukk talar om en tuffare konkurrens men menar att detta kommer ställa 

högre krav på rådgivaren om att vara uppdaterad på allt som händer i världen över, vilket 
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därmed styrker Godsons (2009) teori om att Internet har förändrat konkurrensens 

förutsättningar. Därmed har det bevisligen blivit tuffare konkurrens inom banksektorn tack 

vare digitaliseringen, men det har även öppnat upp möjligheter. Det har blivit enklare att 

kopiera en tjänst som finns digitalt vilket gör att det måste finnas något utöver kärntjänsten 

som får kunderna att stanna kvar hos banken, samtidigt som mer kostnadseffektiva lösningar 

etableras. I och med detta satsar de traditionella bankerna på att bygga de personliga 

relationerna för att differentiera sig. Dock upplever kunderna att de snarare blir utsjasade när 

de kommer in på de traditionella bankernas kontor för enklare ärenden och hänvisas till de 

digitala lösningarna istället. 

 

Stålnacke talar om EBFM, En Bank Flera Mötesplatser, där kunden kan välja vilken väg de 

vill gå för att möta banken. Även Ivarsson talar om att de ska finnas där kunden är, oavsett om 

det är via kontoret eller digitalt. Detta styrker Gummessons (2012) teori om att kunderna kan 

utföra sina bankärenden när och vart de vill. Däremot uppmärksammar författaren att 

avsaknaden av det personliga mötet inte uppskattas av alla bankkunder. Deltagarna i 

fokusgrupperna har en relativt positiv uppfattning av de digitala lösningarna som innebär att 

de kan utföra sina vardagsärenden när och var de vill. Dock finns en negativ attityd hos man 

28 och kvinna 74 som helst beger sig till det lokala bankkontoret även för de enklare 

ärendena. Därmed syns det att majoriteten av kunderna finner det positivt att kunna välja 

vilken kanal de ska ta för att möta banken. Kunderna ser inget problem med att utföra de 

enklare ärendena själva, dock vill de fortfarande kunna vända sig till den personliga kontakten 

när behovet uppstår. Det kommer alltid finnas kunder som enbart vill ha det personliga mötet 

och då är det viktigt att ha inställningen En Bank Flera Mötesplatser där kunden inte känner 

sig bortprioriterad på grund av att de väljer en annan kanal än vad som är mest lönsamt för 

banken. Haker och Egan (2006) anser att en teknisk utvecklings mål är ökad effektivitet och 

inte kundvärde, vilket man 28 instämmer med. Han har en känsla av att vara intvingad i 

systemet och känner sig missgynnad och strävar därmed emot, vilket styrker Godson (2009) 

teori om detta.  

 

4.3.2 Elektroniskt förtroende 

Lukk talar om att det är viktigt att göra det så bra som möjligt för kunden för att skapa ett 

starkt förtroende, vilket därmed styrker Salehnia et al. (2014) teori om att kundens intressen 

ska komma först. Även Yttermalm menar att det är viktigt att kunden kommer i första hand 
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och inte bankens intressen, vilket deltagarna i fokusgrupperna också gärna vill att banken ska 

göra. Wahlby och Boman menar även att för dem blir det extra viktigt att skapa förtroende i 

och med att kunden inte kan besöka ett kontor och tala med en rådgivare ansikte mot ansikte. 

Därmed styrker dem Ribbink et al. (2004) teori om att förtroende är extra viktigt inom 

elektronisk handel samt Chadwicks (2001) teori om att det saknas möten ansikte mot ansikte i 

en digital relation. Chadwick (2001) menar även att det måste finnas ett förtroende hos 

kunden för att den ska initiera en digital process. Detta anser man 23 och kvinna 21 vara 

fallet. Man 23 säger:  

 

”Hade vi inte haft ett förtroende hade vi inte använt oss av Internetbanken och Swish”. 

 

Därmed syns det att förtroende är viktigt inom de digitala kanalerna för att kunderna ska vilja 

använda dem. 

