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Förord 
Vi vill tacka vår handledare Annoch Hadjikhani för gott engagemang och stort stöd. Vi vill 

även tacka studiens respondenter för visat intresse, då dem gjort studiens genomförande 

möjligt. Slutligen vill vi tacka våra opponenter som bidragit med valida åsikter vilka hjälpt oss 

genom arbetets gång. 
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Background: 

Creating a loyal customer by staying ahead and constantly being able to offer the latest on the 

market concerning digital services is important for survival for the banks. A war is taking place 

between the traditional banks and innovative up-and-comers, according to Thulin (2016). New 

regulations will be introduced which allow fintech companies access to customer information, 

as banks must release third party players into their systems. This has not been the case before 

and has hampered competitors to the established banks. 

 

Purpose: 
The purpose of this study is to create an increased understanding of how technological 

developments affect customer relations, trust and loyalty between banks and customers. The 

study is presented from a bank perspective concerning how banks utilise the digitisation of 

services. 



Research questions:  

• How do banks adapt to the constant technological development and digitisation regarding 

the creation of future customer relationships? 

• How do banks create trust and loyalty with the help of the technological advancement? 

 
Methodology: 

This study was conducted through a qualitative research method. The empirical material was 

collected through semi structured interviews with five unique respondents. Theory is collected 

through mainly scientific articles, but also via electronic and literary sources. As a result of the 

theoretical framework, methodology and empiricism the study will conclude with a discussion 

and finally to the conclusion of the study. 

 

Conclusion: 
The following conclusion is that banks have to continue to develop digital tools to be able to 

continue to improve and maintain customer relationships, including the creation of loyalty and 

trust. This study shows that the banks’ approaches to the constant development and 

digitalisation that takes place will be of value to be able to create strong customer relationships. 

A continuous effort has to be made by the banks to develop and improve the management of 

relations, both digitally and physically. 

 

Suggestions to further researching: 

It would be interesting to study this issue from a customer perspective concerning what the 

banks consider to be the most important aspects from a customer perspective. Furthermore, it 

would be interesting to examine if the creation of trust and loyalty are in line with the reality, 

as well as the impact of the impending PSD2 and GDPR directives. 
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Bakgrund:  

Att skapa en lojal kund genom att ligga i framkant och hela tiden erbjuda det senaste på 

marknaden vad det gäller digitala tjänster är viktigt för bankernas överlevnad. Ett krig pågår 

mellan de traditionella bankerna och uppstickare, enligt Thulin (2016). Nya reglementen ska 

presenteras där fintech-bolag kommer få mer tillgång till kundinformation då bankerna måste 

släppa in tredjepartsaktörer i sina system, vilket inte varit fallet tidigare. Detta har hämmat 

konkurrenter till banken. 

 

Syfte:  

Studiens syfte är att skapa en ökad förståelse kring hur den teknologiska utvecklingen påverkar 

kundrelationerna, förtroendet och lojaliteten mellan bank och kund. Studien presenteras utifrån 

bankernas perspektiv angående hur dessa utnyttjar digitaliseringen av tjänster. 

  



Frågeställningar:  

• Hur kan en bank förhålla sig till den ständiga teknologiska utvecklingen och 

digitaliseringen när det handlar om att skapa en framtida kundrelation? 

• Hur skapar banker förtroende och lojalitet med hjälp av den teknologiska utvecklingen? 

 

Metod: Studien utfördes genom en kvalitativ forskningsstrategi. Semistrukturerade intervjuer 

med fem respondenter från fem företag kopplade till banksektorn användes. Den valda 

teoretiska referensramen, metoden samt den insamlade empirin kommer att mynna ut i en 

slutsats och diskussion. 

 
Slutsats:  

Följande slutsats dras att bankerna måste fortsätta utveckla digitala verktyg för att kunna bygga 

vidare och behålla starka kundrelationer, samt skapandet av lojalitet och förtroende. Denna 

studie visar på att bankernas förhållningssätt till den ständiga utvecklingen och digitaliseringen 

som äger rum är av vikt för att skapa goda och starka kundrelationer. Ett ständigt jobb måste 

ske hos bankerna med att utveckla hanteringen av relationerna, både digitalt och fysiskt. 

 

Förslag till vidare forskning:  
Det skulle vara intressant att studera vidare ur ett kundperspektiv om vad banker anser vara de 

viktigaste aspekterna från ett kundperspektiv vid skapandet av förtroende och lojalitet stämmer 

överens med verkligheten samt påverkan av PSD2-direktivet samt GDPR-direktivet. 

 

Nyckelord: 
Förtroende, lojalitet, digitalisering, bank, e-CRM, PSD2 

  



Begreppslista 
Banksektorn 
Syftar till de aktiva bankerna i Sverige. 

 

Digitalisering/Digitala tjänster 
Begreppet digitalisering syftar till hur analoga tjänster blivit digitala tjänster. “Digitalisering är 

en delprocess i ett större teknologiskt förlopp som syftar på förändring kopplad till tillämpning 

av digital teknik i alla aspekter av det mänskliga samhället.” (Stolterman och Croon Fors, 2004) 

 

Fintech 
Detta definieras som ett samlingsbegrepp för finansvärldens senaste IT-teknologi. Det fintech-

bolag gör är att leverera “finansiella tjänster genom nyttjandet av mjukvara och modern 

teknologi”. (Fintech Weekly, 2016) 

 

Hurt points/Pain points 
Detta begrepp syftar till den situation i en affärsrelation där den ena parten (konsumenten) 

behöver hjälp. Detta kan vara exempelvis sett till banksektorn när konsumenten behöver 

rådgivning eller behöver ta ett lån. (Classon, 2017) 

 

Internetbaserade banker  
Begreppet kopplas till banker som inte har ett kontor där interaktion sker mellan kund och bank. 

 

Teknologiska utvecklingen 
Begreppet syftar till hur det tekniska har utvecklats, det vill säga hur banker har gått från att 

enbart använda analoga tjänster till att utveckla teknologiska tjänster så som appar. En 

teknologisk utveckling innebär en större spridning av bankers tjänster samt ökas 

tillgängligheten för konsumenten att nå banken. 

 

Traditionella banker 
Begreppet syftar till banker som jobbar till det traditionella tillvägagångssättet att de lånar in 

pengar till en låg ränta, lånar ut pengarna till en högre ränta och tjänar pengar på 

mellanskillnaden (Kenny, 2015). 

 



GDPR 
Allmänna dataskyddsförordningen. Denna förordning syftar till att bidra med ett starkare skydd 

för privatpersoner vid hantering av personuppgifter inom EU. Förordningen kommer träda i 

kraft 25 maj, 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL). (Datainspektionen, 2017) 

 

PSD2-direktivet   
Direktivet kommer innebära för banker att de måste öppna upp sin kunddatabas för 

tredjepartsaktörer. Detta innebär att banker inte längre har monopol på sina kunders 

kontoinformation och betaltjänster. Direktivet kommer börja gälla år 2018. (Hellström, n.d.) 
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1. Inledning 

I det inledande avsnittet presenteras den pågående tekniska utvecklingen, digitaliseringen och 

studiens problematisering, syfte, frågeställningar samt avgränsningar. 

 

1.1. Bakgrund 
Dagens samhälle är ett digitaliserat sådant. Ett sådant där människor från olika delar av världen 

kan kommunicera genom Internet via sociala medier eller olika forum. Ett samhälle där 

information finns tillgänglig året och dygnet runt genom sökmotorer som exempelvis Google 

och webbsidor som Wikipedia. Ett sådant där produktköp kan göras från soffan, vare sig det 

gäller kläder, böcker eller annat. Ett samhälle där räkningar kan betalas över Internet via 

betalningsleverantörer som Klarna eller banknättjänster som Swish. Ett sådant där fysisk 

interaktion med företag inte längre är en nödvändighet för konsumenter. 

 

I dagens Sverige görs över 80 procent av detaljhandelsköp med hjälp av digitala tjänster. 

Exempel på dessa är kredit- och debitkort, Swish samt PayPal. I och med denna utveckling är 

konsekvensen att kontanthantering i allt större grad minskar och att Sverige mer och mer 

förflyttar sig mot ett kontantlöst samhälle. (Ivarsson, 2016, 27 oktober). Detta rapporteras av 

olika källor (Ivarsson, 2016, 27 oktober; Berglund, 2016, 26 juni) vilka påstår att en 

digitalisering av tjänster och pengar i sig redan påbörjats och kommer att intensifieras under 

det nästkommande årtiondet. Ivarsson (2016, 27 oktober) påstår att år 2020 tros 

korttransaktioner och andra digitala medel utgöra ungefär 90 procent av alla köp i svensk handel 

och det meddelas vidare att om 15 år kan Sverige vara en kontantlös stat. Detta påstås 

möjliggöras genom allmänhetens ökade förtroende för betalappar och nättjänster, enligt en 

undersökning som presenterats av Insite Intelligence (Berglund, 2016, 26 juni). 

 

Under 1990-talets mitt presenterade svenska banker självbetjäning för kunder. Denna 

självbetjäning bestod bland annat av internetbanker. (Hosein, 2009) Det klargörs av Sandén 

(2006) att dessa teknologiska utvecklingar och innovationer medförde att kunden gavs 

möjligheten att utföra sina bankärenden hemifrån med större bekvämlighet samt effektivitet. 

Hosein (2009) förtydligar även att om banker väljer att placera sig till större del på internet kan 

detta leda till kostnadsreduceringar, exempelvis gällande minskade kontorskostnader. 
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Minskade materiella kostnader påstås ge bankerna möjlighet att fokusera på sina 

kärnkompetenser i större grad, vilket i sin tur kommer bidra till ökad konkurrenskraft och en 

potentiell följd av detta kan vara ett ökat attraherande av kunder (Hosein, 2009). 

 

Konkurrensen ökar inom banksektorn i och med behovet av förändringar som leder till 

effektivisering. Prioriteringen av långsiktiga relationer och värnandet om sina kunder blir 

alltmer aktuellt. (Roig, Garcia, Tena och Monzonis 2006) Customer relationship management, 

vilket kan översättas ungefärligt på svenska till hantering av kundrelation, är en affärsstrategi 

och metod för företag att bearbeta och samla in kundinformation via olika databaser. Denna 

metod förser olika aktörer inom just banksektorn med möjligheten att genomföra djupgående 

studier av kunder och utveckla en fördelaktigare kundinsikt. (Tapp, 2008) 

 

Wihlborg (2016) skriver att framtidens banker behöver arbeta med värdeskapande i nätverk 

tillsammans med kunder och möjligtvis andra aktörer inom banksektorn. Detta eftersom att 

banksektorn i större utsträckning förflyttar sig mot att bli ett sådant område med ett 

kollaborationsbaserat ekonomiskt synsätt. Kollaborationsbaserat på det sättet att kunden 

kommer förvänta sig att ha större inflytande över utformningen av bankernas tjänster. 

Utmaningen, som Wihlborg (2016) skriver, ligger alltså i hur inkluderande och bemötande en 

bank vill vara vid skapandet av tjänster, både gentemot kunder såväl som mot potentiella 

partnerföretag. Vidare rapporterar Wihlborg (2016) att de styrkor som traditionella banker har 

är att de erhåller en hög grad av tillit hos kunder, de har aggregerade finansiella tjänster samt 

redan utvecklade distributionsnät. Det som dock kan vara hämmande för banksektorn är att den 

måste förhålla sig till strikta regler, vilket har hämmat möjligheterna till innovativ 

affärsutveckling. På grund av detta är en viktig utmaning för banker i framtiden att prioritera 

kundbemötandet, både digitalt samt genom den fysiska kontakten. De måste prioritera sina 

kundkontakter och att binda kunden nära den egna verksamheten. (Wihlborg, 2016) 

 

1.2. Problemformulering 
Radikala förändringar har skett inom banksektorn i och med den digitala utvecklingen. I 

dagssituationen kan konsumenter exempelvis betala räkningar på mobilen via BankID. Detta 

har i stora drag betytt för banken att deras kostnader har minskat, enligt Angelakopoulos och 

Mihiotis (2011). De menar på att övergången till digitala kanaler ger banken en ökad lönsamhet, 

vilket också gör det möjligt att revidera deras kostnader. 
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Enligt Lorenz (2009) innebär den teknologiska utvecklingen att banksektorns finansiella 

tjänster går från den traditionella personliga kontakten till en mer internetbaserad kontakt. Detta 

innebär även att det fysiska avståndet mellan banken och privatpersoner ökar då en privatperson 

kan sköta den större delen av bankens tjänster själv på nätet, skriver Lorenz (2009). Detta är ett 

problem då det är viktigt att behålla den personliga kontakten för att skapa förtroende och 

lojalitet, rapporterar Micheal McCall och Clay Voorhees (2009). 

 

Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) skriver att denna förändring som banker genomgår kan 

delas upp i tre stycken kostnader för konsumenten; de indirekta kostnaderna, de direkta 

kostnaderna samt de psykiska kostnaderna. En indirekt kostnad kan exempelvis vara den tid 

konsumenten lägger för att förstå sig på systemet. En direkt kostnad kan vara kostnaden för ett 

kontokort. En psykisk kostnad kan exempelvis vara osäkerheten på om produkten som banken 

erbjuder är trygg eller ej. Detta kan eventuellt leda till problem hos banken om individen 

upplever dessa kostnader för dyra för att binda sig till. 

 

Samhällets utveckling har inneburit för de tre största bankerna i Sverige, det vill säga Nordea, 

SEB och Swedbank, att dessa på nio år har stängt ned cirka 250 bankkontor (Strömberg, 2016, 

29 februari). Anledningen till detta påstås vara den ökade användningen av digitala tjänster som 

bankerna erbjuder konsumenterna. Detta kombinerat med att konkurrensen ökat inom 

banksektorn innebär att bankerna måste kostnadseffektivisera sina tjänster för att bevara sin 

lönsamhet, enligt Angelakopoulos och Mihiotis (2011). Shi och Chen (2011) menar att för att 

minska risken kring ifall kunder byter företag måste denna kund se nyttan i att stanna. Detta 

görs genom att bygga upp bytesbarriärerna med förmåner, menar Shi, Chen och Ma (2011). 

 

Förtroende är den viktigaste faktorn när en konsument handlar på nätet. Detta då det måste 

skapa trygghet och hänga med i det senaste för att förtjäna konsumenternas förtroende. (Chang, 

Cheung och Tang, 2013) Om ett företag inte hänger med i den tekniska utvecklingen hamnar 

det efter på marknaden, enligt Singh (2011). Detta i sin tur kan leda till att företaget försvinner 

från marknaden. Detta innebär för banker att dem, för att hålla sig konkurrenskraftiga, ständigt 

måste förbättra sina egna tjänster för att möta kundens efterfrågan samt skapa en lojalitet. Då 

den personliga kontakten har varit en stor del inom banksektorn för att skapa lojalitet måste 

dem fortsätta förmedla liknande tjänster, fast digitalt. (Singh, 2011) Olsson och Pettersson 

(2012) resonerar kring olika åtgärder berörande lojalitet. En av de åtgärder de behandlar kretsar 
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kring hur ett mervärde krävs, något som särskiljer varumärket från konkurrenterna för att 

möjliggöra och bidra med en ökad lojalitet hos kunderna. 

 

Konkurrensen inom banksektorn spås intensifieras då innovativa uppstickare som Kivra 

lanserar produkter vilka kan stå upp mot och till och med vara bättre än bankernas inom deras 

nischade områden. Kivra fokuserar på digitala tjänster kring skickandet av officiell post samt 

för att digitalt underteckna olika dokument som exempelvis skattedeklarationer eller avtal. 

