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SAMMANFATTNING 
Internetanvändningen i Sverige är bland den högsta i Europa. Den ökade 
tillgängligheten och användningen av internet har förändrat människors 
beteendemönster, något som bidragit till att många företag idag väljer att erbjuda sina 
produkter och tjänster på internet. Detta innebär mindre personlig kontakt och 
kundrelationerna kan beskrivas ha gått från face-to-face till face-to-screen.  Svenska 
banker har kommit långt vad gäller att anpassa verksamheten till hur efterfrågan ser ut i 
en omvärld som digitaliseras i snabb takt.  Idag erbjuds de flesta banktjänster via 
internet och kan utföras via digitala kanaler såsom dator, surfplatta eller mobiltelefon. 
Rapporter visar att fler personer är villiga att byta bank än föregående år och kunderna 
upplever det även svårt att få sina behov tillgodosedda med bara en bankrelation. Det 
kostar mer att attrahera nya kunder än att behålla den kund banken redan har och ett 
primärt antagande bakom de flesta lojalitetssatsningar menar på att lojalitet leder till 
lönsamhet. Syftet med denna studie har därför varit att undersöka hur Svenska 
storbanker arbetar med de faktorer som enligt tidigare studier ligger till grund för att 
uppnå lojala kunder samt faktorernas relevans för att uppnå lojala privatkunder via 
digitala kanaler. 
 
Denna kvalitativa studie har en deduktiv ansats med inslag av induktion då tidigare teori 
inom ämnet kundlojalitet först har granskats för att skapa en bredare kunskapssyn. Detta 
har sedan lagt grunden för den empiriska undersökningen som baserats på 
semistrukturerade intervjuer med respondenter från Sveriges fyra storbanker. De 
huvudsakliga teorierna som använts i studien är tidigare forskning som behandlat 
faktorer som leder till kundlojalitet, detta tillsammans med den empiri som framkommit 
av respondenterna har vi kunnat utvärdera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet via 
digitala kanaler inom de Svenska storbankerna.  
 
Resultaten visar på att de faktorer som ligger till grund för att uppnå lojala kunder via 
digitala kanaler är: Kundnöjdhet, Kommunikation, Förtroende, Engagemang, 
Klagomålshantering och Servicekvalitet. Det har visat sig att bankernas utmaning är att 
lösa mötet med kunden när det inte längre är fysiskt. Vår studie påvisar att detta kan 
åtgärdas genom att erbjuda kunderna onlinerådgivning. För att vara mer relevanta i 
kundens värld bör bankerna även erbjuda sina kunder möjligheten till att ta emot riktade 
budskap. De sociala medierna har visat sig vara av stor vikt när det gäller att skapa en 
tvåvägskommunikation mellan bank och kund. Negativ information som sprids via de 
sociala medierna bör åtgärdas av tränad personal för att undvika negativ ryktesspridning 
om banken. Det har även visat sig vara en bra kanal för att hantera feedback. Genom att 
vara öppen för detta via sociala medier kan bankerna få snabb återkoppling och på så 
sätt säkerställa att kundernas förväntningar uppfylls.  
 
 
 
Nyckelord: Kundlojalitet, Digitala Kanaler, Svenska storbanker, Faktorer 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
ABSTRACT 
Internet use in Sweden is among the highest in Europe. The increased availability and 
use of the Internet has changed people's behavior patterns. This, in turn, has made many 
companies choose to offer their products and services online. This means that there is 
less personal contact and that customer relations can be described as having gone from 
face-to-face to face-to-screen. Swedish banks have come a long way in terms of 
adapting its operations to customers’ demand in a global environment that is digitizing 
at a rapid pace. Today, banks offer most of their banking services via the Internet, 
which can be performed through digital channels such as computers, tablets or mobile 
phones. Current reports show that more people are willing to switch banks compared to 
last year and that customers perceive it as being difficult to get their needs met with just 
one kind of banking relationship. At the same time, it costs more for banks to attract 
new customers than to retain current ones, and a primary assumption behind most 
loyalty initiatives is that loyalty leads to increased profitability. The purpose of this 
study is therefore to investigate how Swedish banks are working with the factors that 
according to previous studies are the basis for achieving loyal private customers as well 
as for the factors of relevance to achieving loyal retail customers through digital 
channels. 
 
This qualitative study has a deductive approach with elements of induction. This is the 
case as theory used has first been examined by us in order to create a broader approach 
to knowledge. This has consequently laid the foundation for our empirical survey that is 
based on semi-structured interviews with Sweden's major banks. The main theories used 
in this study are from earlier research dealing with factors contributing to customer 
loyalty. By virtue of this, together with the empirical data relayed by the respondents, 
we have been able to evaluate the factors that affect customer loyalty through digital 
channels in the Swedish banks. 
 
The results show that the factors, which form the basis for achieving loyal customers 
through digital channels are: Customer Satisfaction, Communication, Trust, 
Commitment, Complaint Handling and Quality of Service. It has been shown that the 
banks' challenge is to solve the issue of customer encounters in the absence of face-to-
face interaction. Our study demonstrates that this can be remedied by offering 
customers online consulting instead. To be more relevant in the customer's world, banks 
should also offer their customers the opportunity to receive targeted messages. Social 
media has proven to be of great importance in terms of two-way communication 
between bank and customer. Negative information disseminated through social media 
should be addressed by trained personnel in order to avoid the spreading of negative 
rumors about the bank itself. This particular channel has also proved to be a good one 
for managing feedback. By being open to this approach to social media, banks can get 
rapid feedback and thus ensure that customer expectations are being met. 
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1. INLEDNING  
 
1.1 Ämnesbakgrund 
Internetanvändningen i Sverige är bland den högsta i världen. En undersökning av 
stiftelsen för Internetinfrastruktur visar att hela 91 procent av befolkningen som är över 
18 år har tillgång till internet. Lika många som har tillgång till internet har även tillgång 
till en dator även om många använder surfplatta eller mobiltelefon också (Findahl, 
2014, s. 9-10). Den ökade tillgängligheten och användningen av internet har förändrat 
människors beteendemönster och det har bidragit till att många företag väljer att erbjuda 
produkter och tjänster över nätet. Företagen har genom detta kunnat minska sina 
kostnader och samtidigt kunnat öka hastigheten på tjänsterna de erbjuder väsentligt. 
Den digitala utvecklingen leder till att kunder idag efterfrågar enklare och snabbare 
kontakt och detta ställer högre krav på att företagen erbjuder tjänster via internet. 
Framfarten av den digitala utvecklingen påverkar även kundrelationerna på många sätt, 
det innebär mindre personlig kontakt och relationerna kan beskrivas ha gått från face-to-
face till face-to-screen i allt större utsträckning än tidigare (Ndubisi et al., 2007, s. 223). 
                                 
Svenska banker är ledande inom Europa när det handlar om att erbjuda möjligheten att 
uträtta sina bankärenden via internet (Svenska Bankföreningen, 2014, s. 12). Idag 
erbjuds de flesta banktjänster via internet och de flesta tjänster utförs via digitala 
kanaler såsom dator, surfplatta eller mobiltelefon. Genom dessa digitala kanaler kan 
kunder överföra pengar, få information och en del banker erbjuder även rådgivning. 
Hela 53 procent av storbankernas kunder använder internetbanken regelbundet via 
mobilen (Sparbankernas Riksförbund, 2015 s. 2). Att fler kunder i större utsträckning 
väljer att sköta sina bankaffärer via digitala kanaler gör att efterfrågan på de fysiska 
bankkontoren minskar (Svenska Bankföreningen, 2015, s. 4). Detta leder till minskad 
arbetsbörda på kontoren, varför bankerna också valt att avveckla många fysiska kontor 
(Svenskt Kvalitetsindex, 2013, s. 3). 
 
Svenskt Kvalitetsidex, SKI, visar i sin rapport att bankkunder har blivit nöjdare men att 
de inte är lika lojala som tidigare. De privatkunder som var mest nöjda med sin bank 
upplevde det personliga mötet som det mest positiva framträdande draget för bankerna 
(Svenskt Kvalitetsindex, 2014, s. 3). I paritet med att bankkunder framhäver det 
personliga mötet med bankerna som en vinnande faktor fick storbankerna i Sverige 
skarpt riktad kritik av kunderna för att de känner sig tvingade in i de olika tekniska 
tjänsterna (Svenskt Kvalitetsindex, 2013, s. 3). Rapporten visar att det personliga mötet 
är viktigt för att göra kunden nöjd. Ewerman (2014) menar att nöjda kunder kommer 
vara en hygienfaktor för att behålla kunder och att framtidens utslagsfråga istället 
kommer handla om att få sina kunder att stanna. Ett av de viktigaste verktygen för ett 
företags framgång i den konkurrensinriktade företagsvärlden är att bygga långsiktiga 
och lönsamma kundrelationer för att få ett långsiktigt värde för företaget (Söderlund, 
2001, s. 9-10). Trenden som går mot ett allt mer digitaliserat samhälle gör att bankerna 
står inför stora utmaningar som dels handlar om att lösa mötet med kunden när det inte 
längre är fysiskt.  
 
1.2 Problematisering 
Framfarten av internet påverkar som vi nämnde i föregående avsnitt kundrelationerna 
inom banksektorn på många sätt. Kombinationen av att fler väljer att sköta sina 
bankaffärer via dator, surfplatta eller mobiltelefon med att banker avvecklat många 
kontor leder till mindre personlig kontakt (Svenska Bankföreningen, 2015).  Internet 
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medför även att det blir lättare för kunder att jämföra bankernas tjänster och priser emot 
varandra på ett smidigt sätt (Ndubisi et al., 2007, s. 223). Efterfrågan på enklare och 
snabbare kontakt ställer även högre krav på att bankerna är mer flexibla och erbjuder 
användarvändliga tjänster via internet. En undersökning av svenskt kvalitetsindex, SKI, 
visar att fler personer är villiga att byta bank än föregående år, samtidigt är det även fler 
kunder som upplever det svårt att få hela behovet tillgodosett med bara en bankrelation. 
Detta har medfört att trenden inte bara går mot att kunder väljer att byta bank utan även 
väljer att skaffa sig fler, kunderna väljer alltså att ha en till bank utöver sin 
huvudbank.  Forskning visar att det kostar ett företag mer att attrahera nya kunder än att 
behålla den kund man redan har (Rosenberg & Czepiel, 1984, s. 45). Detta talar för att 
det bör vara önskvärt ur ett företagsekonomiskt perspektiv att behålla redan befintliga 
kunder för bankerna. Då Svenskt Kvalitetsindex, SKI, visar att kundlojaliteten minskar 
inom banksektorn är det relevant att undersöka om den digitala utvecklingen påverkar 
hur bankerna bör arbeta för att skapa och bevara lojala kunder. 
 
De tjänster som bankerna erbjuder förutsätter med nödvändighet relationer. Men bara 
för att en kund anser sig ha en relation med banken behöver det inte nödvändigtvis 
innebära att kunden kommer vara lojal. Att det finns en relation är dock en förutsättning 
för lojalitet (Grönroos, 2008, s. 22). Det finns flera anledningar till varför kundlojalitet 
har kommit att bli något som fler företag fokuserar på, dels faller det sig naturligt att 
fokusera på befintliga kunder då befolkningstillväxten minskar, när fler produkter och 
tjänster på marknaden blir allt mer lika, när det blir mer tydligt att resurser i allmänhet 
inte är obegränsade och konkurrensen ökar (Söderlund, 2001, s. 10). Ett primärt 
antagande bakom de flesta lojalitetssatsningar menar på att lojalitet leder till lönsamhet. 
Ett vanligt påstående är också att en nöjd kund är en lojal kund, en stor mängd empirisk 
forskning antyder att kundnöjdhet kan betraktas vara en drivkraft till kundlojalitet 
(Söderlund, 2001, s. 59). När detta samband har granskats närmare har det dock 
framkommit att kundnöjdhet inte är den enda förklaringsfaktorn till en lojal kund. 
Rapporten från Svenskt kvalitetsindex, SKI, visar att kundnöjdheten ökar samtidigt som 
lojaliteten minskar (Svenskt Kvalitetsindex, 2014, s. 3-8). Detta bekräftar att en nöjd 
kund inte nödvändigtvis behöver innebära en lojal kund. Relationen och lojaliteten som 
kunder har till sin bank har tidigare studier visat sig bero på flera olika faktorer. En 
sammanställning av faktorer som dessa studier visat vara av särskild vikt för att öka 
kundlojaliteten är kundnöjdhet, kommunikation, tillit, engagemang, kompetens, 
klagomålshantering, pris, varumärke och servicekvalitet (Jiao et al., 2012; Johnson et 
al., 2001; Ndubusi et al., 2007). Dessa faktorer presenteras i den teoretiska 
referensramen och kommer utgöra modellen som kommer fungera som utgångspunkt i 
vår studie (se tabell 2). 
 
En undersökning av Svenskt kvalitetsindex, SKI, (2014, s. 6), ger indikationer på att de 
Svenska storbankerna uppvisat en del brister gällande de faktorer som tidigare studier 
visat vara viktiga att beakta för att skapa och bevara lojala kunder. Dels visar 
undersökningen att klagomålshanteringen hos Svenska banker idag betraktas som dålig 
och att storbankernas kunder det senaste året haft anledning att klaga. Kunder med 
anledning att klaga kommenterar detta till 16 personer i snitt. Motsvarande för kunder 
som inte har haft anledning att klaga kommenterar positivt till sex personer. Vidare 
säger de i rapporten att banker har mycket att vinna på att förbättra sin hantering av 
klagomål eftersom de oftast belönas med lojalare kunder som bli mer benägna att utöka 
sitt engagemang.  
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Det finns tidigare studier som behandlar ämnet kundlojalitet. Johnson  et al.  (2001 s. 
231-233) har i sin studie tagit fram faktorer som kan användas som redskap för att skapa 
lojalitet. De faktorer som de kommit fram till och menar är av särskild vikt för att uppnå 
kundlojalitet är: kvalitet, kundtillfredsställelse, pris, varumärkesimage, 
klagomålshantering, och engagemang. Denna studie tar dock varken hänsyn till banker 
eller internets framfart de senaste åren, något som vi menar kan påverka kundlojaliteten. 
Med anledning av detta har vi fördjupat oss i tidigare forskning inom ämnet 
kundlojalitet hos banker. Det finns studier som behandlar både ett kund- och 
företagsperspektiv. Qamhawi & Lindroos (2009, s. 2) har utifrån ett företagsperspektiv 
undersökt hur Sveriges fyra storbanker arbetar för att skapa lojalitet till privatkunder, 
och de kommer i sin forskning fram till att bankernas strategi för att bygga kundlojalitet 
bygger på långsiktighet samt främjandet av att bygga en god relation till kunden. 
Bloemer et al. (1998, s. 284) har undersökt vilka faktorer som bidrar till kundlojalitet 
inom banker utifrån kundperspektivet. Författarna kommer fram till att de viktigaste 
faktorerna är pålitlighet, klagomålshantering, kundernas anseende av bankens 
varumärke samt hur effektiva tjänsterna som de erbjuder är. Dessa studier saknar det 
digitala perspektivet då de inte tagit hänsyn till internets framfart de senaste åren.  
 
Kombinationen av att 91 procent av befolkningen över 18 år har tillgång till internet 
samt att banker idag erbjuder de flesta tjänster via internet innebär att människors 
beteendemönster har förändrats. Vi menar att den ökade digitaliseringen som Ndubisi et 
al. (2007 s. 223) säger medfört att relationer gått från face-to-face till face-to-screen är 
något som kan påverka hur bankerna arbetar med kundlojalitet idag. Det finns senare 
forskning inom kundlojalitet, dessa studier är utförda i andra länder såsom Kina, 
Spanien & Malaysia (Jiao et al., 2012; Aldas-Manzano et al., 2011; Ariff et al. 2013). 
Gemensamt för dessa är att de har studerat kundlojalitet utifrån kundernas perspektiv. 
Detta visar att det saknas ett perspektiv som behandlar bankernas uppfattning av hur 
kundlojalitet skapas via digitala kanaler samt vilka strategier de använder sig av för att 
uppnå detta. Vidare har dessa studier utförts i andra länder och med tanke på att 
kulturella skillnader kan finnas ser vi att det saknas ett perspektiv som hanterar synen på 
hur kundlojaliteten via digitala kanaler utifrån Svenska storbankers ser ut. 
 
Senaste rapporterna från Svenskt kvalitetsindex, SKI som vi tidigare nämnt visar att 
kundlojaliteten minskar inom den svenska banksektorn och att fler kunder idag är 
villiga att byta bank, samt mer benägna att ha en till bank utöver sin huvudbank 
(Svenskt Kvalitetsindex, 2014, s. 5). Detta är nya tendenser inom banksektorn i Sverige 
och vi menar att det förekommer ett gap i tidigare forskning, vad det gäller bankers 
förhållande till att skapa och bevara lojala privatkunder via digitala kanaler. Med 
anledning av att det saknas ett perspektiv som behandlar detta, ämnar vår studie att fylla 
detta forskningsgap. Vilket leder oss in på vår problemformulering. 
 
1.3 Problemformulering 
Vilka faktorer påverkar kundlojalitet via digitala kanaler inom de svenska storbankerna?  
 
1.4 Syfte 
Då det finns begränsat med forskning om bankernas förhållande till att skapa och bevara 
lojala privatkunder via digitala kanaler, syftar vår studie till att undersöka hur svenska 
storbanker arbetar med de faktorer som enligt tidigare studier ligger till grund för att 
uppnå lojala privatkunder samt faktorernas relevans för att uppnå lojala privatkunder via 
digitala kanaler. 
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1.5 Praktiskt och teoretiskt bidrag 
Vårt teoretiska bidrag med studien förväntar vi oss kunna redogöra en tydligare 
kartläggning av vilka faktorer som är betydande för banker då de vill skapa och bevara 
lojala privatkunder via digitala kanaler. 
 
Det praktiska bidraget förväntas tydliggöra viktiga faktorer som banker generellt bör 
förhålla sig till för att skapa och bevara lojala privatkunder via digitala kanaler. 
 
1.6 Avgränsningar 
Utifrån vår problemformulering om vilka faktorer som påverkar kundlojalitet via 
digitala kanaler inom de Svenska storbankerna har vi valt att göra en del avgränsningar. 
Vi kommer endast vända oss till de fyra största aktörerna på den svenska 
bankmarknaden. Vår studie ämnar endast undersöka svenska banker och anledning till 
att vi har valt just Sveriges fyra storbanker i vår studie beror på att de svarar för den 
största delen av Sveriges kunder samt att de mindre bankerna i de flesta fall är nischade 
till ett speciellt affärsområde vilket leder till att de har högre potential till att maximera 
sina befintliga marknadsandelar. Det är i grunden fel att benämna dessa fyra storbanker 
som en enhetlig grupp, eftersom de konkurrerar med varandra och med andra banker på 
marknaden. Det finns många likheter men även olikheter mellan dem. De skiljer sig dels 
i vilken typ av kunder de har, prissättningen, vilka tjänster de erbjuder men även vad 
gäller distributionsnätet vilket gör att vi förhoppningsvis kommer få en bred bild över 
hur de arbetar för att skapa och behålla sina kunder lojala via digitala kanaler (Svenska 
Bankföreningen, 2015). Förutom detta har vi valt att endast undersöka bankernas 
privatkunder och därmed inte fokusera på andra målgrupper såsom företagskunder. 
Anledningen till detta är att det är väldigt många människor som ingår i denna sektor. 
 
1.7 Definitioner 
 
Lojal kund - Lojalitet som kunder har till företag är resultatet av hur ett företag skapar 
en fördel med produkten eller tjänsten för kunden, så att denna person antingen 
vidhåller konsumtion eller ökar sina inköp från samma företag i framtiden (Brown, 
2000, s. 55).  
 
Digitala kanaler - Internetbank, telefonbank, bankappar på mobiltelefon samt 
surfplattor. 
 
Riktade budskap - Riktade annonser eller annonser som är anpassade efter mottagaren 
baserat på den information banken har om kunden.  
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2. METOD 
 
2.1 Forskningsansats och perspektiv 
I denna studie har vi tillämpat en kvalitativ forskningsstrategi. Kvalitativa forskare till 
skillnad från kvantitativa forskare framställs ofta som att det är inriktade på att använda 
sig av ord vid presentationen av de analyser som genomförts av samhället istället för 
siffror. Den kvalitativa forskaren strävar efter en förståelse av beteenden och åsikter i 
det sammanhang som undersökningen genomförts (Bryman, 2011, s. 371-372).   
 
Denna studie har ett deduktivt angreppssätt. Det deduktiva angreppssättet kan beskrivas 
som en undersökning där forskaren utgår ifrån redan befintlig teori för att sedan utröna 
om det som framkommer genom empirin tyder på samma sak. Detta kan kopplas till vår 
studie då vi utgår ifrån redan befintliga teroier som redogjort för faktorer som påverkar 
kundlojaliteten för att sedan empiriskt, med kvalitativa intervjuer, skapa en förståelse 
och undersöka hur Sveriges fyra storbanker resonerar kring de faktorer som dessa 
studier visat ligga till grund för att uppnå lojala privatkunder via digitala kanaler. Då vi 
använder ett deduktivt angreppssätt kommer vi koppla samman teori och empiri för att 
sedan analysera om det som framkommit genom intervjuerna skiljer sig ifrån den 
granskade teorin och våra slutsatser kommer baseras utifrån det. Motsvarigheten till ett 
deduktivt angreppssätt är induktivt angreppssätt. Det induktiva angreppssättet kan 
istället förklaras som att teorin är resultatet av den forskningsinsats som forskaren 
genomfört. Forskaren drar med andra ord genereliserbara slutsatser på grundval av sina 
observationer (Bryman, 2011 s. 28-29).  
 
Bryman (2011, s. 28-29) menar på att det är bra att se på förhållandet mellan teori och 
praktik i termer av deduktiva och induktiva strategier, men det är viktigt att påpeka att 
skillnaden där emellan inte är lika enkel som de flesta vid en första anblick kan tro. Vi 
har istället för strategier valt att se dessa som tendenser, för att på samma sätt som att 
deduktion innefattar inslag av induktion så uppvisar även den induktiva processen 
inslag av deduktion. Vår studie har ett inslag av induktion och det kan förklaras med att 
studiens slutsatser grundar sig i de intervjuer som vi genomfört hos bankerna för att 
skapa en uppfattning kring hur de förhåller sig till att skapa och bevara lojala kunder via 
digitala kanaler. 
 