 

Wahlby berättar även att han sett det som en fördel att Ica redan hade en känd 

varumärkesimage när de valde att starta upp Ica Banken och menar att detta haft en positiv 

effekt på kundernas förtroende i och med att de redan var bekanta med varumärket. Därmed 

styrks Chadwicks (2001) teori om att starka och kända varumärken ofta har en fördel när de 

går digitalt. Eftersom Avanza inte hade någon varumärkesimage innan starten menar Boman 

även att marknadsföring inte alltid är lösningen för ett nytt företag på marknaden då kunderna 

behöver finna ett förtroende först. Han menar att detta förtroende ofta sprids via andra 

personer och kontaktnät. Därmed sprids en förväntning och kunderna kan då känna sig mer 

trygga i att prova något nytt, menar Boman vidare. Detta styrker även Godsons (2009) teori 

om detta. Bomans yttrande om att marknadsföring inte alltid är lösningen går därmed emot 

Godsons (2009) teori om att nya e- företag behöver ha en hög närvaro i olika media kanaler. 

Här syns det med andra ord att företag kan vara en framgångssaga utan att lägga stora 

kostnader på marknadsföring i tv eller radio utan kan bli framgångsrika även på andra mindre 

kostsamma sätt. 

 

I fokusgrupperna kom det fram att flertalet hade ett förtroende för banker både digitalt och 

icke- digitalt. Chadwick (2001) skriver även att denna tillit blir avgörande vid valet av företag 

och att prisskillnaden inte är det viktiga. Detta håller flertalet i fokusgrupperna med om och 

menar att endast ett oerhört bättre erbjudande skulle få dem att byta bank. Dock påpekar man 

25:  
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”Jag bytte bank när ett bättre erbjudande dök upp och kommer troligen göra samma 

sak igen”. 

Detta går därmed emot Chadwicks (2001) teori och det finns med andra ord motsatta 

uppfattningar kring detta i fokusgrupperna.  

 

Vad som även framkom i fokusgrupperna var att flertalet använde olika mobila banktjänster 

och fann dessa väldigt smidiga. De kan lätt få tillgång till saldon och föra över pengar. Bland 

annat sa kvinna 44: 

”Det är jättebra när man står i kassakön och inte har tillräckligt med pengar på kontot. 

Då kan man snabbt föra över på sin telefon”. 

Därmed styrks Zhou (2012) teori om smidigheten med mobila tjänster och även Gonzales et 

al. (2008) teori om kundernas ökade självständighet. Dock anser man 62 och man 28 att de 

mobila tjänsterna är osäkra och de skulle aldrig använda dessa för sina bankärenden vilket då 

även styrker Zhou (2012) teori om osäkerheten med mobila tjänster. De styrker även 

McKnight et al. (2002) teori om att de mobila banktjänsterna känns mer osäkra. Dock har de 

andra deltagarna överkommit detta och har förtroende för mobila banktjänster, vilket 

ytterligare styrker McKnight et al. (2002) teorier. 

 

4.3.3 Elektronisk lojalitet 

Anderson och Srinivasan (2003) anser att e- lojalitet sker när kunden handlar återkommande 

hos ett digitalt företag. Detta kan likställas med Kellers (1993) teori om lojalitet för fysiska 

företag. Även informanterna samt deltagarna i fokusgrupperna höll med om att lojalitet 

innebar detta och styrker även Arya och Srivastava (2015) samt Gupta och Kabadayi (2010) 

teori om detta. Denna definition kan därmed även överföras till det digitala företaget. Wahlby 

säger även att kunderna idag har fler valmöjligheter och större kunskaper om tjänsterna vilket 

gör dem mer ombytliga i sitt beteende och därmed mindre lojala. Dock menar kvinna 44 att 

bankerna tror att kunderna är mer medvetna än vad de faktiskt är. Hon menar att endast de 

mest intresserade har kunskapen och att resten bara förväntas ha den för att banken ska slippa 

ta emot kunderna på sina kontor. Här finns det tudelade meningar om kundernas kunskaper 

om de digitala tjänsterna och kunden blir den som måste lära sig utan bankens hjälp. Detta 

trots att informanterna från både de traditionella och digitala bankerna påtalar vikten om att 

förklara pedagogiskt så att kunden förstår. 
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Devaraj et al. (2003) menar att effektiviteten på transaktionen är viktig för att få lojala kunder. 