(Carlsson, 2016) Ytterligare innovativa efterföljare finns som fokuserar på att förse kunder med 

en större del av bankupplevelsen. Ett exempel där är appen och fintech-företaget Dreams som 

kan utmana storbankerna om kunder. Under hösten 2017 ska företaget förse sina kunder med 

sparkonton, bankkort och fonder. Företagets affärsidé är att göra sparande motiverande och 

engagerande. Användaren ska kunna sätta upp mål för sparande samt kunna installera 

notifikationer för att bli påmind om att avstå från onödiga köp. (Goldberg, 2016) 

 

Egzell–Larsson (2016) skriver att etablerade företag inom banksektorn, så som Klarna, redan 

lyckats hitta en ingång till kunderna mellan banken och just dessa kunder. Detta via 

affärsområden anknutna till betaltjänster och krediter. Vidare skriver Egzell–Larsson (2016) att 

storbankerna i Sverige har tre val; Dessa är antingen att kopiera ett koncept, köpa en uppstickare 

eller samarbeta med en av dessa uppstickare. Egzell–Larsson (2016) anser av vad som kan läsas 

i denna tidningsledare möjligtvis inte en framtid där storbankerna i Sverige har möjlighet att 

behålla sina nuvarande koncept och vara framgångsrika. 

 

Thulin (2016) rapporterar kring den digitala striden om kunder och deras pengar. Där 

presenteras Klarna återigen som en utmanare till storbankerna med deras 

betalningsinnovationer på Internet. Apple Pay och Android Pay spekuleras även kunna stå upp 

mot marknadstitanerna med sina lösningar för betalning via smartphones. Svenska iZettle 

presenterar även en egen kortläsare som möjliggör kortbetalningsmottagningar utan 

involvering från banker. (Thulin, 2016) 

 

Ett krig pågår mellan de traditionella bankerna och uppstickarna, enligt Thulin (2016). Detta 

påvisas via bankernas skapande av appen Swish som ett motdrag till digitaliseringsförsöken 

från uppstickare. I takt med den teknologiska utvecklingen har priserna reducerats och 

möjliggjort för fler aktörer att ta sig in på marknaden. 
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Enligt Chaffey och Smith (2013) kan företag skapa konkurrensfördelar genom användningen 

av e-CRM. Detta då företagen har möjlighet att nå ut till en större kundgrupp till ett lägre pris 

(Chaffey och Smith, 2013). Slutligen konstateras det att en tredjedel av dagens yngre 

generationer kan se sig själva utan traditionella bankkonton inom en femårsperiod. På grund av 

detta måste de traditionella bankerna anpassa sig till den nya verkligheten för att inte bli 

förlegade och föråldrade. (Thulin, 2016) 

 

Att skapa en lojal kund genom att ligga i framkant och hela tiden erbjuda det senaste på 

marknaden vad det gäller digitala tjänster påstås av denna studie vara viktiga kvalitéer för 

överlevnad inom bankindustrin. Därför kommer denna studie behandla ämnet samt hur en 

banks digitalisering påverkar kundrelationer samt förtroende och lojalitet. 

 

1.3. Syfte 

Studiens syfte är att skapa en ökad förståelse kring hur den teknologiska utvecklingen påverkar 

kundrelationerna, förtroendet och lojaliteten mellan bank och kund. Studien presenteras utifrån 

bankernas perspektiv angående hur dessa utnyttjar digitaliseringen av tjänster. 

 

1.4. Frågeställningar 

• Hur kan en bank förhålla sig till den ständiga teknologiska utvecklingen och digitaliseringen 

när det handlar om att skapa en framtida kundrelation? 

• Hur skapar banker förtroende och lojalitet med hjälp av den teknologiska utvecklingen? 

 

1.5. Avgränsning 

Studien avgränsar sig till fyra stycken banker samt en tredjepartsaktör inom låneförmedling för 

att få en överblickande bild av banksektorn. Studien behandlar endast den svenska banksektorn 

och utgår från ett bankperspektiv. Studien har även avgränsat sig till att undersöka bankers 

arbetssätt gällande relationsskapande, lojalitet och förtroende för att se hur banker skapar 

kundlojalitet. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensramen för studien. Dessa ligger till grund för 

studiens frågeställningar. 

 

2.1. Relation 

“The easiest kind of relationship is with ten thousand people, the hardest is with one.” 

(Joan Baez, (n.d.), citerad i Relationsmarknadsföring, 2004, s. 15) 

 

Relationen mellan företag och kunder har funnits sen en lång tid tillbaka. En affärsrelation 

mellan parterna byggs upp utifrån att de två intressenterna sammanfogas med förhoppningen 

hos de båda parterna är att uppleva nytta av den. Nyttan utifrån företagets perspektiv är 

beroende av kundens lojalitet och utifrån kundens perspektiv handlar det om att erhålla maximal 

nytta i utbytet med företaget och att i sin tur känna sig trogna. Om dessa nyttor upplevs 

ömsesidiga kommer detta medföra ökade intäkter hos företagen där också kundens lojalitet 

ökar. Från kundens vinkel uppstår anpassade fördelaktiga tjänster samt ekonomiska fördelar, 

men även en gynnsam progression av den sociala relationen. (Roig et. al, 2006) 

 

Sett till de kännetecken som innefattas i relationsinriktningen skriver Grönroos (2015) att 

tjänsteleverantören och kund bör sträva efter en långsiktig affärskontakt. Ett relationsinriktat 

perspektiv handlar om att se samverkan och syftet i att skapa värde för leverantören och kunden. 

Denna relation kräver att tjänsteleverantören erhåller kännedom om de dagliga processer hos 

kunden där målet för en relation blir att hitta ett gemensamt värdeskapande – en så kallad ”win-

win”-situation. Enligt Blomqvist et. al (2004) handlar det även om att inte stirra sig blind på 

den första transaktionen och förutse att relationen är knuten, utan att istället identifiera och 

analysera kunden där beslutet för dennes nästa beslut blir betydelsefullt. I och med detta fyller 

Blomqvist et. al (2004) på med att detta har en stor mening i företagets existens och att 

kundorientering krävs för att kunna konkurrera med den övriga marknaden. 

 

Relationsmarknadsföring beskriver Tore Strandvik på ett avmätt men förträffligt vis som lyder: 

”Relationsmarknadsföring innebär att medvetet arbeta för att etablera, utveckla och avveckla 

relationer med kunder så att ömsesidiga värden och konkurrenskraft skapas.” (Tore Strandvik, 

(n.d.), Blomqvist et. al, 2004, s. 27) 
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Blomqvist et. al (2004) förklarar relationsmarknadsföringen och dess definition genom att ett 

företag väljer rätt kunder för företaget, knyter dem närmare sig och därmed möjliggörs fokus 

på marknadsföring mot den då befintliga kunden. Detta bidrar till de bästa förutsättningarna att 

skapa ett värde däremellan. 

 

2.2. e-CRM 

Customer relationship management (CRM) är en marknadsföringsdisciplin som ska hantera 

kundrelationer och samtidigt bygga starkare band till individuella konsumenter, förklarar 

Kotler, Armstrong och Parment (2013). Enligt Kotler et. al (2013) ska CRM utföras med målet 

att samla in, sammanställa och bearbeta data om ett företags konsumenter. Detta för att förbättra 

den interna kundhanteringen samt bistå företag med möjligheter att skapa fördjupade relationer 

till den individuella konsumenten. Vidare påstår Kotler et. al (2013) att så kallade CRM-system 

kommer med möjligheter till effektivisering i hanteringen av konsumenter, då möjligheten till 

insamling av data om dem med hjälp av dessa system finns. Exempelvis kan information om 

köptransaktioner, besök på hemsidor och kontakter med säljare bidra till att ge en djupare 

förståelse för hur en konsumentgrupp fungerar. (Kotler et. al, 2013) 

 
Choudhury och Harrigan (2014) tillägger att en mängd aktörer på olika marknader valt att tolka 

CRM-initiativ som enbart teknologiska undertaganden. Vidare yrkar dessa istället på att teorin 

om CRM är en sådan där även marknadsföringssynvinkeln måste behandlas. Där fokus måste 

vara på att initiera en tvåvägskommunikation mellan konsument och företag. Detta påstås kunna 

åstadkommas genom exempelvis sociala medier och forum. (Choudhury och Harrigan, 2014) 

Barnes (2003) fortsätter i denna linje med att skriva att konsumentrelationer är emotionella 

sådana och inte enbart beteendestyrda utifrån vilken preferens en samlad konsumentgrupp har. 

Konsumentrelationer påstås styras av just konsumenterna och inte företagen i fråga. Ett 

produktköp behöver inte innebära att en konsument har ett emotionellt band till ett företag, 

vilket Barnes (2013) skriver kan vara ett antagande hos företag. 

 

Detta för teorin vidare mot e-CRM och vad detta innebär för alla inblandade aktörer. e-CRM 

lånar delar av den äldre CRM-teorin, men skillnaden mellan e- och vanlig CRM påstås vara 

den digitala aspekten på teorin. (Chaffey och Smith, 2013) Vidare skriver Chaffey och Smith 

(2013) att fördelarna med e-CRM är att denna kan nå ut till en större konsumentgrupp till ett 

lägre pris än vad är möjligt annars och att denna form av CRM har potentialen att leverera 
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billigare, snabbare och en mer flexibel CRM-kommunikation. e-CRM påstås vara billigare då 

mjukvara har möjligheten att reducera kostnader och förbättra dialogen med konsumenter och 

göra denna personlig, samtidigt som den kan automatiseras. Dessutom anses den vara snabbare, 

då företag har möjligheten att ta kontakt med konsumenter direkt när de exempelvis besöker 

deras hemsida eller slutför ett produktköp. De förklaras även vara mer flexibla då CRM-system 

kan uppdateras regelbundet för att bemöta nya produktbehov eller medier. (Chaffey och Smith, 

2013) Det som är viktigt att prioritera vid ett e-CRM-åtagande är att vara noggrann med att 

vårda sina konsumentrelationer. (Chaffey och Smith, 2013) 

 

Harrigan och Miles (2015) är inne på ett liknande spår, men presenterar även e-CRM som något 

som möjligtvis kan vara förlegat inom några år. Harrigan och Miles (2013) presenterar istället 

s-CRM, som står för social CRM. Dessa CRM-aktiviteter ska, enligt Harrigan och Miles (2015) 

fokusera på just sociala medier och prioritera tvåvägskommunikationen denna typ av aktivitet 

kan generera. Detta eftersom dessa medier har möjligheten att binda ihop marknadsförare med 

konsumenter och vice versa (Harrigan och Miles, 2015). Fortsättningsvis poängteras det att 

denna typ av företagskommunikationsinitiativ hjälper företag att från ett perspektiv nå ut till 

konsumenter personligen, men från ett annat perspektiv också kan bidra med datainsamling via 

individuella sociala mediekonton eller i forumsdiskussioner på nätet (Harrigan och Miles, 

2015). Slutligen argumenteras det att en implementering av CRM-teorier och metoder 

kombinerat med en social medienärvaro kan leda till dynamiska kapaciteter hos företag samt 

konkurrensfördelar gentemot andra aktörer på marknaden. (Harrigan och Miles, 2015) 

 

2.3. Förtroende  
Konceptet att bygga relationer med ett företags kunder har blivit viktigt inom marknadsföring. 

Att skapa en relation bygger på att båda parterna har ett ömsesidigt förtroende samt 

engagemang mellan kund och företag. (Ahlenius och Bynander, 2009) Ett skapande av 

förtroende handlar enligt Dahlén och Lange (2011) om att fördjupa och formalisera relationer 

med kunden och detta kräver både tid och tålamod från respektive part. Dahlén och Lange 

(2011) menar även på att om en relation ska uppstå bör det finnas ett gemensamt förtroende. 

Förtroende definieras enligt Ahlenius och Bynander (2009) av att en person ska kunna lita på 

en annan. Enligt Evans, Jamall, och Foxall (2012) är förtroende den viktigaste aspekten när det 

kommer till att skapa kundlojalitet och relationer. Framför allt gäller detta när företag erbjuder 

tjänster kopplade till försäkringsbolag eller banker och anledningen till detta är att dessa tjänster 
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kan upplevas av kunder som abstrakta och det påstås då behöva finnas en hög nivå av förtroende 

(Evans et. al, 2012). 

 

Enligt Chang et. al (2013) är förtroende den viktigaste faktorn när konsumenter handlar på 

nätet. Chang et. al (2013) menar på att risker inte går att eliminera vid näthandel och att det 

viktigaste för företag som gör affärer på nätet är att förtjäna konsumentens förtroende. 

McKnight och Chervany (2001) skriver att förtroende går att dela upp i fyra kategorier, 

benägenhet till förtroende, institutionsbaserat förtroende, intentioner till förtroende, samt tro på 

förtroende. Benägenhet till förtroende handlar primärt om det psykologiska förtroendet. Med 

detta menas hur en människas förtroende gentemot saker har formats i hens barndom. Det 

institutionsbaserade förtroendet grundar sig inom sociologin. Detta innebär att förtroende 

baseras på miljön och inte på hur en människa agerar från hens egna upplevelser. Den tredje 

kategorin intentioner till förtroende definieras som en tro om situationer och strukturer snarare 

än en intersubjektiv gemensam verklighet. Den fjärde kategorin handlar om hur människan ser 

på den beroende och subjektiva sannolikheten hos företag som agerar på nätet. McKnight och 

Chervany (2001) Suh och Han (2002) definierar förtroende som parternas tro på att 

förväntningarna kommer möta det som utlovats. Suh och Han (2002) beskriver även vad som 

kategoriserar förtroende med orden integritet, godhet samt kompetens. McKnight och Chervany 

(2001) lyfter även in ordet förutsägbarhet utöver dessa ord. 

 

Morgan och Hunt (1994) skriver att förtroende är det centrala begreppet i 

relationsmarknadsföring då det kan leda till följande resultat, vilka är: Parterna kommer jobba 

på att bevara relationen samt investeringar och samarbete kommer ske med utbytespartners. De 

kan även komma att motstå attraktiva kortsiktiga alternativ till förmån för de förväntade 

långsiktiga fördelarna med förtroendet. De kan också potentiellt se högriskalternativ med 

försiktighet på grund av tron att deras partner inte kommer att agera opportunistiskt. (Morgan 

och Hunt, 1994) 

2.3.1. Förtroendemodellen  

Mukherjee och Nath (2003) klargör hur banker skapar förtroende. Mukherjee och Nath (2003) 

har utifrån det tagit fram en modell (se: Figur 1) som tydliggör vad som är av vikt för 

konsumenter vid skapandet av förtroende gentemot banker och den illustrerar även hur en 

relation dem emellan kan se ut. Enligt Mukherjee och Nath (2003) betyder ett högt förtroende 

att relationen blir starkare mellan parterna. Det beskrivs vidare i modellen vikten av att ha ett 
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delat värde från företagets sida samt kommunikation, en positiv påverkan på förtroende och 

engagemang hos konsumenterna gentemot företaget. Modellen visar även på hur ett 

opportunistiskt beteende påverkar förtroendet på ett negativt sätt för konsumenten. (Mukherjee 

och Nath, 2003) 

 

 
Figur 1. Omarbetad förtroendemodell. (Mukherjee och Nath, 2003) 

 

Mukherjee och Nath (2003) visar i modellen tre kategorier. Den första är delade värderingar, 

vilket innebär att båda parter ser ett värde i relationen. Kommunikation samt opportunistiskt 

beteende kan leda till förtroende som i sin tur leder vidare till engagemang. (Mukherjee och 

Nath, 2003) Morgan och Hunt (1994) beskriver de delade värderingarna som i vilken 

utsträckning gemensamma parters föreställningar om vilka beteenden, mål och strategier är 

lämpliga eller olämpliga, viktiga eller oviktiga samt rätt eller fel. 