2.2 Kunskapssyn 
Vad som är eller vad som ska betraktas som kunskap inom ett ämnesområde benämns 
epistemologi. Denna studie har en hermeneutistisk kunskapsteori vilket kan förklaras 
som ett perspektiv där förståelse och tolkning är de huvudsakliga ingrediensena. Det 
handlar om att skapa en förståelse av varför människan handlar på ett visst sätt snarare 
än att inrikta sig på de krafter som påverkar detta. Ur forskarens synvinkel handlar det 
därmed om att skapa en djupare förståelse kring de faktorer som ligger bakom ett 
problem snarare än en förklaring till problemet. Detta förhållningssätt kan knytas 
samman med vår studie då den ämnar skapa en djupare förståelse för hur Svenska 
storbanker resonerar kring vilka faktorer som ligger till grund för att uppnå lojala 
privatkunder via digitala kanaler. Om studien istället ämnat undersöka vad bankerna gör 
istället för hur, hade en positivistisk kunskapsteori varit mer passande. I detta 
motsvarande synsätt, positivism, ligger fokus främst på att specifikt förklara det 
mänskliga beteendet (Bryman, 2011, s. 29-32).   
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Vi menar att förförståelse är en central och naturlig del av forskningsprocessen vid en 
hermeneutistisk kunskapssyn. Det är bra som forskare att ha relevant förförståelse då 
tidigare erfarenheter kan bidra till kundskap. En risk med detta är dock att värderingar 
och åsikter som skapats kan påverka studiens resultat.  Vi har som bakgrund att vi 
studerar Företagsekonomi vid Umeå Handelshögskola, genom utbildningen har vi 
utvecklat en kritisk förmåga och vi anser därmed att vi kan förhålla oss neutrala då vi 
har en viss förkunskap om banker och ämnet konsumentbeteende. Bryman (2011, s. 43-
44) menar att det idag är omöjligt för forskare att ha fullständig kontroll över sina 
värderingar och åsikter samt att forskare som väljer en kvalitativ forskningsstrategi vid 
intervjuer kan utveckla en personlig närhet till eller en personlig känsla av samhörighet 
med respondenterna som studeras. Våra intervjuer pågick i genomsnitt 40 minuter, 
under den tiden anser vi inte att vi utvecklade den personliga närheten som hade kunnat 
påverka vår roll som forskare att särskilja våra åsikter med de åsikter som framkom av 
respondenterna på storbankerna. 

2.3 Verklighetssyn 
Ontologi kan beskrivas som frågan om hur forskaren väljer att betrakta verkligheten. 
Det forskningsperspektiv som forskaren väljer att utgå ifrån kan enligt Bryman (2011, s. 
35-37) antingen betraktas som ett naturvetenskapligt ämne, där saker och ting anses 
vara bestämt och givet av en yttre verklighet. Den andra utgångspunkten för att betrakta 
verkligheten kan anses utgå från ett konstruktionistiskt sätt där de sociala entiteterna 
bestäms av hur aktörer handlar och uppfattar sin omgivning. Konstruktivism som 
samhällsvetenskaplig inriktning utgår alltså från att verkligheten eller aspekter av 
verkligheten är socialt konstruerade av människan. Det är med andra ord en produkt av 
den interaktion som sker mellan människor som skapar den verklighet som vi uppfattar 
via de normer och kulturer som råder i samhället. 
 
Fortsättningsvis menar Bryman (2011, s. 37) att sociala företeelser och kategorier inte 
bara skapas via socialt samspel utan att dessa även är i ständig förändring. Vår studie 
utgår ifrån en konstruktivistisk ontologi då angreppsättet av problemet kan anses vara 
av en socialt konstruerad entitet, eftersom vi definierar och bygger vår förståelse kring 
att vi och respondenterna uppfattar frågorna på ett enhetligt sätt, samt att fenomenet 
bank är något vi anser att människan har konstruerat ihop.  
 
2.4 Angreppssätt  
Forskningsdesign och forskningsmetod är två begrepp som ofta förväxlas med varandra, 
det är dock viktigt att skilja dessa åt. Begreppet forskningsdesign kan beskrivas utgöra 
en ram för hur insamling och analys utav den insamlade datan ska gå till. Medan 
forskningsmetoden kan beskrivas utgöra den teknik som används för att samla in data. 
Tekniken kan innehålla flera eller endast en forskningsdesign och sker antingen enskilt 
eller i kombination med varandra genom enkäter, strukturerade intervjuformulär eller 
deltagande observationer (Bryman, 2011, s. 48). I vår studie har vi använt oss av en 
tvärsnittsdesign, detta innebär att vi samlat in data från flera fall för att vi är intresserade 
av att uppnå en variation i svaren och insamlingen har gjorts vid en viss tidpunkt i syfte 
att kunna finna ett mönster och samband mellan vilka lojalitetsfaktorer via digitala 
kanaler som de studerade bankerna förhåller sig till (Bryman, 2011, s. 64). I vår studie 
valde vi att intervjua de fyra olika Svenska storbankerna för att se om det fanns några 
likheter bland deras svar kring de frågor vi ställde, anledningen till att vi valde flera 
banker är för att sannolikheten för att variation i svaren ökar då. Skälet till att vi valde 
intervjuer var för att få fylligare och mer detaljerade svar. Respondenterna gavs då även 
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möjlighet till att svara med egna ord och vi kunde lättare ställa följdfrågor om deras svar 
behövde utvecklas. Genom att använda sig av en annan form av design som exempelvis 
enkäter minskar chansen till att ställa följdfrågor samt att kunna ge respondentern 
förklaringar till eventuellt svårförståeliga frågor. En annan negativ aspekt av enkäter är 
att risken för eventuella svarsbortfall kan vara stor då respondenter lättare kan 
bestämma sig för att inte besvara en viss fråga eller anse att enkäten innehar känsliga 
frågor som gör att de lämnar enkäten ofullständig (Bryman, 2011, s. 229-231). 
 
2.5 Litteratursökning och teorival 
En av grundpelarna vid uppbyggnaden av en god vetenskaplig studie är att först 
fördjupa sig i kunskap genom böcker, artiklar, rapporter och uppsatser inom det ämne 
som valts. I vårt fall är vi intresserade av att undersöka hur digitala kanaler 
påverkar kundlojalitet inom de Svenska storbankerna och utröna vilka faktorer som 
ligger till grund för detta. Genom att använda oss av nyckelord såsom “internet 
banking”, “customer loyalty”, “security”, “trust”, “commitment”, “E-crm”, “customer 
relationship management”, “factors”, “loyalty” i olika kombinationer har det utgjort 
stommen i vår sökning efter vetenskapliga artiklar på databaser som Ebsco Business 
Source Premier, Emerald Journals, Taylor & Francis, och Google Scholar. De artiklar 
som vi valt att använda i vår studie är i hög utsträckning vetenskapligt granskade, det 
vill säga peer reviewed. Det är viktigt att litteratur, artiklar och internetsidor som 
används i studien har hög trovärdighet, detta för att arbetet som utförs ska kunna anses 
vara tillförlitligt. De artiklar som utgör stommen för vår teoretiska referensram är som 
vi nämnt i det inledande avsnittet Ndubusi et al.’s (2007), Jiao et al.’s (2012) samt 
Johnson et al.’s (2001), dessa studier har utvecklat teorier med faktorer som visat 
påverka kundlojaliteten. Vi anser att dessa teorier kan utgöra en god grund för vår studie 
som behandlar hur digitala kanaler påverkar kundlojaliteten inom den svenska 
banksektorn och vilka bakomliggande faktorer som är betydande för detta. Svenskt 
Kvalitetsindex, SKI, är en annan källa som vi använt oss av för att utöka vår 
kunskapsbas och som varit till god hjälp och en stor tillgång till kunskap om mätningar 
som gjorts av bankernas kunder gällande nöjdhet och lojalitet (Svenskt Kvalitetsindex, 
2014). Svenskt Kvalitetsindex, SKI, genomför regelbundna mätningar av kundnöjdhet, 
kvalitetsutveckling samt medarbetarstudier i näringslivet och offentlig sektor och har 
gjort det sedan de lanserades år 1998 (Kvalitetsindex, 2015). Kvalitetsindex anses vara 
en pålitlig och seriös mätning. Vi kommer sammanfatta de mest framstående 
vetenskapliga artiklarna i studien nedan.    
  
Johnson et al. (2001) har skrivit en artikel som heter The evolution and future of 
national customer satisfaction index models och är en av de vetenskapliga artiklar som 
fungerar som utgångspunkt i vår studie samt utgör en del av den teorietiska 
referensramen. Den är “peer reviewed”, vilket innebär att den är granskad av andra 
forskare. Vidare har artikeln refererats till 774 gånger i andra vetenskapliga arbeten. 
Detta stärker trovärdigheten avsevärt eftersom den då har legat till grund för 
efterföljande forskning och anses vara trovärdig även av andra forskare.  
 
En annan vetenskaplig artikel av Ndubusi et al. (2007) som heter Supplier-customer 
relationship management and customer loyalty: The banking industry perspective 
har använts i studien och den är “peer reviewed” och har omnämnts förhållandevis 
många gånger i andra vetenskapliga arbeten. Den har citerats 49 gånger i andra 
vetenskapliga arbeten vilket gör att den kan anses tillförlitlig och därmed vara en god 
källa.  
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Den tredje artikeln som ligger till grund för vår teorietiska referensram är skriven av 
Jiao et al. (2012) och heter An empirical study of customer loyalty to Internet banking in 
China. Denna vetenskapliga artikel anser vi vara relevant att tillämpa med anledning av 
internets framfart. Då denna artikel publicerats relativt nyligen och behandlar liknande 
faktorer som de andra artiklarna vi använt i studien anser vi att den kan anses vara 
tillförlitlig och relevant för att fungera som utgångspunkt i vår teoretiska referensram.  
 
2.6 Datainsamling 
Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med Sveriges fyra storbanker. 
Semistrukturerade intervjuer beskrivs ofta vara ett bra alternativ då uppföljningsfrågor 
kan vara nödvändigt. Semistrukturerade intervjuer innefattar ofta ett schema av 
intervjufrågor, där intervjuaren har en uppsättning frågor förberedda. Hur frågorna ställs 
eller i vilken ordning är enligt Bryman (2011, s. 206) inte det primära. En annan 
intervjuform är strukturerade intervjuer, dessa skiljer sig från de semistrukturerade då 
frågorna följer ett strikt schema. Men på samma sätt som semistrukturerade är frågorna i 
strukturerade intervjuer redan på förhand bestämda (Bryman, 2011, s. 203).   
 
Vi skapade ett formulär med frågor inför intervjuerna som hade en bestämd och logisk 
ordningsföljd för att intervjuerna skulle kunna utföras på liknande sätt, något som 
Bryman (2011, s. 216) menar är viktigt för att undvika potentiella felkällor. Under en 
intervju kan det hända att respondenter säger något som utgör ett svar på en fråga som 
ska behandlas senare under intervjun, enligt Bryman (2011, s 218) är det viktigt att 
upprepa frågan ändå för att undvika eventuella felkällor. Med anledning av detta var vi 
nogrann med att upprepa alla frågor i den förutbestämda ordningsföljden även om 
respondenten besvarat frågan.  
 
Innan vi förberedde frågorna kom vi överens om att intervjun skulle pågå cirka 30 
minuter, detta för att respondenterna skulle känna att de kunde avsätta tid från jobbet för 
att besvara våra frågor. Intervjuerna tog i snitt cirka 40 minuter hos varje bank. För att 
respondenterna skulle vara förberedda på de frågor vi tänkt ställa under intervjun såg vi 
till att skicka frågorna som skulle besvaras innan intervjun ägde rum via mejl (se bilaga 
1). På så sätt kunde respondeterna vara väl förberedda inför mötet och ge utförliga och 
bra svar på våra frågor. Innan frågorna bifogade vi även ett introduktionsbrev till 
respondenterna (se bilaga 2) där vi förklarade studiens syfte. Vidare meddelade vi att 
intervjun skulle ta cirka 30 minuter och gav då respondenterna möjligheten till att se hur 
mycket tid de kunde avsätta för varje fråga. Vidare informerade vi även respondenterna 
i varje bank om att vi gärna spelade in intervjun för att lättare kunna transkribera 
intervjuerna och därmed minimera risken för att tolka deras svar fel. Vi underättade 
även respondenterna om att vår studie och dess innehåll skulle offentliggöras men att 
deras deltagande skulle vara anonymt, detta i förhoppning om att de skulle våga var mer 
öppna och ge oss en mer verklighetsbaserad bild av deras verksamhet. Samtliga banker 
tillät att vi spelade in intervjuerna samt godkände att innehållet från intervjuerna får 
publiceras. Vi kommer med anledning av bankernas anonymitet att benämna de som: 
Bank Nord, Bank Syd, Bank Öst och Bank Väst i studien. Det finns ingen geografisk 
eller annan referens som kan anknytas till ursprungsbanken utan bankerna har 
slumpmässigt valts ut att kallas för dessa namn.    
  
 



	  

 9 

Vi började ringa till växeln hos varje bank och förklarade att vi skriver en 
kandidatuppsats och att vi därför sökte relevant personal som kunde besvara vårt syfte 
med studien om att skapa och bevara lojala kunder via digitala kanaler. Majoriteten av 
bankerna var väldigt hjälpsamma och kopplade vidare till anställda som kunde tänkas 
besvara våra frågor. Två respondenter som vi fick tala med satt på kontoren i Umeå 
varför vi bestämde oss för att låta intervjuerna äga rum hos bankerna själva. Detta för 
att underlätta för respondenterna samt för att låta dem befinna sig i en miljö där de 
känner sig trygga och där de inte behöver oroa sig för att någon hör vad som sägs under 
intervjun. Detta är något som Bryman (2014, s. 421) menar är en praktisk detalj som är 
viktig att beakta innan en intervju. De andra två respondenterna som representerade de 
andra bankerna befann sig på kontor söder om Umeå, varför vi bestämde oss för att ha 
telefonintervju med dem. Fördelarna med telefonintervjuer är att det är billigare och tar 
mindre tid i anspråk (Bryman, 2008, s. 208). Då det skulle vara kostsamt för oss att resa 
blev telefonintervjuer med dessa respondenter ett naturligt val.  
 
Varje intervju spelades in, genom att spela in intervjuerna kunde vi lägga fokus på 
respondenterna istället för att fokusera på att anteckna vad de sa (Bryman, 2008, s. 428). 
Därefter skrev vi ned svaren så exakt som möjligt.  Detta kallas transkribering och 
innebär just att intervjun i stort sett skrivs ned ordagrant. Bryman (2008, s. 214) menar 
att detta gör det enklare att sammanställa och analysera resultaten men även att det är en 
viktig åtgärd för att undvika att förvränga respondenternas svar.  
 
Vi lyckades få tag i en representant från varje bank därmed hade vi inget bortfall i 
studien. Däremot fick vi från en bank inte tag i någon bankchef eller ansvarig för just 
dessa specifika frågor något som kan anses vara en svaghet i studien. Vi anser ändå att 
de respondenterna vi intervjuade gav intryck av att de var väl förberedda inför intervjun 
och gav bra svar. Tre av intervjuerna varade i cirka 45 minuter, en av intervjuerna 
pågick drygt 30 minuter. Tidsskillnaden kan bero på att just den respondenten inte var 
lika insatt i ämnet och därmed inte kunde ge lika utförliga svar. Något som kan medföra 
att den intervjun inte tillför lika stor mängd data till studien. Nedan har vi sammanställt 
en tabell som klargör när intervjun utfördes, hur lång tid den tog, vilken position som 
respondenten har samt vilket intervjuform som användes (se tabell 1 nedan).  
 
Tabell 1. Sammanfattande data om intervjuerna 
 Bank Väst Bank Öst Bank Syd Bank Nord 

Datum 2015-04-22 2015-04-15 2015-04-16 2015-04-22 

Tid 45 38 46 33 

Position Kontorschef Kontorschef Marknad- & 
kommunikationsansvarig 

Personlig 
rådgivare 

Intervjuform Telefonintervju Intervju på 
kontoret 

Intervju på kontoret Telefonintervju 

 

2.7 Etik 
När det gäller etiska frågor vid forskning finns det enligt Bryman (2011, s. 131-132) 
fyra grundläggande etiska principer som en forskare bör uppfylla under sin studie och 
dessa är: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Dessa krav innebär att varje deltagare i studien ska vara informerad om 
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vad studien behandlar och dess syfte, att deras medverkan är frivillig, att uppgifter och 
känslig information om personen behandlas med hög konfidentialitet samt att 
respondenternas svar endast kommer användas i syfte för den studie som anges.  
 
När vi skickade ut våra intervjufrågor till respondenterna via mejl informerade vi dem 
om vad studien ämnade undersöka samt att svaren som gavs skulle hanteras anonymt i 
undersökningen och att varken respondenten eller bankens namn skulle anges i studien. 
Vad gäller konfidentialitetskravet har vi haft respondenternas inspelningar i låsta forum 
där ingen annan person än författarna själva kommer åt dem. Nyttjandekravet innebär 
att respondenternas svar endast får användas för studiens syfte vilket vi inte nämnde i 
mejlet men som vi förklarade innan intervjun ägde rum. Med anledning av detta kan de 
huvudsakliga etiska principerna i vår studie anses vara uppfyllda. 
 
2.8 Sanningskriterier  
För att en studie ska öka i trovärdighet bör forskaren ha två viktiga komponenter i 
åtanke vid utformningen av sin forskning och det är: validitet och reliabilitet. Validitet 
är en bedömning huruvida forskningen som bedrivs verkligen undersöker det som 
ämnas undersöka och reliabilitet syftar till att se huruvida det som undersöks görs på ett 
tillförlitligt och korrekt sätt (Bryman, 2011, s. 49-50). Reliabilitet även kallat 
tillförlitlighet avser med andra ord i vilken utsträckning datainsamlingstekniker samt 
analysprocesser som utförts kommer ge konsekventa resultat i studien. Detta kan enligt 
Saunder et al. (2009, s. 156) bedömas i en studie genom att forskaren ställer sig tre 
frågor, nämligen: Kommer mätningarna att ge samma resultat om de utförs på liknande 
sätt vid andra tillfällen? Kommer liknande resultat att uppnås av andra forskare? Är den 
forskning som har bedrivits transparent i hur slutsatser är härledda från empirin? 
 
Bryman (20011, s. 352) ställer sig dock kritisk till att kvalitativa studier kan replikeras 
då sociala tillställningar är omöjliga att “frysa”. En extern reliabilitet som bygger på att 
en studie kan replikeras med liknande resultat kan därför vara svår att genomföra med 
en kvalitativ studie. Vi menar dock att vår studie skulle kunna replikeras med liknande 
resultat vid samma tidpunkt, men att en replikation om exempelvis ett år antagligen 
skulle ge andra resultat då internet och dess användningsområden troligtvis har 
förändrats.  
 
Enligt Saunder et al. (2009, s. 157) finns det fyra ting som kan hota en studies 
relabilititet. Det första är att respondenterna i studien kan svara på olika sätt beroende på 
vilka tillfällen intervjun genomförs på. Om forskaren väljer att ha en intervju på en 
fredag respektive en måndag, kan detta ha inverkan på hur respondenten faktiskt mår 
och svarar beroende på de preferenser kunden har om de olika dagarna. Våra intervjuer 
utfördes både på morgonen och på eftermiddagen på dagarna tisdag, onsdag och 
torsdag. Då våra respondenter själva fick bestämma vilka dagar och tider som passade 
dem bäst utgår vi ifrån att respondenterna kände att de kunde avsätta tid för oss och 
genomföra intervjuerna på ett bra sätt. Vår studie kan också anses ha god ekologisk 
validitet då respondenterna fick vistas i sin naturliga miljö under intervjuerna vilket 
annars kan vara ett hot mot kvalitativa undersökningar, då forskare kan försätta 
respondenten i “onaturliga” miljöer som gör att respondenterna inte reagerar eller svarar 
på det sätt som de annars skulle ha gjort vid den miljö de är vana vid (Bryman, 2011, s. 
50).  
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Det andra hindret för en god reliabilitet i en studie är enligt Saunder et al., (2009, s.157) 
om respondenten ger felaktiga svar genom att försköna sanningen för att försvara 
banken som de arbetar på. Detta skulle kunna vara en giltig kritik mot vår studie då 
bankens anseende antagligen ligger i respondenternas intresse att försköna. Med 
anledning av detta har studien avsett att hålla respondenterna anonyma med en 
förhoppning om att de i sina svar skulle förhålla sig så opartiska som möjligt.  
 
Ett tredje hot mot studiens reliabilitet kan vara utformandet av frågor, att de är dåligt 
strukturerade eller att fel frågor ställs (Saunder et al., 2009, s. 157). Våra frågor utgick 
ifrån de lojalitetsteorier som vi ställt upp i teoriavsnittet, men kan likväl ha brister och 
svagheter utifrån ett tolkningssyfte för respondenterna. Detta har vi som forskare varit 
medvetna om men för att undvika eventuella missuppfattningar kontaktade vi en 
anställd som har lång erfarenhet inom banksektorn för att kontrollera frågorna. Detta för 
att säkerställa att frågorna var relevanta och lätta att förstå, men även för att försäkra oss 
om att det vi frågade mätte vad det avsåg att mäta, något som kallas mätningsvaliditet 
(Bryman, 2011 s. 50). För att ytterligare stärka våra frågors validitet fick en expert på 
Handelshögskolan i Umeå som har som uppgift att granska uppsatser läsa igenom och 
godkänna frågorna.  
 
Det fjärde hotet mot god reliabilitet i en studie är enligt Saunder (2009, s. 157) att 
forskare som utfört en studie kan ha missuppfattat respondenternas svar fel. Det finns 
alltid en risk att forskaren missuppfattar svar, för att undvika detta har vi genomfört en 
respondentvalidering som innebär att forskaren skickar de resultat som framkommit av 
intervjun till de respondenter som deltagit. Anledningen till detta är att få en bekräftelse 
på att den beskrivning som forskaren förmedlat i empiriavsnittet är riktig. Efter 
intervjuerna hade genomförts, skrev vi ned allt som sagts under intervjun ordagrant, 
därefter skrev vi ihop en berättelse av det insamlade materialet till empiriavsnittet. Detta 
för att försäkra oss om att de resultat och uppfattningar vi haft överrensstämmer med 
vad respondenterna velat förmedla (Bryman, 2008 s. 353). Vi har även analyserat de 
svar vi fått från bankerna på varsitt håll för att undvika feltolkningar, genom att göra 
detta har vi hittat likheter och olikheter och på så sätt minskar risken för att tolka 
respondenternas svar fel. Enligt Bryman är den interna reliabiliteten hög i en studie när 
både respondenter och forskare är överens om begrepp och tolkningar (Bryman, 2008, s. 
352). Med en god genomgång mellan oss och respondenter av begrepp och frågor som 
uppstod vid intervjuerna samt gemensamt tolkande av oss, anser vi att vår studie håller 
en hög intern reliabilitet.  
 
Extern validitet tar upp frågan huruvida en studies resultat är genereliserbara till andra 
sociala miljöer och sammanhang (Bryman, 2011, s. 352). Vid en kvalitativ studie, som 
vi utför, kan det vara intressant att undersöka hur överförbar studien är. Detta innebär 
att en kvalitativ studie fokuserar mer på att ge en detaljerad och bred bild av det 
fenomen som ämnas undersökas, snarare än den generella beskrivning som kvantitativa 
studier ger (Bryman, 2011, s. 355). Då vår studie har representanter från Sveriges fyra 
storbanker och dessa banker svarar för den största delen av Sveriges kunder kan vår 
studie anses vara genereliserbar över Sveriges storbanker. Eftersom studien endast 
ämnar undersöka storbankerna i Sverige kan vi endast dra slutsatser om dessa 
storbanker. Våra resultat kan därmed inte anses vara direkt överförbara eller tillförlitliga 
på andra små, eller medelstora banker i Sverige.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Vi vill utifrån vår problemformulering undersöka vilka faktorer som påverkar 
kundlojalitet via digitala kanaler inom de Svenska storbankerna. Vi menar att tidigare 
studier som är utförda av Johnson et al. (2001), Ndubusi et al. (2007) samt Jiao et al. 
(2012) tagit fram faktorer som är relevanta för att besvara vårt problem. Vår modell, 
vilken vi presenterar nedan (se tabell 2), behandlar de faktorer som dessa studier visat 
sig vara av stor vikt då ett företag vill skapa och bevara lojala kunder.  
 
