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Abstract 
Purpose: The purpose of this study is to increase knowledge about how three swedish banks 
are working to increase customer satisfaction among older customers as customer satisfaction 
overall has decreased among older customers, because of digitalization including other things. 
The purpose of this study is also to increase the knowledge of how the banks work in the 
conflict between customer satisfaction, digitalization and age from a employees perspective 
because of their daily contact with customers and experience within the conflict. 
 
Methodology/approach: This study is based on existing theory on customer satisfaction, 
digitalization, older peoples ability to adapt to new technology, self-service technology and 
relations. The study is limited to three banks. To capture the respondents experience, this 
study used a qualitative approach where data was collected through semi-structured 
interviews which were conducted with eight respondents.  
 
Conclusion: We can conclude from the analysis that banks are working in different ways to 
increase customer satisfaction among older customers in a digital world. We can also con-
clude that relationships are a significant part of that increase customer satisfaction in elderly 
clients which is consistent with the literature. However, it can not be an unambiguous 
conclusion about it when banks are working in different ways. The study also concluded that 
digitalization will continue, which means that more cusomters must adapt to keep up. This 
can be a problem for older customers as they find it harder to adapt. 
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1	Inledning	
I detta kapitel kommer vi att beskriva bakgrunden till problemet, problematisering, syfte, 
frågeställning och slutligen de avgränsningar som har gjorts i studien. 

	
1.1	Bakgrund	
Banker har stor betydelse för Sveriges ekonomiska välfärd. De agerar som en motor för sam-
hällets grundläggande infrastruktur (Svenska bankföreningen, 2016). De svenska bankerna 
ligger i framkant när det kommer till att kunna erbjuda digitala IT-lösningar för sina kunder. 
Via sin internetbank och utvecklade applikationer i mobilen kan kunden, när som helst på 
dygnet, utföra enkla som komplicerade ärenden (Svenska bankföreningen, 2016). De digitala 
lösningarna kan leda till ökad kundnöjdhet (McKencnie, Ganguli & Roy, 2011) men för att 
det ska ske behöver kunderna acceptera förändringen som uppkommer i och med 
digitaliseringen (Eriksson, Kerem & Nilsson, 2005). 

Banksektorn har genomgått stora förändringar i och med digitaliseringen vilket har lett till att 
bankerna måste följa och anpassa sig till dessa förändringar för att behålla sina 
marknadsandelar (Sandén 2006). Till följd av bankernas behov att anpassa sig till dessa 
förändringar påverkas även kunderna. De kunder som påverkas mest negativt enligt Svensk 
Kvalitetsindex (2016) är de äldre bankkunderna. Många av de äldre kunderna är ej bland de 
första att anpassa sig till ny teknologi och Mattila, Karjaluoto & Pento (2006) menar att det 
finns samband mellan ålder och datoranvändande vilket påverkar förståelsen och tillgänglig-
heten i den digitaliserade världen. Missnöje har riktats mot bankerna om att kunderna ej har 
fått någon utbildning eller instruktioner om hur man ska ska gå tillväga vid användning av 
internetbanken eller andra självbetjäningstjänster. Även kritik mot den dyra uppstarten har 
riktats då en del äldre inte äger en egen dator, surfplatta eller smartphone (Mattila, Karjaluoto 
& Pento, 2006). Vår studie kommer inrikta sig mot de bankkunder som är födda på 1940-talet 
och som även kommer att benämnas som 40-talister i denna studie. Dessa kunder är av in-
tresse då det enligt Mattila, Karjaluoto & Pento (2006) är de personer som har störst 
problematik att anpassa sig till digitaliseringen. 

Svensk kvalitetsindex (SKI) har sedan 1989 undersökt bankbranschen och den 3 oktober 2016 
publicerades den senaste undersökningen. Undersökningen visade att kundnöjdheten minskat 
fatalt bland bankerna och endast en av de tio undersökta bankerna lyckades uppvisa en ökad 
kundnöjdhet jämfört med föregående år. Totalt minskade kundnöjdheten i branschen med 4,9 
procentenheter vilket är det största tappet sedan fastighetskrisen i början av 1990-talet 
(Svenskt kvalitetsindex, 2016). 

Den ökade digitaliseringen har medfört att kunden kommer allt längre ifrån banken rent 
fysiskt (Svenskt kvalitetsindex, 2016). Detta bland annat genom att bankkontor läggs ner i 
mindre orter runt om i landet. Samtidigt flyttar flera bankkontor som finns i städerna från de 
mest centrala platserna till lokaler som är belägna en bit från centrum. Flera bankkontor 
flyttar även upp en våning och lämnar därmed markplan (Svenskt kvalitetsindex, 2016). Detta 
medför att möjligheten för personliga möten minskar, vilket kan drabba kunderna då 
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kundnöjdhet enligt svenskt kvalitetsindex (2016) kan skapas och stärkas genom personliga 
möten. 

Den svenska bankmarknaden har ändrats radikalt sedan början av 1990-talet. Bankkontoren 
runt om i landet har minskat, samtidigt som självbetjäningstjänsterna har utvecklats och är nu 
mer lättillgängliga och används därmed mer frekvent. Från att ha förknippats som en stängd 
marknad där de fyra storbankerna Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank har haft ett 
slags monopol på banktjänster har det nu på senare år bildats en rad kredit- och 
inlåningsbolag som erbjuder produkter och tjänster. De fyra storbankerna dominerar dock 
fortfarande sektorn även om de har förlorat marknadsandelar. I och med denna förändring har 
de svenska konsumenterna fått det lättare att byta bank om så önskas (Regeringen, 2008). 
Meuter m.fl. (2000) menar också att det kommer bli en ökad rörelse på marknaden om 
bankerna misslyckas med att tillgodose god service motsvarande konsumentens krav. Därmed 
är det relevant för bankerna att ha nöjda kunder, då nöjda kunder tenderar att vara lojala och 
således ej lämna för en konkurrent (Grönroos, Holmqvist & Gylldorff, 2008, 149; Blomqvist 
m.fl., 1999, 63).  