 

Enligt Anderson och Narus (1990) definieras kommunikation som det formella liksom 

informella utbyte av meningsfull och aktuell information. Enligt Ackerman, Cranor och Reagle 

(1999) definieras opportunistiskt beteende inom banker som tron att banken kommer uppfylla 

sina skyldigheter. 
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Modellen påstås vara användbar för denna studie då den visar vad banker anser vara de 

viktigaste aspekter eller grundstenarna från ett kundperspektiv vid skapandet av förtroende och 

engagemang. 

 

2.4. Lojalitet 
Det finns olika definitioner av lojalitet, enligt Olsson och Pettersson (2012), och två av dessa 

är den försäljningsfrämjande- och konsumentbeteendedefinitionen. Den försäljningsfrämjande 

definitionen presenterar lojalitet som något som påvisas av konsumenter genom upprepade köp 

av en produkt hos ett företag framför dess konkurrenters. Konsumentbeteendedefinitionen är 

däremot en mätning av lojalitet genom hur konsekvent en konsument investerar i produkter från 

samma varumärke inom en produktkategori. Vidare specificeras varumärkeslojalitet likt det 

som skapar en entusiasm hos konsumenter och en hängivenhet till ett varumärke, produkt eller 

tjänst. (Olsson och Pettersson, 2012) 

  

Det finns ett antal åtgärder ett företag kan använda sig av för att skapa, upprätthålla och 

underhålla kundlojalitet inom en produktkategori. Dessa är bland annat att bilda en förståelse 

av vad kunder vill ha och förväntar sig av produkten eller kategorin i stort som hanteras. Det 

ingår även att engagera sig i mätningar och hantering av kundtillfredsställelse, för att på så sätt 

skapa en förståelse av vad som skapar lojalitet hos konsumentgruppen i fråga. Ett mervärde i 

produktkategorin, alltså något som särskiljer varumärket från konkurrenterna, påstås även detta 

ha möjlighet att kunna bidra med en ökad lojalitet hos konsumenter. (Olsson och Pettersson, 

2012) 

 

2.5. Switching cost 
Ett enkelt antagande när det kommer till ekonomisk motivation är att människans beslut 

grundas på att den vill maximera sina egna behov, samt att deras beslut tas för att uppnå sina 

egna mål rationellt (Sharmir, 1990). ”Switching cost” påstås vara en stark variabel vilken 

beskriver ekonomisk motivation och Porter (1980) menar på att om en person byter från företag 

till företag kommer aldrig någon form av lojalitet att uppstå. 

 

Klemperer (1995) skriver att switching cost går att dela upp i tre stycken delar: 

transaktionskostnader, det vill säga kostnaden för kunden att byta företag. Inlärningskostnader, 

det vill säga den tid det tar för konsumenten att lära sig och förstå produkten. Artificiella- eller 
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avtalskostnader, det vill säga konstgjorda kostnader. (Klemperer, 1995) Burnham (2003) menar 

också på att det finns tre dimensioner. Den första är förfarande-omställningskostnader, det vill 

säga främst den tid och energiförbruk som det tar från kunden att byta. Den andra dimensionen 

är finansiella omställningskostnader det vill säga de mätbara ekonomiska förlusterna kunder 

kan lida av. Den tredje dimensionen är relations-omställningskostnader, vilka avser de 

psykologiska och känslomässiga förluster som konsumenten förlorar vid bytet av företag. 

(Burnham, 2003) 

 

Shi et. al (2011) menar på att switching cost är en barriär företag bygger upp för att “låsa in” 

kunderna i deras program. Genom att bygga upp dessa barriärer i form av förmåner eller 

byteskostnader resulterar det i att kunden måste se en nytta i att byta ut företaget mot ett annat 

vilket leder till lojalitet. Shi et. al (2011) skriver även att detta kan leda till en falsk lojalitet i 

och med att kunden möjligtvis endast är i programmet för att det kostar för mycket för dem att 

byta bank, och inte för dessa kunder är lojala. Det menas på att företag ska bygga upp dessa 

barriärer med emotionella värderingar istället för monetära då dem skapar lojalitet på en högre 

nivå. (Shi et. al, 2011) 

 

2.6. Analysmodell  

 
Figur 2. Egenkonstruerad analysmodell. 
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Analysmodellen syftar till att beskriva och tydliggöra hur studiens valda teorier och begrepp 

kommer att användas samt vad studien ämnar undersöka. Analysmodellen inleder med 

“Relationen mellan kund och bank” som grundas i teorin relation. Detta påvisar hur relationen 

ser ut idag mellan kund och bank med den teknologiska utvecklingen i åtanke, det vill säga 

balansen mellan den fysiska och digitala interaktionen. Studien avser att undersöka hur den 

teknologiska utvecklingens påverkan på kundrelationer leder till förtroende. Modellen visar då 

den byggsten som studien kommer analysera, vilken är “Hantering av relationen”. Denna 

byggsten kommer att analyseras via teorin e-CRM. Studien kommer sedan analysera påverkan 

av den tekniska utvecklingen och hur bankerna hanterar relationer för att skapa ett förtroende. 

Då förtroende är av stor vikt vid val av bank kommer begreppet att analysera hur banker 

konstruerar detta. Analysen kommer även diskutera vad banker anser vara de viktigaste 

aspekterna från ett kundperspektiv vid skapande av förtroende via teorin förtroendemodellen. 

Till sist kommer studien påvisa hur förtroende leder till lojalitet från kunden. Detta kommer att 

analyseras med teorierna switching cost samt lojalitet. 
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3. Metod 

I kommande avsnitt beskrivs vilken metod som användes vid genomförandet av studien samt 

vid datainsamlingen. Därefter beskrivs intervjuer och påvisandet av studiens intervjuguide och 

operationalisering. Till sist beskrivs studiens urval samt metod- och källkritik. 

 

3.1. Forskningsmetod 
Denna studie använder sig av en kvalitativ forskningsmetod. Denna metod utgår främst från 

insamlingen av ord i form av intervjuer än på kvantifiering (Bryman och Bell, 2015). Då 

studiens syfte är att skapa en förståelse om hur banker skapar lojalitet på nätet anser vi att en 

kvalitativ forskningsmetod är rätt tillvägagångssätt. En kvalitativ forskningsmetod skiljer sig 

från en kvantitativ forskningsmetod på följande sätt: istället för siffror används ord, istället för 

distans till respondenterna används närhet och istället för makrointryck skapas ett mikrointryck. 

(Bryman och Bell, 2015) 

 

Eftersom relationer och lojalitet påstås vara sociala konstruktioner anser vi att det bästa valet 

av metod är en kvalitativ forskningsmetod då den kommer ge en bredare inblick i ämnet, 

gentemot en kvantitativ forskningsmetod. Detta då en kvalitativ metod använder sig av empirin 

(verkligheten) för att verifiera eller falsifiera hypotesen. Arbetets utgångspunkt är att vara 

objektiv för att undvika förutfattade meningar och kommer att utgå från de intervjuades egna 

språk. (Seymour, 1992) 

 

3.2. Datainsamling 

Denna studie använde sig av ett deduktivt synsätt. Med detta menas det att teorin styrde 

processen för datainsamlingen och sedermera resultat av studien (Bryman och Bell, 2015). 

3.2.1. Primärdata 

Den primärdata som samlats in och behandlats grundar sig i intervjuer vi utfört med 

respondenter från Handelsbanken, Lendo, Nordea, SBAB samt SEB. Fyra av dessa intervjuer 

genomfördes via telefon och en via mejl. Detta beslut fattades utifrån möjligheten att 

kommunicera direkt med respondenterna samt att det inte fanns tid för respondenterna att 

stämma möte personligen. Det ansågs fördelaktigt att ha ett flertal intervjuer via telefon 

gentemot en så kallad mejlintervju, då kommunikationen är direkt. Bryman och Bell (2015) 



 15 

styrker detta val genom att påstå att intervjuer som sköts via mejl kan löpa risken att ta lång tid 

i jämförelse med en direkt intervju, personligen eller via någon form av direkt kommunikation. 

Detta eftersom denna form av intervju i kan handla om hur mycket tid respondenten kan 

undvara för att besvara frågorna. Bortfallsrisken anses även vara påtaglig, då respondenten på 

eget bevåg kan besluta att inte besvara en fråga av någon anledning. Exempelvis för att de helt 

enkelt inte har en vilja att besvara den eller för att de inte har förståelse för vad intervjufrågan 

vill presentera eller få svar på. (Bryman och Bell, 2015) Vid ett sådant tillfälle har vi alltså inte 

möjlighet att justera frågan för att utvinna ett svar, vilket kan vara problematiskt vid ett senare 

tillfälle vid analysen av empirin. 

 

Vid mejl- samt telefonintervjuer fortsätter Bryman och Bell (2015) med att klargöra att 

utsändaren inte har möjlighet att faktiskt se respondenten, vilket kan utgöra en risk för att den 

som besvarar frågorna faktiskt inte är den denna utger sig för att vara. Vi inser dock att detta 

också kan vara fallet med telefonintervjuer. Slutligen presenterar Bryman och Bell (2015) ett 

till hinder med mejl- och distansintervjuer. Detta är att sådant som tonfall samt kroppsspråk 

inte kan tas i beaktning, då dessa komponenter för samtalet helt försvinner i och med valet av 

medium. (Bryman och Bell, 2015) Trots dessa påstådda nackdelar med mejlintervjuer 

genomfördes en intervju via detta medium. Alla frågor till dessa genomförda intervjuer 

baserades på sekundärdata som presenterats i det tidigare avsnittet anknutet till den teoretiska 

referensramen. Dessa intervjufrågor har operationaliserats och presenteras i ett senare skede av 

metoden. 

 

Frågorna för att utvinna primärdata för studien utformades efter dess syfte samt de 

frågeställningar som vi hade för avsikt att besvara under densamma. Respondenterna arbetar på 

chefspositioner inom sina respektive företag. De specialiserar sig antingen inom digitala 

tjänster eller som marknadschefer. Valet att använda sig av kvalificerade tjänstemän gjordes 

för att skapa en bild av hur det faktiska arbetet ska skötas praktiskt i dagsläget. Detta val gjordes 

alltså för att möjliggöra en insyn i dagens digitala banktjänster över olika företag, med fokus 

på skapandet av starka kundrelationer. Bryman och Bell (2015) beskriver denna form av urval 

som ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval är ett sådant där en person tar kontakt med relevanta 

respondenter för den specifika studien. Detta stickprov av personer från allmänheten behöver 

inte vara representativt för en hel population och det skrivs att ett snöbollsurval kan vara 

lämpligt för en kvalitativ studie. (Bryman och Bell, 2015) På grund av dessa påstådda fördelar 

med ett snöbollsurval valdes det att prioritera denna inriktning. 



 16 

3.2.2 Sekundärdata 

Studiens sekundärdata är insamlad från bland annat kurslitteratur, vetenskapliga artiklar, 

dagstidningar, akademiska uppsatser, Internet-källor och annan litteratur som ansågs relevant 

för studien. Det medium som användes främst för att utvinna sekundärdata var Internet. 

Sökmotorer som Google Scholar och Discovery användes för att upptäcka vetenskapliga 

artiklar och teorier som kunde kopplas till uppsatsen och dess syfte samt besvara 

problemformuleringen och frågeställningarna kopplade till densamma. Dessa vetenskapliga 

artiklar bidrog även med att ge författarna tillgång till källor från tidigare arbeten, vilket gav 

understöd till författarnas kunskap inom det valda studiefältet. Exempel på kurslitteratur som 

användes är Konsumentbeteende av Evans, Jamal och Foxall (2012), Emarketing Excellence: 

Planning and Optimizing Your Digital Marketing av Chaffey och Smith (2013) samt Optimal 

marknadskommunikation av Dahlén och Lange (2011). 

Slutligen listas även en del av sökorden som användes genomgående under uppsatsens gång. 

Dessa var: ”digitalisering av banktjänster”, ”digitala kundrelationer”, ”kundrelationer online”, 

”förtroende för digitala tjänster” samt ”lojalitet för digitala tjänster”. 

 

3.3. Urval 
Vi har valt fyra traditionella storbanker och en tredjepartsaktör; SBAB, Handelsbanken, SEB 

och Nordea samt en extern låneförmedlare i Lendo. Valet av de fyra bankerna som innefattas i 

studien gjordes för att få en inblick i hur banker arbetar med relationer, lojalitet och förtroende, 

med hänsyn till den ständiga teknologiska utvecklingen och för att kunna utföra tydliga 

jämförelser. Då vi valt att även intervjua en låneförmedlare bidrar detta med ytterligare ett 

perspektiv och värdefull data inför diskussionsdelen. Detta då Lendo fokuserar på en specifik 

del av bankernas tjänster. Vi har valt respondenter som är högre uppsatta inom deras koncerner 

och som har en roll som blir relevant utifrån vad vår studie ämnar undersöka. Detta för att nå 

en bredare och mer övergripande syn utifrån bankernas perspektiv. 
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3.4. Intervju 

I en kvalitativ undersökning är det vanligt att upprätta datainsamling av primärdata med hjälp 

av intervjuer som metodval. Det finns skillnader på hur intervjuer är utformade och det gäller 

att välja rätt beroende på studiens riktning och val. Intervjuerna kan vara strukturerade, vilket 

betyder att intervjun är förutbestämd med frågor. Alltså likt ett manus där det följs rakt igenom 

utan någon plats för följdfrågor och utrymme för respondenten att lyfta andra aspekter. 

Motsatsen till detta är en ostrukturerad intervju. Dessa intervjuer innebär istället att frågorna 

delas in mer i områden och formas i bredare snarare än detaljerade mindre frågor. Valet av en 

ostrukturerad intervju leder till ett mer naturligt och öppet samtal mellan respondenten och 

intervjuaren. Det leder också till ett svängrum för respondent att utveckla och associera fritt, 

utan att känna sig ledd i en strikt riktning. Mellan den strukturerade och ostrukturerade intervjun 

kan en så kallad semistrukturerad intervju byggas upp.  (Bryman och Bell, 2015) 

 

3.4.1. Semistrukturerad intervju 

Vi bestämde oss för att välja just den semistrukturerade varianten då det ansågs att den skulle 

vara mest lämplig för den typ av studie som skulle utföras. Med detta val gavs möjligheten att 

utforma intervjun på ett strukturerat vis i botten, men där vi inte låser oss vid en uppbyggnad 

där det är omöjligt att modifiera. 