Johnson et al. (2001, s. 231) har i sin studie skapat en modell med faktorer som de anser 
leda till kundlojalitet. Denna studie nämner likt Ndubusi et al. (2007, s. 224) många 
liknande faktorer som påverkar kundlojaliteten. Skillnaden på dessa studier är att 
Johnson et al. (2001, s. 217-245) inte tar hänsyn till kundlojalitet via digitala kanaler 
något som Ndubusi (2007, s. 222-223) gör. Gemensamt för dessa studier är att de 
genomfördes för många år sedan, det har hänt mycket med den digitala utvecklingen 
sedan dess. Med anledning av detta har vi därför valt att inkludera en senare studie som 
är utförd i Kina av Jiao et al. (2012, s. 40) där författarna försökt hitta faktorer som 
påverkar kundlojaliteten hos de som använder internetbank.  
 
Genom att sammanställa dessa lojalitetsteorier som undersökt vilka faktorer som visat 
sig påverka kundlojalitet har vi kommit fram till en slutgiltig modell som vi redovisar 
längst till höger under rubriken “Denna studies modell” (se tabell 2 nedan). Det är dessa 
faktorer som kommer utgöra vår teoretiska referensram och även fungera som 
utgångspunkt i vår studie. De faktorer som vi ämnar undersöka för att besvara vårt 
problem om hur Svenska storbanker förhåller sig till att skapa och bevara lojala kunder 
via digitala kanaler är: Kundnöjdhet, kommunikation, tillit, engagemang, kompetens, 
klagomålshantering, pris, varumärke och servicekvalitet. Vi kommer i följande session 
förklara dessa faktorer mer ingående. 
 
Tabell 2. En sammanställning av faktorer som tidigare studier visat påverka kundlojaliteten. 

Johnson et al.’s 
(2001) 
Kundlojalitetsfaktorer 

Ndubusi et al.’s 
(2007) 
Kundlojalitetsfaktorer 

Jiao et al.’s  
(2012) 
Kundlojalitetsfaktorer 

Denna studies 
modell 
Kundlojalitetsfaktorer 

Kundtillfredsställelse  Kundnöjdhet Kundnöjdhet 
 

 Kommunikation  Kommunikation 
 

 Tillit Tillit Tillit 
 

Engagemang Engagemang  Engagemang 
 

 Kompetens  Kompetens 
 

Klagomålshantering Klagomålshantering  Klagomålshantering 
 

Pris   Pris 
 

Varumärkesimage  Varumärkesimage Varumärkesimage 
 

Servicekvalitet Servicekvalitet Servicekvalitet Servicekvalitet 
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3.1 Kundnöjdhet 
Det finns studier som har bevisat att det kostar ett företag mer att attrahera nya kunder 
än att behålla den kund man redan har (Rosenberg & Czepiel, 1984, s. 45). Grönroos 
(2008, s. 39) menar dessutom att i många branscher blir kunder lönsamma först efter att 
de varit kunder en längre tid. Detta talar för att det bör vara önskvärt utifrån ett 
företagsekonomiskt perspektiv att vårda redan befintliga kunder för bankerna. De 
tjänster som bankerna erbjuder förutsätter med nödvändighet relationer. Men bara för 
att en kund anser sig ha en relation med banken behöver det inte nödvändigtvis innebära 
att kunden kommer vara lojal. Att det finns en relation är dock en förutsättning för 
lojalitet (Grönroos, 2008, s. 22). 
 
Insikten och vikten av att vårda sina kunder är inte någonting nytt, på 1970-talet växte 
ett nytt marknadsföringsperspektiv fram. Detta perspektiv kallas: Customer relationship 
management, CRM, även känt som kundrelationsmarknadsföring, och det handlar om 
företagets relation till kunden (Grönroos, 2008, s. 22). Gummesson (2002, s. 16) 
definierar perspektivet kundrelationsmarknadsföring som “marknadsföring som sätter 
relationer, nätverk och interaktion i centrum.” Det är en strategi som företagen kan 
använda sig av för att hantera kundernas beteenden för att på så sätt öka 
tillfredsställelsen och möjligheten till försäljning samt upprepade köp (Grönroos, 2008, 
s. 22). Detta är alltså ett begrepp som inkluderar kundlojalitet (Söderlund, 2001, s. 9). 
 
Ett väsentligt krav med strategin för kundrelationsmarknadsföringens är att banken på 
ett bättre sätt måste lära känna sina kunders långsiktiga behov och önskemål bättre. På 
så vis kan de erbjuda ett ökat värde utöver de tekniska lösningarna eller tjänsterna som 
ingår. Kunder efterfrågar inte bara varor eller tjänster, de kräver ett mer allomfattande 
tjänsteerbjudande. I dagens konkurrenssituation räcker det således inte med att erbjuda 
kärnprodukten för att uppnå ett bra resultat och behålla en stabil position på marknaden. 
Det som kommer räknas är om företagen, i vårt fall bankerna, kan hantera erbjudandets 
övriga element bättre än sina konkurrenter. Kunderna är nämligen sällan missnöjda med 
kärnprodukten utan det är de omgivande elementen som leder till missnöje. Det räcker 
därmed inte för bankerna att konkurrera med själva kärnprodukten, det väsentliga 
kommer vara att konkurrera med ett totalerbjudande (Grönroos, 2002, s. 39-40).  
 
Det är med andra ord viktigt för bankerna att inse vikten av att skapa och underhålla 
sina relationer och ge kunderna fördelar utöver det värde som själva kärnerbjudandet 
ger. Relationerna i sig ökar det totala värdet som kunden upplever.  Det är på grund av 
tjänsterna som bankerna erbjuder som kunder effektivt kan skilja bankerna åt och det är 
genom detta som konkurrensen på marknaden skapas (Grönroos, 1992, s. 16). Kärnan i 
kundrelationsmarknadsföringen kan beskrivas vara relationen mellan parterna och den 
interaktion som sker däremellan.  
 
Den ökade tillgängligheten och användningen av internet har förändrat människors 
beteendemönster och det har bidragit till att många företag därför väljer att erbjuda sina 
produkter och tjänster över nätet.  Bankerna erbjuder idag de flesta banktjänster via 
digitala kanaler (Sparbankernas riksförbund, 2015). Detta leder till att bankernas 
kundrelationsmarknadsföring på internet, elektronisk kundrelationsmarknadsföring, e-
CRM, spelar en allt större roll. I takt med att tekniken utvecklas måste även företagen 
utveckla deras strategier. Elektronisk relationsmarknadsföring, e-CRM, kan beskrivas 
vara en påbyggnad av kundrelationsmarknadsföringen, CRM, men den bygger på 
samma principer. Det huvudsakliga syftet handlar på samma sätt om att bygga goda 
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relationer och därmed skapa lojala kunder. Kennedy (2006 s. 58-63) menar att 
integrationen som sker mellan kunden och banken på internet har öppnat upp ett nytt 
sätt för att bevara lojalitet till sina kunder och att den idag sker via de digitala kanaler 
som företaget väljer att tillhandahålla sina kunder på. 
 
Kelly et al. (2003, s. 239) menar i sin studie på att det fanns väldigt få empiriska bevis 
just inom området av relationsmarknadsföring på internet och utförde därmed en studie 
som ämnade undersöka hur kundlojalitet kan öka på internet med hjälp av elektronisk 
kundrelationsmarknadsföring, e-CRM. Författarna kommer i studien fram till att 
faktorer som bör införlivas i elektronisk relationsmarknadsföring, e-CRM, är tillit, 
förtroende och servicekvalitet med attribut såsom hastighet och bekvämlighet. Genom 
att tillämpa en väl strukturerad elektronisk relationsmarknadsföring, e-CRM, 
tillsammans med affärsstrategin bör bankerna genom sina tjänster på internet kunna 
skapa en tvåvägskommunikation för att skapa en bättre förståelse för sina kunder via 
digitala kanaler och därmed kunna öka lojaliteten. Vidare studerade även Kelly et al. 
(2003, s. 247) om det fanns någon korrelation mellan pris och lojalitet, författaren 
kunde endast se ett svagt samband och uttryckte därmed att ytterligare studier skulle 
behövas för att ge en korrekt bild av om det verkligen föreligger något samband. Om 
pris är en faktor som påverkar kundlojaliteten kommer vi behandla senare i 
teoriavsnittet. 
 
3.2 Kommunikation 
Bankers avvecklande av kontor och kontanthantering samt den samhällsutveckling som 
går mot en allt mer digitaliserad tillvaro har lett till att konsumenter använder sig av mer 
digitala kanaler nu än tidigare. Det blir viktigare för banker att allt mer inrikta sig på en 
god kommunikation via internet vilket även senaste rapporten från Svenskt 
kvalitetsindex, SKI, (2014, s. 6) talar för att de har gjort. Bankerna får nämligen högt 
betyg för sina användarvänliga hemsidor och appar. Genom en god interaktion via dessa 
kanaler har det blivit svårare för bankerna att sticka ut hos konsumenterna. Detta talar 
för att just dessa kommunikationskanaler för att differentiera och nå ut sina budskap till 
konsumenten kan uppfattas vara viktigare nu än förr. Kundhantering kan idag ske på 
flera olika sätt hos bankerna, via chatt, videosamtal, telefon, samt övrig information 
som kunden kan tillhandahålla från deras hemsidor. Kennedy (2006, s. 58-63) menar att 
den viktigaste kontakten mellan en kund och ett företag på internet sker via de digitala 
kanaler som företaget väljer att erbjuda sina kunder, samt att dessa kanaler har öppnat 
upp för ett nytt sätt att bevara lojalitet med sina kunder. Företag kan lagra information 
om kunders sätt att hantera sidorna, vilket gör att dessa digitala medier kan anpassas ned 
till individnivå. Företag kan alltså med rätt användning av elektronisk 
kundrelationsmarknadsföring, e-CRM, skräddarsy och anpassa sina sidor efter den 
information som de lagrat om kunden. De kan även skicka förslag via de digitala 
kanalerna till kunden som passar dennes preferenser baserat på den information som de 
har lagrat via sina databaser. Om kunderna upplever att de digitala kanalerna lever upp 
till deras personliga preferenser kan deras lojalitet till tjänsterna att öka. 
 
För att attrahera nya kunder till internetbanken bör därmed banker inrikta sig på att 
demonstrera för nya konsumenter hur användarvänliga deras plattformar är samt ge 
handledning och förklaring till de fördelar som internetanvändandet kan innebära för 
kunden. Andra fördelar som bör framhävas för nya kunder är den tidsbesparing som 
uppstår när de kan utföra bankärenden själv samt bekvämligheten med att kunna uträtta 
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bankärenden var som helst och när som helst (Jaruwachirathanakul & Fink, 2005, s. 
307).  
 
Grönroos (2002, s. 296) menar att utebliven kommunikation kan sända minst lika 
effektiva budskap som planerad kommunikation. Om banken beslutar att inte informera 
kunder om eventuella förseningar eller kvalitetsfel är det inte bara brist på 
kommunikation banken sänder, det sprider även ett budskap som säger att de inte bryr 
sig om kunden och att de inte är ett företag kunden kan lita på. Genom att banker håller 
sina kunder informerade om problem och avvikelser visar de respekt gentemot kunden. 
Om de öppet erkänner sina servicefel tar de ett första steg i rättelseprocessen och detta 
är ett viktigt kriterium för god funktionell kvalitet. Sammanfattningsvis finns det risk 
för att frånvaro av kommunikation kan sända negativa budskap om företaget. Detta 
innebär att i det flesta fall är det bättre att ge en dålig nyhet istället för att undanhålla 
kunder information och inte och kommunicera alls (Grönroos, 2002 s. 296). 
 
Eftersom tjänster ofta baseras på kundrelationer är det givande att se över de muntliga 
referensernas roll i komunikationen. Muntliga referenser eller word-of-mouth-
kommunikation som de ofta benämns ger vanligtvis en större effekt än vad den 
planerade kommunikationen som banken gör. Den handlar om allt som sägs från en 
person till en annan angående banken. Det kan vara allt från hur bankens arbetssätt ser 
ut, vilka tjänster de erbjuder till vad kunderna anser om bankens trovärdighet samt om 
de är tillförlitliga. Svenskt kvalitetsindex, SKI, visar i sin rapport som vi nämnt i det 
inledande kapitlet av studien att kunder som haft anledning att klaga på banken 
kommenterar detta till 16 personer i snitt. Medan motsvarande för kunder som inte haft 
anledning att klaga kommenterar positivt till sex personer (Svenskt Kvalitetsindex, 
2014, s. 5). Grönroos (2002, s. 297) menar att om en bank har en stark relation med en 
kund, innebär det ofta att kunderna rekommenderar banken vidare till vänner och 
kollegor för att de ska få samma serviceupplevelser som de själva fått. Med andra ord 
blir de förespråkare för företagets serviceerbjudande, i detta fall bankens 
serviceerbjudande. Vidare säger Grönroos (2008, s. 298) att budskap som förmedlas 
positivt gör att kunderna får fördelaktiga förväntningar och att dessa kunder är mer 
benägna att fortsätta använda tjänsterna kontinuerligt. Grönroos (2008, s. 298) påpekar 
också att negativa erfarenheter sprids snabbare än vad positiva erfarenheter gör varför 
det blir av stor vikt för bankerna att se till att deras kunder sprider positiv 
kommunikation om banken. Vilken kommunikationsstrategi banken än väljer, är 
nyckeln genom marknadsföringskommunikation hur samspelet och interaktionen 
mellan banken och deras kunder inriktats på kundernas behov och önskemål. Det är 
även viktigt att försöka åstadkomma en god upplevd kvalitet samt en positiv 
ryktesspridning. Om samspelet av dessa kommunikationsaspekter försummas kommer 
effekten bli mindre bra och möjligtvis negativ. Det är med anledning av detta viktigt att 
bankerna tar med alla möjliga effekter av kommunikation, såväl negativ som positiv 
men även som ovan nämnt frånvaron av kommunikation i sin beräkning när de utformar 
sina kommunikationsstrategier med kunden (Grönroos, 2002 s. 298-302).  
 
3.3 Tillit 
Eftersom transaktioner på internet involverar osäkerheter för kunderna, är tillit en 
förutsättning för att de ska vilja använda sig av företagets e-tjänster. Tillit minskar 
generellt den upplevda risken med att använda en tjänst och rollen av tillit anses vara 
ännu viktigare när det handlar om tjänster via internet. Detta eftersom att kunderna inte 
direkt förhandlar med personalen och företaget. Ribbink et al. (2004, s. 446-456) har 



	  

 16 

studerat hur tillit påverkar kundlojaliteten över e-tjänster och i sin studie kommer de 
fram till det finns ett starkt samband mellan att kunder som känner tillit till tjänster som 
erbjuds via internet kommer leda till att kundlojaliteten ökar. De menar även att 
säkerhet har en positiv effekt på lojaliteten både vad gäller att öka tillfredställelsen men 
även tilliten över internet för kunden. Med anledning av detta blir säker användning av 
bankernas hemsida en viktig aspekt som de bör beakta vid utformandet av hemsidorna 
för att konsumenterna ska känna sig säkra med att använda deras tjänster via digitala 
kanaler och därmed bli lojala. 
 
Vid en studie i Portugal undersökte Martins et al. (2013, s. 10) hur konsumenter 
upplevde risk i samband med användandet av bankens internettjänster samt hur 
konsumenter accepterar och ser nyttan av att använda teknologiska tjänster. Slutsatserna 
de kom fram till för att kunderna skulle känna tillit till sin bank är att de måste uppleva 
bankens tjänster som säkra samt att de måste erhålla hög integritet för användaren. 
Fokus för personalen på banker för att säkerställa en säker användning bör ligga på att 
transaktioner upplevs som säkra för kunden samtidigt som de erhåller en hög integritet. 
Bankerna hemsidor bör även uppmuntra sina kunder med information om att de 
plattformar som används för deras tjänster via digitala kanaler är säkra och på detta vis 
kan de skapa tillit till kunden. De bör i tillägg till hemsidan beskriva att kunden vid 
databrott ska känna sig säker samt att kunderna kommer bli kompenserade vid en 
eventuell förlust av pengar om så skulle bli resultatet av ett dataintrång. Användningen 
av en säker kanal från konsumentens persondator till bankens server samt hantering av 
kundens bankhantering med kryptering är även två viktiga aspekter som bankerna bör 
se till att deras kunder är medvetna om. En kund som känner förtroende för sin bank och 
säker med transaktionerna de erbjuder ger således även en ökad användning av bankens 
tjänster via digitala kanaler, Eriksson & Nilsson (2006, s. 161) menar att en konsument 
som ser nyttan i att använda sig av teknologiska tjänster också kommer att använda sig 
mer utav dessa tjänster. 
 
3.4 Engagemang  
Grönroos (2002, s. 51) menar att begreppet engagemang är mycket viktigt när det 
handlar om kundrelationsmarknadsföring, CRM. Engagemang kan beskrivas innebära 
att den ena parten i en relation känner sig motiverad att göra affärer med den andra. 
Engagemang har också definierats som en bestående vilja av att behålla en uppskattad 
relation (Moorman et al., 1992, s. 316). Exempelvis känner en bankkund engagemang 
för en bank som har visat sig vara pålitlig och kunnat erbjuda lösningar som främjar 
värdeskapande processer som innebär positiva upplevelser för kunden. Detta bekräftas i 
rapporten från Svenskt Kvalitetsindex, SKI, (2014, s. 6) som visar att banker genom att 
arbeta effektivt med sin hantering av klagomål kan belönas med lojalare kunder som 
blir mer benägna att utöka sitt engagemang. Ömsesidigt engagemang är av stor vikt 
varför det också är betydelsefullt för banken att på motsvarande sätt känna engagemang 
ifrån kunden i form av efterfrågade tjänster (Grönroos, 2002 s. 51). 
 
3.5 Kompetens 
Personalen på en bank kan betraktas som den avgörande faktorn för att kunden ska 
uppleva att tjänsten är av rätt kvalitet. För att goda prestationer ska utföras krävs det att 
personalen är motiverad och känner arbetsglädje, det är även av stor vikt att personalen 
har goda erfarenheter och är kompetenta (Echeverri & Edvardsson, 2012 s. 107). 
Återförsäljarens kunskap om marknaden, förmågan att ge goda råd, förmågan att hjälpa 
kunder att planera inköp samt förmåga att tillhandahålla effektiva material för kunden är 
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saker som främjar ett gott anseende om kunskap i organisationen (Ndubisi et al., 2007, 
s. 225). Fortsättningsvis kan kompetens i ett företag enligt Ndubisi et al. (2007, s. 225) 
definieras som hur kunden upplever återförsäljarens teknologiska och kommersiella 
kompetens. Därför är det viktigt att bankerna försäkrar sina kunder om att de 
teknologiska tjänsterna som de erbjuder användarvänliga och relevanta för kunden. I en 
studie av Thomasson (1993, refererad i Echeverri & Edvardsson, 2012, s. 108-109) 
skiljer författaren på bland annat baskompetens, kritisk kompetens och affärskompetens. 
Med baskompetens menas kunskapen som alla i organisationen besitter oavsett yrke, 
arbetsuppgifter och befattning. Med den kritiska kompetensen menar han personalens 
förmåga att hantera kritiska händelser eller ovanliga och problematiska situationer. 
Detta avser när något oförutsett händer i en situation som kan vara till skada för 
verksamheten, det kan exempelvis handla om störningar i kundrelationerna som får 
negativa konsekvenser till följd. Affärskompetensen avser personalens förmåga att 
förstå företagets ekonomiska situation och hur den kan påverkas av den egna 
arbetsinsatsen. Att förstå kundens behov är också en central del av affärskompetensen. 
Att personalen får möjlighet att utveckla sin kompetens i arbetet menar Lennerlöf i sin 
studie (1986, refererad i Echeverri & Edvardsson, 2012, s. 45) har en stor och i många 
fall avgörande betydelse för deras välbefinnande men även för deras arbetsengagemang 
och möjligheter till att utföra sitt arbete produktivt.  Echeverri & Edvardsson (2012, s. 
108-109) menar att kärnan i begreppet kompetens ligger i kunskap, erfarenhet, 
kontaktnät och engagemang. Och att kompetensen främst är kopplad till hur personal 
tillsammans med sina medarbetare, kunder och med hjälp av system och tekniska 
resurser kan utföra sina arbetsuppgifter så att de resulterar i tjänster av god kvalitet. 
 
3.6 Klagomålshantering 
Klagomålshantering kan enligt Dwayer et al. (1987, s. 17) beskrivas som en leverantörs 
förmåga att minimera negativa konsekvenser som uppstår av uppenbara och potentiella 
konflikter. Rättelsen är med andra ord en strategi för att hantera de misstag, fel eller 
problem som uppstått i kundrelationen och syftet med klagomålshantering är att se till 
att företagen inte behöver kompensera kunden annat än när det är absolut nödvändigt, 
oavsett vem som åstadkommit problemet (Grönroos, 2002, s. 129-130). Inom de flesta 
branscher är det av stor vikt att ha en väl fungerande klagomålshantering för att bemöta 
sina kunders förväntningar som företaget inte når upp till. Klagomålshanteringen har 
stort inflytande på kunders uppfattning om ett företag och kundens förväntningar 
kommer påverka om denne är nöjd eller inte med sitt köp. Genom att kundens 
förväntningar inte uppfylls uppstår missnöje hos kunden (Karande et al., 2007, s. 198) 
 
Som vi nämnt i det inledande avsnittet av studien är klagomålshanteringen inom den 
Svenska banksektorn att betrakta som dålig. Enligt Svenskt Kvalitetsindex, SKI, har 
storbankernas kunder de senaste åren haft anledning att klaga. Vidare säger de i 
undersökningen att bankerna har mycket att vinna på att förbättra sin hantering av 
klagomål eftersom de oftast belönas med lojalare kunder som blir mer benägna att utöka 
sitt engagemang (Svenskt Kvalitetsindex, 2014, s. 6). Hur konflikterna hanteras 
kommer påverka lojaliteten, relationen samt huruvida kunden pratar positivt eller 
negativt om banken. De företag som löser kundens klagomål kommer skapa en mer 
lojal kund än innan.  
 