Alla representanter från bankerna berättar att de satsar på att deras digitala tjänster ska vara 

enkla och lättanvända för kunderna. Wahlby säger även:  

”Det handlar om att frigöra tid för kunden” 

och Boman berättar att de arbetar utifrån de tre orden snabbhet, enkelhet och smidighet för att 

uppnå detta. Allt detta bevisar att Devarj et al. (2003) teori stämmer. Även deltagarna i 

fokusgrupperna som använde de digitala tjänsterna påtalade att effektiviteten var viktig för 

dem. Vidare berättar Ivarsson, Yttermalm, Stålnacke och Lukk från de traditionella bankerna 

att man som helkund oftast får mer förmånliga erbjudanden. Dock upplever kunderna att de 

får ut alldeles för lite för sin hängivenhet. Särskilt man 28 talar om detta och känner sig 

ouppskattad för sin lojalitet. Värdet som Devaraj et al. (2003) beskriver är därmed inte 

uppfyllt enligt fokusgrupperna trots att bankerna påtalar detta. I studien framkom även att 

säkerheten var en viktig aspekt för att få lojala e- kunder. Alla informanter samt deltagare i 

fokusgrupperna talar starkt om detta. Stålnacke säger:  

”Utmaningen via digitala plattformar är främst att övertyga kunderna om säkerheten 

med nya funktioner”. 

Detta blir extra tydligt när man 62 och man 28 säger att de aldrig skulle använda de digitala 

lösningarna på grund av den upplevda osäkerheten. Dock upplever resterande som använder 

dessa tjänster ingen osäkerhet utan förutsätter att det är tillräckligt säkert att använda. Kvinna 

52 och man 25 berättar att de ofta använder sina digitala tjänster, både ett par gånger i veckan 

till varje dag. Detta innebär att de har ett återkommande browsingbeteende som Chiu et al. 

(2009) talar om.  

 

Trots sitt återkommande beteende menar kvinna 52 och man 25 att de inte känner sig mer 

lojala på grund av användningen av de digitala tjänsterna. Detta strider då med Levys (2014) 

studie om att ju mer kunden använde bankens onlinetjänster desto mer lojal blev den. 

Däremot säger i stort sett alla i fokusgrupperna att de känner sig lojala mot sina banker och 

troligen inte skulle byta. Många talar om kontoret som den viktigaste faktorn. Kvinna 74 och 

man 28 berättar att dem alltid går till kontoren för att få sina tjänster utförda. Dock säger 

resten att det är bekvämare att göra de enkla ärendena hemma. Detta både styrker och strider 

mot Levys (2014) teorier om att kontoren ofta får lida för de digitala tjänsternas framfart. Alla 
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deltagare i fokusgrupperna vill dock att kontoren ska finnas kvar vilket då styrker Levys 

(2014) teori om att offline och online borde kombineras för att få de mest lojala kunderna. 

Även Stålnacke menar att båda kanalerna behövs för att kunderna ska bli lojala och stanna 

kvar. Stålnacke anser också att det är viktigt att följa med tekniken för att inte tappa kunderna.  

”Hänger man inte med i det senaste kan kunderna, särskilt de yngre, byta bank”, 

menar hon. Därmed styrks Harris och Goode (2004) samt Anderson och Srinivasan (2003) 

teorier om hårdare konkurrens och mer illojala kunder. Kvinna 21 och man 23 berättar 

däremot att de inte känner sig mer lojala på grund av de digitala lösningarna. Kvinna 52 och 

21 samt man 25 och 23 ser ingen större skillnad mellan bankerna och tycker därmed inte att 

det är svårt att byta då de båda upplever att det är enkelt att lära sig nya system. Dock anser 

resterande deltagare att de ofta är lojala för att slippa lära om sig.   

 

4.3.4 Elektronisk servicekvalitet 

Wahlby talar om att det är viktigt att allt fungerar som det ska redan första gången kunden 

väljer att besöka eller höra av sig till banken, vilket styrker Rolland och Freeman (2010) teori 

om att alla delar måste fungera för en bra servicekvalitet. Även deltagarna i fokusgrupperna 

anser att allt ska fungera problemfritt. Wahlby menar att redan i första mötet med kunden 

bildar denne en uppfattning och avgör om denne vill fortsätta vidare med tjänsten. Här styrks 

därmed Piercy (2014) teori om att servicekvalitén finns i alla delar av köpet. Särskilt då 