 

En semistrukturerad intervju innefattar förutbestämda teman som baseras på teorierna, där 

dessa mynnar ut i frågor av semistruktur. Dessa teman ligger sedan till grund för diskussionen 

och samtalet med respondenten. (Bryman och Bell, 2015) Christensen, Engdahl, Grääs och 

Haglund (2010) ser på den semistrukturerade intervjun som en informell så kallad djupintervju 

som används när det handlar om att djupdyka och studera ett särskilt ämne. För att kunna göra 

denna djupdykning krävs det att respondenten håller sig ledd i den strikta riktningen, till 

skillnad från den ostrukturerade intervjumetoden. För att förebygga chansen att detta skulle ske 

är det lämpligt att upprätta en intervjuguide. (Christensen et. al, 2010) Enligt Bryman och Bell 

(2015) bidrar denna guide med en överskådlighet av de uppsatta teman som gjorts samt de 

frågor som finns. I och med att studien syftar till att ge en ökad förståelse inom studiens ämne 

så blev semistruktur på intervjun ett givet val. 
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3.4.2. Intervjuguide 

En intervjuguide har upprättats då det enligt Bryman och Bell (2015) är lämpligt att göra vid 

valet av en semistrukturerad intervju, vilket nämns ovan. Denna har formats utifrån studiens 

ämne i helhet för att sedan skapa relevanta ämnen därifrån, som till sist mynnar ut i värdefulla 

frågor. De teman som tagits fram utifrån den teori och ämne som studien behandlar är: 

Relationen och relationsmarknadsföringen, förtroendet och lojaliteten, e-CRM samt framtiden. 

Generella frågor har ställts för att ta del av relevant överskådlig data. Exempel på dessa är om 

respondenten vill vara anonym samt dess roll i företaget. 

3.4.3. Operationalisering 

Här nedan följer de teman och intervjufrågor som tagits fram samt de teoribegrepp som är 

kopplade till frågorna: 

 

Relationen och relationsmarknadsföringen 

• Hur ser en relation ut idag mellan er som bank och kund? 

Denna fråga ställdes för att ge en ökad förståelse i det stora hela hur relationen ser ut mellan 

bankerna och kunderna hos alla våra respondenter, vilket stadie vi än pratar om. Denna fråga 

kopplas till teorin relation. 

           

• Hur arbetar ni för att välja rätt kunder och för att binda en lång och stabil relation? 

Genom att ställa denna fråga kommer det ges svar på om hur bankerna ser till 

relationsmarknadsföringen och på en hållbar relation. Denna fråga kopplas till teorin relation. 

 

• Hur har relationsmarknadsföringen och relationen överlag mellan kund och bank 

påverkats av den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen? 

Denna fråga ställdes för att få svar på hur bankerna arbetar med den ständiga utvecklingen och 

digitaliseringen som pågår, vad det gäller relations- samt konsumenthantering och vilka 

strategier de använder sig av. Frågan kopplas till teorin customer relationship management. 

Förtroendet och lojaliteten 

• Hur jobbar ni för att bygga upp en ”switching cost” gentemot kunderna med hjälp av den 

teknologiska utvecklingen? 

Denna fråga ställs för att få svar på hur företaget jobbar med att behålla kunder inom banken. 

Frågan tar även upp hur banken jobbar med att få lojala kunder. De teorier som kopplas till den 

här frågan är switching cost, lojalitet samt förtroende. 
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• Eftersom banker speciellt bygger lojalitet på förtroende hos kunden, hur skapar ni 

förtroende? 

Även denna fråga ställs för att ta reda på hur företaget jobbar med att behålla kunder inom 

banken. Frågan tar även upp hur banken jobbar med att få lojala kunder. De teorier som kopplas 

till frågan är lojalitet samt förtroende. 

 

• Kundnärhet har minskat i och med att det digitala har utvecklats, hur jobbar ni för att 

bibehålla och skapa relationer utan denna “närhet”? 

Denna fråga ställs för att ta reda på hur företaget jobbar med relationer och hur dem skapar 

lojalitet på nätet med hjälp av den teknologiska utvecklingen. De teorier som kopplas till frågan 

är relation och lojalitet. 

 

• Relationer bygger på ett utbyte av interaktioner, hur gör ni som internetbank för att skapa 

lojalitet och bygga ett förtroende med kunden? 

Denna fråga ställs för att ta reda på hur företaget jobbar med relationer och hur dem skapar 

lojalitet på nätet med hjälp av den teknologiska utvecklingen. Observera att denna fråga endast 

ställdes till företagen aktiva enbart på internet, Lendo och SBAB. De teorier som kopplas till 

frågan är relationsmarknadsföring och lojalitet. 

 

• Vad anser ni vara det viktigaste aspekten från ett kundperspektiv vid skapandet av 

förtroende och commitment? 

Denna fråga ställs för att få svar på vad som företaget anser vara den största faktorn från kunden 

vid skapandet av lojalitet och commitment. Den teori som kopplas till denna fråga är 

förtroendemodellen. 
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• Hur arbetar banken med att få konkurrensfördelar gentemot andra banker med 

utvecklingen av teknologiska tjänster? 

Denna fråga ställs för att få reda på hur företaget jobbar för att differentiera sig gentemot sina 

konkurrenter för att skapa nya kunder. Den teori som kopplas till denna fråga är switching cost. 

 

e-CRM 

• Använder ni er av några digitala hanteringssystem, exempelvis e-CRM, för att hantera 

relationerna mellan kund och företag? 

Denna fråga ställdes för att få svar på om företaget använder sig av en databas för att samla in 

information och skapa personliga erbjudanden till kunden. Den teori som kopplas till denna fråga är e-

CRM. 

 

• Använder ni er av sociala medier för att skapa tvåvägskommunikation med era kunder? 

Denna fråga ställs för att få svar på om företaget jobbar med en tvåvägskommunikation via 

sociala medier eller dylikt. Den teori som kopplas till denna fråga är e-CRM. 

 

• Gör ni något för att skapa en personlig individuell kommunikation med konsumenter, 

utifrån ett e-CRM-perspektiv? 

Denna fråga ställs för att få svar på hur företaget jobbar med att skapa personliga erbjudande 

med hjälp av en kunddatabas. den teori som kopplas till denna fråga är e-CRM. 

 

Framtiden 

• Hur tror ni framtiden kommer se ut inom banksektorn gällande tekniska relationer? 

Ställdes för att få svar på hur respondenterna ställer sig till hur framtiden kommer se ut för 

företaget med den digitala utvecklingen i beaktning. Det finns ingen direkt koppling till 

teorierna. Frågan ställdes för att urskilja faktorer som respondenterna menar kan forma 

framtiden inom banksektorn. 
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3.4.4 Respondenttabell 

 
Figur 3. Egenarbetad respondenttabell. 

 

3.5. Metodkritik 

Kritik till att använda en kvalitativ forskningsmetod är att den inte täcker delar som en 

kvantitativ forskning gör. En sådan sak är att en kvalitativ forskning kan bli subjektiv eller 

impressionistisk. Detta innebär enligt Bryman och Bell (2015) att resultatet i för stor 

utsträckning bygger på forskarnas osystematiska uppfattning angående vad som är 

betydelsefullt och viktigt samt forskarnas personliga uppfattning. 

 

Ytterligare en kritik mot kvalitativ forskning är att den oftast är svår att replikera, det vill säga 

att kunna göra flera experiment och få samma resultat. Detta då en kvalitativ forskning är oftast 

ostrukturerad och beroende på forskarnas uppfattning kring ämnet. Faktorer som också kan 

påverka resultatet är forskarnas kön, ålder samt personlighet. (Bryman och Bell, 2015) 

 

Något som är studiens svaghet, men även styrka enligt oss, är att den empiri som är insamlad 

bygger på respondenternas åsikter. Detta kan innebära, enligt oss, att om valet av personer som 

intervjuats sett annorlunda ut hade eventuellt även resultatet sett annorlunda ut. Så dessa åsikter 

behöver inte ge en generell blick över fallet, men kan även göra det. 
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3.6. Trovärdighet 
Denna studie har genomförts på ett kvalitativt tillvägagångssätt och baserats på fem olika 

intervjuer, varav fyra av dessa varit med banker. Då endast studien har en respondent från 

företagen kan detta bidra till att studien ej kan generaliseras, enligt Denscombe (2016). Detta 

då det krävs ett flertal respondenter för att argumentera att resultatet kommer se likadant ut vad 

det gäller anställda längre ned i hierarkin, samt hur verksamheten fungerar i praktiken. Studien 

får endast en överblickande syn av företagens idealbild vad det gäller digitalisering. 

 

Enligt Bryman och Bell (2015) kategoriseras trovärdighet i en kvalitativ studie i fyra 

delkriterier. Kriterierna är följande; tillförlitlighet som motsvarar den interna validiteten, 

överförbarhet som motsvarar extern validitet, pålitlighet som kan jämföras med reliabilitet samt 

konfirmering som motsvarar objektivitet (Bryman och Bell, 2015).  

 

Då valet av personer har fallit på högre chefer inom respektive företag får studien i en större 

grad en överblickande syn på hur företag vill styras. Detta kommer även ge studien en förståelse 

angående vilka mål med digitaliseringen respektive företag har. Då respondenterna är chefer 

inom området studien behandlar kommer även det bidra till en större trovärdighet. 

 

En faktor som kan minska trovärdigheten i denna studie är att dem vi valt som respondenter 

inte har samma befattning inom respektive företag. Dock har samma frågor använts till 

respektive företag för att skapa en objektivitet i studien för att bidra till en större trovärdighet. 

Studien har i den mån det gått även varit objektiva vid intervjutillfällena för att inte påverka 

respondenternas åsikter. 
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4. Empiri 

I detta avsnitt ska studiens empiri och primärdata från de semistrukturerade intervjuerna 

presenteras. 

4.1. SBAB 
En intervju med SBAB genomfördes den 2 maj, 2017. Den genomfördes via telefon med 

respondent Magnus Classon. Respondent Magnus Classon arbetar som kundutvecklings- och 

CRM-chef på SBAB. 
 

4.1.1. Relation och relationsmarknadsföring 

SBAB:s relation med kunder handlar om att se efter och följa boenderesan. Magnus Classon 

(personlig kommunikation, 2 maj, 2017) berättar att SBAB övergick från ett tidigare koncept 

och nischade sig till denna inriktning för cirka två år sedan. Företaget övergick från att vara en 

fulländad bank till att istället lägga fokus på allt relaterat till boendekonomi, där bolån är 

grunden. 

 

När det kommer till att välja rätt kunder anser Classon (personlig kommunikation, 2 maj, 2017) 

att förmågan att "komma upp rätt" är en central del. Respondenten förtydligar och berättar att 

det handlar om att banken ska ha en definierad målgrupp, oavsett medieval, som tros uppskatta 

de tjänster SBAB erbjuder. Därefter struktureras och formas marknadsföringsinitiativen hos 

företaget för att nå ut till dessa målgrupper. Respondenten anser vidare att en av de viktigaste 

aspekterna är att upptäcka så kallade "pain points" eller “hurt points” hos kunden. Denne 

presenterar också att dessa uttryck kan förklaras som problem kunden har vilka är irriterande 

och skaver. Antingen vet kunden inte om dessa problem själv än eller så är det densamma som 

kommer med problemet till banken. Detta problem resulterar då i arbete för banken och uppdrag 

att förvalta, vilket kan bidra med ett skapande av en relationsgrund mellan bank och kund, enligt 

den svarande. En relation byggs också utifrån ett logiskt perspektiv, enligt den respondenten. 

Här handlar det om att en person som kund har ett behov av någonting och vill ha detta behov 

uppfyllt. Vid ett sådant tillfälle ska SBAB finnas där för att lösa detta behov med enkelhet och 

på detta sätt bygga en relation. (Classon, personlig kommunikation, 2 maj, 2017) 
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När frågor ställdes mer kring hur den pågående teknologiska utvecklingen och digitaliseringen 

påverkar valet av kunder, relationsbyggandet och marknadsföringen var respondenten tydlig 

och kort med att denna utveckling är av stor fördel för SBAB och att den skapar potential. 

Vidare berättas det att digitaliseringen bidrar med enorma möjligheter vad det gäller 

partnerskap, uppkopplingar, mervärden och leverans. Den enda nackdelen kring den pågående 

digitalisering är at den personliga relationen med interaktioner minskar, enligt Classon. 

(personlig kommunikation, 2 maj, 2017) 

 

Classon (personlig kommunikation, 2 maj, 2017) resonerar kring balansen mellan det 

opersonliga anknutet till det digitala och den kritiska relationspunkten där det finns ett större 

behov av personlighet. Resonemanget utvidgas och en slutsats dras att det inte är enkelt att 

utveckla och skapa en digital helhetstjänst där en kund kan gå hela vägen själv samt följa och 

välja alla steg själva för att låna en specifik pengasumma. Detta samtidigt som kunden ska 

känna maximal trygghet vid ett sådant initiativ. Hela resonemanget konkluderar med insikten 

från respondent Classon (personlig kommunikation, 2 maj, 2017) att alla kunder för tillfället 

inte är mogna för ett sådant ansvar. Summerande förklarar respondenten att det handlar att lägga 

fokus på det digitala byggandet av tjänster. Detta i samma stund som företaget måste finnas 

tillgängliga där det upplevs finnas en kritisk relationspunkt, som Classon kallar det, och där 

kliva in med ett personligt bemötande. (personlig kommunikation, 2 maj, 2017) 

 

4.1.2. Förtroendet och lojaliteten 

Classon (personlig kommunikation, 2 maj, 2017) kommenterar kring hur SBAB arbetar med 

att bibehålla och skapa kundrelationer utan en klassisk kundnärhet, det vill säga utan 

användandet av fysiska kontor. Respondenten svarar att det är omöjligt att ”vinna slaget om 

kunderna” genom en app eller liknande. Detta på grund av att kunderna, i respondentens 

mening, inte gör alltför mycket väl inne på appen. För att skapa förtroende och lojalitet säger 

Classon att SBAB som bank fokuserar på att göra det simpelt för kunder att interagera med 

företaget samt att denna interaktion ska vara snabb. Företaget ska kännas tryggt för dessa 

kunder samtidigt som enkelheten ska vara i fokus. För att skapa ett förtroende menar 

respondenten att företaget måste finna där det uppstår ”hurt points”, det vill säga där skon 

klämmer, för att återkoppla. Som kund i en bank finns kritiska relationspunkter under 

kundresan, enligt den svarande, och det är då företaget ska finnas där och leverera en stark och 

konkurrenskraftig tjänst. 
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Med detta vill SBAB förebygga och se framtida problem som kan skapas i förhållandet mellan 

företaget och kunder. Företaget vill göra detta för att skapa ett förtroende gentemot kunder och 

på detta vis skapa en långvarig relation mellan parterna. Ytterligare svarar respondenten att 

företaget måste vara närvarande när kunder behöver dem och när behovet av problemlösning 

finns. Denna respons ska vara ögonblicklig och direkt. Detta påstås skapa förtroende, enligt den 

svarande. Spendering av resurser på en app anses oväsentligt om företaget inte finns tillgängligt 

och där för kunder när det behövs. Dessa tillfällen anses vara de då som definierar SBAB. Om 

det inte lever upp till förväntningarna är företaget ”kört”, för att uttrycka bokstavligt vad 

respondent Classon replikerade angående framtiden. (personlig kommunikation, 2 maj, 2017) 

 
Vidare besvaras SBAB:s tillvägagångssätt och hur företaget arbetar med att skapa lojalitet och 

förtroende, samt huruvida det är problematiskt för organisationen att endast existera på ett icke-

fysiskt sätt vad det gäller kundinteraktion. Classon (personlig kommunikation, 2 maj, 2017) 

anser att detta är en fördel gentemot SBAB:s kunder att företaget är icke-fysiskt. Detta då det 

format jämlika villkor för alla, i enlighet med en tariff vilken sätter räntan. Detta anser 

respondenten höja förtroendet för företaget, då det som tidigare nämnt inte särskiljer dess 

kunder från varandra. Detta skapar en trygghet, enligt den svarande, då det inte existerar 

prisjusteringar beroende på vem som ska underteckna ett lån. Alltså påstås detta leda till 

förtroende samt lojalitet från allmänheten gentemot företaget. 