Bankerna har möjlighet att välja hur de ska behandla klagomål och om dessa ska 
besvaras eller inte. Det har visat sig skapa ett negativ intryck av företaget om kundernas 
klagomål inte besvaras och detta kan i sin tur leda till monetära förluster då kunder 
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tenderar att kommentera till andra kunder negativt (Noort & Willemsen, 2011, s. 138-
139). Om företaget istället väljer att behandla klagomålshanteringen effektivt kan de 
resultera i fördelar som tillfredsställelse, lojalitet samt generera positiv kritik i form av 
word-of-mouth (Gilly & Hansen, 1985 s. 5). Svenskt kvalitetsindex, SKI, (2014, s. 5) 
visar som vi tidigare nämnt på att kunder med anledning att klaga kommenterar detta till 
16 personer i snitt. Motsvarande siffra för personer som inte haft anledning att klaga har 
kommenterat detta positivt till sex personer. Genom att bankerna bemöter klagomål från 
kunderna på ett bra sätt ökar viljan hos kunderna att istället för att kommentera negativt, 
istället prata gott om sin bank. Det är av stor vikt att försöka åtgärda de problem som 
uppstått snabbt, ju längre tid det tar att ställa ett problem tillrätta, desto fler negativa 
upplevelser hinner spridas (Grönroos, 2002, s. 133). Tidshanteringen kan beskrivas vara 
det som är av störst vikt när ett problem uppstår eftersom att det kommer göra att 
kunden blir tillfredsställd. Dessutom minskar risken för monetära förluster i form av att 
hantera rättelsen, betala eventuell ersättning samt som tidigare nämnt att kunden istället 
för att tala negativt om företaget istället kommentera positivt. Avslutningsvis leder en 
snabb åtgärd till en mer lojal kund. Eftersom tidshanteringen är av stor vikt bör 
bankerna se till att ha ett väl fungerande system för rättelser, se till att bankpersonalen 
har kunskap och färdighet gällande rättelser samt att de har befogenheter att agera då 
problem uppstår (Grönroos, 2002, s. 136). Detta styrker teorierna om att banker bör 
behandla sin klagomålshantering aktivt för att behålla sina kunder samt generera positiv 
kritik. 
 
3.7 Pris 
Bankerna kan även använda sig av pris som en faktor för att skapa lojala kunder, detta 
skulle innebära att de betraktar ett ständigt lågt pris som det främsta konkurrensmedlet. 
Att vara kundens mindre dyra alternativ blir då bankens speciella kompetens. Denna 
faktor kan vara fruktbar om banken förmår skapa och upprätthålla ett prisförsprång mot 
konkurrenterna. Det finns nackdelar med detta för om banken förlorar sitt 
konstnadsförsprång blir en strategi om att differentiera sig från sina konkurrenter via 
låga priser riskabelt. Om konkurrenterna dessutom väljer att pressa priserna kommer 
den utsatta banken på så sätt förlora sina chanser att investera och utvecklas. Om 
banken däremot har en lyckad prisstrategi och kan konkurrera med detta finns det 
möjligheter till att generera vinstmarginaler som gör det möjligt för banken att investera 
i företagets framtid (Grönroos, 2008, s. 20). Scarpi et al. (2014) har i sin studie visat att 
konsumenter är mer priskänsliga på internet än vad de är vid traditionell handling i 
butiker då internet medför att det är lättare för konsumenterna att jämföra priserna på 
internet. Denna utveckling leder till att bankerna utmanas för allt mer prismedvetna 
kunder. Även Kelly et al. (2003, s. 247) menar på att litteraturen säger att konsumenter 
blir mer prismedvetna över internet, men i deras studier kan de dock endast se en svag 
korrelation mellan pris och lojalitet. Författarna menar på att ytterligare studier behövs 
för att ge en korrekt bild av om det finns något samband. Med anledning av detta är pris 
en angelägen faktor att för oss att undersöka vidare. 
 
Prismedvetande avser i vilken utsträckning en konsument använder prisinformation som 
den viktigaste faktorn vid sina inköp. Prismedveten kan antingen vara hög när 
konsumenter har en stark oro för det pris som betalats, eller låg när konsumenterna visar 
ett lågt beroende av pris och inte i första hand behöver fokusera på priset (Lichtenstein 
et al., 1993, s. 241-243).  Eftersom priset kan vara en källa till en känslomässig såväl 
som funktionell valuta för kunden kan de visa olika reaktioner på priset beroende på om 
handeln är av hedonistiskt eller utilitaristiskt värde (Jin et al., 2003, s. 378). Hedonistisk 
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handel är relaterad till en handel som består av glädje, nyfikenhet, fantasi, eskapism och 
roliga produkter och tjänster som tillfredsställer konsumenten. Konsumenter som köper 
av ulitaristiska skäl är däremot främst intresserade av effektivitet och nyttogörelse av 
produkten eller tjänsten och ser det mer som ett ärende eller en nödvändighet som 
konsumenten behöver. Vidare för att klargöra i ett exempel vill en konsument köpa rätt 
produkt till rätt pris i en affär inom ett så kort tidsspann som möjligt (Babin et al., 1994, 
s. 645-646). Som tidigare nämnt uppfyller konsumtion funktionella behov för kunder 
och deras prismedvetenhet kommer att påverkas av i vilken utsträckning de anser de 
priser som åläggs av återförsäljaren att ligga i linje med det effektivitetskriterium som 
kunden har satt upp (Lichtenstein et al., 1993, s. 241-243). Som en konsekvens av 
utiliritiska konsumenter förväntar vi oss att bankkunder med en starkare utilitaristisk 
syn till sin handel kommer att vara mer villiga att ägna försök åt att söka lägre priser än 
vad de konsumenter som handlar av hedonistiskt karaktär gör.  
 
I en studie av Scarpi et al. (2014) har författarna undersökt och jämfört hur konsumenter 
och dess konsumentmönster skiljer sig vid offline och online handel. De skiljer på 
hedonistisk och utilitaristisk handel där det föregående står för njutningslysten handel 
och det andra för att köpa den produkt som ger mest nytta för kunden. Resultaten som 
författarna fick fram var att konsumenter som handlar i butiker inte skiljde sig nämnvärt 
i form av prismedvetenhet när de handlade av hedonistisk eller utilitaristisk natur. Detta 
förklarar Scarpi et al. (2014, s. 265-266) med att kunder är mer vana vid vanlig handel i 
butik samt att butiker har uppnått en större “mognad” än E-handeln har. Detta kan 
beskrivas med att kunderna redan har referenspriser att förhålla sig till samt att de tycks 
ha lägre förväntningar att hitta lägre priser någon annanstans när de väl är i den butik 
som de handlar på. Författarna finner dock att vid handel på internet skiljer sig 
priskänsligheten avsevärt hos konsumenterna när det gäller hedonistisk och utilitaristisk 
handel. Både de som handlar för nöjes skull och för de som handlar för att tillgodose ett 
behov tenderar att söka igenom internet för att hitta det lägsta priset på den vara eller 
tjänst de vill ha. Detta givet det faktum att möjligheten att kunna jämföra olika priser på 
internet är betydligt lättare än vad det är när konsumenter är i en butik. Att kunder är 
mer prismedvetna samt jämför priser över internet talar för att bankerna bör se över 
priserna som de erbjuder gentemot konkurrenterna för att kunna vara mer 
konkurrenskraftiga inom banksektorn.   
 
3.8 Varumäkesimage 
De banker som vi i denna studie kommer undersöka har alla bankkontor i Europa samt 
på lokal nivå i de flesta städer och småorter i Sverige. Ett företags varumärkesimage är 
som Grönroos (1992, s. 179) förespråkar, antingen av internationell, nationell eller lokal 
karaktär. Vidare är företagets varumärkesimage de värderingar som kunder, potentiella 
kunder, förlorade kunder samt andra grupper av människor i samhället har om företaget. 
Den varumärkesimage som ett företag har är således olika beroende på vilken grupp av 
människor du frågar samt att det även skiljer sig om åsikter kring företags 
varumärkesimage på individnivå. Den varumärkesimage ett företag har kan således 
uppfattas olika av människor ifrån att företagets image är klar och välkänd för några 
grupper av människor till diffus och okänd för andra människor och grupper. 
 
En annan definition av varumärkesimage förklarad av Payne (2006, s. 117) är att det är 
den produkt eller tjänst som en konsument förknippar med företagets varumärke. Det 
vill säga de symboler, känslor och relationer som kunden upplever om företaget. Det 
värde som kunden associerar med företagets varumärke är det värde som gör att 
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varumärket skiljer sig ifrån andra konkurrenters varumärke. Produkter och tjänster går 
att imitera, men ett varumärke är det som ska särskilja företagets profil ifrån andra 
företag genom det upplevda kundvärde som differentierar dem mot sina konkurrenter. 
 
Då bankerna i Sverige skiljer sig nämnvärt lite åt när det kommer till de teknologiska 
tjänsterna samt får höga betyg hos sina kunder, (Svenskt Kvalitetsindex, 2014, s. 6) är 
det av stor vikt för bankerna att se över hur kunderna upplever sin bank som varumärke, 
för att sedan identifiera en strategi för att differentiera sig mot sina konkurrenter för att 
uppfylla kundernas förväntningar och skapa mervärde för dem. 
 
Funktionen av ett företags varumärkesimages kan delas upp i tre delar. Där den första 
funktionen är att ett företags varumärkesimage kommunicerar förväntningar om 
företaget. Ett företag som har en positiv varumärkesimage har lättare att förmedla sitt 
budskap till konsumenter samt om ett företag har ett dåligt rykte har de svårare att 
förmedla sina budskap. De förväntningar som ett företags varumärkesimage har hjälper 
också kunden med att sålla information om det existerande företaget samt om andra 
konkurrenter. Den andra funktionen verkar som ett “filter” över hur företagets 
funktionella och tekniska aspekter uppfattas av konsumenten. Om företagets 
varumärkesimage är god kommer detta att verka som ett skydd och lindra eventuella 
problem kunden kan ha med funktionella och tekniska problem som mindre ödesdigra. 
Har företaget en negativ varumärkesimage kommer det således att verka in negativt på 
företaget då konsumenterna är mer benägna att bli arga och missnöjda över dålig service 
än vad de annars hade gjort. Den tredje funktionen fungerar som resultatet av de två 
funktionerna tidigare nämnt, d.v.s kunders förväntningar och deras “filter” över 
företagets funktionella och tekniska aspekter. Om kunderna upplever att 
förväntningarna blir besannade eller överträffas av de funktionella och tekniska verktyg 
som företaget har kommer varumärkesimagen att förstärkas eller till och med förbättras 
hos kunden. Det motsatta gäller ifall företaget inte når upp till de förväntningar som 
kunderna har (Grönroos, 1992, s. 181-182). Det är således viktigt att kunden har en 
positiv bild av bankens varumärkesimage om vad kunder kan förvänta sig samt att de 
funktionella och tekniska verktygen som banken använder sig av känns och är 
meningsfulla för de kunder som de har för att bevara lojalitet.   
 
3.9 Servicekvalitet 
En definition av servicekvalitet är enligt Caruana (2002, s. 813) hur väl företagets 
tjänster lyckas uppfylla kundens förväntningar. En annan definition av Jiao et al. (2012, 
s. 40) är att servicekvaliteten i en internetbank är de övergripande egenskaper och 
funktioner som internetbankens tjänster erbjuder, som ska verka för att tillfredställa 
kunders behov och efterfrågan. Vidare har Caruana (2002, s. 821) studie visat att 
kundnöjdheten ofta beror på nivån av den servicekvalité som ett företag erbjuder, samt 
att företag med hög servicekvalitet på sina tjänster gör att lojaliteten hos sina kunder 
ökar. En annan studie av Reichheld (2001, s. 76) säger att desto mer ett företag har 
lojalitet hos sina kunder, anställda, återförsäljare, samt aktieägare, desto större vinster 
kan företaget generera. Det är således av stor vikt för bankerna i dagens samhälle att 
ägna tid åt att skapa en strategi över hur de ska uppnå en god servicekvalitet för sina 
kunder för att på så vis uppnå kundtillfredställelse och lojalitet hos sina kunder. 
 
Hur servicekvalitet egentligen skiljer sig åt mellan tjänster och varor kan vara svårt att 
ta på rent konkret, men enligt Gummesson (2002, s. 325) har många litterära verk sett 
på service och tjänst som att de har fyra karakteristiska som skiljer sig mot varor, vilket 
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är att: tjänster är en immateriell tillgång, Mindre standardiserade än varor det vill säga 
heterogena, tjänster kan inte heller lagras samt att konsumtion sker delvis samtidigt 
mellan konsument och producent. En internetbank har karaktäristikan av att det är en 
immateriell tillgång men tjänsterna som internetbankerna erbjuder skulle kunna anses 
som en mer standardiserad tjänst i internetsammanhang då en internetbank ofta har 
standardiserade tjänster på sin sida. Tjänster kan även lagras i form av information om 
hur konsumenterna hanterar sina bankärenden. Konsumtion och produktion kan dock 
anses ske samtidigt då konsumenten tillgodoses tjänster samtidigt som bankens hemsida 
producerar dem åt kunden. Det ska dock tilläggas att det finns en viss kritik mot nyss 
nämnda definitioner och karaktäristikor då Gummesson (2002, s. 324-325) menar att 
tjänster kan ha samband med materiella tjänster, att tjänster visst kan vara 
standardiserade samt att en del tjänster går att lagra. Författaren poängterar dock att en 
tjänst skiljer sig mot varor i det att tjänster bygger mer på relationsmarknadsföring än 
vad varor och produkter gör. De tjänster som bankerna erbjuder via de digitala 
kanalerna bör alltså kännetecknas av hög kvalité, de förväntningar som kunden har om 
bankens tjänster bör tillfredställas eller överträffas för att kunden ska känna sig nöjd. 
Som tidigare nämnt är en kund som är nöjd mer benägen att vara lojal till sin bank än en 
kund som är missnöjd.   
  



	  

 22 

4. EMPIRI 
Vi kommer i empiriavsnittet redovisa en sammanfattning utifrån de olika intervjuerna 
som genomförts med en representant från varje bank. Som vi nämnt i metodavsnittet är 
bankerna och respondenterna anonyma och med anledning av detta kommer vi benämna 
de som: Bank Väst, Bank Öst, Bank Syd och Bank Nord. Eftersom teoriavsnittet ligger 
till grund för de intervjufrågor vi ställt kommer de olika faktorerna i empiriavsnittet 
utformas likt teoriavsnittet där varje faktor förklaras mer ingående. Empirin är skriven 
utifrån transkriberingarna vilket medför att ett mer vardagligt språk kommer användas i 
detta kapitel. Avslutningsvis presenteras en sammanfattande tabell av empirin (Se tabell 
3). 
 
4.1 Bank Väst 
 
4.1.1 Bank Väst om Kundnöjdhet 
Bank Väst har precis som deras konkurrenter tittat betydligt mer på digitala lösningar 
och digitala erbjudanden det senaste året. Samtidigt som kontoren till viss del försvinner 
som en naturlig mötesplats blir det viktigt för banken att se över hur de kan säkerställa 
försäljning, skapa kundnöjdhet men även lojalitet via deras digitala kanaler. De brottas 
varje dag med frågor om hur de ska lösa mötet med kunden när det inte längre är 
fysiskt. Respondenten menar att banker överlag i Sverige är väldigt duktiga på att 
erbjuda sina kunder hög servicekvalitet och göra sina kunder nöjda. 
 
Kunder som upplever att de fått ett bra bemötande vid ett kundmöte är oftast är väldigt 
nöjda. Bankerna står idag någonstans i en brytpunkt, och det är inte bara banker som gör 
det, utan samhället i stort. Bankerna har en äldre kundgrupp som inte trivs lika bra i den 
digitala plattformen samtidigt som de har en yngre kundgrupp som bara kommer 
befinna sig på den digitala plattformen och med detta sagt menar respondenten att alla 
banker som har en äldre kundstock och äldre datasystem måste arbeta hårt för att 
komma ikapp den snabba utvecklingen. 
  
Bank Väst har startat upp ett fåtal onlinebaserade kontor där alla möten sker via 
telefonrådgivning och där personalen delar skärm med kunden. Det är mycket 
dokumentation som måste tillsättas vid rådgivning och genom att dela skärm med 
kunden blir detta möjligt. En viktig del av processen är att mäta vad kunderna tycker om 
denna form av möte och ta reda på om de är villiga att göra det igen. I deras mätningar 
kan de se att kunderna är väldigt nöjda. Respondenten menar att det handlar om att få 
kunden över den första tröskeln, och av de kunder som tar detta steg är 50 procent 
väldigt nöjda och kan tänka sig att använda denna form av möte igen när de kontaktar 
Bank Väst nästa gång.  
 
Respondenten menar att de idag har en statiskt internetbank, den är bra och fungerar, 
allt som kunden behöver finns där men samtidigt finns det mycket att arbeta på utifrån 
att personifiera produkter och tjänsterna via de digitala kanalerna och detta är frågor 
som de arbetar väldigt mycket med. Drömmen eller visionen är att erbjuda en digital 
lösning där kunden har möjlighet att bygga och anpassa sin egen lösning som de själva 
vill, alla människor behöver ju inte samma saker i sin nätbank. 
 
Respondenten menar att de flesta kunderna är väldigt nöjda med tjänsterna som de 
erbjuder via deras digitala kanaler. Förutsättningen för att kunderna ska vara nöjda är 
dock, precis som med alla andra verktyg att de faktiskt fungerar. Så fort det blir minsta 
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strul med tekniken på de digitala kanalerna märker Bank Väst av detta och då blir 
missnöjet jättestort, men så länge tekniken fungerar är kunderna väldigt nöjda. 
 
4.1.2 Bank Väst om Kommunikation 
För de kunder som inte är så bevandrade med de digitala kanalerna erbjuder Bank Väst 
guidning av hur hela konceptet fungerar, detta kräver dock att kunden söker upp ett 
kontor eller ringer till kontaktcenter för att på samma sätt som på kontoret få en 
guidning via telefon. För de kunder som internet är intuitivt arbetar Bank Väst mycket 
med filmklipp där de förklarar hur tjänster fungerar. Det finns rätt stränga regelverk 
som bankerna måste förhålla sig till för kundens säkerhet och respondenten menar att 
utmaningen och något de måste jobba med varje dag ligger i att bygga in dessa lagkrav i 
de digitala lösningarna. En annan utmaning som de står inför är att kunder inte är lika 
vana vid att köpa en banktjänst på internet som de är vid att köpa exempelvis resor, 
hotellrum och kläder. En anledning till detta kan vara att många känner att de behöver 
hjälp och en förklaring till de produkter som de planerat att teckna, något som de måste 
hitta en lösning på. Bank Väst har kommit väldigt långt med bolånen, de kunder som 
känner sig mogna och bekväma har möjlighet till att köra hela konceptet och processen 
för bolån helt nätbaserat. 
 
Idag kommunicerar Bank Väst med sina kunder på många sätt, dels via videoklipp som 
de lägger ut med både instruktioner och rådgivning. Sen arbetar de även med 
evenemang på platser som många människor rör sig kring, detta för att synas mer och 
stärka deras varumärke men även för att kunna kommunicera med sina kunder, 
kunderna får möjlighet att ställa frågor som experter inom företaget besvarar på dessa 
evenemang. 
 
Brev som skickas med posten är något som håller på att försvinna helt, detta försöker de 
till viss del ersätta via de digitala kanalerna. Traditionen att skicka mejl till kunderna är 
olika mellan bankerna. Respondenten menar att de inte skickar mejl till sina kunder, 
detta för att det har gått ut offentligt och uppmanat sina kunder om att aldrig öppna mejl 
som kommer från banken av säkerhetsskäl.  Däremot använder de sig av säker 
kundpost, vilket innebär att kunderna genom att vara inloggad på sin nätbank kan ställa 
frågor innanför bankens brandväggar och som då antingen kundcenter eller deras 
personliga rådgivare besvarar om kunden begär det. 
 
”I den bästa av världar skulle vi vilja använda ett verktyg för att masskommunicera 
med våra kunder. Om vi kunde samla ihop kunder som vi anser har samma profil skulle 
vi på ett enkelt sätt kunna gå ut med budskap till dem genom nätbanken.” 
 
Idag är det kunden som måste initiera kontakt med banken. Att banken inte gör det 
beror dels på lagkrav som respondenten menar att de måste följa, trots att de har väldigt 
mycket information om deras kunder och dess köpbeteende är det inte tillåtet att 
segmentera kundgrupper på den typen av information. 
 
På frågan om internets framfart påverkat kommunikationen tror respondenten att 
kommunikationen kommer bli lättare i framtiden. Detta på grund av att det kommer 
finnas en helt annan kundkategori som är mer van vid kommunikation på digitala 
kanaler. Vidare säger respondenten att det snarare är banken som måste hänga med i 
utvecklingen och utmaningen de står inför är att negativ kommunikation som klagomål 
sprids mycket snabbare idag än förut, det räcker med att någon skriver ett negativt 
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inlägg på Facebook så sprids det hur fort som helst. Bank Väst har dock personal som är 
tränade för att hantera dessa typer av flöden. 
 
4.1.3 Bank Väst om Tillit 
När vi kommer till frågan om att skapa förtroende och tillit framkommer det att det är 
ett dagligt arbete som de ständigt måste arbeta med. Bank Väst arbetar för att visa att de 
följer både EU-direktiv och Svensk lagstiftning samtidigt som de är måna om att hålla 
nere alla typer av bedrägerier som ändå inträffar emellanåt. Respondenten tror att 
bankkunder i Sverige har ett högt förtroende för bankers säkerhet och att skillnaden 
ligger i kundernas åsikter vad gäller ett bra bemötande och bra service.   
 
Bank Väst upplever att osäkerheten hos kunden vad gäller att använda de digitala 
kanalerna för att uträtta sina bankärenden är betydligt mycket mindre idag. För ett par år 
sedan hade många banker i Sverige en hel del problematik gällande bedrägerier. Detta 
är något som bankerna tillsammans ständigt arbetar för att hitta lösningar på för att 
minska. Respondenten menar att folk glömmer relativt snabbt och att 
osäkerhetsfrågorna därmed idag är väldigt få. 
 
4.1.4 Bank Väst om Engagemang 
Bank Väst försöker allt de kan för att visa engagemang till sina kunder men menar 
samtidigt att de skulle behöva komma längre med exempelvis riktade budskap.  
Respondenten menar att drömmen är att kunna skriva personliga budskap till kunder, 
eller en grupp av kunder för att erbjuda något eller gratulera till ett nyfött barn. Men där 
är de inte ännu, detta beror dels på den hårda regleringen men även på tekniska 
begränsningar. 
 
”Om en kund har surfat på Hemnet i tre dagar efter ett nytt hus, skulle vi som bank vilja 
kunna kontakta kunden och säga: Vi ser att du tittar på hus, hur har ni det med 
lånelöfte? På detta sätt skulle vi bli mer relevanta i kundens värld.” 
 
Men även detta har såklart med integritet att göra, för att kunna arbeta såhär är det 
viktigt att banken har en överenskommelse med kunden om att den typen av affärspush 
är acceptabel för kunden. Respondenten tror att den yngre generationen kommer tycka 
att denna typ av affärspush är mer okej i högre utsträckning än vad den äldre 
generationen tycker. 
 