Wahlby poängterar vikten av att återkoppla från tidigare möte med kunden. Boman berättar 

att de kan anpassa sina meddelanden för olika kundgrupper med information som är relevant 

för dessa. Han tycker detta är ett bra sätt att nå ut till kunderna utan att skicka alltför generella 

meddelanden. Däremot talar Yttermalm om att varje meddelande måste anpassas efter varje 

enskild kund för att få det bästa gensvaret. Hon menar att om meddelandet är för generellt 

läses det inte alls. Yttermalm upplever därmed att det är mycket svårare att nå ut med 

information till kunderna via de digitala kanalerna. Här syns därmed en skillnad mellan de 

digitala och traditionella bankerna. De digitala satsar mer på standardiserad men personlig 

kommunikation medan de traditionella menar att det personliga intrycket är viktigare när man 

kontaktar kunden.   

Boman talar även om antalet knapptryckningar kunden behöver göra från början till slut och 

att detta ska ske med så få tryck som möjligt. Därmed styrker han Parasuraman et al. (2005) 

teori om att e-servicekvalitet handlar om att förenkla för kunden. Dock anser kvinna 52 att 
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hemsidorna bara blir sämre och mindre användarvänliga med varje uppdatering. 

Informanterna från bankerna berättar även att det är viktigt att hemsidorna fungerar som de 

ska och är tillgängliga hela tiden, vilket styrker Parasuraman et al. (2005) andra och tredje 

dimension och även Blut et al. (2015) teori om detta. Deltagarna från fokusgrupperna berättar 

att de blir väldigt irriterade när det inte fungerar och hemsidan ligger nere. Det är därmed 

viktigt att hålla teknologin i funktionellt läge och på ett sätt som kunderna finner 

lättillgängligt. Dock uppfattas de nya hemsidorna som sämre av kunderna trots att bankerna 

försöker förbättra och förenkla för kunden. Vad alla var överens om var dock att säkerheten är 

viktig. Yttermalm säger: 

”Säkerheten är allt! Allt handlar om sekretess och att kunden känner sig trygg med 

tekniken”. 

Hon styrker därmed Parasuraman et al. (2005) samt Blut et al. (2015) teori om att den 

personliga integriteten är viktig. Även fokusgrupperna anser att säkerheten är den största 

anledningen till förtroende och att de inte bara stoppar pengarna i madrassen. Därmed är e- 

servicekvalitén viktig och styrker därmed Salehnia et al. (2015) teori om detta. Det som 

framkom viktigast från både informanter och deltagare från fokusgrupperna var säkerheten 

och att det ska vara enkelt.  
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5 Slutsats 
I detta avslutande kapitel ska forskningsfråga och syfte besvaras med hjälp av den empiri som 

framkommit. Inledningsvis kommer forskningsfråga samt syfte återpresenteras. Efter detta 

kommer slutdiskussion följt av de mönster vi uppmärksammat och vi avslutar med förslag på 

fortsatta studier. 

        

5.1 Forskningsfråga och Syfte 

Fokus i uppsatsen anser vi ligger i tiden då mycket har förändrats i sättet kunderna sköter sina 

bankärenden. I media har dessutom mycket skrivits om bankerna på ett negativt sätt som 

medfört att förtroendet för bankerna minskar. Tack vare digitaliseringen har det dessutom 

tillkommit helt digitala banker som gör det lättare för kunderna att bli mer illojala. Detta 

gjorde att vi ställde oss följande forskningsfråga: 

Hur arbetar banker utifrån lojalitet och förtroende för att skapa relationer med sina kunder? 

 

Utifrån forskningsfrågan utformade vi även ett syfte, bestående av tre delsyften, för att 

ytterligare klargöra problemet. Denna löd enligt följande: 

 

Syftet är att undersöka på vilka sätt traditionella banker skiljer sig mot digitala i skapandet 

av lojalitet och förtroende i sina kundrelationer. Vi ämnar även undersöka om kunderna är 

lojala och har förtroende för sina banker. Detta för att se hur lojalitet och förtroende kan 

bygga relationer mellan bank och kund med dagens förutsättningar i samhället. 

 

Vi upplever att delsyftena går in i varandra och ligger så pass nära i sin betydelse att vi har 

valt att besvara alla syftena tillsammans i vår slutdiskussion. Vi tror att detta ger en ökad 

förståelse samt gör det med lättläst då det blir svårt att dela på syftena och besvara dem var 

för sig. 