 

Respondenten styr återigen in på att det är viktigt för företaget att finnas där när det uppstår 

”hurt points” och att det är lättare att finnas där i en större skala om företaget hela tiden är 

tillgängligt på nätet eller via telefon. Detta skapar lojala kunder, enligt den svarande, då kunder 

kontinuerligt får den hjälp de vill ha med snabb- och smidighet. Vidare påstår den svarande att 

en kund i behov av att boka en mötestid med sin tilldelade bankman varje gång något inträffar 

kommer den kunden i fråga till slut tröttna. Till exempel om den ska ta ett bolån och vid varje 

tillfälle måste boka ett möte med banken. Classon (personlig kommunikation, 2 maj, 2017) 

påstår att vid skapandet av lojala kundrelationer måste företaget alltid finnas där när kunden 

behöver det. 
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Avslutningsvis inom denna kategori besvaras vad den viktigaste aspekten från ett 

kundperspektiv är vid skapande av förtroende och lojalitet, enligt SBAB:s tycke. Classon 

(personlig kommunikation, 2 maj, 2017) lyfter fram tre begrepp; enkelhet, transparens och 

trygghet. För det första ska det vara enkelt att använda bankens tjänster och det ska vara enkelt 

att kontakta banken. För det andra ska banken vara transparent i den benämning att den ska 

förstå vad kunder vill ha av dem. För det tredje och sista ska banken kännas trygg och säker. 

Detta är dock inget problem med svenska banker, anser respondenten, då den svenska 

befolkningen anses veta att myndigheter håller koll på bankerna och förhindrar dem från att gå 

i konkurs. 

 

4.1.3. e-CRM 

Vad det gäller SBAB:s användande av digitala hanteringssystem för att hantera relationen 

mellan kund och bank svarade Classon (personlig kommunikation, 2 maj, 2017) att företaget 

bland annat presenterat ett nytt interaktivt system för att behandla kunddata och –aktivitet i 

realtid, hellre än som en respons till en analys av diverse CRM-system. Detta system går under 

namnet Marketing Automation System och respondenten förklarar vidare att detta ska agera 

som ett så kallat ”triggerhetsbaserat” program för att hjälpa SBAB med att skräddarsy 

erbjudanden till enskilda och individuella kunder. På det sättet kan SBAB till exempel, enligt 

den svarande, presentera en kund med relevant information för just den kunden. Detta påstås 

vara uppnåbart genom insamling av så kallade ”cookies”, vilka avläser information om internet-

aktivitet för just den användaren. Dessa tas sedan tas detta vidare genom så kallade ”push”-

funktioner vilka notifierar användaren i realtid om någon specifik sida eller flik på SBAB:s 

hemsida de nyligen besökt. Till exempel angående frågor om bolån eller dylikt. (Classon, 

personlig kommunikation, 2 maj, 2017) 

 

Classon (personlig kommunikation, 2 maj, 2017) fortsätter med att förtydliga att så kallade 

”pain points” måste hittas och upptäckas av företaget för att på så sätt vara relevanta för kunden. 

Att förse dem med en tjänst som är viktig och relevant för dem i nuläget. Den svarande tillägger 

att så kallade AI-plattformar ska implementeras hos SBAB. AI står för artificiell intelligens och 

är från detta ståndpunkt ett system eller program som är självlärande och anpassningsbart 

beroende på den data som bearbetas. Det är den vägen som CRM-system kommer att styras 

mot för SBAB i framtiden, enligt Classon. (personlig kommunikation, 2 maj, 2017) 
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Relaterat till sociala medier och huruvida SBAB Bank använder sig av dessa olika plattformar 

för att skapa tvåvägskommunikation med kunder svarade Classon (personlig kommunikation, 

2 maj, 2017) att denna fråga var enkel på ett sätt. Detta då SBAB tillhör en industri som inte 

har möjlighet att kommunicera öppet med kunder på något forum. Detta kallas för 

banksekretess, och gör det omöjligt för en bank eller bankanställd att öppet nå ut till en kund 

via ett forum eller plattform annat än en sådan där kunden individuellt på något sätt verifierar 

att det faktiskt är den som banken kommunicerar med. Respondenten fortsätter med att säga att 

banker som SBAB får skicka notiser eller brev till kunder och att dessa i sin tur får besluta sig 

för hur eller om de vill interagera med banken. Detta gäller allt som har att göra med möten, 

vare sig de är digitala eller analoga och detta beror som sagt på att företag inom SBAB:s industri 

ska efterfölja specifika regler vad det gäller banksekretess och kommunikation. (Classon, 

personlig kommunikation, 2 maj, 2017) 

 

4.1.4. Framtiden  

Angående framtiden och var respondenten ponerade att banksektorn möjligen kan komma att 

förflytta sig vad det gäller den teknologiska utvecklingen och relationen poängterade Classon 

(personlig kommunikation, 2 maj, 2017) att det, enligt honom, skulle göras en uppdelning från 

två perspektiv angående framtiden; Dessa är verktyg och produkt. Den svarande kommenterade 

vidare att tjänsterna till stor del, förmodligen, kommer att vara desamma, men att verktyg för 

att få tillgång till dessa tjänster kommer att förändras. Att enkelheten i en tjänst genom olika 

verktyg kommer att vara en prioritet och nödvändighet i framtiden. Att notifikationer, 

integrerade tjänster och en personlig anknytning mellan företag och kund kommer att vara av 

vikt inom banksektorn. 
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4.2. Handelsbanken AB 
En intervju med Handelsbanken AB genomfördes den 5 maj 2017. Den genomfördes via telefon 

med respondent Danielle Burström. Respondent Danielle Burström arbetar som chef över det 

digitala kundmötet i Sverige på Handelsbanken AB. 

 

4.2.1. Relation och relationsmarknadsföring 

Relationen mellan kunder och Handelsbanken har förändrats, berättar Danielle Burström 

(personlig kommunikation, 5 maj, 2017). De fysiska banker som finns och den personliga 

interaktionen med kunder är något Handelsbanken strävar efter att ha kvar och använda som en 

slags konkurrenskraft, trots den pågående utvecklingen inom teknologin och digitaliseringen. 

Respondenten fortsätter med att resonera kring att detta inte får ske på bekostnad av den 

företagets digitala relationer. Detta påstående förstärks av den svarande genom att denne 

berättar om de påstådda höga besökssiffrorna på Handelsbankens digitala tjänster samt att dessa 

täcker upp behoven kunder har i vardagsekonomin. Respondenten fortsätter med att anse att 

behovet alltid kommer att finnas då kunden vid vissa tillfällen vill kommunicera öga mot öga 

på det lokala fysiska bankkontoret. (Burström, personlig kommunikation, 5 maj, 2017) 

 

Respondenten anser fortsatt att en god och stabil relation med kunder handlar om nöjdhet. Desto 

fler tjänster kunden har hos Handelsbanken och desto mer av deras ekonomi de placerar inom 

banken kommer att bidra till en högre kundnöjdhet, vilket leder till en godare relation, enligt 

Burström. (personlig kommunikation, 5 maj, 2017) Denne menar också på att om kunden 

samlar sina affärer hos Handelsbanken kommer ett mervärde att synas utifrån kundens 

perspektiv. Detta i och med att företaget finns tillgängligt, oavsett om det är genom mejl, 

telefon, digitala mötesplatser eller via fysisk kontakt, vilket gynnar relationen. (Burström, 

personlig kommunikation, 5 maj, 2017) 

 
Angående den teknologiska utvecklingen och hur Handelsbanken tar hjälp i relationsbyggandet 

svarar Burström (personlig kommunikation, 5 maj, 2017) att det är främst via digitala tjänster, 

så som olika appar för internetbanken för privat- och företagskunder som detta implementeras. 

Den svarande fortsätter och menar att målen ännu inte är nådda för Handelsbanken och att det 

fortfarande finns förbättringsmöjligheter vad det gäller det digitala. Att utveckla och förbättra 

nuvarande system för att kunna hantera och lagra kunddata är något respondenten betonar är av 

vikt för att förbättra kundupplevelsen. (Burström, personlig kommunikation, 5 maj, 2017) 
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4.2.2. Förtroendet och lojaliteten 

Agående hur Handelsbanken jobbar med de digitala kanalerna för att bygga lojalitet svarar 

Burström (personlig kommunikation, 5 maj, 2017) att eftersom Handelsbanken funnits så pass 

länge behöver företaget inte starta från början med att skapa en lojalitet samt förtroende. Det 

banken behöver göra är att konvertera de analoga tjänster den erbjuder och göra dessa digitala. 

Det som Handelsbanken gör är att prioritera vad som är mest effektivt att digitalisera, det vill 

säga vad som skapar enkelhet i processen för kunden. Detta då dem vill nischa oss som den 

bank som har kvar sina lokala kontor för att få lojalitet och förtroende via interaktion. Det 

Handelsbanken vill skapa med hjälp av digitaliseringen av tjänster är att skapa enkla och bra 

flöden i deras system. Banker fungerar överlag som en basvara för kunder, enligt respondenten, 

vilket betyder att de ska upplevas smidiga och lättanvända. Även fast trenden kan påstås 

förflyttas mot en digitalisering av tjänster vad det gäller banksektorn vill Handelsbanken 

behålla det lokala för att bygga ett förtroende hos kunder, då detta skapar en lokal närhet. 

(Burström, (personlig kommunikation, 5 maj, 2017) 

 

Handelsbanken anser att de digitala tjänsterna ständigt behövas utvecklas för att företaget ska 

hänga med på marknaden (Burström, (personlig kommunikation, 5 maj, 2017). Dock anser inte 

den svarande att det är ett problem att andra banker skapar fördelar på nätet vid exempelvis 

lanseringar av nya tjänst. Detta då de ledande bankerna, enligt respondenten, har vad som krävs 

för att kvickt ta efter. Det svårt att skapa nya kunder på detta sätt, enligt respondenten, då det 

är ett dött lopp alla springer i, enligt denne. (Burström, (personlig kommunikation, 5 maj, 2017) 

 
Rörande hur företaget jobbar med att skapa lojalitet och förtroende svarar respondent Burström 

(personlig kommunikation, 5 maj, 2017) att en nöjd kund är en lojal kund. På grund av detta 

arbetar Handelsbanken för att skapa nöjda kunder. Det dem gör konkret, enligt den svarande, 

är att finnas där för kunder och hela tiden ha kontakt och återkoppling med kunderna via 

exempelvis kundträffar. Något som respondenten anser väldigt viktigt för att skapa lojalitet och 

förtroende är att bankens varumärke utstrålar stabilitet och att det är kunderna har fullförståelse 

för varför just de är kunder hos Handelsbanken. (Burström, personlig kommunikation, 5 maj, 

2017) 
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Avslutningsvis kring detta tema svarar Handelsbanken om vad de viktigaste aspekterna är, 

enligt respondents tycke, från ett kundperspektiv vad det gäller skapandet av förtroende och 

lojalitet. Respondenten svarar att det är individuellt och beroende på kund, men samtidigt att 

det är viktigt att banken är trygg och stabil. Till exempel ska banken klara av industrikrascher. 

Varumärke och image anses vara två avgörande aspekter vid valet av bank. (Burström, 

(personlig kommunikation, 5 maj, 2017) 

 

4.2.3. e-CRM  

Angående digitala hanteringssystem och hanteringen av relationen mellan bank och kund 

svarade Burström (personlig kommunikation, 5 maj, 2017) att företaget använder sig av appar 

och internetbanken, men att mycket av datainsamlingen sker analogt. Att den behandlas av 

enskilda handläggare hos Handelsbanken med hjälp av tvåvägskommunikation och möten 

mellan företag och kund. Angående e-CRM svarade Burström (personlig kommunikation, 5 

maj, 2017) att det finns svårigheter i behandlingen av data, då olika regelverk angående 

datainsamling och hanteringen av kunddata existerar. Dessa måste tas i beaktning av banker, 

till skillnad möjligtvis från andra företag inom andra industrier. Vidare presenterade 

respondenten andra säkerhetsproblem för implementeringen av e-CRM-system, så som 

exempelvis opålitligheten i molntjänster och lagring av data via mobila system. Den svarande 

påstår att det finns saker Handelsbanken kan göra för att digitalisera sin verksamhet och att de 

inte är i mål än vad det gäller skapandet av dessa. Till exempel ponerar respondenten att 

hanteringen av data samt tillämpningen och lagringen av denna kommer att vara en nyckelfråga 

i framtiden för företag och branschen i sin helhet. (Burström, personlig kommunikation, 5 maj, 

2017) 

 

Beträffande Handelsbankens tvåvägskommunikation med kund och om det fanns några 

specifika direktiv eller aktiviteter företaget nyttjade för att nå ut till allmnänheten svarade 

respondenten att sociala medieforum som Facebook och Twitter används för att förmedla 

allmän information. Medan för annan, mer personlig information hänvisades kunder till den 

interna hemsidan på grund av regelverket och att personlig information inte får delges via 

sociala medier av företag aktiva inom banksektorn i Sverige, enligt den svarande. Därför är det 

viktigt för Handelsbanken att analysera deras informationsflöde och vad som postas eller skrivs 

på sociala medier från företaget. (Burström, (personlig kommunikation, 5 maj, 2017) 
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4.2.4. Framtiden  

Vidare ställdes en fråga till Burström (personlig kommunikation, 5 maj, 2017) angående 

framtiden och vad som anses vara uppkommande saker eller problem inom banksektorn 

gällande den teknologiska utvecklingen. Till detta svarade respondenten att regelverk kommer 

fortsatt vara stora faktorer. Detta eftersom kundinformation förmodligen kommer vara mer 

lättillgängligt och formbart. Exempelvis kommer ett regelverk som heter PSD2 möjliggöra 

skapandet av exempelvis digitala applikationer som kan samla all din ekonomi och din 

kundinformation på en och samma plattform, enligt respondenten. Detta kommer att vara en 

fördel för kunden, enligt Burström (personlig kommunikation, 5 maj, 2017), men kommer 

öppna upp för ökad konkurrens, då en bank, så som Handelsbanken, förmodligen inte längre 

kommer ha möjligheten att äga hela kundupplevelsen hos en konsument vad det gäller 

banktjänster. Den svarande fortsätter med att poängtera att detta dock anses vara en fördel för 

Handelsbanken, då företaget redan är en etablerad aktör på marknaden och kan erbjuda helheten 

av kundupplevelsen, vad det gäller finansiella tjänster, hos just Handelsbanken. (Burström, 

personlig kommunikation, 5 maj, 2017) 

 

4.3. SEB 
En intervju med SEB genomfördes den 10 maj 2017. Den genomfördes via mejl med respondent 

Per Andersson. Respondent Per Andersson arbetar som Senior Investor Relation Officer på 

SEB. 

 

4.3.1. Relation och relationsmarknadsföring 

Ett fokus finns hos SEB där det handlar om att vara en relationsbank. Där lönsamhet samt 

kundnöjdhet är de främsta målen. Detta fokus har varit en del av företaget sedan 160 år tillbaka 

när SEB grundades, beskriver Andersson (personlig kommunikation, 10 maj, 2017) Vidare 

berättar respondenten att främjandet av detta inte bara handlar om att erbjuda kunderna 

personliga möten och givande rådgivning, utan också genom bankens stärkande relation till 

digitala tjänster. Den svarande tillägger att Sverige generellt är vana vid och skarpa i 

användandet av mobiltelefoner och internet överlag, där dessa digitala banktjänster utnyttjas av 

kunderna. Det är främst via mobilappen användandet har ökat markant. Detta samtidigt som 

företaget ser en viss nedgång vid nyttjandet av internetbanken och telefonbanken, men också 

antalet besök på fysiska bankkontor. (Andersson, personlig kommunikation, 10 maj, 2017) 
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Vidare anser respondenten att utvecklingen som sker på den mobilapp och internetbank i 

användning idag bidrar till att kunderna lättare kan sköta deras privatekonomi hemifrån. 