	
1.2	Problematisering	
Digitalisering är en omdiskuterad fråga i dagens bankvärld. Som angivet i stycket ovan måste 
bankerna vara med på den digitala resan för att inte tappa marknadsandelar (Sandén, 2006). 
Trots att det aldrig har varit enklare att utföra sina bankärenden minskar kundnöjdheten, vilket 
beror på flera olika anledningar. Den ökade digitaliseringen är en anledning enligt SKI 
(2016). Samtidigt som den ökade digitaliseringen bidrar till minskad kundnöjdhet så påpekar 
andra forskare att digitaliseringen skapar nöjdhet bland konsumenter som nu på ett smidigt 
sätt kan utföra en stor del av sina bankärenden utan att behöva besöka bankkontoret (Mattila, 
Karjaluoto & Pento 2006). Som allt annat har digitaliseringen sina förespråkare och 
motståndare. Många äldre som inte är uppvuxna med elektronik kan ha svårt att nyttja den 
och därför göra motstånd mot digitaliseringen. I den digitala världen kan det finnas 
kunskapsvallar och känslomässiga hinder att forcera (Gummesson, 1998, 126). Vidare menar 
Eriksson, Kerem & Nilsson (2005) att en person inte vill anpassa sig till en förändring om den 
inte ser nyttan i förändringen. Detta gör det intressant att förstå hur banker arbetar för att få 
sina kunder att se nyttan i digitaliseringen och således acceptera förändringen. Att bankerna 
ompositionerar sig längre från stadskärnan och lämnar markplan försvårar för kunden att möta 
banken i det fysiska mötet vilket bidrar till att många kunder blir påtvingade att ansluta sig till 
den nya tekniken, detta har bland annat lett till ett missnöje bland många äldre bankkunderna 
enligt Mattila, Karjaloto & Pento (2006). 

Forskningen visar på att bankkunder som är födda på 1940-talet är en åldersgrupp som inte är 
lika villiga att anpassa sig till den digitala världen. Dessa menar Mattila, Karjaluoto & Pento 
(2006) är den åldersgrupp som har störst problematik med att anpassa sig till digitaliseringen. 

Samtidigt som kundnöjdheten bland annat minskat på grund av digitaliseringen så ökar det 
digitala användandet markant i bankväsendet. På grund av detta har det uppstått ett gap där 
flera banker hamnar i konflikt mellan digitaliseringen och nöjda kunder, där de mest utsatta är 



	

	 3	

bankens äldre kunder. Det är av intresse att förstå hur bankerna resonerar i denna konflikt då 
40-talisterna fortfarande är en av de större åldersgrupperna i Sverige (SCB, 2010). Genom att 
belysa hur banker arbetar med denna fråga kan vi bidra till ökad praktisk kunskap och fylla ett 
kunskapshål i litteraturen då vi inte har sett att denna infallsvinkel med de tre parametrarna 
kundnöjdhet, digitalisering och 40-talister tidigare har blivit belyst ur bankens perspektiv. 
Studien kommer således att genomföras från bankens perspektiv genom att studera hur 
anställda som dagligen har kundkontakt arbetar med kundnöjdheten hos deras äldre kunder i 
en digital värld. De anställda som har daglig kundkontakt menar vi är de som har erfarenhet 
av kunders upplevelse av konflikten mellan nöjda kunder, digitalisering och ålder.  

	
1.3	Syfte	
Syftet med studien är att utöka kunskap kring hur banker arbetar med att öka kundnöjdhet hos 
äldre kunder då kundnöjdheten överlag har minskat hos äldre kunder, bland annat på grund av 
digitaliseringen. Vårt bidrag med studien är således att utöka tidigare forskning samt bidra 
med ny kunskap om bankernas arbetssätt i denna konflikt mellan kundnöjdhet, digitalisering 
och ålder. 

	
1.4	Frågeställning	
Hur arbetar banker med att öka kundnöjdheten hos äldre kunder i en digital värld? 

 
1.5	Avgränsningar	
Vi har valt att definiera äldre i detta arbete som de kunder som är födda på 1940-talet, det vill 
säga 40-talisterna. 40-talisterna är mellan 67 och 76 år. Vi har valt denna åldersgrupp då de är 
en av Sveriges största ålderskullar och som har varit med om digitaliseringen i ett sent skede i 
antingen arbetslivet eller i början av pensionärslivet. Vidare har vi avgränsat studien till 
banker i Örebro, Sverige. 

Kundnöjdheten har minskat på grund av den så kallade förtroendekrisen där exempelvis 
skandaler, bankernas stora kapitalvinster och digitalisering skapat ett minskat förtroende för 
bankväsendet (SKI, 2016). Vi har valt att fokusera på enbart digitaliseringen. Detta motiveras 
med grund i att digitaliseringen är mer påtaglig för de lokala rådgivarna i och med att de kan 
påverka kundernas förtroende under den rådande digitaliseringen. Detta genom att rådgivarna 
kan berätta hur, men främst varför kunderna skall använda sig av de digitala tjänsterna som 
bankerna erbjuder. Denna studie är riktad utifrån rådgivarnas perspektiv och deras upplevelser 
då de har daglig kundkontakt. Därmed är rådgivarna de personer i banken som dagligen 
upplever konflikten mellan nöjda kunder och digitalisering. 
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2	Teoretisk	referensram	
Kapitlet tar upp begreppen digitalisering, kundnöjdhet, relationer och kundnärhet. Dessa begrepp 
anser vi vara centrala och viktiga begrepp för att undersöka hur bankerna arbetar för att höja 
kundnöjdheten bland äldre. Avslutningsvis sammanfattar vi vår teoretiska referensram. 

2.1	Digitalisering	
Enligt digitaliseringskommissionen (2016) finns det två olika betydelser kring begreppet 
digitalisering: 

• Informationsdigitalisering 
• Samhällelig digitalisering 

 
Informationsdigitaliseringen innebär en omvandling av information från analog till digital 
form. Det syftar på att information går från exempelvis bok och tidning till att finnas 
tillgängligt och sökbart på digitala kanaler. 

Enligt digitaliseringskommissionen (2016) så ses samhällelig digitalisering som den process 
som avser den ökade användningen av IT i hela samhället, den process som gör 
digitaliseringen till en självklarhet i det vardagliga livet för människorna i samhället. Den 
innebär till exempel att människor kan interagera och kommunicera med sin omgivning och 
diverse organisationer via IT-lösningar. Samhällelig digitalisering kan leda till ökad 
effektivitet hos företag och offentlig (Nbusidi & Wah 2005; Meuter m.fl., 2003) menar. Det 
blir därför viktigt att förstå vilka förändringar som redan pågår eller kommer att påverka 
förvaltningen av kundrelationer inom en snar framtid (Kotarba, 2016). 

 

2.2	Kundnöjdhet	
Under	 denna	 rubrik	 redogör	 vi	 för	 begreppen	 förväntad	 och	 upplevd	 tjänstekvalitet,	 definerar	
kundnöjdhet	samt	digitala	tjänster.	

	
2.2.1	Förväntad	och	upplevd	tjänstekvalitet	
För att förstå begreppet kundnöjdhet behövs tidigare förståelse för begreppen förväntad och 
upplevd tjänstekvalitet som enligt Grönroos, Holmqvist & Gylldorf (2008, 85) är det som 
leder till kundnöjdhet. Vi anser att förväntad och upplevd tjänstekvalitet är väsentligt eftersom 
banker är tjänsteleverantörer. 