 

5.2 Slutdiskussion 

I vårt resultat framkom att bankerna tänker mycket på att skapa långsiktiga relationer med 

sina kunder. Vi ser att bankerna arbetar på olika sätt med detta men att målet är detsamma. 

Förtroende är en viktig faktor som alla påtalar. Utan förtroendet får de inga långsiktiga eller 

lojala kunder. Vad vi kan se är att bankerna arbetar på olika sätt för att uppnå detta. De 

traditionella bankerna arbetar mycket med det personliga mötet med rådgivaren. Dock ser vi 

utifrån empirin att detta kan medföra att kunden är lojal mot rådgivaren och inte banken i sig 
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och kan därmed byta bank om rådgivaren försvinner. Därmed anser vi att taktiken inte är helt 

lämplig då rådgivare förr eller senare byter arbetsplats eller går i pension. Det är alltså viktigt 

för storbankerna att kunderna får förtroende för mer än en rådgivare för att behålla kunden på 

lång sikt. I de digitala bankerna ser vi däremot att de istället för rådgivare talar om beslutsstöd 

i form av kunnig personal. Här spelar kunskapen större roll än vem kunden faktiskt talar med. 

Även kunderna upplever att personalens kunskaper är viktigt för att kunna få snabb hjälp, men 

de värdesätter relationen med sina personliga rådgivare. De flesta anser ändå att de vill ha det 

fysiska mötet vid större beslut och skulle aldrig ta det över telefon. Här ser vi att kunderna är 

ganska motsägelsefulla. Samtidigt som de vill ha det personliga mötet säger flertalet att de 

sällan besöker kontoren. Vi anser därmed att detta är ett gammalt tankesätt som kan vara på 

väg att fasas ut i allt större utsträckning. 

 

För att få mer lojala kunder arbetar bankerna på lite olika sätt. Storbankerna satsar mycket på 

den personliga kontakten medan de digitala bankerna fokuserar mycket på kunskap och 

effektivisering. Storbankerna anordnar event och kundkvällar för komma närmre kunden. Vi 

anser att de kan komma närmre än de digitala bankerna som har svårare att skapa personliga 

relationer med sina kunder då de inte har en egen kontaktperson att vända sig till. De digitala 

arbetar istället med att effektivisera för kunden och ser till att de får snabb och rätt hjälp på en 

gång. De utvecklar därmed ingen djupare relation men samtidigt finns ingen risk att kunden 

lämnar banken om personalen slutar. De digitala bankerna arbetar mycket med att göra sina 

tjänster så enkla som möjligt för kunden att använda. Dock anser vi att just denna teknik är 

lätt att kopiera vilket den personliga kontakten inte är. Vi ser det därmed som både en styrka 

och svaghet att bankerna satsar mycket på sina personliga rådgivare. För att de digitala 

bankerna ska lyckas tror vi att de måste få in mer inslag av det personliga utan att det knyts 

till en viss individ. Detta eftersom kunderna annars kan bli för ombytliga och bara fokuserar 

på pris. Vi ser även att kunderna efterfrågar den personliga kontakten och troligen aldrig gör 

större affärer med enbart digitala lösningar. 

 

Vad vi även sett är att bankerna fokuserar främst på att behålla sina nuvarande kunder och 

inte satsar mycket på att få in nya. I storbankerna talar man mycket om 

generationsöverlappning och att de nya kunderna därmed följer i föräldrarnas fotspår. Dock 

visas emellanåt viss reklam i tv för att påminna kunderna om att de finns. De digitala 

bankerna har inte denna generationsöverlappning utan alla deras kunder har gjort ett aktivt 

val. Trots detta satsar de inte mycket på extern marknadsföring utan förlitar sig på att sina 
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ambassadörer sprider god word-of-mouth om dem för att på så vis nå nya kunder. Vi anser att 

de flesta kunder har en uppfattning om de olika bankerna och därmed blir marknadsföring inte 

så viktigt för att få nya kunder. Dock tror vi att nya banker på marknaden kan vinna på att 

använda sig utav extern marknadsföring i början för att nå ut till kunderna. När kundkretsen 

sedan etablerats kan word-of-mouth användas med fördel.  