(Andersson, personlig kommunikation, 10 maj, 2017) Idag förutsätter kunderna att de ska 

kunna göra allt digitalt, vilket betyder att ett kontinuerligt arbete med utvecklingen för SEB 

krävs vad det gäller dessa digitala tjänster. Detta för att kunna bredda funktionaliteten och täcka 

alla behov, berättar respondenten. Den svarande påstår vidare att den teknologiska utvecklingen 

stärker relationen mellan SEB som bank och kunder, men att den fysiska kontakten också har 

en ökad betydelse kopplad till digitaliseringen, då det kan krävas fysisk kontakt för att lösa 

problem och frågor som berör den faktiska digitala kontakten och dess tjänster. För att vara 

mån om relationer och behålla kunder resonerar respondenten kring hur en av de viktigaste 

aspekterna handlar om erbjudandet. Dessa måste minst matcha omgivningens och marknadens 

erbjudanden, analogt och digitalt, fastställer respondenten. Temat avslutas med att den svarande 

berättar om att SEB strävar efter att kunna vara med i bästa möjliga mån i utvecklingen av 

samhället samt den marknad och bransch de opererar inom vad det gäller den teknologiska och 

digitala delen. (Andersson, personlig kommunikation, 10 maj, 2017) 

 

4.3.2. Förtroendet och lojaliteten 

Angående hur SEB jobbar med lojalitet och förtroende samt hur företaget ser på respektive 

begrepp förklarar Andersson (personlig kommunikation, 10 maj, 2017) att bankens mål är att 

leverera en affärsplan för att vara finansiellt starka och leva upp till dess värderingar. Med detta 

vill SEB presentera sig likt en stabil bank konsumenter kan lita på. Organisationen vill skapa 

en trygghet vid försäljningen av deras produkt och på så sätt vinna över kundernas förtroende 

och lojalitet, enligt respondenten. Den svarande fortsätter med att säga att även en nöjd kund är 

en trogen kund och att företaget arbetar med att skapa en kundnöjdhet. Detta eftersom det påstås 

av respondenten att en nöjd kund även leder till högre lönsamhet över tiden. SEB arbetar även 

med att skapa ett helhetserbjudande för kunden då dem anser att kunder vilka binder sig djupare 

till banken påvisar en lojalitet mot densamma. Det som ingår i detta helhetserbjudande skall 

vara något utöver vad andra banker erbjuder, enligt den svarande Detta kan vara exempelvis 

något kopplat till försäkringar eller hjälpmedel som ger kunderna möjlighet att sköta och skapa 

en god översikt kring sin ekonomi. (Andersson, personlig kommunikation, 10 maj, 2017) 
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På frågan om hur SEB jobbar med att skapa lojalitet och förtroende med hjälp av att 

digitaliseringen har utvecklats svarar Andersson (personlig kommunikation, 10 maj, 2017) att 

utöver de bankkontor dem har finns även en telefonbank tillgänglig och öppet dygnet runt. 

Tjänsten har full rådgivning för både privatpersoner och företag. Respondenten beskriver sedan 

att företaget även kan skapa en närhet via exempelvis Facebook, detta då kunder ofta närmar 

sig organisationen med frågor på denna plattform samt att SEB som bank har möjligheten att 

nå ut med information till kunden här. Enligt den svarande är det viktigt vid skapande av lojala 

kunder att banken alltid är tillgänglig för kunden och att konsumenten ska kunna kontakta 

banken när och om de behöver hjälp. Vidare tillägger respondenten även att kundnärheten har 

ökat, dock inte fysiskt, men via digitala tjänster. Via dessa har banken en större kontakt, det vill 

säga närhet med kunderna. Det som anses anser vara det viktigaste för kunden vid skapandet 

av lojalitet och förtroende är att SEB som bank ska leva upp till deras vision om service i 

världsklass. (Andersson, personlig kommunikation, 10 maj, 2017) 

 

4.3.3. e-CRM 

SEB använder olika CRM-system, enligt Andersson (personlig kommunikation, 10 maj, 2017). 

Dessa utvecklas och uppdateras kontinuerligt. En utmaning Andersson kan se för CRM-

systemen kopplade till SEB är att de måste vara kanalöverskridande. Med detta menas det att 

en kund ska ha möjligheten att exempelvis inleda en låneansökan via mobilen och ha 

möjligheten att avsluta denna via datorn eller något liknande. Andersson inser alltså med detta 

att det måste läggas en större vikt vid att följa kunderna och deras rörelse, oavsett vilken av 

företagets kanaler eller plattformar denne väljer. Andersson (personlig kommunikation, 10 maj, 

2017) 

 

Andersson (personlig kommunikation, 10 maj, 2017) kommenterar vidare om de sociala medier 

och den tvåvägskommunikationen mellan kund och företag som SEB använder. Banken förlitar 

sig på makroekonomiska experter vilka presenterar sin egen syn via företagets Twitter-konto. 

Ytterligare skrivs det att Facebook används för att komma i kontakt med kunder samt för att ge 

de kunderna möjligheten att komma i kontakt med SEB. Andersson (personlig kommunikation, 

10 maj, 2017) 
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4.3.4. Framtiden 

Vad det gäller framtiden och var banksektorn kommer att röra sig vad det gäller tekniska 

relationer svarade Andersson (personlig kommunikation, 10 maj, 2017) att denna fråga kan 

bemötas från tre olika synvinklar; Privatsidan, företagssidan och den interna sidan av banken. 

 

Rörande privatsidan skriver den svarande att denne misstänker att fokus kommer ligga på 

utveckling av digitala rådgivningsverktyg och dataoptimeringstjänster. Alltså, sådant som kan 

hjälpa att förbättra kundupplevelsen och göra att kunder lättare till exempel kan se hur de kan 

förbättra sin egen privatekonomi. Bland dessa tjänster presenterar respondenten en kopplad till 

digitala lånelöften. En tjänst som erbjuder kunden möjligheten att undersöka hur mycket de kan 

låna till ett boendeköp. Andersson (personlig kommunikation, 10 maj, 2017) 

 

På företagssidan påstår Andersson (personlig kommunikation, 10 maj, 2017) att just företagen 

redan är digitaliserade och att nästan alla företagsbetalningar eller valutatransaktioner sköts 

digitalt. På detta sätt byggs SEB och företagen tillsammans och detta skapar ett band mellan de 

två parterna, enligt den svarande. Vad det gäller framtiden anses det att produkter SEB erbjuder, 

så som Trading Station, kontinuerligt måste uppdateras och vara relevanta för företag. 

Andersson (personlig kommunikation, 10 maj, 2017) 

 

Vad det gäller det interna påstår den svarande att den största potentialen för banken ligger här. 

Andersson (personlig kommunikation, 10 maj, 2017) tydliggör att även fast Sverige är långt 

framskridet vad det gäller bankteknik och teknik generellt existerar det områden där förbättring 

kan ske genom manuell handpåläggning. Ett exempel på detta är förbättringen av 

kreditprocessen kopplad till större företag. Detta kunde förut, enligt respondenten, ta ett flertal 

veckor av de anställdas tid att sammanställa. Detta medan den nu kan samlas ihop i ett digitalt 

system med en bråkdel av arbetskraften som annars skulle krävts för att göra detta manuellt. 

Andersson (personlig kommunikation, 10 maj, 2017) 
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4.4. Nordea 
En intervju med Nordea genomfördes den 15 maj 2017. Den genomfördes via telefon med 

respondent Erik Ekman1. Respondent Erik Ekman arbetar som Head of Commercial and 

Business Banking på Nordea. 

 
4.4.1. Relation och relationsmarknadsföring 

Ekman (personlig kommunikation, 15 maj, 2017) definierar en relation bland annat som sådan 

att en eller flera individer hos Nordea först lär känna kunden i fråga. Genom den personliga 

relationen som byggs upp kommer det per automatik infinnas en ökad förståelse och vetskap 

om varandra, vilket kommer bidra till en högre förtroendenivå och mer ömsesidigt 

värdeskapande. Där påstås det av respondenten att relationen finns. En kund som Nordea har 

bistått under ett antal år med produkter de är tillfredsställda med är var relationen anses finns. 

Ekman (personlig kommunikation, 15 maj, 2017) förklarar fortsättningsvis att en relation 

förstärks genom att det väldigt ofta handlar om någon typ av händelse där Nordea har hjälpt 

kunden i fråga. Ekman förtydligar att det många gånger inte behövs ett flertal händelser för att 

nå till denna punkt och skapa förtroendet. När det handlar om att hålla den befintliga relationen 

stabil och meningsfull med hushållen gäller det att kunna hjälpa till när dessa oförutsägbara 

händelser uppkommer på ett smärtfritt och smidigt sätt, fortsätter den svarande. Ekman 

(personlig kommunikation, 15 maj, 2017) 

 

Vidare besvaras det hur den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen påverkar 

relationsbyggandet samt vilka fördelar och nackdelar inbäddade i detta. Respondenten berättar 

att det alltid finns två sidor och i vissa fall tre. Den digitala utvecklingen påstås vara ett hot och 

samtidigt en fantastisk möjlighet. Ekman (personlig kommunikation, 15 maj, 2017) 

Möjligheten med digitaliseringen är att det blir lättare för Nordea att få reda på information om 

kunder och bidra med en ökad sannolikhet att Nordea kan komma i kontakt med kunden, 

konstaterar den svarande. Fortsättningsvis resonerar respondenten kring den ökade 

tillgängligheten av data och hur den kan göra det möjligt för banker att erbjuda och 

uppmärksamma något som kunder inte är medvetna om. Det påstås i sin tur vara där relationen 

skapas, både digitalt och personligt. Ekman (personlig kommunikation, 15 maj, 2017) 

                                                
1 Detta är baserat på en telefondialog och är inte en fulltäckande beskrivning av Nordeas 
policy eller åsikter, utan enbart vad Erik Ekman ansåg relevant i den dialog som fördes och 
inget annat. 
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4.4.2. Förtroendet och lojaliteten 

För att skapa ett starkt förtroende och sedermera kundlojalitet måste Nordea vara där när 

problem uppstår, enligt Ekman. (personlig kommunikation, 15 maj, 2017) När det sker måste 

banken vara utöver det vanliga. Nordea ser på förtroende och lojalitet utifrån hur ofta kunder 

beter sig på ett visst manér. (Ekman, personlig kommunikation, 15 maj, 2017) Exempelvis om 

kunden lämnar banken eller hur svårt det är för kunden att nå ut till detsamma. Desto mer 

förtroende banken skapar till kunden ska också, enligt respondenten, bidra till större barriärer 

att lämna banken, vilket påstås skapa lojalitet. Det respondenten menar konkret görs av 

företaget i skapandet av lojalitet är att underhålla och hantera företagets så kallade 

”hygienfaktorer”, det vill säga det folk förväntar sig av en produkt; Vilket i bankers fall påstås 

vara att fungera väl och vara stabila. Det som skapar förtroende, enligt respondenten, är att 

produkten ska vara enkel att använda. Ekman (personlig kommunikation, 15 maj, 2017) 

använder exemplen Klarna och Tink, vilka har skördat framgångar på marknaden genom att 

vara enkla och användarvänliga utan att vara banbrytande inom teknologin, enligt den svarande. 

Respondenten trycker på att enkelhet är det som bygger ett förtroende mellan parterna. (Ekman, 

personlig kommunikation, 15 maj, 2017) 

 

Rörande vad Ekman (personlig kommunikation, 15 maj, 2017) anser vara de viktigaste 

aspekterna från ett kundperspektiv vid val av bank anser respondenten att det första är enkelhet 

samt att de så kallade hygienfaktorerna hos företaget fungerar smidigt. Det som skiljer Nordea 

från ett fintech-företag, enligt den svarande, är att de har en stor balansräkning, vilket betyder 

att om något fel sker vid en affär har Nordea möjligheterna och ekonomin till att lösa dessa. 

Detta skapar en trygghet hos kunderna, enligt respondenten, vilket är viktigt om kundernas 

ekonomi exempelvis hänger på en specifik transaktion. Den svarande menar på att Nordea 

fungerar lite som ett finansiellt försäkringsbolag vilka även tar hand om din data. Förtroende 

påstås skapas på grund av att Nordea upplevs som ett tryggt och säkert företag. (Ekman, 

personlig kommunikation, 15 maj, 2017) 
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4.4.3. e-CRM 

Vad det gäller e-CRM svarar Ekman (personlig kommunikation, 15 maj, 2017) att företaget 

använder sig ett sådant system, men att företaget inte vill gå in i detalj på hur dessa används. 

Vidare svarar Ekman att företaget är aktivt via sociala medier och att Nordea till exempel 

använder sig av ett kontaktcenter placerat i Uppsala, vars syfte bland annat är att ansvara för de 

sociala medieflödena. Företaget använder sig även av Facebook och Twitter för att nå ut och 

skapa en tvåvägskommunikation mellan kunden och verksamheten. Respondenten fortsätter 

med att förtydliga att det är av vikt för Nordea att förhålla sig till banksekretesslagen och att 

företaget därför inte kan skriva vad som helst eller har samma frihet på sociala medier eller i 

specifika forum, vilket företag inom andra industrier kan argumenteras ha möjlighet till. 

(Ekman, personlig kommunikation, 15 maj, 2017) 

 

4.4.4. Framtiden 

Avslutningsvis resonerar Ekman (personlig kommunikation, 15 maj, 2017) kring var 

respondenten hävdar att banksektorn kan röra sig i framtiden vad det gäller den tekniska 

utvecklingen och relationen. Den svarande ponerar att det finns en sannolikhet att banksektorn 

rör sig mot ett läge där bankerna kommer att likna Amazon. Respondenten hävdar att det 

eventuellt kommer finnas ett flertal stora banker som är dominerande på infrastruktur. Vidare 

spekuleras det om att det förmodligen kommer att finnas ett flertal mindre, nischade aktörer på 

marknaden. (Ekman, personlig kommunikation, 15 maj, 2017) 

 

Ekman (personlig kommunikation, 15 maj, 2017) kommenterar på PSD2-direktivet och hur 

detta kommer påverka Nordea och banksektorn i framtiden. Respondenten svarar att det 

kommer att påverka hela sektorn starkt, då Nordea specifikt, precis som de andra 

bankaktörerna, måste exponera sin data och göra den tillgänglig. Problemet med detta från ett 

kundperspektiv, enligt den svarande, är att förklara för kunder vad en underskrift för att ge 

tillgång till sin data för så kallade third party payment providers betyder. Alltså, att förmedla 

förståelse till kunderna angående hur deras bankdata blir mer lättillgänglig för andra spelare på 

bankmarknaden och vad detta betyder. (Ekman, personlig kommunikation, 15 maj, 2017) 
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Slutligen förklarar Ekman (personlig kommunikation, 15 maj, 2017) GDPR-lagstiftningen, 

vilken behandlar dataintegritet. Detta direktiv fastslår att en kund, på begäran, ska kunna kräva 

att ”bli glömd” av banken. Detta kräver att bankerna måste hitta en lösning vilken löser alla 

regelkrav i framtiden, då banker inte har möjlighet att totalt glömma en kund av diverse skäl, 

enligt den svarande. Bland annat av interna redovisnings- och skatteskäl hos banken. En kund 

kan dock kräva att bli glömd ur ett kommersiellt perspektiv. Om kunden har använt så kallade 

third party payment providers räcker det dock inte att be banker om att bli glömd av enbart den, 

utan då måste kunden be alla third party payment providers kunden har använt att bli glömd av 

var och en av dessa. (Ekman, personlig kommunikation, 15 maj, 2017) 

 

4.5. Lendo 
En intervju genomfördes med Lendo den 10 maj 2017. Den genomfördes via telefon med 

respondent Carl Brynielsson. Respondent Carl Brynielsson arbetar som marknadschef på 

Lendo AB. 