Diskonfirmationsteorin av Churchill & Surpreant (1982) är en teori som fått stor spridning 
och som ofta används inom ämnet marknadsföring (Hsu m.fl., 2016). Teorin förklarar att 
kundnöjdhet uppnås när kundens förväntningar uppfylls. Bedömningen om graden av kvalitet 
på en tjänst är subjektiv, det vill säga att det är den enskilda kunden som med sin upplevelse 
avgör huruvida tjänstekvaliteten är bra eller ej (Grönroos, Holmqvist & Gylldorff, 2008, 90). 
Vad kunden i fråga faktiskt upplever beror i stora drag av dess förväntningar på tjänsten. 
Vilka förväntningar kunden har på tjänsten beror bland annat på hur de som utför tjänsten 
direkt och indirekt marknadsfört tjänsten, både via reklam samt den exponering som har skett 
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genom word of mouth. Word of mouth avser den ryktesspridning som baseras på andra 
kunders tidigare erfarenheter (Grönroos, Holmqvist & Gylldorff, 2008, 97). 

Det finns många studier som visar på faktorer och beteenden som ofta är väsentliga för 
tjänsteleverantörerna att följa för att ge kunderna en god upplevelse av tjänstekvalitet. 
Customer Orientation Behaviors on Service Quality (COBS) är ett sådant koncept av faktorer. 
Enligt COBS är följande faktorer och beteenden relevanta för att ge kunderna en god 
upplevelse av tjänstekvalitet: 

• Att förutse kundernas behov och önskemål 
• Att erbjuda förklaringar och motiveringar 
• Att utbilda kunderna 
• Att ge ett emotionellt stöd 
• Att erbjuda personlig information/erbjudanden 

 
Det är visat att nöjdheten från kunderna är högre när tjänsteleverantörerna använder sig av 
COBS (Rafaeli, Ziklik & Doucet, 2008). Således är det intressant att se om bankerna 
tillämpar denna teori vid interaktion med kund. 

 
2.2.2	Definition	av	kundnöjdhet	
Hur nöjd en kund blir beror på dess förväntningar och hur dessa uppfylls. Får en kund en 
upplevd tjänstekvalitet som överträffar förväntan kommer personen få en högre grad av 
kundnöjdhet än den fått om den upplevda tjänstekvaliteten enbart uppfyllt förväntan 
(McKencnie, Ganguli & Roy, 2011; Grönroos, Holmqvist & Gylldorff, 2008, 84). Har en 
kund låg förväntan på tjänstekvaliteten på en tjänst så är det lätt att få dessa uppfyllda och 
även överträffade. Har kunden en hög förväntan på en tjänst kommer det vara svårare att få 
kundens förväntan överträffad. Dessutom leder en hög grad av förväntan till större risk för 
missnöje hos kunden, vilket kan leda till att relationen mellan bank och kund påverkas 
negativt och att negativ word of mouth kan spridas. Negativ word of mouth kan skada 
relationen mellan bankerna och deras befintliga kunder samt även påverka intressenter och 
potentiella kunder (Grönroos, Holmqvist & Gylldorff, 2008, 187). 

 
2.2.3	Digitala	tjänster	
Bankväsendet har satsat på att utveckla sina system och anpassa sig till det digitala men 
samtidigt visar undersökningar att kundnöjdheten trots det minskar (SKI, 2016). Det finns 
flera anledningar till detta, men en är att bankerna eskalerar i utvecklingen och ger sina 
kunder ny teknik samt lösningar som kunderna ej förstått hur de ska använda ännu (Eriksson, 
Kerem & Nilsson, 2005). Om kunden bedömer att tjänsten, produkten eller tekniken inte är 
till någon användning kommer de inte heller att nyttja den (Eriksson, Kerem & Nilsson, 2005; 
Collier & Kimes, 2013). Detta kan leda till att det som banken investerat i att utveckla ej 
kommer nyttjas till fullo. 

Vidare är den upplevda användarvänligheten den del av ny teknik som har störst påverkan på 
kundnöjdheten (Eriksson, Kerem & Nilsson, 2005; Levy, 2014). Eriksson, Kerem & Nilsson 
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(2005) menar att den upplevda användarvänligheten i sig inte genererar att fler använder 
internetbanken. Det leder däremot till att den upplevda användarbarheten ökar, vilket då gör 
att fler kan använda sig av ny teknik och då påverka kundnöjdheten positivt (Eriksson, Kerem 
& Nilsson, 2005; Levy, 2014). 

I internetbanken finns de digitala tjänster som erbjuds. Där går det att utföra ärenden som förr 
i tiden enbart kunde utföras på ett bankkontor, exempelvis att betala räkningar eller 
överföringar av kapital. Detta är en av bankens största Self Service Technology (SST) idag. 
Enligt Meuter m.fl (2003) och Meuter m.fl (2000) är SST förenklingar av tjänster som kunder 
har möjlighet att konsumera utan att ha direkt kontakt med en bankanställd. SST i bankvärlde-
n innehåller alla funktioner som ingår i internetbanken, alla funktioner i telefonbanken och 
funktionen ”vanliga frågor och svar” som finns på hemsidan (Meuter m.fl., 2000; Takieddine 
& Sun, 2015). 

Meuter m.fl (2000) tydliggör att kunderna kan sköta sina ärenden hemifrån istället för att 
komma in på kontoret och därmed spara tid. Detta stämmer överens med vad McKencnie, 
Ganguli & Roy (2011) konstaterar då de menar att face to face interaktionerna har minskat i 
bankvärlden vilket beror på att SST har expanderat. (Meuter m.fl., 2003; Al-Hawari & Ward 
2006; Parasuraman 2000; Tinnilä, 2013; Mattila, Karjaluoto & Pento, 2006; Liébana-
Cabanillas m.fl., 2016).  

Att banker rör sig mer mot digitaliserade kanaler beror på att de som företag blir effektivare 
(Ndubisi & Wah, 2005; Takieddine & Sun, 2015; Campbell & Frei, 2010). Banker skiljer sig 
inte mot något annat företag utan på grund av tillväxten av ny teknik måste även bankerna 
använda sig av den nya tekniken för att förbättra sin verksamhet, öka effektiviteten och ge 
mer funktionella fördelar för sina kunder (Meuter m.fl., 2003; Takieddine & Sun, 2015; 
Campbell & Frei, 2010). Att företagen blir mer effektiva då de inte behöver lika mycket 
personal gör att de i slutändan kan dra ner på personalkostnader och kostnader för 
banklokaler, det vill säga stänga bankkontor (Tinnilä, 2012; Takieddine & Sun, 2015; 
Campbell & Frei, 2010). Vidare kan bankerna även öka sina intäkter då det är lättare att locka 
nya kunder samt behålla gamla kunder med hjälp av de digitala tjänsterna (Takieddine & Sun, 
2015). Därmed ökar bankerna med största sannolikhet sina egna vinster (Tinnilä, 2012; 
Takieddine & Sun, 2015; Campbell & Frei, 2010).  