 

Vad som framkommit väldigt tydligt är att förtroendet för bankerna i Sverige har sjunkit 

rejält. Kunderna har inte förtroende för banken som helhet men det finns istället för det lokala 

kontoret och rådgivaren. Bankerna är medvetna om detta och försöker motverka det. Vi ser 

här att de digitala bankerna kan ha svårt att inge förtroende till sina kunder då de inte kan 

vända sig till ett lokalt kontor. Dock fann vi att trots det dåliga förtroendet så tenderade 

kunderna att vara väldigt lojala mot sina banker. Även bankerna uppmärksammar detta men 

vi upplever att de bör ha ett ännu större fokus på detta för att inte tappa kunder i framtiden. De 

utgår från kundernas lojalitet och tror inte de blir illojala. Detta tror vi kan leda till problem i 

framtiden där den nya generationens bankkunder blir alltmer digitala och troligen jagar mer 

priser än relationer. Förtroendet för det digitala blir även större då endast två personer i 

fokusgrupperna fann de helt osäkra. Vi ser därmed att det digitala växer alltmer och att 

kunderna finner det smidigt att kunna sköta sina bankärenden när och var som helst.  

 

Vi har även observerat att bankerna vill fånga in kunderna som helkunder, att de samlar alla 

sina affärer hos dem. Detta ska då ge kunderna bättre förmåner och göra dem mer lojala. 

Dock upplevs inte detta av kunderna som tycker att den enda förmånen de får är bättre 

låneräntor. De upplever att detta inte är tillräckligt utan vill få ut mer av sin hängivenhet. 

Kunderna tycker att de borde få en belöning för sin långa lojalitet som idag är densamma om 

du varit lojal en månad eller flera decennium. Här ser vi att kunderna är missnöjda med 

bankernas förmåner och vill ha ut mer. Dock är ju bankerna företag vilket kunderna ofta 

glömmer och har därmed svårt att acceptera bankernas stora vinster.  

 

Vad vi kan se är därmed att traditionella och digitala banker arbetar på olika sätt för att få 

lojala kunder, men att båda arbetar mot att få långsiktiga relationer. Kunderna är lojala mot 

sina banker men upplever att de inte får ut tillräckligt för sin lojalitet. Det finns ett högt fokus 

på förtroende i bankerna men även detta skiljer sig åt. Kunderna efterfrågar det personliga vid 

större ärenden men vid enklare gör dem det helst själva. Förtroendet blir dessutom extra 

viktigt vid större ärenden och alla känner att de inte skulle kunna göra det över telefon i 
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dagsläget. Därmed förlorar de digitala bankerna de stora affärerna. Vi ser därmed att det finns 

skillnader och motsägelsefullhet i både banker och hos kunderna, men överlag är kunderna 

lojala trots sitt tappade förtroende för bankerna. Detta blir då en paradox som inte stämmer 

överens med teorierna som säger att lojalitet och förtroende går hand i hand. I detta fall är 

kunderna lojala trots inget eller väldigt litet förtroende för bankerna som helhet. Dock bör 

hållas i åtanke att kunderna kände förtroende för sitt lokala kontor och rådgivare och att detta 

då stämmer överens med teorierna inom området.  

 

Vi tror därmed att en blandning av det digitala och traditionella är det bästa sättet för att få 

lojala kunder. Särskilt borde de traditionella bankerna låta kunderna komma in på kontoren 

för att få hjälpen de behöver och inte bara bli anvisade till de digitala lösningarna. Vi tror 

även att de traditionella bankerna kan dra fördel av att utbilda sin frontpersonal mer för att 

kunna ge snabb hjälp i lite större frågor. Vidare gillar vi idén om halvfysiska möten som vi 

anser att alla banker bör anamma för att inge förtroende och skapa en lojal kundkrets. De 

digitala bör även fortsätta arbeta utifrån att kunden inte har en egen rådgivare utan ska kunna 

vända sig till vem som helst i personalen, då vi uppmärksammat att detta är en klar fördel för 

kundernas enklare ärenden.  

 

5.3 Tendenser och mönster 

Vi vet att eftersom vi gör en kvalitativ studie ska inga generella mönster tas upp men vi vill 

ändå lyfta fram de vi hittat. Detta för att summera vilka åsikter som gick samman. 