4.1.5 Bank Väst om Kompetens 
All personal i organisationen som möter en kund med klagomål eller feedback ska logga 
detta. Bankpersonalen har även behörighet till att lösa klagomålen och ska helst göra det 
så fort som möjligt och gärna på plats. Klagomål av större karaktär går dock via 
kundombudsmannen. 
 
 
4.1.6 Bank Väst om Klagomålshantering 
Från och med i år, 2015, har Finansinspektionen kommit med hårdare krav som innebär 
att bankerna på ett bättre sätt ska kunna redovisa vilken typ av klagomål som banken 
får. Bank Väst har redan ett system för detta, så hypotetiskt sätt ska all personal i 
organisationen som möter en kund med klagomål logga detta. Den största kanalen för 
kundklagomål går via kundombudsmannen, dessa klagomål är dock ofta av större 
karaktär. Förhoppningen är att klagomål ska kunna lösas så fort som möjligt och gärna 
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på plats, och endast de klagomål som är av större karaktär ska gå via 
kundombudsmannen. Kundombudsmannen beskrivs av respondenten vara en hel 
avdelning som kunden kan ringa, skriva och mejla till, där fysiska personer sitter för att 
hantera och besvara kundens åsikter.  Kunderna har förutom detta alltid möjlighet att 
vända sig till bankens kontor och kundcenter. På samma sätt som klagomål ska loggas 
ska personalen även logga den feedback som kommer in av kunderna.  På detta sätt kan 
de samla ihop allt som framkommit till personalen och utvärdera vad kunderna haft för 
åsikter för att sedan ta itu med detta. 
 
Respondenten menar att de inte har varit aktiva i den digitala världen vad gäller att fråga 
kunderna efter positiv feedback för att utveckla sina tjänster eller för att fråga om 
kunders åsikter om hur tjänster skulle kunna utformas. Detta är något som de jobbar 
med och håller på att bygga upp för att kunna erbjuda kunderna vad de efterfrågar. 
 
4.1.7 Bank Väst om Pris 
När det gäller pris- och räntesättning säger respondenten att de bevakar sina 
konkurrenter noga. De sätter olika priser på olika produkter och de som diskuteras 
främst är just räntesättningen. Bank Väst har en särskild strategi för hur de ska sätta sina 
räntor och de följer utvecklingen väldigt noga. Däremot har de ingen strategi som på 
något sätt säger att de alltid ska vara dyrast eller alltid billigast, utan de bevakar sina 
konkurrenter på samma sätt som konkurrenterna bevakar dem. 
 
4.1.8 Bank Väst om Varumärkesimage 
Bank Väst menar att de vill förknippas med något som är stort, tryggt och säkert för 
kunderna. På senare år arbetar de även för att framstå som en mer ungdomlig bank. Vad 
som särskiljer Bank Väst ifrån deras konkurrenter menar respondenten är 
tillgängligheten och rådgivningsdelen. De erbjuder telefonrådgivning dygnet runt och 
har även ett stort kontorsnät kvar. Pressen vill ofta få det att framstå som att fler kontor 
stänger igen, men sanningen är egentligen enligt respondenten att det är 
kontanthanteringen som främst försvunnit och att de fortfarande har ett stort kontorsnät 
som fyller en stor funktion för rådgivningsdelen. 
 
4.1.9 Bank Väst om Servicekvalitet 
Bank Väst menar att banker överlag i Sverige är väldigt duktiga på att erbjuda sina 
kunder hög servicekvalitet och därmed göra sina kunder nöjda. Respondenten menar att 
det är viktigt att kunderna känner sig värdesatta och att de hela tiden får någonting 
tillbaka som är värt priset de betalar. 
 
4.1.10 Bank Väst om Lojalitet 
Det har varit enklare att bygga lojala kunder med det fysiska mötet, samtidigt menar 
respondenten att det är lättare i mindre städer än i större städer, då beteendet tenderar att 
vara mer splittrat i storstäder och människor är mer priskänsliga och byter bank om de 
inte är nöjda. Anledningen till att människor som bor på landet är mindre benägna att 
byta bank tror respondenten beror på att de har en längre relation till sin rådgivare. 
Personer som har en riktigt bra rådgivare, en fysisk rådgivare, det är också de mest 
nöjda kunderna. 
 
För att skapa och bevara en kund är det är viktigt att få kunden att känna sig värdesatt 
samt att de upplever att de får någonting tillbaka som är värt priset de betalar för sina 
produkter och tjänster. Vidare framkommer det att det handlar mycket om 
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tillgänglighet, framförallt för den yngre generationen som efterfrågar hög tillgänglighet 
men även att beslut ska fattas väldigt fort. Med anledning av detta använder sig Bank 
Väst både av Facebook samt en telefonbank där de finns tillgängliga dygnet runt och 
där kunden får svar av en fysisk person när som helst. Respondenten menar att om 
kunden får vad den värdesätter, prisbilden inte är orimlig, tillgängligheten är hög och 
kommunikationen mellan kunden och rådgivaren är bra kommer kunden vara nöjd. 
Vidare menar respondenten att de tre faktorer som är viktigast för att skapa lojala 
kunder via digitala kanaler är; Engagemang, tillit och kommunikation.  
 
4.2 Bank Öst 
	  
4.2.1 Bank Öst om Kundnöjdhet 
Affärsidén som Bank Öst har för att göra sina kunder nöjda handlar om stark lokal 
förankring. De har fortfarande väldigt många kontor kvar och varje kontor arbetar som 
ett ”eget företag” och bestämmer över sin egen resultaträkning, hur många som ska vara 
anställda samt vilka kunder de vill arbeta med. Det personliga mötet samt att bygga 
långsiktiga relationer är något som respondenten tror ökar kundnöjdheten. Vidare menar 
respondenten att de flesta affärer som görs via internet idag är standardlösningar som 
alla banker erbjuder varför det är svårt att konkurrera med det. Av den anledningen 
konkurrerar Bank Öst istället med det personliga mötet, där de försöker skapa en god 
och långsiktig relation. För att kunna uppnå målet som innebär bättre lönsamhet än 
konkurrenterna menar respondenten att medlet är nöjda kunder och lägre kostnader än 
de andra bankerna. 
 
“Vi ska finnas nära kunden, skapa goda och långsiktiga relationer, kunden ska känna 
sin personliga rådgivare och personalen ska känna sin kund.” Vi håller en hög 
servicenivå och det är även vår nisch för att erhålla nöjda kunder.” 
 
Respondenten menar att allt utgår från kontoret och de tjänsterna som Bank Öst 
erbjuder via sina digitala kanaler är en del av kontoret. Bank Öst ser med andra ord inte 
de produkter och tjänster som erbjuds via de digitala kanalerna som en separat affär 
utan bara som del för kunden. För att skapa och stärka relationen med kunden via de 
digitala kanalerna ser alla hemsidor för kontoren olika ut i Bank Öst beroende på 
kontorets geografiska läge. Stommen för hemsidan och hur den är uppbyggd är 
densamma men själva innehållet på första sidan skiljer sig åt. Detta för att öka 
möjligheten till att bygga den personliga känslan och kontakten, när kunden går in på 
hemsidan ska de inte få en centralstyrd känsla. I de flesta fall använder banken en bild 
på en medarbetare från det lokala kontoret och försöker fokusera på vad som är viktigt i 
kommunen. Ett exempel kan vara att de skriver: ”Funderar du på att köpa bostad och 
vill därför ha hjälp med att ansöka om lånelöfte?” under texten använder de sig av en 
bild på en medarbetare som kunden kan trycka sig vidare på för att få numret till. 
 
På frågan om vad kunderna värdesätter mest på internetbanken menar respondenten att 
det ska vara enkelt och gå snabbt. När Bank Öst tittar på synpunkter som de får från 
kunderna är det främst enkelhet som framkommit, kunderna vill att de tjänster som 
innefattar de vardagliga sakerna ska vara enkla och gå snabbt, exempelvis vill de få en 
snabb översikt på sina konton och vilka räkningar som måste betalas.   
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4.2.2 Bank Öst om Kommunikation 
När det gäller kommunikation erbjuder Bank Öst dels sina kunder att komma in till 
kontoret för att hjälpa till med frågor gällande de produkter och tjänster de erbjuder via 
digitala kanaler. För de kunder som efterfrågar hjälp från hemmet erbjuder Bank Öst 
support dygnet runt via telefon men även chatt. Förutom detta tillhandahåller även Bank 
Öst sina kunder med rörliga filmer där de lägger ut korta instruktionsvideor om hur 
tjänsterna går till. De erbjuder idag inte några tjänster där kunden har möjlighet att se en 
rörlig film på personalen som kunden pratar eller chattar med men att detta är något som 
respondenten tror kommer finnas tillgängligt inom en snar framtid. All rådgivning sker 
på kontoret respondenten menar att det inte finns någon möjlighet att göra det via 
digitala kanaler då den hårda regleringen sätter stopp för detta. Eftersom allt måste 
dokumenteras menar respondenten att Bank Öst har valt att genomföra all rådgivning på 
kontoret och endast ge generella råd kring exempelvis sparande via de digitala 
kanalerna. 
 
På frågan om internets framfart påverkat kommunikationen menar respondenten att det 
har blivit mycket lättare och även mycket mer kommunikation men på ett helt annat 
sätt. Genom att kommunicera med sina kunder då det är inloggade på banken ökar 
säkerheten för både banken och kunden eftersom båda då säkerställer att de har en 
”säker kontakt” detta är något som Bank Öst snart kommer erbjuda på mobilappen 
också för att kunden ska kunna skicka mejl och få svar från personalen på ett säkert sätt. 
 
4.2.3 Bank Öst om Tillit 
Att skapa förtroende och tillit är något som Bank Öst arbetar med varje dag. 
Respondenten menar att förtroende tar lång tid att bygga upp och även lätt kan brytas. 
Deras varumärke handlar om att leverera vad det faktiskt säger om relationer, att det ska 
vara snabba, enkla och stabila och detta är något som de arbetar stenhårt med varje dag 
för att bygga upp. 
 
Många av deras kunder var osäkra i början då de erbjöd tjänster via digitala kanaler men 
att det är något som de har passerat helt och håller och inte alls har några problem med 
längre. Trots detta är det viktigt att höja säkerhetsnivån för att minska på bedrägerier. 
Bank Öst arbetar mycket med säkerheten, deras kunder vill att allt ska vara enkelt och 
gå snabbt, men eftersom Bank Öst värderar säkerheten högt är de lite krångliga mot sina 
kunder och kräver dels långa bankkoder.  
 
4.2.4 Bank Öst om Engagemang 
Bank Öst menar att det är viktigt att visa ett stort engagemang till sina kunder. De måste 
lära känna sin kund, se till kundens familjesituation samt hur deras ekonomi ser ut. För 
att visa engagemang via digitala kanaler väljer Bank Öst att vara lokala och ge generella 
råd om sådant de tror kan vara aktuellt lokalt. Exempelvis är det ofta mycket frågor 
kring deklarationer i april, därför är det av stor vikt att lägga ut information om det. 
 
Bank Öst har mycket information om sina kunders köpbeteende, respondenten menar 
dock att de inte gör något utav denna information eftersom det har med integritet att 
göra. De vill undvika att deras kunder ska känna sig kränkta och tappa förtroendet för 
banken, det är anledningen till varför de istället arbetar med att ge allmänna råd till sina 
kunder. 
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4.2.5 Bank Öst om Kompetens 
All personal har behörighet till att åtgärda fel som uppstått, exempelvis betala tillbaka 
pengar till en kund om en avgift eller betalning blivit fel. Detta för att underlätta 
processen till att lösa kunders klagomål så snabbt som möjligt och gärna på plats. 
 
4.2.6 Bank Öst om Klagomålshantering 
Bank Öst arbetar stenhårt med klagomålshanteringen, respondenten menar på att en bra 
klagomålshantering leder till nöjda kunder. Bank Öst försöker lösa alla klagomål direkt 
och gärna på plats. För att underlätta denna process har alla i personalen behörighet och 
befogenhet att åtgärda fel som uppstått, exempelvis betala tillbaka pengar till en kund 
om en avgift eller betalning blivit fel. På sin hemsida har även Bank Öst en flik med 
klagomålshantering och de klagomål som kunderna skriver där behandlas centralt. 
Respondenten berättar att det är en fristående organisation i banken som sköter dessa 
frågor och tar kontakt med det berörda kontoret om det är något problem som uppstått. 
 
När det gäller feedback från kunder använder sig Bank Öst främst av sociala medier, 
respondenten menar att de får snabb feedback där. De använder sig av både Facebook 
och Twitter där de dagligen får synpunkter på saker de bör utveckla. Respondenten 
menar att de tidigare utvecklade produkter och tjänster för att sedan släppa det till 
kunden, men att det idag ser det helt annorlunda ut då de ser till att först kommunicera 
med kunden för att få deras synpunkter och därefter kunna skapa produkter och tjänster 
som kunderna efterfrågar. Exempelvis går det ut på Facebook och säger att de ska 
utveckla något nytt och ber därför om feedback från kunderna för att säkerställa att de 
utvecklar något efter kundens behov och önskemål. 
 
4.2.7 Bank Öst om Pris 
Respondenten menar att priser som Bank Öst erbjuder inte skiljer sig nämnvärt från 
andra banker. Det framkommer att priser, villkor och tjänster är rätt lika mellan alla 
banker även om vissa banker ger specialerbjudanden ibland. Bank Öst använder inte 
priset som ett sätt att konkurrera utan de väljer istället att fokusera på raka priser, 
erbjuda sina kunder bra service samt att visa ett stort personligt engagemang. 
 
4.2.8 Bank Öst om Varumärkesimage 
Respondenten menar att de som Bank Öst med sitt varumärke vill förknippas med att de 
erbjuder bankkontor med personlig kontakt, satsar på långsiktiga relationer och hög 
servicenivå. Detta är även faktorer som Bank Öst menar skiljer dem ifrån deras 
konkurrenter. 
 
4.2.9 Bank Öst om Servicekvalitet 
Bank Öst menar att det primära målet för att de ska erhålla nöjda kunder är att erbjuda 
en hög servicenivå. Om kunderna upplever att de får en bra service samt att råden de 
erhåller är snabba och enkla kommer de även fortsätta göra affärer med banken. 
 
4.2.10 Bank Öst om Lojalitet 
Bank Öst menar att de har väldigt lojala kunder och för att skapa lojalitet menar de att 
banken måste fokusera på att skapa relationer, långsiktighet, trygghet och stabilitet. Det 
är viktigt att hela personalen är medvetna om att de måste sälja vad som är långsiktigt 
bra för kunden och inte göra sådant som är kortsiktigt bra för banken. Respondenten 
menar att det som är långsiktigt bra för kunden kommer bli långsiktigt bra för banken 
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och känner kunderna att de får en bra service samt att råden de får är snabba och enkla 
så kommer de även fortsätta göra affärer med banken. Vidare menar respondenten att de 
tre faktorer som är viktigast för att skapa lojala kunder via digitala kanaler är; 
Servicekvalitet, engagemang och ett starkt varumärke.  
 
4.3 Bank Syd 
	  
4.3.1 Bank Syd om Kundnöjdhet 
Bank Syd säger att de anser att kundnöjdhet är ett svårdefinierat ting, men att den 
allmänna bilden som kunden har av banken är viktig. Vidare menar respondenten att när 
banken syns i media och press är det viktigt att de berättar och informerar kunden om 
det arbete som de utför på banken. Denna transparens gentemot kunden skapar 
förtroende och kundnöjdhet menar respondenten. Respondenten säger även att de 
påverkas väldigt mycket av omvärldsfaktorer såsom EU- direktiv och regleringar. Detta 
menar respondenten är lagar och regleringar som de måste rätta sig efter men de är noga 
med att vara öppna och visa denna information för sina kunder och om någonting 
händer på marknaden är banken där och informerar kunderna om hur situationen ser ut. 
 
”När det gäller den stora massan av kunderna, möter vi dem mest på våra digitala 
kanaler, det är där som vi växer explosionsartat!” 
 
Bank Syd framhäver även att de digitala kanalerna växer allt mer och att de försöker se 
över dessa efter kundernas behov. Respondenten menar att just användningen av 
smartphone och surfplattan har ökat markant hos banken de senaste åren.  Vidare 
framhäver även respondenten att deras bank ligger i framkant med tekniska lösningar 
som de erbjuder, exempelvis har de funktioner som tillåter kunderna att se sin 
konsumtion på ett övergripande sätt genom olika tidsperioder.  Respondenten menar att 
kunderna efterfrågar enkelhet i apparna, vilket Bank Syd ständigt strävar efter att 
förbättra. Fler viktiga faktorer för att uppnå nöjda kunder menar respondenten dels är 
den personliga kontakten när de bemöter kunderna på kontoren samt tillgängligheten 
som de erbjuder via de digitala kanalerna. 
 
4.3.2 Bank Syd om Kommunikation 
Bank Syd säger att de är verksamma med kommunikation på olika kanaler med sina 
kunder. En kanal innebär att de har personal ute som utbildar människor om 
privatekonomi och förändringar som sker i samhället. De bedriver även olika 
samhällsprojekt. Förutom detta har de även traditionella kommunikationskanaler såsom 
bankkontor och telefon där de möter och träffar kunden. 
 
Bank Syd säger att utöver de sociala medierna kan kunderna även nå banken via säkra 
mejl, vilket innebär att kunden kan kontakta Bank Syd när de är inloggad på sitt Bank-
id. Vidare menar respondenten från Bank Syd att den största kontakten som banken 
numera har med sina kunder sker på deras Facebooksida. De har även ett Twitter-konto, 
men där är de inte lika aktiva som på Facebook då det finns fler kunder på Facebook att 
interagera med. Respondenten ser den digitala utvecklingen som något positivt och 
säger att kommunikationen mellan kund och bank har blivit snabbare samt att de även 
kan nå ut till fler kunder tack vare den digitala utveckligen och de sociala medierna. 
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4.3.3 Bank Syd om Tillit 
Bank Syd anser att deras kunder har hög tillit till tjänsterna som de erbjuder via deras 
digitala kanaler men att kunderna för några år sedan var mer osäkra med att använda 
dessa. Det som gör deras kunder oroliga nu för tiden är när de får höra om bedrägerier 
som sker via media, och dessa bedrägerier sker oftast via mejl. För att förebygga 
bedrägerier uppmanar Bank Syd sina kunder att inte lämna ut några koder till någon via 
mejl. Bank Syd menar även att de upplyser sina kunder via sociala medier om någonting 
negativt händer på marknaden och att banken genom denna kommunikation skapar 
förtroende hos kunderna. 
 
4.3.4 Bank Syd om Engagemang 
Bank Syd menar, för att deras kunder ska kunna fatta och skapa bra beslut skickar de ut 
nyhetsbrev och analyser som finns tillgängliga på deras hemsida. Respondenten ger ett 
exempel på detta, när regeringen satt vårbudgeten kommer Bank Syd förklara via 
nyhetsbrev och analyser på sin hemsida om vad denna budget egentligen kommer 
innebära för kundens privatekonomi. Detta menar respondententen är ett sätt som de 
visar engagemang gentemot kunden. Ett annat sätt som Bank Syd visar engagemang 
enligt respondenten är att de har underlättat för kunderna via bankappen där de har en 
funktion som tillåter kunden att få en översiktlig bild av vad deras pengar spenderas på. 
Vidare säger respondenten att vid en personlig rådgivning som pågått löpande över en 
tid, kan personalen visa mer engagemang genom att ringa upp kunden när något hänt på 
marknaden som kunden antingen bör varnas eller tipsas om. 
 
4.3.5 Bank Syd om Kompetens 
Bank Syd menar att de har kunder som har en “enkel” ekonomi och kunder som har en 
“avancerad” ekonomi. Med enkel ekonomi syftar vår respondent på vardagliga 
ekonomirelaterade saker som att betala en räkning, och med en mer avancerad ekonomi 
kan det till exempel handla om försäkringslösningar och finansiella investeringar, vilket 
respondenten menar att Bank Syd har kompetens nog för att hjälpa de båda kundtyperna 
med. Bank Syd framhäver även att de arbetar för att all personalen ska ha mandat i sitt 
arbete för att åtgärda ärenden och klagomål som kunden har på plats och gärna så fort 
som möjligt.   
 
4.3.6 Bank Syd om Klagomålshantering 
Bank Syd säger att de flesta klagomål som de får in främst kommuniceras på deras 
Facebooksida. Bank Syd har även ett system där de ringer upp och kontrollerar hur 
kunden har upplevt den senaste kontakten med banken.  Klagomål och synpunkter ifrån 
kunden hanteras på varje enskilt kontor. Bank Syd har även en klagomålsrepresentant 
för varje region samt månatliga forum, där de bjuder in både klagomålsansvarig och 
representanter för regionledning samt personal ifrån kontoren för att se på vilket sätt de 
kan förbättra de klagomål som banken har fått in, detta för att förbättra framtida 
oenigheter som kan uppstå med kunden. 
 
4.3.7 Bank Syd om Pris   
Respondenten säger att det kan finnas nischaktörer inom banksektorn som koncentrerar 
sig på att vara det billigare alternativet på en viss typ av bankärende, men att de inte har 
det finansiella totalerbjudandet som storbankerna har. Bank Syd menar att de till 
skillnad från nischaktörerna koncentrerar sig på att se på helheten över sin prislista samt 
att hålla sig inom rimliga gränser om sina konkurrenters ramar vad det gäller 
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prissättningen. Bank Syd medger dock att de har sett en prispress på just 
courtageavgifter på fonder den senare tiden och har därmed fått sänka dessa priser för 
att matcha sina konkurrenter. 
 
4.3.8 Bank Syd om Varumärkesimage 
 
”Vi är tillgängliga för alla, oavsett vilken slags ekonomi du har” 
 
Bank Syd säger att deras varumärkesimage kan anses spegla att de är en bank för de 
många oavsett vilken ekonomi kunden har, liten som stor kund. Förutom detta tar de 
även ett stort samhällsansvar något som respondenten menar är något som särskiljer 
dem ifrån andra banker. 
 
 
4.3.9 Bank Syd om Servicekvalitet 
Respondenten framhäver att enkelhet och tillgänglighet i de digitala kanalerna samt en 
god service vid det personliga mötet är de faktorer som verkar för en god servicekvalitet 
gentemot kunden. 
 
4.3.10 Bank Syd om Lojalitet 
Bank Syd tar först upp att de vet varför de tappar en kund, och det kan dels vara för att 
kunden inte är nöjd med ett pris de har fått. Det finns även kunder som lämnar på grund 
av att de inte är nöjda med kundbemötandet de har fått. Kunder kan ha väldigt 
individuella preferenser över vad de gillar hos en bank. En del kunder kanske framhäver 
det faktum att Bank Syd tar stort samhällsansvar som en viktig faktor att stanna kvar 
som kund. En annan kund kanske väljer att stanna hos Bank Syd på grund av att de 
erbjuder hög tillgänglighet via kundsupport. Kunder har som sagt olika preferenser över 
vad de gillar och det kan vara svårt att veta exakt vad det är som gör att de stannar hos 
en bank. Respondenten menar dock att de tre faktorer som kan anses vara viktiga för att 
skapa lojala kunder via digitala kanaler är; Nöjda kunder, hög servicekvalitet samt 
pris.   
 