4.5.1. Lendos syn på bankvärldens framtid 

Valet att inkludera Lendo gjordes för att skapa ett ytterligare perspektiv och en annan vinkel av 

hur den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen påverkar banksektorn. Lendo är ett 

företag som erbjuder en jämförelsetjänst för privatlån och detta sker genom ett samarbete med 

25 olika banker (Brynielsson, 2017). På grund av Lendos samarbeten påstås denna intervju av 

studien kunna bidra till intressanta och övergripande svar för respektive empiriteman och förse 

studien med värdefull data till diskussionsdelen. 

 

Brynielsson (personlig kommunikation, 10 maj, 2017) berättar att Lendos primära fokus är att 

skapa och erbjuda en plattform där kunden kan skapa starka förutsättningar för dennes 

lånevillkor. Allt handlar om att bygga en bra produkt vilken ska vara väloptimerad och där 

smidighet och enkelheten finns och prioriteras, enligt respondenten. Fortsättningsvis berättar 

den svarande att påverkan av den ständiga utvecklingen och digitaliseringen är i framkant för 

denna bransch och att denna utveckling kommer ske i snabbare takt framöver. Brynielsson 

(personlig kommunikation, 10 maj, 2017) illustrerar detta med exemplet om PSD2-regelverket 

och resonerar kring hur mycket detta initiativ kommer påverka och förändra banksektorn i den 

överskådliga framtiden. PSD2 är ett regelverk på EU-direktiv vilket kommer förhindra 

bankernas monopol på kunddata kopplade till banktjänster. Detta kommer att skapa utrymme 

på marknaden för nya aktörer. (Brynielsson, personlig kommunikation, 10 maj, 2017) 
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Brynielsson (personlig kommunikation, 10 maj, 2017) reflekterar kring framtiden och berättar 

att det förmodligen kommer att presenteras nya produkter och sätt att hantera den egna 

privatekonomin. Dessa påstås förbättra och göra upplevelsen smidigare för användare. Exempel 

på smidiga lösningar, enligt respondenten, som redan existerar är appen Tink. Tink fungerar 

genom att användaren ansluter sig via BankID till appen, vilket ger denna app tillgång till dina 

bankuppgifter. Sedan sammanställer appen alla dina transaktioner och konton. I appen kan 

användaren sedan följa och ta del av hela sin privatekonomi, förklarar den svarande. 

Respondenten tar även upp Swish som ett exempel på en stark produkt vilken gör det mycket 

smidigare att i detta fall flytta pengar för privatpersoner sins emellan och företag. Brynielsson 

(personlig kommunikation, 10 maj, 2017) 

 

Brynielsson (personlig kommunikation, 10 maj, 2017) förklarar fortsättningsvis att Sverige 

idag är inne i en så kallad “fintech-boom” inom banksektorn. Respondenten misstänker att 

denna kommer eskalera ytterligare ett par år framåt, speciellt på grund av verkställandet av 

PSD2-direktivet. Den bidragande effekten innebär att fler företag kommer ha möjlighet att slå 

sig in på denna marknad och sektor inom två till tre år, påstår den svarande. Trots att detta 

initiativ kommer öppna upp möjligheter för innovativa efterföljare ponerar respondenten att det 

kommer skapas någon slags normalisering av fältet, där ett fåtal stora aktörer kommer att vinna 

striden. Sedan påstås det möjligen kunna ske en konstituering i branschen. (Brynielsson, 

personlig kommunikation, 10 maj, 2017) 

 

Brynielsson (personlig kommunikation, 10 maj, 2017) resonerar avslutningsvis kring 

bankernas utmaning där det gäller att inte bara stå och trampa på samma ställe, utan att bli mer 

snabbfotade. Med detta placeras betoning på att själva förändringsprocessen hos banker är för 

långsam vid tillfällen. Respondenten diskuterar vidare och konstaterar att storbankerna, alltså 

de stora organisationerna, använder uråldriga system. När EU-direktivet PSD2 verkställs under 

det nästkommande året kommer bankerna, enligt respondenten, förstå och inse att de måste se 

över fintech-marknaden och inleda ett samarbete med någon aktör inom området för att följa 

med i utvecklingen. Den svarande menar att det kommer finnas många aktörer där ute som är 

snabbare när det kommer till utvecklingen av nya lösningar, vilket kan innebära problem för 

bankerna och de kommer inse att de måste öka takten. (Brynielsson, personlig kommunikation, 

10 maj, 2017) 
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4.6. Empiri-sammanfattning  
Nedan presenteras en tabell innehållande en sammanfattning av empirin för respektive bank 

och för respektive behandlad rubrik. 

 
Figur 4. Egenkonstruerad tabell av empiri-sammanfattning. 
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5. Analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras insamlad empiri kopplat till studiens teoretiska 

referensram. Vidare introduceras kopplingen till analysmodellen. Det ska noteras att 

företagens åsikter är utvunna från personlig kommunikation med enskilda respondenter. Detta 

innebär att dessa respondenter inte representerar hela sina företags åsikter. 

 

5.1. Relation 
Grunden vid skapandet av en relation är enligt Roig et. al. (2006) att två intressenter 

sammanfogas där förhoppningarna hos båda parterna är att uppleva nytta. När det frågades om 

hur bankerna ser på relationen mellan bank och kund anser SBAB och Nordea att det gäller att 

hitta behovet, det skavande problemet för att kliva in där på ett smidigt och smärtfritt sätt och 

hjälpa till. Det påstås vara där relationen skapas. Vidare anser Handelsbanken och SEB att en 

relation handlar om kundnöjdhet. 

 

Det anses av studien att detta kan kopplas ytterligare till hur Roig et. al. (2006) beskriver hur 

relationen när banken och kunder upplever en ömsesidig nytta bidrar till ökade intäkter ur ett 

bankperspektiv och en ökad lojalitet från kunder. Ur kundernas perspektiv uppstår det 

fördelaktiga tjänster, men också ekonomiska fördelar när banken kliver in med hjälp vid dessa 

så kallade ”pain points”, likt hur SBAB definierar det. 

 

SBAB förhåller sig till endast de digitala relationerna, medan resterande banker är överens om 

att en relation skapas både fysiskt och digitalt. Vidare anser dessa att digitaliseringen skapar 

nya möjligheter till relationsbyggandet. För SBAB leder digitaliseringen till möjligheten att 

utveckla nya erbjudanden och skapa ett mervärde för kunden. Studien påvisar att den 

teknologiska utvecklingen och digitaliseringen bidrar till en smidighet i relationen mellan 

kunder och banker. Nordea trycker på detta och anser att utbytet av information mellan parterna 

utvecklas av det och att denna utväxling leder till en personligare relation. Trots en minskning 

av den fysiska interaktionen mellan kund och bank påstår studien att alla respondenter är ense 

om att digitaliseringen inom banksektorn bidrar till en större närhet och tillgänglighet. Studien 

anser vidare att en koppling kan göras till vad Grönroos (2015) påstår och där det handlar om 

en strävan efter långsiktiga affärskontakter mellan bank och kund. Studien kan även ta stöd i 
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Angelakopoulos och Mihiotis (2011) resonemang kring hur digitaliseringen bidrar till att 

banker blir mer kostnadseffektiva då kundinteraktioner inte alltid kräver ett fysiskt möte. 

Angelakopoulos och Mihiotis (2011) menar också på att digitaliseringen är ett måste för att 

kostnadseffektivisera sina tjänster och bevara lönsamheten i den pågående teknologiska 

utvecklingen. 

 

Handelsbanken instämmer att digitaliseringen påverkar dem positivt, men de skiljer sig från de 

andra i och med att banken lagt ett stort fokus på den personliga interaktionen och strävan efter 

att bevara de fysiska kontoren i största möjliga mån. Handelsbanken menar på att det är en slags 

konkurrenskraft för dem att behålla detta trots utvecklingen och digitaliseringen. Studien anser 

dessvärre att detta kommer bli problematiskt då utvecklingen förmodligen kommer hinna ikapp. 

Studien drar paralleller till Egzell–Larssons (2016) skrivande rörande hur etablerade företag 

inom banksektorn, men även nya uppstickare har hittat en ingång i relationen mellan kund och 

bank. Detta påstås kunna skapa hinder för storbankerna. Egzell–Larsson (2016) anser vidare att 

storbankerna i Sverige har tre val; antingen kopierar de ett koncept, köper konceptet eller 

samarbetar med en extern aktör. Egzell–Larsson (2016) menar avslutningsvis att framtiden för 

Sveriges storbanker vad det gäller att vara framgångsrika och att behålla sina nuvarande 

koncept kommer bli ett dilemma. Detta påstås tala emot Handelsbankens filosofi rörande 

behållandet av det fysiska i företaget. Medhåll ges från Lendo, vilka anser att storbankerna 

måste effektivisera förändringsprocessen och deras relationshanteringssystem för att hänga 

med och undgå att inaktiva vad det gäller detta. 

 

5.2. Hantering av relationen  
När hanteringen av relationen diskuteras är det svårt att undgå begreppet CRM. Enligt Kotler 

et. al (2013) ska CRM utföras med målet att samla in, sammanställa och bearbeta data om ett 

företags konsumenter för att förbättra den interna kundhanteringen. Exempelvis använder 

SBAB CRM-system för att bättre förstå och skräddarsy personliga erbjudanden till kunder. 

Studien anser att ett CRM-system är ett måste för bankernas överlevnad, då detta är ett 

hjälpmedel för att förstå kunder, bibehålla en god kundrelation samt bidra med assistans i att 

förutse framtida problem hos kunderna eller bankverksamheten i fråga. Samtliga respondenters 

banker använder någon typ av CRM-system för att hantera kunddata. Den bank som sticker ut 

från de övriga är Handelsbanken, då denna främst tillitar sig på analog insamling av 
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kundinformation. Handelsbanken svarar att CRM-system presenterar svårigheter vad det gäller 

efterföljning av reglementen relaterade till hanteringen och insamlingen av kunddata. 

 

Hanteringen av relationer relaterar även, enligt oss, till vilka digitala tjänster en aktör erbjuder. 

Detta kan vara en app, sociala medier eller en hemsida. Choudhury och Harrigan (2014) menar 

att det finns en marknadsföringssynvinkel att beakta när CRM diskuteras. Att det måste finnas 

ett fokus hos företag på att initiera en tvåvägskommunikation mellan kund och företag. Detta 

sentiment styrks av Barnes (2003) vem påstår att en kundrelation är en emotionell sådan och 

att antaganden för en preferens kopplad till en hel målgrupp inte kan göras. Studien kan 

observera att samtliga respondenternas företag använder sig av tvåvägskommunikation i olika 

grad för att nå ut till deras kunder. Då denna kommunikation sker på forum som Facebook och 

Twitter anser studien det är av vikt att presentera företaget på ett professionellt sätt. Detta anser 

studien vara fallet på grund av denna industris behov att skänka trovärdighet till kunderna. 

Respondenterna använder endast dessa forum för att dela information samt hänvisa kunder till 

andra plattformar. Detta då det finns olika krav på banksekretess, vilket studien anser vara en 

av de mest hämmande orsakerna till varför bankerna inte kan skapa starkare band till kunder 

via sociala medier eller forum. 

 

Studien anser efter intervjuerna med respondenterna för de olika företagen att en majoritet av 

dessa inte ser ett stort värde i att erbjuda en starkare eller mer optimerad app än konkurrenterna. 

När det kommer till det tekniska anser respondenterna att det är lätt för konkurrenterna att 

efterfölja den ledande aktören och kopiera dennes drag. I studiens analys kan det skådas att 

bankerna inte verkar se ett värde i att vara bäst eller mest innovativ inom e-CRM, då de inte 

kan se värdet i att vara starkast och banksektretesslagen ändå hindrar dem från att kapitalisera 

i stor utsträckning inom denna gren av kundrelationsbyggandet. 

 

Lendo poängterar att EU-direktivet PSD2, vilket ska verkställas under nästkommande år, 

kommer att påverka de traditionella bankerna i hög utsträckning. Detta eftersom den kunddata 

varje enskild aktör samlat in kommer att släppas fri, vilket påstås främja konkurrensen inom 

branschen. På grund av detta uttalande anser studien att bankerna måste överväga att samarbeta 

med fintech-företag, då dessa har möjlighet att fokusera på enskilda delar av bankupplevelsen, 

hellre än hela denna som universalbankerna i större utsträckning måste. Detta styrks även av 

Lendos uttalande hänvisande till hur innovationer kan komma att skapa problem för de 

traditionella bankerna och att dessa kommer få uthärda ett antal försök från innovativa 
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efterföljare att erhålla marknadsandelar. Detta beräknas vara en verklighet och vardag för 

banksektorn inom två till tre år och är något studien påstår kan påverka ett antal, om inte alla 

de så kallade “storbankerna” i Sverige. 

5.3. Förtroende och lojalitet 
Att skapa en relation bygger på att båda parterna har ett ömsesidigt förtroende, enligt Ahlenius 

och Bynander (2009). Det studien har observerat är att förtroende är av vikt vid skapandet av 

lojalitet inom banksektorn. Respondenterna skapar förtroende på olika sätt. Exempelvis anser 

SBAB att detta skapas genom att tjänsten ska vara enkel, snabb och trygg. Nordea och 

Handelsbanken håller samma linje, med simplicitet och användarvänlighet som ledord för deras 

digitala tjänster. Att skapa förtroende handlar enligt Dahlén och Lange (2011) om att fördjupa 

och formalisera relationen med kunden. Detta kan jämföras och liknas till Nordeas synsätt om 

att förtroende skapas när kunden behöver hjälp och företaget levererar över förväntan. 

Handelsbankens och SEB:s synsätt liknar detta då de anser att kundnöjdhet skapar förtroende 

och leder till lojalitet. 

 

Enligt Chang et. al (2013) är förtroende den viktigaste faktorn när kunder ska utföra ett köp på 

nätet. SBAB anser att företag skapar förtroende om det anses vara ett tryggt val för kunden. 

Detta är alltså i linje med vad teorin påstår ska uppmuntra till interaktion och köp på nätet. 

SBAB påstår vidare att denna trygghet bland annat uppstår hos SBAB vid lånesituationer, då 

de har samma villkor för alla kunder. Handelsbanken skapar förtroende genom att hålla fast vid 

deras strategi om att vara lokala, även på nätet. Studien anser att detta går att koppla till vad 

Chin et. al (2011) skriver om att bygga upp barriärer med hjälp av switching cost för att knyta 

till sig sina kunder. Samtliga respondenter anser att digitaliseringen är ett starkt verktyg för att 

ständigt vara närvarande för kunderna. Det är dock en utmaning för bankerna då detta kräver 

att tjänsterna alltid fungerar. Exempel på detta är att SEB har en telefonbank som alltid är öppen. 