Teknologin har utvecklats mycket de senaste åren och den nya teknologin är med 
användarvänlig än den varit tidigare (Liébana-Cabanillas m.fl., 2016). Trots detta har den 
utvecklade teknologin i vissa fall lett till att frustrationen ökat hos bankkunderna som inte 
använder digitala tjänster (Parasuraman, 2000). Detta på grund av att de som ska anpassa sig 
nu inte är lika teknisk kunniga som de som successivt följt de digitala tjänsternas utveckling 
(Parasuraman, 2000). Collier & Kimes (2013) menar att det inte är strukturen av SST som är 
problemet, utan att det i själva verket handlar om kundens vilja. Kunden måste vilja använda 
sig av SST för att uppfatta värdet i de digitala tjänsterna (Collier & Kimes, 2013). Detta ligger 
i linje med det som Levy (2014) visar på om att det finns ett negativt samband mellan låg 
användningsnivå av bankens digitala tjänster och banklojalitet. Vidare visar Levy (2014) även 
på ett indirekt samband gällande tjänstens bekvämlighet och kundnöjdhet. Upplevs tjänsten ej 
bekväm och komplex så uppnås således inte kundnöjdhet (Levy, 2014; Parasuraman, 2000).  
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2.3	Relationer 
Relationer kan definieras som ett samarbete mellan två eller flera personer i syfte att skapa ett 
värde som gynnar personerna som deltar i samarbetet. Värdet skapas genom att det sker ett 
utbyte mellan personerna avseende olika resurser för att göra denna värdeskapande process 
möjlig (Gummeson, 1998, 26-27). I en relation mellan bank och kund kan detta utbyte avse 
bankens tillgänglighet i och med de digitala tjänsterna, där motprestationen är kundens 
ersättning i form av pengar. Detta är en värdeskapande process som skapar värde för både 
banken och kunden (Takieddine & Sun, 2015). 

 

2.3.1	Effekter	av	positiv	eller	negativ	relation	
En av anledningarna till att det är viktigt med att ha nöjda kunder är att dessa tenderar att vara 
kvar som kunder under en längre tid, det vill säga att kundnöjdheten leder till kundlojalitet 
(Grönroos, Holmqvist & Gylldorff, 2008, 149; Blomqvist m.fl., 1999, 63). Detta är positivt 
och väsentligt av många anledningar, framför allt då det är dyrare att hitta nya kunder än att 
bevara en långsiktig relation med en befintlig kund (Grönroos, Holmqvist & Gylldorff, 2008, 
187; Takieddine & Sun, 2015). Det är även lättare att arbeta med merförsäljning hos en 
befintlig kund än att sälja in hos en ny kund (Blomqvist m.fl, 1999, 63). Nöjda kunder 
tenderar även att sprida positiv word of mouth vilket kan leda till ett starkare varumärke och 
nå ut till potentiella intressenter och kunder (Grönroos, Holmqvist & Gylldorff, 2008, 85). 
Likaså visar Hallowell (1996) på samband mellan kundnöjdhet och kundlojalitet. 

Vid en negativ relation föreligger det en risk att kunden väljer att bryta relationen med 
leverantören (Storbacka & Lehtinen, 2000, 126). Gummeson (1998, 102) nämner fyra valbara 
alternativ som en kund som upplever missnöje i sin relation gentemot leverantören kan 
använda sig av. Dessa är: 

• Utträde: Kunden slutar helt eller delvis att konsumera tjänsten eller går över till en 
annan konkurrerande tjänsteleverantör på marknaden (Gummeson 1998, 102). 

• Talan: Kunden kräver rättelse av ett fel som uppstått (Gummeson 1998, 102). 
• Lojalitet: Trots missnöje kan kunden välja att ha kvar sin relation mot leverantören. 

Kan vara på grund av bland annat ideologiska och geografiska skäl. Detta förstås inom 
en viss rimlig gräns (Gummeson 1998, 102). 

• Samarbete: Att genom interaktion upplysa leverantören om den problematik som 
kunden upplever föreligger i relationen. Detta i syfte att vända missnöjdhet mot 
nöjdhet (Gummeson, 1998, 108). 

 
Kundrelationer kan även upphöra då leverantören upplever missnöje med relationen. Då är 
det leverantören som tar initiativet att avsluta relationen. Detta med anledning av att 
relationen missgynnar leverantören, de resurser man lägger in i relationen motsvaras inte av 
det värde relationen genererar. När en leverantör väljer att avsluta en relation måste detta 
dock skötas på ett rättvist sätt så att kunden inte blir upprörd och sprider negativ word of 
mouth, då det skulle kunna missgynna företaget mer än själva relationen (Storbacka & 
Lehtinen, 2000, 126-127). 
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2.3.2	Relationer	med	hjälp	av	ny	teknik	
Den nya tekniken har möjlighet att påverka dynamiken i relationen som finns mellan 
leverantören och kunden. Tekniken kan påverka hur leverantören kommer att se på kunden. 
Under en längre period har bankerna varit i en förändringprocess där de har flyttat sina 
relationer från face to face till att interagera med digitala lösningar med sina kunder (Meuter 
2000; Gummesson, 1998, 83). Detta har samtidigt lett till en ny länk mellan banken och 
kunden (Gummesson, 1998, 83). På senare tid har banken ytterligare utökat sin användning av 
digitala tjänster vid interaktion med kund (Takieddine & Sun, 2015). 

När kunden använder en tjänst skapas en möjlighet för leverantören att marknadsföra sig. 
Detta gör att bra servicemöten kan uppmuntra kunden att prata gott om företaget i sin 
vänskapskrets menar Gummesson (1998, 83). Dessa tillfällen kan uppstå i möte mellan kund 
och bankpersonal, när kund interagerar med andra kunder, vid användning	 av fysiska 
produkter och system. Om denna interaktion fungerar väl ökar den kundupplevda kvaliteten 
(Gummesson, 1998, 83). 

• Interaktion mellan kunden och tjänsteleverantörers kontaktpersoner (frontlinjen): 
Kunden är medproducent och de ger kunden en annan relation till tjänsteleverantören 
(Gummesson, 1998, 80-81). 

• Interaktion mellan kunder: 
Kunderna producerar delvis tjänsten tillsammans, om leverantörer ger dem rätt 
förutsättningar som system, miljö och personal (Gummesson, 1998, 81). 

• Interaktion mellan kunden och tjänsteleverantörens produkter och fysiska miljö: 
Hur tjänsteleverantörens produkter och fysiska miljö kan ha påverkan på kundens 
relation till företaget (Gummesson, 1998, 81).  