 Kunderna tycker den personliga rådgivaren är viktig och vill gärna ha kvar kontoren. 

 Alla tycker de digitala lösningarna är snabba och smidiga. 

 Informanterna från bankerna trycker på att långsiktiga relationer är viktiga. 

 Alla anser att förtroende är viktigt. 

 Kunderna har dåligt förtroende för bankerna men är ändå lojala. 

 IT- säkerheten är viktig för att inge förtroende.  

 Personalen och dess kunskaper är a och o för att bygga relationer och inge förtroende 

hos kunderna. 

 

5.4 Förslag på fortsatta studier 

För att bygga vidare på vår studie kan den göras i mycket större omfattning. Bland annat hade 
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det varit intressant att ha fler intervjuer med banker samt att ha mer fokus i fokusgrupperna. 

Detta genom att enbart ha storbankskunder i en grupp, digitala bankkunder i nästa och 

ytterligare en med blandade kunder. Detta för att se mer exakt vad de olika kundtyperna anser 

om lojalitet och förtroende. Eftersom en paradox om detta uppstod i vår studie vore det även 

intressant om fler studerade detta fenomen. Är kunderna lojala trots inget eller litet förtroende, 

i större utsträckning. 

  

Vi har fått fram att kundernas lojalitet har förändrats av de digitala kanalerna vilket gör att vi 

skulle finna det intressant att se hur deras beteende har förändrats. Är de mer ombytliga idag 

eller finns lojaliteten djupt rotad? Det hade även varit intressant att se hur stor andel av 

kunderna som enbart använder traditionella banker och hur många som gått över till de 

digitala bankerna samt i vilken utsträckning man använder båda.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledande 

Kan du berätta mer om vad du jobbar med? 

 

Kundrelationer 

Vad anser du är en kundrelation? 

Hur arbetar ni med att bygga upp personliga relationer till era kunder? 

När har en kund en relation till banken enligt dig? 

Vad vill ni uppnå med relationerna? 

På vilket sätt arbetar ni med att utveckla kundrelationer? 

 

Förtroende 

Hur skulle du vilja beskriva förtroende? 

Hur arbetar ni med att skapa förtroende? 

Vad är utmaningen med att skapa förtroende? 

Hur ser förtroendet ut idag? 

Hur påverkas ni av media? 

 

Lojalitet 

Vad är kundlojalitet för dig? 

Hur arbetar ni för att skapa lojala kunder? 

Vilka fördelar ser du med lojala kunder 

Vad gör ni för att öka kundlojaliteten? 

Hur har kundlojalitet förändrats över tiden?    

 

Digitala plattformar 

Vad anser du är digitala plattformar? 

Vilka digitala plattformar tillhandahåller ni? 

Hur har digitaliseringen påverkat banktjänsterna?                                   

Hur arbetar ni med digitaliseringen i era kundrelationer? 

På vilket sätt arbetar ni med lojalitet via de digitala plattformarna? 

Vad är utmaningen med att skapa förtroende via digitala plattformar 
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Virtuella banker 

Vad är fördelarna med att inte har något besökskontor? 

Vad är nackdelarna med att ni inte har ett besökskontor? 

Traditionella banker 

Vad är fördelarna med att ha ett fysiskt besökskontor? 

Vad är nackdelarna med att ha ett fysiskt besökskontor? 
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Bilaga 2 

Fokusgrupper 

 

Relation 

Vad är en relation för er?  

Är det viktigt att ha personliga relationer till er bank? 

Vad vill ni uppnå med er relation med banken? 

Hur upplever ni att bankerna sköter relationen till er?  

 

Förtroende 

Vad är förtroende för er?  

Hur viktigt är förtroende för er? 

Har ni förtroende för er bank?  

Hur reagerar ni på det som sägs i media om bankerna? 

 

Lojalitet 

Vad är lojalitet för er? 

Hur viktigt är lojalitet för er? 

Är ni lojala mot er bank? 

Vad skulle krävas för att ni ska bytta bank helt?  

 

Digitaliseringen 

Vilka digitala banktjänster använder ni er utav? 

Har ni förtroende för de digitala banktjänsterna?  

Bidrar de digitala plattformarna till att få er lojala mot er bank?  

Upplever ni att ni får ett lika personligt möte med banken via en digital plattform?  

 

 

 

 

 