4.4 Bank Nord 
 
4.4.1 Bank Nord om Kundnöjdhet 
Bank Nord skapar kundnöjdhet genom förbättringsarbete som de utför ifrån de 
synpunkter och klagomål som de får ifrån kunden. Dessa synpunkter samlas in ifrån alla 
kommunikationskanaler som banken verkar på och sammanställs i en central enhet på 
banken där förändringsarbetet ska genomföras. Respondenten menar att om det är 
många kunder som tycker likadant angående en del synpunkter försöker de att göra 
dessa förändringar, men att det ibland kan förekomma lagar som försvårar att 
genomföra vissa förändringar. På de digitala kanalerna eftersträvar Bank Nord enkelhet 
för kunden och deras teknikutveckling inom appar menar respondenten är i ständig 
utveckling.  
 
“Det är som någon sa, att kunden är inte så noga om vad det är för logga på skylten 
eller dörren, utan det är den personen som man har träffat som är viktigast.” 
 
En annan viktig faktor för kundnöjdhet menar respondenten är det personliga 
mottagandet gentemot kunden. Konsumenter kan göra mycket av de tjänster banken har 
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via bankens digitala kanaler men vill kunden öppna ett konto hos banken måste den 
träffa en representant från banken för en ID-kontroll och då är det personliga 
mottagandet fortfarande viktigt menar respondenten. Ett gott personligt bemötande samt 
att bankerna erbjuder de tjänster som kunden efterfrågar via lättillgängliga och 
användarvänliga digitala kanaler är viktiga beståndsdelar för kundnöjdhet menar 
respondenten. 
 
4.4.2 Bank Nord om Kommunikation 
Bank Nord använder sig av sociala medier såsom Facebook, Twitter och Instagram och 
säger att mycket av kundkontakten sker via dessa medier, men respondenten menar att 
det blir en mer personlig kontakt när kund och bank möts via privata säkra mejl som 
sker via kundens inloggade sidor på internetbanken. De har även kontakt via sina kontor 
samt en telefonlinje som är öppen dygnet runt vid eventuella frågor. Respondenten tror 
att nästa steg inom kommunikation kommer att bli rådgivning via videosamtal. 
Kunderna har även fått en klar fördel vid tillgängligheten av att nå banken, då vår 
respondent har sett en stor ökning i mejl från sina kunder. 
 
4.4.3 Bank Nord om Tillit 
“Ja det blir som sagt mindre och mindre vanligt att folk tycker att det är osäkert med 
tjänsterna på de digitala kanalerna. De allra flesta personer har någon form av kontakt 
via dessa kanaler.  Sen finns det fortfarande de som inte vill betala via internet, som 
istället skickar pengar i kuvert. Men de går ändå in och tittar på hur mycket pengar de 
har på sina konton.“ 
 
Respondenten för Bank Nord säger att kunderna idag upplever att tjänsterna som de 
erbjuder via digitala kanaler känns säkra, men att det fortfarande finns en äldre 
generation som har svårare att ta till sig de digitala kanalerna. Det äldre kundsegmentet 
får istället hjälp på kontor menar respondenten. Det som kan göra kunder oroliga är när 
media går ut med nyheter om att bedrägerier förekommer. Bank Nords respondent 
menar då att banken får många kunder som ringer in och frågar angående säkerhet, detta 
kan då inverka negativt på förtroendet för banken under en längre tid. Strategin för att 
skapa förtroende hos sina kunder menar respondenten, bygger på det personliga mötet 
som de har med kunden samt den personliga kontakt som sker via mejl till sina kunder 
och att de arbetar med att förbättra de synpunkter som kunderna har. 
 
4.4.4 Bank Nord om Engagemang 
Respondenten menar att engagemang är en vansklig del att besvara beroende på vilken 
kanal som används, men att personalen på Bank Nord har möjlighet att visa 
engagemang genom sin mejlkontakt med kunden samt med det personliga mötet som de 
har på kontoren. Bank Nord skickar inte ut några specialerbjudanden via mejl om inte 
kunden själv har satt upp sig på en prenumeration av nyhetsbrev. Respondenten nämner 
även att om en fond till exempel skulle prestera dåligt kan personalen på Bank Nord ta 
kontakt med kunden, men då endast via telefon, och inte via mejl på grund av lagen om 
banksekretess. 
 
4.4.5 Bank Nord om Kompetens 
Hela Personalen har behörighet och befogenhet till att lösa exempelvis klagomål från 
kunden. Ungefär 90 % av alla klagomål löser den ansvarige som först kommer i kontakt 
med kunden. Respondenten framhäver även att de har god service och kontakt i mötet 
med kunden på kontoren. 
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4.4.6 Bank Nord om Klagomålshantering 
Bank Nord har ett system för klagomålshantering inom banken som innebär att de 
registrerar varje klagomål de får vare sig det sker fysiskt eller via en digital kanal med 
kunden. Dessa klagomål hamnar sedan på en central nivå inom banken och behandlas 
där som ett underlag för ett förbättringsarbete för banken. Bank Nord har även en policy 
att kunden ska få ett svar på deras ärende eller klagomål inom 24 timmar. Kunderna får 
då en personlig kontaktperson för deras ärende som de har i kontakt med angående det 
som banken ämnar utreda. Respondenten menar även att personalen på Bank Nord har 
mandat för att lösa klagomål som sker med kunden och att cirka 90 % av klagomålen 
vid kontoren löses på egen hand av den bankperson som kunden först kommer i kontakt 
med. 
 
4.4.7 Bank Nord om Pris 
Bank Nord har aldrig strävat efter att vara den billigaste banken, utan strävar istället 
efter att erbjuda sina kunder så hög kvalitet som möjligt. Respondenten hävdar att Bank 
Nord helt klart är utsatt för en priskonkurrens men att de håller ungefär samma priser 
som sina konkurrenter. 
 
4.4.8 Bank Nord om Varumärkesimage 
Bank Nord vill förmedla att kunder har en trygg ekonomi för framtiden samt att de alltid 
ska få hjälp oavsett om det är en stor eller liten kund. Bank Nords respondent vill även 
framhäva att det är den personliga kontakten på banken som gör att de särskiljer sig 
ifrån sina konkurrenter samt att deras digitala kanaler ligger i ständig utveckling för att 
passa sina kunders behov. 
 
4.4.9 Bank Nord om Servicekvalitet 
Respondenten från Bank Nord menar att sättet som de lyssnar samt korrigerar klagomål 
och synpunkter som kunder har till det bättre visar på god servicekvalite. Även den 
användarvänlighet som deras digitala kanaler har verkar för en god servicekvalitet. 
Bank Nord använder sig även av instruktionsvideor på sin hemsida samt Youtube för att 
hjälpa och förklara för kunden över hur deras tjänster fungerar vilket är ett bra 
hjälpmedel för att leverera en bra service till kunden.  
 
4.4.10 Bank Nord om Lojalitet 
Bank Nord anser att den personliga kontakten är den viktigaste grundbulten för lojalitet 
hos kunden men respondenten medger att då vi går mot ett allt mer digitaliserat 
samhälle kommer användarvänligheten på de digitala kanalerna vara viktiga då de nya 
användarna är mer vana vid teknik än vad den äldre generationen är. Respondenten tror 
även att vi kommer att se mer av rådgivning över nätet och att det kommer vara ett nytt 
sätt att bevara lojalitet hos kunder. Bank Nord har testat videosamtalsrådgivning över 
internet, men lagar och reglement behöver ses över för att de ska kunna använda det. 
Vidare menar respondenten att de tre faktorer som är viktiga för att skapa lojala kunder 
via digitala kanaler är; Nöjda kunder, hög servicekvalitet samt att banken visar 
engagemang till kunden. 
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Tabell 3. En sammanfattande tabell av empirin 

Faktorer Bank Väst Bank Öst Bank Syd Bank Nord 
Kundnöjdhet 
Viktiga faktorer 
för att uppnå nöjda 
kunder. 

Att kunden får 
vad den 
värdesätter. 
 

Hög servicenivå. Anpassa produkter 
och tjänster efter 
kundens behov. 

Anpassa produkter 
och tjänster efter 
kundens behov. 

Hög 
tillgänglighet. 
 

Finnas nära kunden. 
 

Hög tillgänglighet. 
 

 

  
 

 Bra bemötande. Bra bemötande. 

 Enkla och snabba 
lösningar. 

Enkla lösningar. 
 

Enkla och 
användarvänliga 
lösningar. 

 Anpassa hemsidor 
efter kontor för att 
öka den personliga 
känslan. 

  

Bra 
kommunikation 
mellan kund och 
medarbetare. 

Bra kommunikation 
mellan kund och 
medarbetare. 

  

Kommunikation 
Hur 
kommunikationen 
sker mellan 
banken och 
kunden. 

Via kontoren Via kontoret  Via kontoret Via kontoret 

Telefon Telefon  Telefon Telefon 

Mejl (endast via 
säker kundpost) 

Mejl (endast säker 
kundpost) 

Mejl (endast säker 
kundpost) 

Mejl (endast säker 
kundpost) 

Sociala medier Sociala medier Sociala medier Sociala medier 

Videoklipp med 
instruktioner 

Videoklipp med 
instruktioner 

 Videoklipp med 
instruktioner 

 Chatt   

Evenemang  Evenemang   

Tillit 
Vad bankerna 
anser om 
förtroende samt 
om kunden 
upplever det 
digitala kanalerna 
som säkra/osäkra.  

Att skapa 
förtroende hos 
sina kunder är ett 
dagligt arbete 
som de anser att 
de uppfyller. 
 

Att skapa förtroende 
hos sina kunder är 
ett dagligt arbete. 
Det tar tid att bygga 
upp och kan lätt 
brytas. Viktigt att 
banken levererar 
vad de lovat 
kunden. 

Genom en bra 
kommunikation 
skapar de förtroende 
hos sina kunder. 
 
 

För att skapa 
förtroende gäller det 
att ständigt lyssna till 
kundernas 
synpunkter och 
förbättra dessa. 
 

Osäkerheten hos 
kunderna är 
betydligt mycket 
mindre idag än 
förut. 

Osäkerheten hos 
kunderna är idag 
nästan obefintlig. 

Osäkerheten hos 
kunderna är mindre 
idag än förut. 

Osäkerheten hos 
kunderna är mindre 
idag än förut. Endast 
när media går ut med 
nyheter om 
osäkerheter på 
banken som 
kunderna blir oroliga. 
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Engagemang 
 

 
Gör allt vad de 
kan för att visa 
engagemang till 
sina kunder. 
De skulle behöva 
komma längre 
med riktade 
budskap. 
Regleringar och 
integritetsfrågor 
gör att det är 
svårt att visa 
engagemang. 

 
Viktigt att visa 
engagemang och 
lära känna sina 
kunder. De ger 
generella råd till 
sina kunder. 
De vill inte ge 
riktade budskap 
trots att de har 
mycket information 
om sina kunder. 
Detta med 
anledning av 
regleringar och 
frågor om integritet. 

 
Visar engagemang 
till sina kunder 
genom att ha 
tillgängliga 
nyhetsbrev och 
analyser på sin 
hemsida. I vissa fall 
då rådgivning pågått 
löpande under en 
längre tid kan 
personalen i vissa 
fall ringa upp 
kunden för att 
uppmärksamma, 
varna eller tipsa om 
något som händer på 
marknaden. 

 
Visar engagemang 
både genom  
mejlkontakt och det 
personliga mötet. 
De skickar aldrig ut 
specialerbjudande via 
mejl om inte kunden 
själv har satt upp sig 
för prenumeration för 
detta. I vissa fall 
kontaktar de sina 
kunder via telefon för 
att uppmärksamma, 
varna eller tipsa om 
något som händer på 
marknaden. 

Kompetens Förhoppningen är 
att exempelvis 
klagomål ska 
lösas så fort som 
möjligt av den 
personal som 
finns på plats. 

Hela personalen har 
behörighet och 
befogenhet till att 
åtgärda fel som 
uppstått.  

Hela personalen har 
mandat att lösa 
klagomål som 
kommer in från 
kunder. Hela 
personalen har 
kompetens nog för 
att hjälpa kunder 
med både enkel och 
avancerad ekonomi. 

Hela personalen har 
behörighet och 
befogenhet till att 
lösa exempelvis 
klagomål från 
kunden. Ungefär 
90% av alla klagomål 
löser den ansvarige 
som först kommer i 
kontakt med kunden. 

Klagomåls-
hantering 

Har ett system 
för att hantera 
klagomål. 
Förhoppningen är 
att klagomål ska 
lösas så fort som 
möjligt och gärna 
på plats. 
Klagomål av 
större karaktär 
går via en 
kundombudsman. 

Arbetar hårt med 
klagomålshantering
en eftersom de 
menar att detta leder 
till nöjda kunder. 
För att underlätta 
processen har alla i 
personalen 
behörighet att 
åtgärda klagomål 
som kommer in. 
Kunder kan även 
skicka in sina 
klagomål via 
hemsidan och då 
behandlas dessa 
centralt. 

De flesta klagomål 
kommer främst in 
via Facebook. 
Klagomål och 
synpunkter hanterar 
varje enskilt kontor. 
Sedan har de även 
en 
klagomålsrepresenta
nt för varje region 
som har månatliga 
forum där de 
diskuterar hur de 
kan förbättra de 
klagomål som 
kommit in.  

Har ett system för 
klagomålshantering 
som innebär att varje 
klagomål som 
kommer in ska 
registreras. De flesta 
klagomål hanteras av 
den person som först 
kommer i kontakt 
med problemet på 
plats. Medan större 
problem ska 
behandlas inom 24 
timmar av en 
personlig 
kontaktperson som 
kunden blir tilldelad. 

Pris De har en 
särskild strategi 
för hur de ska 
sätta sina räntor 
och följer 
utvecklingen 
noga. De har 
däremot ingen 
strategi som 
säger att de ska 
vara 
dyras/billigast 
utan bevakar sina 
konkurrenter 

Använder inte priset 
som ett sätt att 
konkurrera utan 
fokuserar på raka 
priser. De menar att 
priser, villkor och 
tjänster är rätt lika 
banker emellan 
även om vissa 
banker ger 
specialerbjudanden 
ibland. 

Koncentrerar sig på 
att se helheten över 
sin prislista samt 
hålla sig inom sina 
konkurrenters ramar 
vad gäller 
prissättning, de har 
ingen strategi för att 
vara billigast. 

Har aldrig strävat 
efter att vara den 
billigaste banken 
utan strävar istället 
efter att erbjuda så 
hög kvalitet som 
möjligt. De menar att 
de är utsatta för 
priskonkurrens och 
försöker hålla samma 
priser som sina 
konkurrenter. 
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noga. 
Varumärkesimage De vill förknippas 

med något stort, 
tryggt och säkert 
för kunden. På 
senare år arbetar 
de även för att 
framstå som en 
mer ungdomlig 
bank. 

Vill med sitt 
varumärke förmedla 
att de erbjuder 
bankkontor med 
personlig kontakt, 
satsar på långsiktiga 
relationer och hög 
servicenivå. 

Vill med sitt 
varumärke förmedla 
att det är banken för 
de många oavsett 
vilken ekonomi 
kunden har, liten som 
stor.  

Vill med sitt 
varumärke förmedla 
att kunden oavsett 
storlek har en trygg 
ekonomi för framtiden 
och alltid ska få hjälp. 

Servicekvalitet Banker överlag i 
Sverige är väldigt 
duktiga på att 
erbjuda hög 
servicekvalitet 
och därmed göra 
sina kunder nöjda. 

Det primära målet 
för att erhålla nöjda 
kunder är att erbjuda 
hög servicekvalitet. 
Genom att erbjuda 
bra service kommer 
kunden vilja fortsätta 
göra affärer med 
banken. 

Enkelhet och 
tillgänglighet på de 
digitala kanalerna 
samt det personliga 
bemötandet är viktiga 
faktorer för att uppnå 
en god servicekvalitet 
för kunden. 

Genom att lyssna på 
kunden och åtgärda 
feedback och 
klagomål som 
kommer in visar de en 
god servicekvalitet. 
Även den 
användarvänlighet och 
instruktionsvideos 
som de erbjuder via de 
digitala kanalerna är 
något som de menar 
verkar för god service. 

Lojalitet Viktigt att få 
kunden att känna 
sig värdesatt och 
att de känner att 
de får något 
tillbaka för priset 
de betalar. Det är 
viktigt att erbjuda 
hög tillgänglighet 
och snabb service. 

Det handlar om att 
skapa relationer, 
långsiktighet, 
trygghet och 
stabilitet. Det är 
viktigt att kunderna 
får bra service samt 
att råden är snabba 
och enkla för då 
kommer de vilja 
fortsätta göra affärer 
med banken. 

Bank Syd menar att 
alla kunder har olika 
preferenser över vad 
som gör att de vill 
fortsätta vara kund 
hos banken. Det kan 
vara priset, 
kundbemötandet eller 
tillgängligheten som 
gör att kunden är 
lojal. 

Den viktigaste 
grundbulten för lojala 
kunder är den 
personliga kontakten 
men trenden mot det 
digitaliserade 
samhället gör att 
tillgängligheten blir 
viktig. 
Videosamtalsrådgivni
ng över digitala 
kanaler kommer vara 
det nya sättet att skapa 
och bevara lojala 
kunder. 

Faktorer för 
lojalitet 

  Kundnöjdhet Kundnöjdhet 

 Servicekvalitet Servicekvalitet Servicekvalitet 

Engagemang Engagemang  Engagemang 

 Varumärke   

Tillit    

Kommunikation    

  Pris  
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5. ANALYS 
I detta avsnitt kommer vi koppla samman och analysera den teori som lagt grunden till 
vår studie med den empiri som framkommit.  
 
5.1 Kundnöjdhet 
Insikten och vikten av att vårda sina kunder är inte något nytt, som vi nämnde i 
teoriavsnittet har det sedan 1970-talet växt fram ett marknadsföringsperspektiv som 
kallas kundrelationsmarknadsföring. Perspektivet handlar om företagets relation till 
kunden (Grönroos, 2008, s. 22). Genom att använda sig av detta perspektiv kan 
företagen hantera kundernas beteenden för att öka tillfredställelsen och möjligheten till 
försäljning och upprepade köp (Grönroos, 2008, s. 22). Samtliga banker är överens om 
att nöjda kunder är viktigt för att uppnå lojala kunder. De menar dock, trots internets 
framfart med att fler produkter och tjänster erbjuds via de digitala kanalerna, att det 
personliga mötet fortfarande är väldigt viktigt. Detta stämmer överens med Svenskt 
Kvalitetsindex, SKI, (2014, s. 3) som i sin senaste rapport visar att de privatkunder som 
var mest nöjda med sin bank upplevde det personliga mötet med bankerna som en 
vinnande faktor. 
 
Den ökade tillgängligheten och användningen av internet leder till att bankernas 
kundrelationsmarknadsföring på internet, elektronisk kundrelationsmarknadsföring, e-
CRM spelar en allt större roll. I takt med att tekniken utvecklas måste även företagen 
utveckla sina strategier. Kennedy (2006, s. 58-63) menar att integrationen mellan 
kunden och bankerna via de digitala kanalerna har öppnat upp ett nytt sätt för att bevara 
lojalitet till sina kunder. Kelly et al. (2003, s. 239) utförde en studie som ämnade 
undersöka hur kundlojalitet kan öka på internet med hjälp ev elektronisk 
kundrelationsmarknadsföring, e-CRM, och kom fram till att faktorer som bör införlivas 
är tillit, förtroende, servicekvalitet med attribut såsom hastighet och bekvämlighet. 
Detta är några av de faktorer som ligger till grund för vår studie, vilket visar att summan 
av dessa faktorer kan leda till nöjda kunder.  
 
I intervjuerna framkommer det dels att det är viktigt att kunden bemöts med en hög 
servicenivå och att produkter och tjänster anpassas efter kundernas behov. Något som 
även framkommer av samtliga banker är att tillgängligheten, enkelheten och snabba 
lösningar är något som kunderna efterfrågar för att bli tillfredsställda via de digitala 
kanalerna. Detta är något som stämmer överens med teorin om elektronisk 
kundrelationsmarknadsföring, e-CRM, då ett väsentligt krav är att företag, i vårt fall 
bankerna måste lära känna sina kunders långsiktiga behov och önskemål bättre och ge 
ett ökat värde utöver de tekniska lösningarna eller tjänsterna som ingår (Grönroos, 
2002, s. 39-40). Bank Väst menar att kunder idag förutsätter att de tekniska lösningarna 
ska fungera och att detta är en förutsättning för att de ska vara nöjda. Idag räcker det 
inte med att erbjuda kärnprodukten för att konkurrera på marknaden utan det som 
räknas för att vara konkurrenskraftig är att erbjuda övriga element bättre än 
konkurrenterna (Grönroos, 2002, s. 39-40). Något som Kelly (2003, s. 239) även tar upp 
är att det är viktigt att hålla en tvåvägskommunikation med kunderna för att få en bättre 
förståelse för sina kunder via de digitala kanalerna. Bank Väst har startat upp ett fåtal 
onlinebaserade kontor där alla möten sker via telefonrådgivning och där personalen 
derar skärm med kunden. De menar att en viktig del av processen är att mäta vad 
kunderna tycker om denna form av möte och ta reda på om de är villiga att göra det 
igen. Genom att mäta vad kunderna tycker får det en bättre förståelse för sina kunder. 
Även Bank Öst menar att det är viktigt att upprätthålla en god kommunikation mellan 
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kund och medarbetare och att kunden ska känna sin personliga rådgivare och personalen 
ska känns sin kund, detta för att skapa goda och långsiktiga relationer.  
 
5.2 Kommunikation 
Kundhantering och kommunikation kan idag ske på flera olika sätt hos bankerna, dels 
via chatt, videosamtal, telefon, samt övrig information som kunden kan tillhandahålla 
från deras hemsidor. De banker som vi intervjuat använde sig alla av sociala medier 
såsom Facebook och Twitter, men medgav att det är Facebook som de använder sig 
främst utav då de flesta kunder befinner sig där. Samtliga banker erbjuder en god 
tillgänglighet via telefonssupport, det framkommer genom intervjuerna att majoriteten 
av bankerna går att nå dygnet runt. Bankerna använder sig även av mejl för att 
kommunicera med kunden men då endast via säkra meddelanden som endast är 
tillgängligt då kunden är inloggad med kod på sin privata sida. Bank Öst menar att de 
använder sig av chatt för att kommunicera med sina kunder. Bank Väst och Bank Syd 
använder sig av olika evenemang för att marknadsföra sitt varumärke och Bank Syd 
framhäver att de utbildar allmänheten om deras verksamhet samt privatekonomi via 
olika utbildningar.   
 
I vårt teoriavsnitt om kommunikation tar Kennedy (2006, s. 58-63) upp att den 
viktigaste kontakten mellan kund och företag på internet sker via de digitala kanaler 
som företaget väljer att erbjuda sina kunder, samt att dessa kanaler har öppnat upp för 
ett nytt sätt att bevara lojalitet med sina kunder på. Författaren menar att företag kan 
lagra information om sina kunder som sedan kan användas för att skräddarsy 
individuella erbjudanden till sina kunder.  Vidare menar han att om kunden upplever att 
de digitala kanalerna lever upp till deras personliga preferenser kommer deras lojalitet 
till tjänsterna öka. 
 