• Interaktion mellan kunden och tjänsteleverantörens system: 
Hur pedagogiska och kundvänliga tjänsteleverantörens system är i sin konstruktion har 
påverkan på hur kundens nöjdhet kommer uppfattas (Gummesson, 1998, 81-82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 1 – ”Interaktiv tjänsteproduktion och tjänstemarknadsföring med kunden i centrum” 

(Gummesson, 1998, 80). 
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2.3.3	Customer	Relationship	Management	
Customer relationship management (CRM) är ett väsentligt begrepp som ofta används i 
studier om tjänsteföretag. CRM avser att man skräddarsyr relationen med varje kund vilket är 
väsentligt i det syfte att ett gott CRM gynnar både kunden och leverantören. Detta då ett bra 
och väl strukturerat CRM kan leda till ökad kundnöjdhet vilket i sin tur kan leda till lojala 
kunder (Ndubisi, Wah & C. Ndubisi, 2007). En anledning till att det är viktigt att ha lojala 
kunder är att det är dyrare att hitta nya kunder än att bevara långvariga relationer med gamla 
kunder. Det kan kosta upp till sex gånger så mycket att hitta en ny kund än att bevara en 
gammal. Dessutom tenderar lojala kunder att sprida positiv word of mouth (Ndubisi & Wah, 
2005). 

Bankerna behöver bygga deras relationer med kunderna på förtroende och kvalitet för att 
bedriva ett bra CRM (Ndubisi, Wah & C. Ndubisi, 2007). Bankerna måste ge ut löften, kunna 
fullfölja dem samt på ett tillförlitligt sätt kunna kommunicera aktuell information till 
kunderna om nya tjänster och eventuella förändringar av gamla tjänster. Vid förändring av en 
gammal tjänst måste banken påvisa nyttan i förändringen för att få kunderna intresserade och 
därmed trygga i förändringen (Ndubisi, Wah & C. Ndubisi, 2007; Eriksson, Kerem & 
Nilsson, 2005). Utöver det så är det även viktigt för bankerna att leverera tjänsterna på ett 
kompetent sätt och hantera potentiella och uppenbara konflikter på ett rättvist sätt (Ndubisi, 
Wah & C. Ndubisi, 2007). 

 

2.4	Kundnärhet  
Blomqvist m.fl. (1999, 13) benämner kundnärhet enligt följande: 

Kundnärhet innebär att företaget medvetet skapar kundprocesser som passar de 
relationer som befintliga och potentiella kunder efterfrågar och är betjänta av. 

För att uppnå kundnärhet anser Blomqvist m.fl. (1999, 14-15) att tre grundnycklar måste 
användas för att bygga ett så kallat kundnära företag som bidrar positivt till kundrelationen. 
Dessa är tillgänglighet, interaktivitet och värdeskapande. Grundnycklarna är beroende av 
varandra och skapar tillsammans det som Blomqvist m.fl. (1999, 14-15) kallar det kundnära 
företaget. I kommande underrubriker delar vi upp dessa tre grundnycklar för att redogöra för 
dem. 
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								Figur	2	–	Kundnärhetens	nycklar	(Blomqvist	m.fl.	1999,	15)	

 

2.4.1	Tillgänglighet	
Begreppet tillgänglighet avser bland annat tjänsteleverantörens öppettider och tillgänglighet 
över telefon, men det handlar främst om att ha en stark närvaro på marknaden (Blomqvist 
m.fl., 1999, 14-15). Med närvaro på marknaden menar Blomqvist m.fl. (1999, 14) hur styrkan 
och tydligheten i tjänsteleverantörens varumärke upplevs av så väl potentiella som befintliga 
kunder. Tillgängligheten har på senare år blivit än mer kritiskt för att bygga goda 
kundrelationer, detta då den rådande digitaliseringen gjort det lättare för kunden att hitta andra 
alternativ i konkurrenter. Kunders möjlighet att kunna nå banken oavsett tidpunkt på dygnet 
är viktigt för att öka kundvärdet (Guo, Holland & Kreander, 2014). Blomqvist m.fl. (1999, 
15) anser att en stark tillgänglighet är den första grundpelaren som möjliggör fortsatt 
utveckling av kundrelationen.  

 
2.4.2	Interaktivitet	
I och med den digitala utvecklingen som råder har möjligheten till interaktion ökat och gett 
möjlighet till kundmöten som inte är enligt det traditionella sättet, det vill säga face to face 
möten (Blomqvist m.fl., 1999, 16). Blomqvist m.fl. (1999, 16) anser att kundmötet alltid har 
varit kärnan i kundrelationen. Således är det viktigt för företagen att följa den digitala 
utvecklingen och skapa nya mötesplatser samt utveckla de gamla för att kunna interagera med 
sina befintliga samt potentiella kunder (Blomqvist m.fl., 1999, 17). Detta är något som 
bankerna genomfört då de har utökat sin interagering med kund genom sina digitala tjänster 
(Takieddine & Sun, 2015). 

	
2.4.3	Värdeskapande	
Värdeskapande är den sista grundstenen. Blomqvist m.fl. (1999, 18) beskriver begreppet 
värdeskapande enligt följande: 
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Värdeskapande innebär att i samverkan med kund (och utifrån en process- och 
systemsyn) optimera det direkta och indirekta värde som skapas i relationen. 

Det är kunden och leverantören som skapar ett värde tillsammans genom en win-win situation 
(Gummesson 1998, 26). För att skapa värde i relationen mellan kund och leverantör krävs ett 
ömsesidighet förtroende parterna emellan (Gummesson, 1998, 26; Blomqvist m.fl., 1999, 18). 
Parterna måste säkerställa att de kan nyttja de resurserna som utbyts. För att skapa ett 
likvärdigt värde för båda parter bör parterna ge lika mycket som de tar (Blomqvist m.fl., 
1999, 19). 

Det finns två olika typer av värde som skapas, dessa brukar benämnas som direkt och indirekt 
värde. Det direkta värdet avser de resurser, ersättningar och åtaganden som ger en direkt 
motprestation parterna emellan, exempelvis att leverantören skickar varor till kund som i 
utbyte skickar ersättning för dessa. Det indirekta värdet i sin tur avser den gemensamma 
kunskap parterna får tack vare samarbetet (Blomqvist m.fl., 1999, 19). 

Blomqvist m.fl. (1999) teori om värdeskapande ligger i linje med det som  
Guo, Holland & Kreander (2014) kommer fram till i sin studie gällande vad som skapar värde 
för kunden. Enligt Guo, Holland & Kreander (2014) så skapas värde på kort, medellång och 
lång sikt genom att bankerna erbjuder tjänster med hög tillgänglighet, till ett överkomligt pris 
och med hög kvalitet. 

 
2.5	Sammanfattning	teoretiskreferensram	
I och med att själva kärnan i arbetet är digitalisering valde vi att starta med det begreppet för 
att redogöra vad vi i denna studie menar med begreppet digitalisering. 