Något som alla respondenter trycker på är att alltid vara närvarande när kunden behöver deras 

hjälp. Detta anser studien vara en av de viktigaste aspekterna när det kommer till att skapa 

förtroende och sedermera lojalitet. 

 

Mukherjee och Nath (2013) påstår att de två viktigaste beteendena från en banks sida för att 

skapa lojalitet är delat värde och kommunikation. Morgan och Hunt (1994) definierar delat 

värde som i vilken utsträckning gemensamma parters föreställningar om vilka beteenden, mål 

och strategier är lämpliga eller olämpliga, viktiga eller oviktiga samt rätt eller fel. 



 45 

Kommunikation påstås enligt Anderson och Narus (1990) vara ett utbyte av meningsfull och 

aktuell information. Angående respondenternas åsikter kring detta svarade och vad de anser 

vara de viktigaste aspekterna ur ett kundperspektiv för att skapa lojalitet svarade de på ett 

liknande sätt. SEB anser att det viktigaste är att de levererar enligt sin slogan, som lyder ”service 

i världsklass”. SBAB påstår att de viktigaste aspekterna för kunder är trygghet, transparens och 

enkelhet. Handelsbanken och Nordea tänker på ett liknande sätt, då de anser att det viktigaste 

för företaget är att vara trygg och stabil för kunderna. 

 

Lojalitet beskrivs enligt Olsson och Pettersson (2012) som då ett företag skapar en förståelse 

av vad kunderna vill ha och vad som förväntas i stort av produktkategorin. Samtliga 

respondenter rapporterar att de använder sig av verktyg för att samla in information om kunder 

för att analysera vad kunder förväntar sig av deras tjänster och relationen med banken. Studien 

kan även observera att respondenterna arbetar med att kontinuerligt skapa kundnöjdhet och 

lojalitet. 

 

5.4. Koppling till analysmodell  

 
Figur 5. Egenarbetad analysmodell. 
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Det första steget i analysmodellen är Relation. Detta steg är till för att påvisa hur relationen ser 

ut i dagsläget. Det studien observerade efter intervjuerna genomförts var att relationen idag 

bygger på en balansgång mellan det digitala och det traditionella förhållningssättet till banker. 

Dock ökar den digitala relationen i takt med att teknologin utvecklas. På grund av att den 

utvecklas placerar de traditionella banker stor vikt vid och vill ha kvar en fysisk relation vid 

stora händelser i kundernas liv, exempelvis köp av bostad. 

 

Det andra steget i modellen är Hanteringen av relationen. Det studien önskade utvinna med 

detta var att klargöra hur företagen hanterar och skapar mervärde i relationen med hjälp av 

digitaliseringen. Det studien iakttagit är att bankerna använder sig av olika typer av 

informationsinsamlande verktyg. Studien noterar även att just information om kunder är kritiskt 

för att upprätthålla och hantera kundrelationerna. Detta då relationen blir mer personlig och 

respondenternas banker ges möjligheten att lösa framtida problem innan de uppstår. 

Hanteringen av relationen bygger även på hur företagens tjänster ser ut. Det vill säga hur dem 

skapar ett mervärde för kunden via teknologin, exempelvis appar, samt hur kommunikationen 

ser ut. Det är viktigt att finnas där kunden är för att sköta en god hantering av relationen. 

 

Detta ska då leda till ett förtroende, vilket är det tredje steget i analysmodellen. Förtroende 

påstås vara en stor faktor vid val av bank och det studien observerat är att respondenternas 

banker arbetar hårt för att skapa och bygga förtroende. Det dem gör för att bygga upp förtroende 

på nätet är att skapa en trygghet. Hur dem skapar denna trygghet skiljer sig mellan 

respondenterna, men det går sammanfattningsvis att urskilja att interaktionen ska ske på ett 

enkelt, smidigt och tryggt sätt. Det respondenterna påstår vara det viktigaste från ett 

kundperspektiv för att skapa förtroende som sedan leder ut i det sista steget lojalitet är att 

bankerna ska uppnå kraven kunderna ställer. Institutionerna ska helt enkelt bara fungera. 
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6. Slutsats 

Slutsatsen ska besvara studiens frågeställningar. Slutsatserna dras från analysen av empirin. 

Det ska även tillskrivas om syftet för studien har besvarats. 

 

I denna studie har det redogjorts för hur den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen har 

påverkat kundrelationer inom banksektorn, samt hur bankerna arbetar med att skapa förtroende 

och lojalitet. I denna studie har också en förklaring kring digitaliseringen av bankernas verktyg 

utförts och hur det har påverkat bankernas tillvägagångssätt vid relationshantering. Nedan 

redovisas studiens frågeställningar individuellt samt slutsatserna som kan dras av dessa. 

 

• Hur kan en bank förhålla sig till den ständiga teknologiska utvecklingen och digitaliseringen 

när det handlar om att skapa en framtida kundrelation? 

 

Följande slutsatser kan dras att bankerna måste beakta den ständiga utvecklingen och 

digitaliseringen som pågår. Avgörande faktorer blir att utveckla digitala verktyg för att fortsätta 

bygga och behålla starka kundrelationer, samt skapandet av lojalitet och förtroende. Bankerna 

måste fokusera på att skapa en enkelhet, transparens och tillgänglighet för att påverka 

kundrelationerna på ett positivt sätt och skapa förtroende. Ytterligare en slutsats är att bankerna 

måste vara beredda på framtiden och se över hur de ska förhålla sig till det kommande 

verkställandet av EU-direktivet PSD2 när det kommer till relationshantering. Innovativa 

nykomlingar kommer med sannolikhet att presenteras inom branschen med ett nischat 

förhållningssätt till banktjänster. PSD2-direktivet öppnar upp kundsekretessen, vilket kommer 

vara till fördel för dessa nykomlingar och innebära ett hot och konkurrens mot de traditionella 

bankerna. 

 
• Hur skapar banker förtroende och lojalitet med hjälp av den teknologiska utvecklingen? 

 

Denna studie visar på att bankernas förhållningssätt till den ständiga utvecklingen och 

digitaliseringen som äger rum är av vikt för att skapa goda och starka kundrelationer. Ett 

kontinuerligt arbete måste ske hos bankerna att utveckla hanteringen av relationerna, både 

digitalt och fysiskt. 
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Den teknologiska utvecklingen kommer att skapa möjligheter för banker att utveckla och stärka 

relationen till kund. Detta på grund av att vidare möjligheter ges för banker att skräddarsy 

personliga erbjudanden i större utsträckning, då alternativ finns för att studera enskilda kunders 

kunddata och vad som är av vikt för dem. Denna kunddata är kritisk för upprätthållandet och 

hanteringen av relationen mellan bank och kund. Detta då företagen har möjlighet att förutse 

problem innan de uppstår, antingen inom den egna organisationen eller för kunder. 

 

Slutsatsen av detta är att bankerna skapar förtroende och lojalitet genom att förmedla trygghet 

till kunder. Detta åstadkommer bankerna genom en tydlighet i kommunikationskanalerna och 

en tillgänglighet vad det gäller bankernas digitala verktyg, så som appar och 

kundrelationssystem. 

 

Studiens syfte är att skapa en ökad förståelse kring hur den teknologiska utvecklingen påverkar 

kundrelationerna, förtroendet och lojaliteten mellan bank och kund. Studien presenteras utifrån 

bankernas perspektiv angående hur dessa utnyttjar digitaliseringen av tjänster. 

 

Det anses av oss att syftet med denna studie har uppfyllts. Detta då denna studie påstås ha givit 

en ökad förståelse för hur den teknologiska utvecklingen påverkat och fortsätter att påverka 

banksektorn vad det gäller kundrelationen, förtroendet och lojaliteten inom branschen. Det ska 

noteras att så kallade traditionella banker måste rannsaka sina verksamheter för att se eventuella 

brister vad det gäller digitalisering. 
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7. Summerande diskussion 

Detta kapitel behandlar en avslutande diskussion som baseras på den insamlade empirin samt 

analysen av denna. Återkopplingar till fynd samt våra egna kommentarer på dessa presenteras. 

 

Som studien påvisat måste de traditionella bankerna fortsätta utveckla sina digitala verktyg. 

Detta för att bibehålla sin konkurrenskraft gentemot både etablerade aktörer såväl som mot 

innovativa efterföljare. Via genomförda observationer har ett mönster upptäckts. Ett mönster 

där storbankerna inser att de måste digitalisera sin verksamhet i vidare mån för att förbli 

relevanta för sina kunder. Detta står dock i kontrast till vad respondenterna kommenterar 

angående behovet av dominans inom fältet, då dessa inte upplever ett behov av att erövra 

marknadsandelar och vara dominanta vad det gäller digitala tjänster. Detta på grund av att de i 

vid utsträckning upplever desssa delar av företagen som hygienfaktorer och sådant som bara 

behöver finnas. Vi anser inte att detta kan skapa en bild av paradoxalitet i studiens teorival, med 

hänvisning till teorin om customer relationship management i åtanke, då den påvisar att social 

interaktion och tvåvägskommunikation mellan kund och företag är av vikt för organisationer. 

Det påstås istället vara banksekretesslagstiftningarna som förhindrar företag inom denna 

industri att avancera och fördjupa sin förståelse av och förstärka sin position inom fältet. Det 

påstås alltså inte vara resultatet av en teoretisk bristfällighet. 

 

Vidare ska den avslutande diskussionen behandla huruvida ledande aktörer inom banksektorn 

inte prioriterar digitalisering i högre utsträckning på grund av deras position på marknaden. 

Indikationer för detta påvisades under primärdatainsamlingen, men studiens empiriska data var 

otillräcklig för att bekräfta detta som ett faktum. Det anses dock kunna argumenteras vara en 

möjlighet, då de traditionella bankerna fortfarande erhåller fördelaktiga positioner angående 

marknadsandelar. I och med att PSD2- och GDFR-direktiven ska implementeras inom den 

svenska banksektorn påstår vi att storbankerna kan komma att bli utmanade. Utmanade på 

grund av frisläppningen av kunddata. Troligtvis kommer denna komponent i beräkningen att 

bidra till en ökad konkurrens. Det poneras även att mindre, nischade aktörer kommer att stiga 

in med specialiserade erbjudanden inom subkategorier av bankväsendet. Dessa aktörer har 

möjlighet att fokusera sin kompetens på en tjänst, exempelvis lån eller betaltjänster. Det vi 

upptäckt vara av betydelse för de nischade aktörerna är att dessa måste ha spetskompetens inom 

sitt område och erbjuda expertutlåtanden inom just detta.  
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Av respondentutlåtanden att bedöma är det troligt att det i framtiden alltså finns fler aktörer än 

i nuläget och att möjligheten att ges åtkomst till kunddata kommer att bidra till ökade 

möjligheter för innovation av banksektorn. 

 

Vi anser att denna studie är av relevans för banker på grund av informationen kring 

digitalisering denna studie bistår dem med. Vi anser att relationen mellan företag och kund 

måste tas i beaktning av bankerna, då ökad betoning läggs vid digital kapacitet att kommunicera 

med samt optimering av tjänster. Bankerna måste anpassa sig till det nuvarande ekonomiska 

klimatet med en ökad beslutsamhet än vad som överlämnats det tidigare. Om detta inte utförs 

påstår vi att det finns en risk för att de traditionella bankerna kommer att ta skada vid 

implementeringen av EU-direktiven PSD2 och GDFR. På grund av dessa ovannämnda 

anledningar anses denna studie ha bidragit med förståelse och en överblick kring hur 

traditionella banker arbetar för att skapa digital lojalitet och förtroende, samt vilka åtgärder de 

tar för att anpassa sig till den teknologiska utvecklingen av banktjänster. 
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8. Framtida forskning 

Då denna studie har utgått från ett bankperspektiv skulle det vara intressant att göra en studie 

som utgår från kundens perspektiv. Studien beskriver vad banker anser vara de viktigaste 

aspekterna från ett kundperspektiv vid skapandet av förtroende och lojalitet. Det skulle vara 

intressant att göra en uppföljning på om verkligheten stämmer överens med vad bankerna anser. 

Vidare forskning skulle även vara intressant att göra angående påverkan av PSD2-direktivet 

samt GDPR-direktivet från ett bank- och kundperspektiv. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Generella frågor 
• Vad har ni för position och roll inom er bank? 

• Vill ni vara anonyma i undersökningen? 

• Hur lång tid har ert företag varit verksamma? 

 

Relationen och relationsmarknadsföringen 

• Hur ser en relation ut idag mellan er som bank och kund? 

• Hur arbetar ni för att välja rätt kunder samt för att binda en lång och stabil relation 

till dessa? 

Följdfråga: Hur definierar ni en god kundrelation? 

• Hur jobbar ni för att bygga upp relationen gentemot kunderna med hjälp av den 

teknologiska utvecklingen? 

Följdfråga:  Ser ni den ständiga utvecklingen som en fördel eller en nackdel för 

er när det handlar om relationsbyggandet? 

• Hur har relationsmarknadsföringen & relation överlag mellan kund & bank påverkats 

av den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen? 

Följdfråga: Den teknologiska utvecklingen bidrar till att det blir lättare att  byta 

bank vilket kan  sätta eventuella käppar i hjulet, hur tänker ni kring det? 

 

Förtroendet och lojaliteten 

• Hur jobbar ni för att bygga upp en ”switching cost” gentemot kunder med hjälp av 

aspekter av den teknologiska utvecklingen, exempelvis digitaliseringen av analoga 

tjänster? 

• Eftersom banker speciellt bygger lojalitet på förtroende hos kunden, hur skapar ni 

förtroende och hur ser ni på lojalitet?  

Följdfrågor: Hur definierar ni förtroende? Hur definierar ni lojalitet? 

• Kundnärheten har minskat i och med att det digitala har utvecklats. Hur jobbar ni för 

att bibehålla och skapa relationer utan denna “närhet”? 



 57 

• Relationer bygger på ett utbyte av interaktioner. Hur gör ni som internetbank för att 

skapa lojalitet och bygga ett förtroende med kunden? 

(Fråga skriven för enbart för SBAB Bank) 

• Vad anser ni vara det viktigaste aspekten från ett kundperspektiv vid skapandet av 

förtroende och engagemang?   

• Hur arbetar banken med att skapa konkurrensfördelar gentemot andra banker med 

utvecklingen av teknologiska tjänster? 

• Vad har den teknologiska utvecklingen inneburit för er bank? Har den skapat nya 

kunder? 

 

e-CRM 

• Använder ni er av några digitala hanteringssystem, exempelvis e-CRM, för att hantera 

relationerna mellan kund och bank? 

Följdfråga: Hur länge, implementeringen, positiv/negativ inverkan? 

• Använder ni er av sociala medier för att skapa tvåvägskommunikation med era 

kunder? 

Följdfråga: Hur använder ni er av denna? På vilka sociala plattformar agerar 

ni? (Facebook, Twitter, Instagram…) 

• Gör ni något för att skapa en personlig individuell kommunikation med konsumenter 

utifrån ett e-CRM-perspektiv? 

Följdfrågor: 

Om ja, hur gör ni detta? Finns det en specifik mall för hur utformningen av 

personliga meddelanden ska utföras? 

Om nej, ser ni inte ett behov av individuell kommunikation med kunder? 

 

Framtiden  
• Hur tror ni framtiden kommer se ut inom banksektorn gällande tekniska relationer? 