Våra respondenter från samtliga banker säger att de inte skickar ut några riktade 
budskap via nyhetsbrev eller mejl baserat på information som de har om kundens 
köpbeteende om inte kunden själv specifikt har bett om det. Samtliga banker menar att 
detta beror på att kundens integritet är viktig att bevara. Bank Väst medger att de tror att 
den yngre generationen kommer att vara mer mottaglig för att få erbjudanden som är 
skräddarsydda efter dess preferenser. Att skräddarsy sina hemsidor baserat på 
information som bankerna har om kunden i strävan mot att skapa lojala kunder är 
ingenting som bankerna i den här studien arbetar med. Detta på grund av respekt till 
kundens integritet samt regleringar och tekniska begränsningar som finns idag. Detta 
stärks av Martins et al. (2013, s. 10) studie, då han menar att fokus för personalen på 
banker för att säkerställa en säker användning bör ligga på att transaktioner upplevs som 
säkra för kunden samtidigt som de erhåller en hög integritet. 
 
Som tidigare nämnt i vår teoridel bör banker inrikta sig på att demonstrera för nya 
konsumenter hur användarvänliga deras plattformar är samt ge handledning och 
förklaring till de fördelar som internetanvändandet kan innebära för kunden för att 
attrahera kunder till de digitala kanalerna. Andra fördelar som bör framhävas för nya 
konsumenter är den tidsbesparing som uppstår när konsumenten kan utföra bankärenden 
själv samt bekvämligheten av att kunna uträtta bankärenden var som helst och när som 
helst (Jaruwachirathanakul & Fink, 2005, s. 307).  
 
De fyra banker som vi intervjuat medgav att de alla hjälper kunder som kommer in till 
bankkontoren när de dels har problem med någon av de digitala kanalerna. Bank Väst 
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framhäver att en utmaning som de står inför att att kunder inte är lika vana via att köpa 
en banktjänst på internet som de är med att köpa exempevis resor, hotellrum och kläder. 
Anledningen till detta kan bero på att många kunder känner att de behöver hjälp och en 
förklaring till de produkter som de planerat teckna. Samtliga banker erbjuder 
videofunktioner på sina hemsidor över de flesta tjänster som förklarar hur kunden 
använder dem. Bankerna i vår studie använder sig således av instrument för att attrahera 
och hjälpa kunder till att förstå och använda de digitala kanalerna som bankerna har. För 
de kunder som inte känner sig lika bekväm vid att köpa banktjänster via de digitala 
kanalerna menar vi att kan videofunktionerna även borde kunna användas som underlag 
för att hjälpa och ge kunderna en förklaring till de produkter som de planerat att teckna. 
Genom att kunderna får en ökad förståelse för de tjänster som bankerna erbjuder via 
deras digitala kanaler ökar möjligheten för de kunder som känner sig mogna och 
bekväma att köra hela konceptet och processen nätbaserat.  
 
Företag bör vara öppna med sin kommunikation till sina kunder och Grönroos (2002, s. 
298-302) att det är viktigt att bankerna tar med alla möjliga effekter av kommunikation, 
såväl negativ som positiv men även frånvaron av kommunikation i sin beräkning när de 
utformar kommunikationsstrategier. De respondenter som vi var i kontakt med angav att 
de erhåller sina kunder med information om vad som händer på marknaden på sina 
hemsidor. Bank Syd menar även att de kommunicerar med sina kunder via sociala 
medier om något negativt händer på marknaden och att de genom denna 
kommunikation skapar förtroende hos sina kunder. 
 
5.3 Tillit 
Transaktioner via digitala kanaler är något som kan involvera osäkerhet för kunder. 
Med anledning av detta är tillit en förutsättning för att kunderna ska vilja använda sig av 
bankens e-tjänster. Ribbink et al. (2004, s. 446-456) har studerat hur tillit påverkar 
kunder över e-tjänster, i studien kommer de fram till att det finns ett starkt samband 
mellan att om kunder känner tillit till de tjänster som erbjuds via de digitala kanalerna 
kommer lojaliteten öka. Detta medför att säker användning av bankernas produkter och 
tjänster är en viktig aspekt som bankerna måste beakta vid utformandet av de digitala 
kanalerna för att kunderna ska känna sig säkra och därmed bli lojala.  
 
Samtliga banker anser att osäkerheten hos kunderna är betydligt mindre idag än förut, 
Bank Öst menar att osäkerheten idag nästan är obefintlig. Martins et al. (2013, s. 10) har 
i en studie undersökt hur konsumenter upplevde risk i samband med användande av 
bankens internettjänster samt hur konsumenter accepterar och ser nyttan av att använda 
teknologiska tjänster. I studien kommer de fram till att det är viktigt att kunden upplever 
bankens tjänster som säkra samt att de erhåller hög integritet för användaren. Integritet 
är något som vi under ovanstående faktor “Kommunikation” nämnt att samtliga banker 
menar är viktigt. Trots att alla banker har mycket information om sina kunders 
köpbeteenden gör de sällan något utav denna information dels på grund av regleringar 
men även av integritetsskäl. Vidare menar Martins et al (2013, s. 10) att det är viktigt att 
bankerna uppmuntrar sina kunder med information om att deras tjänster via de digitala 
kanalerna är säkra, detta för att skapa tillit till kunden. Gemensamt för alla banker är att 
de endast har mejlkontakt med sina kunder via “säker datapost” vilket innebär att 
kunderna måste vara inloggade på sitt personliga konto för att kunna mejla med bankens 
personal. Respondenterna från Bank Väst och Bank Syd menar att de uppmanat sina 
kunder att aldrig öppna mejl som kommer från banken om de inte sker via säker 
kundpost och detta är med anledning av säkerhetsskäl. För att skapa förtroende till sina 
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kunder upplyser även Bank Syd som vi nämner under faktorn “kommunikation” sina 
kunder med information om något negativt på marknaden händer.  Bank Nord menar att 
det som kan göra att kunder blir oroliga är när media går ut med nyheter om att 
exempelvis bedrägerier förekommit. Detta brukar resultera i att kunder ringer till 
banken och frågar om säkerheten. Strategin för att skapa förtroende bygger då enligt 
respondenten på att bemöta kunden väl och arbeta med att förbättra de synpunkter som 
framkommer.  
 
5.4 Engagemang 
Engagemang innebär att den ena parten i en relation känner sig motiverad att göra en 
affär med den andra (Grönroos, 2002, s. 51). Engagemang har av Moorman et al. (1992, 
s. 316) definierats som en bestående vilja att behålla en uppskattad relation. Samtliga 
banker menar att det är viktigt att visa engagemang till sina kunder för att bevara en god 
relation, men att de upplever det svårt då regleringar, frågor om integritet och tekniska 
begränsningar försvårar processen. Ingen av bankerna skickar idag riktade budskap till 
sina kunder via mejl, med anledning av kundernas integritet som vi tidigare behandlat i 
detta avsnitt. Bank Öst nämner exempelvis att de inte vill ge riktade budskap till sina 
kunder trots att de har mycket information om sina kunders köpbeteenden och därför 
istället väljer att ge generella råd för att visa engagemang. Ett exempel är att Bank Öst 
vet att de ofta uppkommer många frågor kring deklarationer i april, genom att lägga stor 
vikt på att erbjuda tillgänglig information till sina kunder om detta via de digitala 
kanalerna visar dem ett aktivt engagemang till sina kunder.  
 
Bank Syd och Bank Nord nämner dock att det i vissa fall händer att bankpersonalen 
ringer för att uppmärksamma, varna eller tipsa kunden om något som händer på 
marknaden men att detta endast sker då rådgivning pågått löpande under en längre 
tidsperiod. Bank Väst menar att visionen är att kunna skriva personliga budskap till sina 
kunder eller en grupp av kunder baserat på den information de har för att bli mer 
relevant i kundens värld. En lösning på detta menar respondenten skulle kunna vara en 
överenskommelse med kunden om att denna typ av affärspush är acceptabel. Vidare tror 
respondenten för Bank Väst att den yngre generationen kommer tycka att denna typ av 
affärspush är mer acceptabel i högre utsträckning än vad den äldre generationen tycker. 
Genom intervjuerna kan vi utläsa att bankerna försöker visa engagemang gentemot sina 
kunder och att visionen de strävar efter är att försöka tillhandahålla sina kunder med 
relevant information som de efterfrågar. Regleringar, frågor om integritet och tekniska 
begränsningar är det som försvårar processen för bankerna att tillhandahålla sina kunder 
med personliga budskap. Med anledning av detta använder de sig idag av lösningar 
såsom generella råd på sina hemsidor, för att vara så relevanta i kundens värld som 
möjligt.  
 
5.5 Kompetens 
Personalen på en bank kan betraktas som den kritiska eller avgörande faktorn för att 
kunden ska uppleva att tjänsten är av rätt kvalitet (Echeverri & Edvardsson, 2012 s. 
107). Det är viktigt att bankerna försäkrar sina kunder om att de teknologiska tjänsterna 
i verksamheten är användarvänliga och relevanta för kunden. Thomasson (1993) skiljer 
på bland annat baskompetens, kritisk kompetens och affärskompetens. Med 
baskompetens menar han kunskapen som alla i organisationen besitter oavsett yrke, 
arbetsuppgifter och befattning. Baskompetensen är något som vi förutsätter att all 
personal i banken har. Med den kritiska kompetensen menar han personalens förmåga 
att hantera kritiska händelser eller ovanliga och problematiska situationer. Med detta 
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avser han när något oförutsett händer i en situation som kan vara till skada för 
verksamheten. Det kan exempelvis handla om störningar i kundrelationerna som får 
negativa konsekvenser. För att utläsa personalens kritiska kompetens på bankerna 
uppkom en följdfråga till klagomålshanteringen om vilken behörighet och befogenhet 
personalen besitter. Majoriteten av bankerna menar att hela personalen har behörighet 
till att behandla och åtgärda exempelvis klagomål som kan leda till negativa 
konsekvenser i kundrelationerna. Vilket innebär att all personal besitter vad Thomasson 
(1993)  beskriver vara kritisk kompetens. Bank Nord menar att ungefär 90 % av de 
klagomål som uppstår löser den ansvarige i bankpersonalen som först kommer i kontakt 
med kunden. 
 
5.6 Klagomålshantering  
Klagomålshantering beskrivs enligt Dwayer et al. (1987) som leverantörens förmåga att 
minimera negativa konsekvenser av uppenbara och potentiella konflikter. Rättelsen är 
alltså en strategi för att hantera de misstag, fel eller problem som uppstått i 
kundrelationen och syftet med klagomålshantering är att se till att företagen inte 
behöver kompensera kunden annat än när det är absolut nödvändigt, oavsett vem som 
åstadkommit problemet (Grönroos, 2002, s. 129-130). Som vi nämner i det inledande 
avsnittet i vår studie ger Svenskt Kvalitetsindex, SKI, (2014, s. 6) indikationer på att de 
svenska storbankerna uppvisat en del brister gällande klagomålshanteringen och att den 
idag betraktas som dålig. Rapporten visar nämligen att storbankens kunder det senaste 
året haft anledning att klaga. Vidare tar det upp i rapporten att bankerna har mycket att 
vinna genom att förbättra sin klagomålshantering då det oftast belönas med lojalare 
kunder som blir mer benägna att utöka sitt engagemang. Inom de flesta branscher är det 
av stor vikt att ha en väl fungerande klagomålshantering för att bemöta sina kunders 
förväntningar som företaget inte når upp till (Karande et al., 2007, s. 198). Hur 
konflikterna hanteras kommer påverka lojaliteten, relationen samt huruvida kunden 
pratar positivt eller negativt om banken. Företagen som löser kundens klagomål 
kommer skapa en mer lojal kund än innan.  
 
Respondenten från Bank Väst säger att från och med i år, 2015, har Finansinspektionen 
kommit med hårdare krav som innebär att bankerna på ett bättre sätt måste redovisa 
vilken typ av klagomål de får. Samtliga banker menar att de arbetar hårt med 
klagomålshanteringen, Bank Öst säger exempelvis att de fokuserar mycket på en bra 
klagomålshantering eftersom det leder till nöjda kunder. Svenskt Kvalitetsindex, SKI, 
visar i sin rapport att kunder med anledning att klaga kommenterar detta till 16 personer 
i snitt. Motsvarande för kunder som inte har haft anledning att klaga kommenterar 
positivt till sex personer. Genom att bankerna bemöter klagomål från kunderna på ett 
bra sätt ökar viljan hos kunderna att istället för att kommentera negativt, istället prata 
gott om sin bank (Svenskt Kvalitetsindex, 2014, s. 5). Det är av stor vikt att försöka 
åtgärda de problem som uppstått snabbt eftersom ju längre tid det tar att ställa ett 
problem tillrätta, desto fler negativa upplevelser hinner spridas (Grönroos, 2002, s. 
133). Tidshanteringen kan beskrivas vara det som är av störst vikt när ett problem 
uppstår eftersom att det kommer göra att kunden blir tillfredsställd. Dessutom minskar 
risken för monetära förluster för att hantera rättelsen, betala eventuell ersättning samt 
som tidigare nämnt att kunden istället för att tala negativt om företaget istället 
kommenterar positivt, avslutningsvis leder en snabb åtgärd till en mer lojal kund. 
Eftersom tidshanteringen är av stor vikt bör företaget se till att ha ett väl fungerande 
system för rättelser, se till att bankpersonalen har kunskap och färdighet gällande 
rättelser samt att de har befogenheter att agera då problem uppstår (Grönroos, 2002, s. 
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136). Samtliga banker säger att det primära målet när klagomål kommer in är att lösa 
det så fort som möjligt och gärna på plats. Klagomål av större karaktär tar dock ofta 
längre tid att lösa eftersom de oftast sköts centralt. Bank Nord har som policy att 
klagomål av större karaktär ska lösas inom 24 timmar av den personliga kontaktperson 
som kunden blivit tilldelad. Som vi nämnt under faktorn “kompetens” har även samtliga 
bankers personal kunskaper och färdigheter gällande rättelser samt befogenhet att lösa 
de klagomål som kommer in. Respondenten för Bank Väst säger att något banker måste 
beakta idag är även den stora utmaningen inför negativ kommunikation som klagomål 
då det sprids mycket snabbare idag än förut. Respondenten menar att det idag räcker 
med att någon skriver ett negativt inlägg på Facebook så sprids det hur fort som helst. 
För att bemöta och hantera dessa typer av negativa flöden har de anställd personal som 
är tränad för detta. 
 
5.7 Pris 
I en studie av Scarpi et al. (2014) har det visat sig att de kunder som konsumerar på 
internet har en mer utilitaristisk synsätt, det vill säga att kunden handlar för att uppnå 
mest nytta till lägst pris. Vidare har det framkommit i studien att kundernas 
priskänslighet är mindre vid fysisk handel än vad den är vid handel på internet. Både de 
som handlar för nöjes skull (hedonistisk) och de som handlar för att tillgodose ett behov 
(utilitaristisk) tenderar att söka igenom internet för att hitta det lägsta priset på den vara 
eller tjänst de vill ha. Detta givet det faktum att det är lättare att jämföra priser på 
internet än vad det är i fysisk miljö. Det innebär att bankerna skulle kunna förväntas 
använda sig av en prisstrategi för att locka till sig och behålla kunder. En anledning till 
att fler kunder idag väljer en bank utöver sin huvudbank menar vi med anledning av 
detta kan bero på att en bank erbjuder bättre priser på vissa tjänster. I vår empiridel 
framkommer det av respondenterna att det råder priskonkurrens men att det hålls en 
relativt jämn prisklass mellan de fyra storbankerna i Sverige. Bankerna menar att de inte 
använder sig av en prisstrategi för att locka till sig och behålla sina kunder utan att de 
försöker hålla jämn prisnivå med sina konkurrenter.  Istället för en speciell prisstrategi 
arbetar bankerna för att erbjuda kvalitet i relationen till kunden.  
 
5.8 Varumärkesimage 
Ett företags varumärkesimage är som Grönroos (1992, s. 179) förespråkar de 
värderingar som kunder, potentiella kunder, förlorade kunder samt andra grupper av 
människor i samhället har om företaget. Den varumärkesimage som ett företag har är 
således olika beroende på vilken grupp av människor du frågar samt att det även skiljer 
sig i åsikter kring företags varumärkesimage på individnivå. Den varumärkesimage som 
en bank har kan således uppfattas olika av människor.  
 
De banker som är representerade in den här studien har liknande värderingar om att de 
vill värna om en trygg framtid för kunden där ekonomin är i trygga händer hos banken. 
Bank Väst vill förknippas med något stort, tryggt och säkert för kunden och de har på 
senare år börjat arbeta för att framstå som en mer ungdomlig bank. Bank Öst vill med 
sitt varumärke förmedla att de erbjuder bankkontor med personlig kontakt, satsar på 
långsiktiga relationer och hög servicenivå. Bank Syd vill förmedla att det är banken för 
många människor oavsett vilken ekonomi kunden har, liten som stor kund och Bank 
Nord vill likt Bank Syd förmedla att kunden oavsett storlek har en trygg ekonomi för 
framtiden och att kunden alltid ska få hjälp med vad de behöver. 
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Vidare menar Payne (2006, s. 117) att det värde som kunden associerar med företagets 
varumärke är det värde som gör att varumärket skiljer sig ifrån andra konkurrenters 
varumärke. Produkter och tjänster går som sagt att imitera, men ett varumärke är det 
som ska särskilja företagets profil ifrån andra företag genom det upplevda kundvärde 
som differentierar dem mot sina konkurrenter. På frågan hur respondenten anser att 
deras bank skiljer sig ifrån sina konkurrenter svarade Bank Väst att de anser att 
tillgängligheten och rådgivningsdelen är det som särskiljer dem mest ifrån de andra 
bankerna. Respondenten menar att de har många kontor kvar i landet men att media ofta 
vill få det att framstå som att fler kontor stänger igen. Det som verkligen har hänt är att 
kontanthanteringen har minskat men Bank Väst menar att de fortfarande har ett stort 
kontorsnät som fyller en viktig funktion för den rådgivning som de erbjuder sina 
kunder. Bank Öst framhäver att den största skillnaden gentemot sina konkurrenter är att 
de erbjuder bankkontor med mer personlig kontakt, satsar på långsiktiga relationer till 
sina kunder samt erbjuder hög servicenivå på sina tjänster. Bank Syd anser att det som 
särskiljer dem ifrån övriga banker är att de tar ett stort samhällsansvar. Respondenten 
från Bank Nord vill framhäva att det är den goda personliga kontakten på banken som 
gör att de särskiljer sig ifrån sina konkurrenter samt att deras digitala kanaler ligger i 
ständig utveckling för att anpassas efter sina kunders behov.  
 
5.9 Servicekvalitet 
En definition av servicekvalitet är enligt Caruana (2002, s. 813) hur väl företagets 
tjänster lyckas uppfylla kundens förväntningar. En annan definition av Jiao et al. (2012, 
s. 40) är att servicekvaliteten i en internetbank är de övergripande egenskaper och 
funktioner som internetbankens tjänster erbjuder, som ska verka för att tillfredställa 
kunders behov och efterfrågan. Bank Väst menar att banker överlag i Sverige är väldigt 
duktiga på att erbjuda sina kunder hög servicekvalitet och därmed göra sina kunder 
nöjda. Majoriteten av bankerna nämner på frågan om vilka faktorer som är viktiga för 
att uppnå nöjda kunder att kunden får vad den värdesätter och att de produkter och 
tjänster som bankerna erbjuder är anpassade efter kundernas preferenser och behov. 
Bank Öst menar att det primära målet för att de ska erhålla nöjda kunder är att erbjuda 
en hög servicenivå. 
 
Från teoriavsnittet tar vi med oss att de tjänster som bankerna erbjuder via de digitala 
kanalerna bör kännetecknas av hög kvalité samt de förväntningar som konsumenten har 
på sin banks tjänster bör tillfredställas eller överträffas för att kunden ska känna sig 
nöjd. Som tidigare nämnt är en kund som är nöjd mer benägen att vara lojal till sin bank 
än en kund som är missnöjd.  
 
För att kunna uppfylla kundens förväntningar menar majoriteten av bankerna att det är 
viktigt att få snabb feedback av sina kunder. Bank Öst menar att lösningen är att 
använda sig av sociala medier såsom Facebook och Twitter. Tidigare utvecklade de 
produkter och tjänster som de lanserade till kunden, men idag ser det annorlunda ut då 
Bank Öst ser till att först kommunicera med kunden för att få deras synpunkter och 
därefter skapar de sina produkter och tjänster anpassade efter kundernas preferenser. 
Bank Väst menar att de inte är aktiva i den digitala världen ännu vad gäller att fråga sina 
kunder efter feedback för att utveckla och utforma tjänster, men detta är något som det 
jobbar med och försöker bygga upp för att kunna erbjuda sina kunder vad de efterfrågar. 
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5.10 Lojalitet 
De faktorer vi behandlat i teoriavsnittet är kundnöjdhet, kommunikation, tillit, 
engagemang, kompetens, klagomålshantering, pris, varumärkesimage samt 
servicekvalitet. De flesta av dessa faktorer nämndes av respondenterna under 
intervjuerna som viktiga faktorer för att skapa lojala kunder via digitala kanaler. 
Majoriteten av respondenterna framhävde kundnöjdhet, servicekvalitet och engagemang 
som de viktigaste faktorerna.   
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6. SLUTSATS 
 
1.3 Problemformulering 
Vilka faktorer påverkar kundlojalitet via digitala kanaler inom de svenska storbankerna?   
 
1.4 Syfte 
Då det finns begränsat med forskning om bankernas förhållande till att skapa och bevara 
lojala privatkunder via digitala kanaler, syftar vår studie till att undersöka hur svenska 
storbanker arbetar med de faktorer som enligt tidigare studier ligger till grund för att 
uppnå lojala kunder samt faktorernas relevans för att uppnå lojala privatkunder via 
digitala kanaler. 
 
 
 
Vi vill återkoppla till vår studies syfte som var att undersöka hur svenska storbanker 
arbetar med de faktorer som enligt tidigare studier ligger till grund för att uppnå lojala 
kunder samt faktorernas relevans för att uppnå lojala privatkunder via digitala kanaler. 
Forskningsfrågan var att studera vilka faktorer som påverkar kundlojaliteten via digitala 
kanaler inom de svenska storbankerna. För att besvara detta valde vi att intervjua en 
respondent ifrån varje storbank. Vi har i studien funnit att de fyra storbankerna arbetar 
relativt lika varandra när det gäller att skapa och bevara lojala kunder via digitala 
kanaler. Däremot har vi hittat skillnader i vad tidigare studier visat sig vara viktiga 
faktorer för att öka kundlojaliteten, vilket vi kommer presentera nedan. Avslutningsvis 
presenterar vi det faktorer som vår studie visat sig vara av störst vikt vid att skapa och 
bevara lojala kunder via digitala kanaler (Se tabell 4).  
 