Vidare redogörs och diskuteras begreppen förväntad och upplevd tjänstekvalitet, vilket vi 
anser relevant i det syfte att det enligt litteraturen är det som skapar vårt huvudbegrepp, 
kundnöjdhet. Vi definierar med hjälp av litteraturen även vad kundnöjdhet är och inte bara 
hur det skapas. Vi kopplar sedan samman hur digitala tjänster påverkar kundnöjdheten. För att 
kunna förstå hur bankerna arbetar för att förbättra sin kundnöjdhet bland äldre i en 
digitaliserad värld är det intressant att veta vad det är för digitala tjänster som bankerna har. 
Avslutningsvis i avsnittet går vi in på problematiken om att vissa människor har problem att 
anpassa sig till ny teknik. 

Vidare i nästa avsnitt diskuteras bankens relationer och varför det är av intresse för banken att 
ha nöjda kunder och vilka effekter det kan få på deras affärer. Vi diskuterar även om hur 
relationen mellan banken och kunden har förändrats i och med den nya tekniken som 
framkommit. Vi avslutar avsnittet om relationer med begreppet CRM, vilket är ett verktyg 
som banker kan använda sig av. 

Det sista avsnittet i den teoretiska referensramen är om kundnärhetens tre nycklar 
tillgänglighet, interaktivitet och värdeskapande. Dessa tre nycklar är det som litteraturen 
menar skapar ett kundnära företag som bygger en personlig relation med sina kunder. 
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3	Metod	
I detta kapitel redogörs för vilka metodval som gjorts och hur vi i praktiken har insamlat data. Vidare 
i kapitlet reflekterar vi över gjorda val och slutligen redogörs för den analysmodell som ska bygga vår 
analys. 

3.1	Metodval	
Vid en kvalitativ undersökningsmodell läggs vikten vid insamling och analys ofta på ord 
snarare än kvantifiering. Kvalitativ forskning har ofta även en induktiv syn på förhållande 
mellan teori och empiri (Bryman & Bell, 2014, 390). I en kvantitativ undersökning styr 
forskarens intressen utformningen av undersökningen, medan i en kvalitativ undersökning är 
utgångspunkten intervjupersonens perspektiv på det aktuella ämnet som undersöks. I en 
kvalitativ studie eftersträva en nära relation med deltagarna för att på så sätt förstå deras 
tankevägar, medan det i en kvantitativ studie inte är lika väsentligt (Bryman & Bell, 2014, 
419-420). 

Denna studie handlar om att undersöka vad bankerna gör för att öka kundnöjdheten bland 
generationen 40-talister, som enligt befintlig teori har svårare att anpassa sig till ny teknologi. 
För att samla in empiri till att besvara forskningsfrågan anser vi att intervjupersonen måste få 
utveckla sina svar samt få svara på direkta motfrågor. Vi vill även kunna få dra nytta av 
intervjupersonernas egna erfarenheter och tidigare upplevelser från sin arbetsroll och sitt 
privatliv. Detta medför att vi anser att en kvalitativ metod är mer passande för vår studie. 

Studien baseras på åtta semi-strukturerade intervjuer. Tre olika banker deltog i studien och 
valdes på grund av att vi som intervjuare hade god access till dessa. 

	
3.2	Datainsamlingsmetod	
Data har samlats in genom intervjuer. Det finns två olika huvudområden i hur en intervju kan 
utformas, de kan vara mer eller mindre strukturerade. Vid en strukturerad intervju har 
forskaren en tydlig och framarbetad frågeställning som ska besvaras via frågor. Det är då 
väldigt viktigt att de framarbetade begreppen är mätbara och viktigt att få hög reliabilitet och 
validitet. Motsatsen till en strukturerad intervjumetod kallas kvalitativa intervjuer, och de 
delas in i ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer. Dessa intervjuer lägger mer tyngd 
på intervjupersonernas egna uppfattningar och tankar (Bryman & Bell, 2014, 474). 

Skillnader mellan en ostrukturerad intervju och en semi-strukturerad är att den ostrukturerade 
mer liknar ett vanligt samtal, där ibland endast en fråga förekommer. Det är av stor vikt att 
intervjupersonen får tala fritt och den som intervjuar reagerar bara på det som den anser vara 
av värde för en motfråga. Vid en semi-strukturerad intervju används en del teman som ska 
besvaras, för att besvara dessa teman utformas en intervjuguide. Intervjuguiden är dock inget 
som gör intervjun för strukturerad då frågorna är utformade så att den som besvarar frågorna 
kan svara med stor frihet. Motfrågor kan ställas av intervjuaren och frågorna behöver inte 
följa den ordning som intervjuguiden visar (Bryman & Bell, 2014, 475-476). Vi valde att 
använda oss av semi-strukturerade intervjuer då vi ville att intervjupersonerna skulle kunna 
svara fritt på frågorna för att få in mer nyanserade svar. 
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Våra intervjuer genomfördes i en lugn miljö hos de olika bankerna. Samtliga intervjupersoner 
fick innan intervjuerna reda på syftet med undersökningen och blev tillfrågade om de 
godkände att intervjun skulle spelas in, vilket alla godkände. Efter intervjuerna 
transkriberades samtliga intervjuer för att på ett enklare sätt kunna analyseras (Bryman & 
Bell, 2014, 489). Detta ökar trovärdigheten i vår studie då inspelning och transkriberingen gör 
det möjligt för andra som läser vår studie att granska vårt material (Bryman & Bell, 2014, 
489). När allt material var transkriberat var det möjligt för oss att vid upprepande tillfällen gå 
igenom materialet för att ta fram relevanta svar att analysera (Bryman & Bell, 2014, 492).  

 
3.3	Intervjuguide	&	operationalisering	
Generella frågor 
”Hur länge har du arbetat i banken?” 

Denna fråga ställdes för att få intervjupersonerna att känna sig bekväma. Vidare är frågan 
relevant då vi får svar på hur länge intervjupersonen arbetat på banken och hur mycket 
arbetslivserfarenhet hen har om digitaliseringens utveckling över åren. 

”Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?” 

Denna fråga ställdes för att få reda på vad intervjupersonen gör i sin vardag i syfte av att 
säkerställa att intervjupersonens arbetsuppgifter ger grund för trovärdiga och relevanta svar. 
Ett delsyfte med frågan var att få intervjupersonerna att känna sig bekväma. 

 
Digitalisering 
”Vad innebär digitalisering för dig?” 

Denna fråga ställdes för att ta reda på vad intervjupersonen har för uppfattning om 
digitalisering, vilket kopplas till digitaliseringskommissionens artikel (2016) kring 
digitalisering. Detta för att vi ska vara på samma våglängd och ha samma tolkning kring 
begreppet digitalisering, för att diskussion ej ska kunna misstolkas. Frågan ställs även för att 
se om det överensstämmer med det som McKencnie, Ganguli & Roy (2011) menar på om 
funktioner av bankernas SST. Frågan kopplas också med Blomqvist m.fl. (1999) om 
kundnärhetens nycklar. 

”Vad finns det för möjligheter kontra begränsningar med digitalisering tycker du?” 

Denna fråga ställs för att se om de har samma uppfattning som Eriksson, Kerem & Nilsson 
(2005) har angående möjligheter och begränsningar som digitaliseringen medför. Frågan 
ställs även för att få en bild av vad intervjupersonen har för personliga invändningar om 
undersökningsämnet. 

”Vad får ni för feedback från kunder kring digitalisering?” 

Denna fråga ställs för att se om det överensstämmer med det Meuter m.fl (2000; 2003) 
konstaterar gällande problematiken med digitalisering. Ett delsyfte med frågan är att se om 
intervjupersonens svar överensstämmer med det Parasuraman (2000) påstår om att de som 
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behöver anpassa sig mest, det vil säga de äldre, inte är lika tekniskt kunniga som de som 
anpassade sig i ett tidigare stadie vid utvecklingen av de digitala tjänsterna. 

 
”Vad tror du kommer hända i framtiden? Hur kommer banken se ut om 10 år?” 

Denna fråga ställer vi för att se om intervjupersonerna tror likadant som Tinnilä (2012) om att 
bankkontor kommer stängas på grund av digitaliseringen. Frågan kopplas även mot det som 
Ndubisi & Wah (2005) konstaterar om effektivisering av banker där man drar ner på 
personalkostnader samt det som Sandén (2006) konstaterar om att bankerna måste anpassa sig 
till det digitala för att inte tappa marknadsandelar. 

 
Kundnöjdhet 
”Upplever du att det är något speciellt kundsegment som visar störst missnöje mot banken 
på grund av digitaliseringen?”  

Denna fråga ställs för att ta reda på om det är som Mattila, Karjaluoto & Pento (2006) menar 
om att de äldre är missnöjda kring att face to face interaktionen minskar. Frågan ställs även 
för att ta reda på vilken kommunikationskanal banken använder. Vidare kopplas frågan också 
mot det som Gummesson (1998, 102) menar är kundens olika alternativ som de kan använda 
för att visa sitt missnöje mot tjänsteleverantören.  

”Mäter ni kundnöjdhet i stort? Mäter ni i specifika grupper?” 

Enligt Grönroos, Holmqvist & Gylldorff (2008, 149) är det viktigt med nöjda kunder. Därför 
är det intressant att få reda på om banken och i så fall hur de undersöker om kunder är nöjda. 
Det finns begränsad forskning på hur bankerna arbetar för att öka kundnöjdheten bland 
kundgruppen som ej vill anpassa sig till den digitaliserade världen. Det är även intressant att 
veta om banker mäter kundnöjdhet i olika åldersgrupper eller enbart mäter kundnöjdhet i 
stort. Detta för att se om de aktivt arbetar mot olika åldersgrupper. 

 
Relationer 
”Hur ser en kundrelation ut idag mellan kund och bank? Hur skiljer det sig från hur det 
var för 10 år sedan?” 

Frågan ställs för att se om det blivit mer SST som Meuter (2000; 2003) samt McKencnie, 
Ganguli & Roy (2011) anser. De menar att digitaliseringen har minskat face to face 
interaktioner med bankpersonal i och med bankens olika lanseringar av SST. Vidare kopplas 
frågan mot Al-Hawari & Ward (2006) som i samhörighet med Meuter (2000; 2003) samt 
McKencnie, Ganguli & Roy (2011) diskuterar om hur bankerna förändrats på grund av 
digitaliseringen, som i sin tur medfört en utveckling av SST. 

”Har ni olika tillvägagångssätt beroende på kundsegment och ålder?” 

Enligt Mattila, Karjaluoto & Pento (2006) så har 40-talister svårare att anpassa sig till den nya 
tekniken som kommer i samband med digitaliseringen. Frågan ställs för att se om det finns 
något generellt tillvägagångssätt för alla kunder eller om det finns ett specifikt 
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tillvägagångssätt för just de äldre. Frågan kopplas även till Parasuraman (2000) som pratar om 
att de äldre som ska använda den nya tekniken inte är lika tekniskt kunniga och kan tycka att 
de digitala tjänsterna är komplexa. 
 
”Hur försöker ni få de äldre kunderna att nyttja bankens digitala tjänster? Anordnar ni 
några utbildningar?” 
Denna fråga ställs för att se om bankerna utbildar sina kunder och i så fall hur de gör det. 
Detta då Mattila, Karjaluoto & Pento (2006) påstår att kunderna saknar tillräcklig utbildning 
samt instruktioner för att lära sig verktygen, trots att kunderna har viljan att lära sig. Frågan 
kopplas också mot Rafaeli, Ziklik & Doucet (2008) som diskuterar om COBS påverkan på 
relationer och då i synnerhet faktorn med utbildning. 
 

3.4	Urval	
För att få ett bra urval av intervjupersoner som passar in i vårt arbete behövde vi beakta ett par 
urvalskriterier. Då en avgränsning gjorts avseende att enbart rikta oss mot äldre bankkunder 
på privatsidan var det relevant att enbart använda sig av intervjupersoner som arbetar med 
privatkunder. Då digitaliseringen har pågått under en längre tid, för att sedan accelerera 
kraftigt under de senaste åren, har vi till en majoritet valt att intervjua personer som arbetat 
under en längre tid inom banksektorn för att få deras syn på hur digitaliseringen påverkat 
banksektorn och bankens relation med kund. 

Vi har valt att genomföra våra intervjuer med intervjupersoner som arbetar inom olika banker 
inom Örebros lokalområde. Vi tog kontakt med ett antal rådgivare på respektive bank för att 
se över möjligheten att kunna genomföra intervjuer. I och med att vi har kontakter inom 
banksektorn så kategoriseras det därmed som ett bekvämlighetsurval för oss (Bryman & Bell, 
2014, 204). Vi kontaktade två storbanker och en bank som har mindre marknadsandelar. 

 
3.5	Presentation	
För att ta hänsyn till anonymitet i studien och för att på ett enkelt sätt presentera 
intervjuunderlaget tilldelas bankerna namnen: Bank A, Bank B och Bank C. 
 
Vidare kommer intervjupersonerna att presenteras enligt följande: 
Intervjupersonerna från Bank A kommer att tilldelas namnen A1, A2 och A3. 
Intervjupersonerna från Bank B kommer att tilldelas namnen B1, B2 och B3. 
Intervjupersonerna från Bank C kommer att tilldelas namnen C1 och C2. 
	