6.1 Kundnöjdhet 
Samtliga banker är överens om att nöjda kunder är viktigt för att uppnå lojala kunder. 
De menar dock, trots internets framfart med att fler produkter och tjänster erbjuds via de 
digitala kanalerna, att det personliga mötet fortfarande är väldigt viktigt. Detta stämmer 
överens med Svenskt Kvalitetsindex, SKI, (2014, s. 3) som i sin senaste rapport visar att 
de privatkunder som var mest nöjda med sin bank upplevde det personliga mötet med 
bankerna som en vinnande faktor. Vi menar att detta visar på att bankerna måste arbeta 
hårt för att lösa mötet med kunden när det inte längre är fysiskt. Bankerna måste hitta ett 
sätt för att skapa samma känsla av kontakt och kundnöjdhet trots att mötet inte längre är 
fysiskt. En lösning på detta menar vi kan vara onlinebaserade möten, något som Bank 
Väst har under pilotuppstart och något som mätningar visat att kunder varit väldigt 
nöjda med. Bank Nord menar att videosamtalsrådgivning över digitala kanaler kommer 
vara det nya sättet för att skapa och bevara lojala kunder. Genom att använda sig av 
onlinemöten menar vi att kunden får en känsla av ett personligt möte samtidigt som det 
blir lättare för kunden att nå sin bank oavsett var den befinner sig. Andra fördelar med 
detta som bör framhävas till kunden är den tidsbesparing och bekvämlighet som 
uppstår. Detta skulle innebära att bankerna uppfyller faktorn hög tillgänglighet, som 
majoriteten av alla banker har ansett vara av stor vikt för att skapa nöjda kunder. Det 
finns idag hård reglering som bankerna måste följa för kundens säkerhet och 
utmaningen som vi menar att bankerna står inför är att bygga in dessa lagkrav i de 
digitala kanalerna för att kunna erbjuda onlinebaserade möten som liknar ett fysiskt 
möte. 
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6.2 Kommunikation  
Enligt teorin i vår studie har det visat sig att konsumenter tenderar att bli mer lojala till 
de internetsidor som är anpassade efter konsumentens preferenser. Bank öst har gjort 
sina hemsidor mer personliga genom att visa kontaktpersoner som arbetar på den lokala 
platsen som bankkontoret befinner sig i. Hemsidorna är alltså anpassade efter den 
region som kunden verkar vid och banken bygger på så sätt en mer personlig känsla för 
kunden istället för en centralstyrd känsla.  Detta är något som vi anser vara till fördel 
när det gäller att bygga lojala relationer med kunder och som vi menar att banker bör 
använda sig av för att skapa en personlig relation.  
 
Våra respondenter för samtliga banker säger att de inte skickar ut några riktade budskap 
via nyhetsbrev eller mejl baserat på information som de har om kundens köpbeteende 
om inte kunden själv specifikt har bett om det. Samtliga banker menar att detta beror på 
att kundens integritet är viktig att bevara. Bank Väst menar dock att de gärna skulle 
vilja skräddarsy erbjudanden ihop med den information som går att samla in kring 
konsumenten men att konsumentgruppen som existerar nu inte skulle vara beredda på 
en sådan affärspush. Att skräddarsy konsumentens inloggade sidor efter konsumenters 
preferenser är även en fråga om respekt gentemot konsumentens integritet. Bank Väst 
hävdar dock precis som vi, att en ny växande yngre generation antagligen kommer att 
vara mer öppen och tillgänglig för en sådan affärspush. Detta för att den yngre 
generationen växer upp med sociala medier och digitala kanaler på ett annat sätt än vad 
nuvarande äldre generationer har gjort. Vi menar att det inom en framtid möjligen 
skulle kunna vara ett sätt för banker att säkerställa lojala kunder för sin bank med dess 
kommande nya generation av bankanvändare genom att använda sig av riktade budskap 
mot kunden. Vi menar att ett sätt för att nå ut med riktade budskap för bankerna är att 
erbjuda sina kunder möjligheten till att acceptera denna typ av affärspush. Det är 
samtidigt viktigt att bankerna värnar om sina kunders integritet och med anledning av 
detta ska de kunder som inte är redo för denna typ av affärspush ges möjlighet att tacka 
nej. 
 
6.3 Tillit 
Transaktioner via digitala kanaler är något som kan involvera osäkerhet för kunder och 
av den anledningen är det en förutsättning att kunderna känner tillit till sin bank för att 
de ska vilja använda sig av deras e-tjänster. Samtliga banker i vår studie anser att 
osäkerheten hos kunderna är betydligt mycket mindre idag än förut, Bank Öst menar på 
att osäkerheten idag nästan är obefintlig. Bank Nord menar att osäkerhet och oroliga 
kunder endast uppstår när media går ut med nyheter om osäkerheter. Vi menar att tillit 
är en faktor som hade större betydelse för några år sedan då tjänster via digitala kanaler 
var ett nytt fenomen, över 91 procent av Sveriges befolkning som är över 18 har idag 
tillgång till internet och som samtliga banker säger är osäkerheten som tidigare var ett 
problem något som är betydligt mindre om nästan obefintligt.   
 
Samtliga banker är dock överens som att det är viktigt att skapa förtroende hos sina 
kunder och att det är något som de ständigt måste arbeta för att uppnå. Med anledning 
av att samtliga banker anser att osäkerheten idag bland kunder inte upplevs vara något 
bekymmer kommer vi istället för tillit behandla förtroende i vår avslutande modell. Vi 
menar att det är av stor vikt att bankerna arbetar för att skapa förtroende och har 
personal som kommunicerar med sina kunder när media går ut med nyheter om 
osäkerheter som uppstått på marknaden. Vidare menar vi att det är viktigt att bankerna 
informerar kunden om problem som uppstått på marknaden eftersom en utebliven 
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kommunikation kan tolkas av kunden som att banken inte bryr sig. Vi menar precis som 
Bank Öst att förtroende tar tid att bygga upp och lätt kan brytas. Det är därmed viktigt 
att banken upprätthåller och levererar vad de lovat kunden för att inte kundens 
förtroende för banken ska brytas.  
 
6.4 Engagemang 
Engagemang är något som samtliga banker framhåller som en viktig faktor och 
majoriteten av bankerna menar även att det är den viktigaste faktorn för att skapa och 
bevara lojala kunder. Som vi redan behandlat under faktorn kommunikation arbetar 
ingen av bankerna idag med riktade budskap trots att de besitter väldigt mycket 
information om sina kunders köpbeteenden. Bank Väst menar att de skulle behöva 
komma längre med och utveckla de riktade budskapen för att kunna bli mer relevanta i 
kundernas värld. Regleringar, integritetsfrågor och tekniska begränsningar är 
anledningen till att bankerna är försiktiga med riktade budskap. Bank Öst framhäver att 
det istället ger generella råd till sina kunder. En lösning på detta menar vi skulle kunna 
vara att erbjuda sina kunder möjlighet till att acceptera “riktade budskap” från banken 
för att på så sätt blir mer relevant i kundens värld. 
 
6.5 Kompetens  
I teoriavsnittet behandlar vi kritisk kompetens, något som Thomasson (1993) menar är 
personalens förmåga att hantera kritiska händelser eller ovanliga och problematiska 
situationer. Med detta avser han där något oförutsett har hänt i en situation som kan vara 
till skada för verksamheten, det kan exempelvis handla om störningar i kundrelationerna 
som får negativa konsekvenser. Majoriteten av bankerna menar att hela personalen har 
behörighet till att behandla och åtgärda exempelvis klagomål som kan leda till negativa 
konsekvenser i kundrelationerna. Vilket innebär att all personal besitter den kritiska 
kompetensen. Bank Nord menar att ungefär 90 % av de klagomål som uppstår löser den 
ansvarige i bankpersonalen som först kommer i kontakt med kunden. Vi menar att 
kompetens är en viktig faktor men att det är något som kunden förväntar sig att 
bankpersonalen besitter. Samtliga bankers personal har behörighet till att behandla och 
åtgärda klagomål som kan leda till negativa konsekvenser för kundrelationen. Vi menar 
att de flesta banker verkar uppfylla denna faktor och att den därmed inte behöver 
betraktas som en viktig faktor för att uppnå lojala kunder utan snarare är en 
hygienfaktor som kunderna förväntar sig att all personal besitter och vi kommer därför 
inte behandla kompetens i vår avslutande modell. 
 
6.6 Klagomålshantering 
När det kommer till klagomålshantering nämner vi i det inledande avsnittet av vår 
studie att Svenskt Kvalitetsindex, SKI, gett indikationer på att de Svenska storbankerna 
uppvisat en del brister gällande klagomålshanteringen och att den idag betraktas som 
dålig. Trots att samtliga banker menar att de arbetar hårt med klagomålshanteringen 
finns det uppenbarligen delar som kan förbättras. Respondenten från Bank Väst säger 
att från och med i år, 2015, har Finansinspektionen kommit med hårdare krav som 
innebär att bankerna på ett bättre sätt måste redovisa vilken typ av klagomål de får. 
Dessa krav kan vara en början för bankerna att förbättra sin klagomålshantering. 
Tidshanteringen har i vår studie visat sig vara av störst vikt när ett problem uppstår 
eftersom en snabb hantering av kundens klagomål antagligen kommer resultera i en 
tillfredsställd kund. Dessutom minskar risken för monetära förluster i form av att 
hantera rättelsen, betala eventuell ersättning samt som tidigare nämnts i teori- och 
analysavsnittet att kunden istället för att tala negativt om företaget kan kommentera 
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positivt, avslutningsvis har det i vår studie visat sig att en snabb åtgärd leder till en mer 
lojal kund. 
 
6.7 Pris  
Våra respondenter medger att de är utsatta för priskonkurrens men att ingen av dem har 
en strategi för att vara det billigaste eller dyraste alternativet för kunden. Gemensamt för 
bankerna är att de istället satsar på att erbjuda kvalitet i relationen samt att deras tjänster 
är funktionella och tillgodoser vad kunden vill ha. Enligt teorin kan kundlojalitet skapas 
genom att vara det billigaste alternativet för kunden. Vi menar dock att detta inte är 
något som de Svenska storbankerna eftersträvar men kan vara något som andra banker, 
som vi inte behandlat i denna studie gör.  En anledning till att fler kunder idag väljer en 
bank utöver sin huvudbank menar vi alltså kan bero på att de erbjuder bättre priser på 
vissa tjänster. Vi anser inte att vi har tillräckigt med underlag för att göra en kvalificerad 
analys kring huruvida pris är en viktig faktor för att skapa och bevara lojala kunder och 
lämnar därför denna faktor utanför vår avslutande modell. I framtiden tror vi dock att 
pris kommer vara av större betydelse för att skapa och bevara lojala kunder då internet 
som tidigare nämnts i teori- och analysavsnittet ger kunden möjlighet att jämför priser 
och tjänster lättare. 
 
6.8 Varumärkesimage 
Det har genom teorin i vår studie framkommit att produkter och tjänster är lätta att 
imitera och att det istället är varumärket som kommer särskilja företagets profil ifrån 
andra konkurrenter. De banker som är representerade i denna studie har liknande 
värderingar med sin varumärkesimage om att de vill värna om en trygg framtid där 
kundens ekonomi är i trygga händer. Bank Syd liksom Bank Nord vill förmedla att de är 
bankerna för de många människorna, och tar emot alla oavsett ekonomi. Vi menar att 
det viktigaste är att bankerna med sitt varumärke faktiskt förmedlar vad de lovat 
kunden. Vi kommer inte behandla varumärkesimage i vår avslutande modell då vi 
menar att vi inte har tillräckligt med underlag i denna studie för att bevisa att denna 
faktor är av särskild vikt för att skapa och bevara lojala kunder för bankerna via digitala 
kanaler. 
 
6.9 Servicekvalitet 
Majoriteten av bankerna menar att servicekvaliteten är en av de viktigaste faktorerna för 
att skapa och bevara lojala kunder. I studien har servicekvalitet definierats som hur väl 
företagets tjänster lyckas uppfylla kundens förväntningar. Vi menar att då mötet med 
kunden inte längre är fysiskt blir det extra viktigt att bankerna erbjuder produkter och 
tjänster som tillfredsställer kundernas behov och förväntningar. Det har framkommit i 
studien att majoriteten av bankerna anser att snabb feedback av kunderna är lösningen 
till att kunna uppfylla deras förväntningar. Bank Öst använder sociala medier såsom 
Facebook och Twitter för att få snabb feedback av sina kunder. Innan de släpper en ny 
produkt eller tjänst kommunicerar de med kunden för att få deras feedback och 
synpunkter för att därmed kunna skapa produkter och tjänster som kunderna efterfrågar. 
Vi menar att sociala medier är en viktig kanal som alla banker bör använda för att skapa 
en god kommunikation med sina kunder och ta in feedback och synpunkter för att 
kunna erbjuda sina kunder en god servicekvalitet och uppfylla kundens förväntningar 
och behov.  
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6.10 Lojalitet 
Majoriteten av respondenterna framhävde kundnöjdhet, servicekvalitet och engagemang 
som de viktigaste faktorerna för att skapa lojala kunder via digitala kanaler. I denna 
studie har det även framkommit att faktorer såsom kommunikation, förtroende och 
klagomålshantering är av stor vikt att beakta för bankerna. Vi har nedan sammanställt 
den avslutande modellen (se tabell 4) för de faktorer (kolumn 1) och strategier (kolumn 
2) som vår studie har visat påverkar kundlojaliteten via digitala kanaler inom de svenska 
storbankerna. 
 
Tabell 4. Avslutande tabell med faktorer (kolumn 1) och strategier (kolumn 2). 

FAKTORER SOM PÅVERKAR KUNDLOJALITET VIA DIGITALA 
KANALER 

 
Kundnöjdhet 
 

- Hitta lösningar som ersätter det fysiska 
mötet.  

Kommunikation 
 

-Anpassa hemsidor för att uppnå personlig 
känsla. 
- Riktade budskap till kunder som accepterar 
denna typ av affärspush. 
- Onlinebaserade möten. 
- Användarvänliga plattformar.  

Förtroende 
 

- Informera kunder om relevanta händelser. 
- Viktigt att banken levererar vad de lovat. 

Engagemang 
 

- Hitta lösningar för att bli aktuell i kundens 
värld. 
-Ge kunder möjlighet att acceptera riktade 
budskap. 

Klagomålshantering 
 

- Lösa kundens klagomål snabbt. 
- Motverka negativ informationsspridning på 
internet genom att ha tränad personal som kan 
hantera detta. 

Servicekvalitet 
 

- Fråga efter synpunkter och feedback via 
sociala medier för att säkerställa att kundernas 
förväntningar uppfylls och att de får vad de 
efterfrågar. 

 
 
6.11 Teoretiskt bidrag 
Vi förväntande oss med studien teoretiskt kunna bidra med att redogöra en tydligare 
kartläggning av vilka faktorer som är betydande för banker då de vill skapa och bevara 
lojala kunder. Utifrån teori, empiri, analys och slutsats har vi med vår studie kommit 
fram till att de faktorer som är av störst vikt för att skapa och bevara lojala kunder via 
digitala kanaler är; Kundnöjdhet, Kommunikation, Förtroende, Engagemang, 
Klagomålshantering och Servicekvalitet.  
 
6.12 Praktiskt bidrag 
Det praktiska bidraget som vi förväntade oss kunna tydliggöra, var de faktorer som 
banker generellt bör förhålla sig till för att skapa och bevara lojala privatkunder via 
digitala kanaler. Vi kan utläsa från resultaten av denna studie att banken bör försöka 
hitta lösningar som ersätter det fysiska mötet via de digitala kanalerna då det personliga 
mötet mellan kund och bank, både enligt vår empiri samt SKI:s mätningar är det som 
visat sig vara framgångsfaktorer för att uppnå kundnöjdhet. Vår förutsägelse 
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underbyggd utifrån denna studie om framtiden är att kund och bank kommer mötas via 
onlinebaserade möten, såsom chatt och videosamtal. Vidare menar vi utifrån de rön som 
vi erhållit utav denna studie att banker i allmänhet skulle tjäna på att anpassa sina 
hemsidor till det geografiska läge som kunden är och verkar på. Detta för att undvika 
den centralstyrda känslan för kunden och göra att hemsidorna känns mer relevanta och 
personliga för kunden. När det gäller bankens kommunikation till sina kunder ser vi att 
banker idag inte använder sig av riktade budskap till sina kunder pågrund av respekt till 
regleringar och kundens integritet. Vi menar att den nya generation antaligen kommer 
vara mer mottaglig för riktade budskap då denna generation är uppväxt med sociala 
medier och digitala kanaler på ett annat sätt än vad den äldre generationen är. Vi anser 
att en överenskommelse med kunden över huruvida de accepterar riktade budskap 
skulle kunna användas för att skapa och bevara lojala kunder via digitala kanaler i 
framtiden för bankerna. Vi ser även att de sociala medierna har fått en allt mer 
framträdande roll och är ett effektivt kommunikationssätt mellan kund och bank. Vi 
skulle därför vilja föreslå att bankerna lägger energi på att motverka att negativ 
information sprids via dessa kanaler samt att bemöta synpunkter och klagomål med 
förbättringsarbete som utgångspunkt för att säkerställa att kunderna får vad de 
efterfrågar.  
 
6.13 Förslag till vidare forskning 
Då vi ser att trenden mot ett mer digitaliserat samhälle ökar menar vi att faktorer som 
påverkar kundlojaliteten via digitala kanaler idag kan se annorlunda ut om några år. 
Med anledning av detta kan en liknande studie genomföras för att kartlägga om det är 
andra faktorer som bör tilläggas eller revideras i studien. Vi anser att den studie vi 
genomfört kan utgöra en grund till ytterligare och utförligare forskning på en mer 
avancerad nivå. Vidare skulle en jämförande studie mellan de Svenska storbankerna och 
mindre nischbanker vara av intresse att studera för att undersöka om faktorer som 
påverkar kundlojalitet via digitala kanaler skiljer sig åt mellan dessa. Vi misstänker att 
priset kan vara en betydande faktor för de kunder som väljer att skaffa ytterligare en 
bank utöver sin huvudbank vilket en jämförande studie mellan Storbankerna och 
nischbankerna skulle kunna besvara. Riktade budskap är något som framkommit under 
vår studie skulle kunna hjälpa banker att skapa lojala kunder, därför hade en studie som 
behandlar hur konsumenter ställer sig till att ta emot riktade budskap baserat på 
information som bankerna har om kunden intressant att undersöka. 
 

6.14 Samhälleliga och etiska aspekter 
Inledningsvis nämnde vi att de tidigare studier som utförst i Sverige endast har studerat 
lojalitet inom storbankerna men att dem inte har tagit med de digitala kanalerna som 
utgångspunkt för att skapa lojalitet. Vi såg även ett forskningsgap inom detta område då 
de flesta studier har tagit konsumentens syn utan att för den skull studera bankernas 
perspektiv på lojalitet. Vår studie har därför antagit storbankernas perspektiv och vår 
strävan var att bidra till en bättre förståelse för hur storbankerna arbetar med de faktorer 
som påstås ligga till grund för kundlojalitet via digitala kanaler. Vår studie kan således 
användas av bankaktörer som vill utveckla en förståelse för att kunna uppnå lojalitet via 
de digitala kanalerna beroende på den kommunikation som sker mellan kunderna och 
storbankerna. I en konkurrensutsatt verksamhet som banksektorn verkar i så är 
information och kunskap en viktig del för att dess bankverksamhet ska kunna bedrivas 
på ett framgångsrikt sätt. Den information som bankerna gav oss kan alltså utgöra sådan 
information som bankerna helst vill att vi ska förmedla i vår uppsats. Vi anser dock att 
med den anonymitet som vi angav skulle gälla i kontaktbrevet samt 
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respondentvalidering som utväxlades så har vi intrycket av att våra respondenter gav en 
sanningsenlig bild av hur deras bankverksamhet ser på lojalitet via de digitala 
kanalerna. Ur ett samhälleetiskt perspektiv så är de förbättringsförslag samt de 
redogörelser för hur framtiden kan komma att te sig med en ny generation, en bra 
vägledning för efterkommande forskare samt även goda riktlinjer för banker till hur de 
kan arbeta för att skapa lojala kunder via digitala kanaler. Vi menar även att en del 
lagstiftningar för banker kan behöva ses över om bankerna ska kunna möta en yngre 
kommande generation med dess nya konsumentbeteende.   
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8. BILAGOR 
 
8.1 Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor: 
Vilken position har du inom företaget?  
Hur länge har du jobbat som det?  
Vad har du för tidigare bakgrund? 
 
Intervjufrågor: 
 
Kundnöjdhet: 

1. Hur arbetar ni för att göra era kunder nöjda? 
2. Hur använder ni er av digitala kanaler för att skapa och stärka en relation med 

kunden?   
3. Vad värdesätter kunderna främst på de digitala kanalerna?  
4. Hur skapar ni lojala kunder?  
5. Vad anser ni vara de viktigaste faktorerna för att göra kunder lojala? 
6. Vilka hjälpmedel tillhandahåller ni era kunder för att ge dem ökad förståelse för 

banktjänsterna ni erbjuder via de digitala kanalerna?   
7. På vilket sätt kommunicerar ni med era kunder och hur kan kunderna 

kommunicera med er?  
8. Hur ser möjligheterna för era kunder ut till att ge feedback gällande önskemål, 

kvalitet, prestanda och andra funktioner ut? 
9. Har det blivit svårare/lättare att kommunicera med kunder med internets 

framfart/minskade kontor? 
10. Hur bemöter och hanterar ni klagomål och synpunkter från era kunder?  
11. Engagemang innebär att den ena parten i en relation känner sig motiverad att 

göra affärer med den andra. Med andra ord är det viktigt att företaget visar 
intresse och engagerar sig i relationen. På vilket sätt visar ni engagemang till era 
kunder via digitala kanaler?  

12. Hur förhåller ni er till priskonkurrens från andra banker?  
13. Vad vill ni förmedla med ert varumärke till kunderna? 
14. Vad särskiljer er bank ifrån era konkurrenter? 
15. Hur upplever ni att era kunder ställer sig till att använda era tjänste på de digitala 

kanalerna i form av säkerhet/osäkerhet?  
16. På vilket sätt arbetar ni för att skapa förtroende hos kunderna?  
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8.2 Introduktionsbrev till respondenter 
 
Hej!  Vi pratades vid förra veckan angående en intervju till en c-uppsats som vi skriver. 
Vår uppsats har som syfte att undersöka vilka faktorer som är viktiga för att skapa lojala 
privatkunder via digitala kanaler. Undersökningen kommer att vara helt anonym och vi 
kommer varken ange banken eller respondentens namn i studien. För att underlätta 
processen och undvika eventuella oklarheter önskar vi att få spela in intervjun om det är 
acceptabelt för dig? 
 
Intervjun uppskattas ta cirka 30 min. Vi bifogar de frågor som vi kommer ställa till dig 
under intervjun.  
                                                                                                                                             
Med vänliga hälsningar, 
Nina Bäckman & Magnus Larsson 
 
Nina Bäckman 076-…….. 
Nina.Beckman@........ 
 
Magnus Larsson 072-……… 
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