3.5.1	Banker	
Vi använde oss av tre banker där två stycken av bankerna tillhör Sveriges storbanker. Bank A 
och B är två storbanker där vi intervjuade tre anställda per bank. Bank C är en bank med 
mindre marknadsandelar och där intervjuade vi två. Hos samtliga banker intervjuade vi 
anställda som arbetar med rådgivning för privatkunder. 
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3.5.2	Intervjupersoner		
 
Bank A 

A1 arbetar som rådgivare med inriktning på privatmarknaden i banken och handlägger 
ärenden kring bolån, pensioner, sparande och försäkringar. Hen är även med i ett projekt i 
banken kring hur det fortsatta arbetet kommer att ske kring digitalisering. A1 har arbetat i 
banken i 18 månader i två olika roller, dels som medarbetare i kundtjänst och nu som 
rådgivare på privatmarknaden.  

A2 arbetar som rådgivare med inriktning på privatmarknaden i banken. Hen handlägger 
ärenden kring bolån, pensioner, sparande och försäkringar. A2 har arbetat i banken i ett år. 
Hen har även arbetat på en annan storbank i lokalområdet med likvärdiga arbetsuppgifter i 16 
år. A2 var även ansvarig chef på privatsidan på den andra storbanken vi intervjuat under några 
års tid.  

A3 arbetar som rådgivare med inriktning på privatmarknaden i banken. Hen handlägger 
ärenden kring bolån, pensioner, sparande och försäkringar. A3 har i dagsläget arbetat i banken 
i ungefär ett år. Hen har även arbetat på en annan storbank i lokalområdet med likvärdiga 
arbetsuppgifter i 10 år. 

Bank B 

B1 har arbetat på diverse olika avdelningar men har varit anställd i Bank B under de senaste 
18 åren. B1 arbetar idag på privatsidan och hjälper därmed privatpersoner med deras 
bankärenden.  

B2 arbetar som affärsrådgivare med inriktning mot privatmarknaden och mindre bolag. Hen 
arbetar med det mesta som rör privataffären, så som rådgivning inom bolån, placeringar och 
försäkring. B2 har arbetat i Bank B under 28 år. 

B3 har arbetat inom banken i 23 år. B3 arbetar idag som en så kallad generalist. Då arbetar 
och handlägger hen både privat- och företagsärenden. 

Bank C 

C1 arbetar som rådgivare med fokus på privatmarknaden. Hen arbetar med sparande, bolån 
och pensioner. C1 har arbetat i denna bank i sex månader, C1 har även erfarenhet från att 
arbeta i en annan bank i lokalområdet i två år. Där arbetade C1 utförde likvärdiga 
arbetsuppgifter.  

C2 arbetar som rådgivare med fokus på privatmarknaden. Hen arbetar med sparande, bolån 
och pensioner. C2 har arbetat i banken som rådgivare i två år. 

 

 

 

 



	

	 17	

3.6	Trovärdighet		
Vi har valt att bedöma vår kvalitativa studie enligt fyra kriterier som Bryman & Bell (2014, 
402) refererar till. Kriterierna är viktiga då de kritiserar de metodval som har gjorts i studien 
och är på så sätt hjälpmedel för att övertyga om trovärdigheten i studien. 

• Tillförlitlighet 
• Överförbarhet  
• Pålitlighet 
• Konfirmering  

 
Bortsett från de fyra trovärdighetskriterierna ovan så förespråkar Bryman & Bell (2014, 402) 
även ett antal kriterier på äkthet eller autenticitet. Vi har valt att lägga till äkthet som 
kriterium för att ytterligare bedöma trovärdigheten i studien. 

Med tillförlitlighet avses hur vi som forskare i efterhand återkopplat med vår uppfattning om 
den insamlade empiriska datan från intervjupersonerna. Detta i syfte att bekräfta att vår 
uppfattning av informationen är korrekt (Bryman & Bell, 2014, 403). Vi har efter varje 
genomförd intervju återkopplat till våra intervjupersoner med vår transkribering i syfte att 
säkerställa att deras uttalanden blivit korrekt uppfattade. Detta tillsammans med att vi haft ett 
etiskt förhållningssätt genom studien gör att tillförlitligheten i studien uppnåtts. 

Överförbarhet innebär att studien kan återskapas i ett annat sammanhang eller förhållande 
(Bryman & Bell, 2014, 404). Då vår studie ansåg att se hur banker arbetar med att öka 
kundnöjdheten bland sina äldre kunder i en digital värld så kan överförbarheten anses 
begränsad. Studien kan genomföras i andra städer i Sverige och andra länder där teknologin är 
utvecklad och bankerna är mer digitaliserade. Det kan dock vara svårt att överföra studien till 
andra sammanhang. 

Studiens pålitlighet ska berättigas genom att granska samtliga steg och moment i studien, man 
ska med andra ord redogöra för hur vi gått tillväga när vi utfört studien (Bryman & Bell, 
2014, 405). För att studien ska kunna uppnå pålitlighet ska varje steg kunna redogöras 
fullständigt och en noggrann transkribering kunna framföras. Då det råder banksekretess och 
anonymitet kan inte det fullständiga materialet redogöras därav kan studien ej anses vara fullt 
pålitlig. 

Konfirmering menar på att vi som forskare i vår studie inte har låtit någon form av teoretisk 
inriktning, personliga åsikter eller värderingar påverkat genomförandet av studien eller 
slutsatserna. Studien ska vara utförd i god tro. För att uppfylla full konfirmering krävs att en 
opartisk, utomstående part granskar studien (Bryman & Bell, 2014, 405). För att uppnå 
fullständig bekräftelse skulle vi haft någon utomstående och opartisk som har granskat vår 
studie vilket vi ej haft. Detta medför att slutsatserna i studien kan ifrågasättas. 
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3.6.1	Äkthet	
Vi har även valt att bedöma vår studie med begreppet äkthet som testas utifrån flera 
underliggande kriterier. I vår studie har vi valt att avgränsa oss mot det underliggande kriteriet 
rättvis bild. Kriteriet handlar om huruvida studien ger en tillräckligt rättvis bild av de olika 
åsikter och uppfattningar som finns i den grupp av människor som studeras eller ej (Bryman 
& Bell, 2014, 405). Då vi i vår studie enbart intervjuat privatrådgivare och varken andra 
bankmedarbetare, chefer eller bankens kunder kan den rättvisa bilden och äktheten i studien 
ifrågasättas. Om dessa blivit intervjuade och utökat vår empiri hade det sannolikt lett till att 
studien fått en mer rättvis bild. 

	
3.7	Etiskt	förhållningssätt	
Bryman och Bell (2014, 137) beskriver olika etiska principer för att en studie ska anses etisk. 
Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och 
anonymitetskravet, nyttjandekravet samt falska förespeglingar. Alla intervjupersoner har fått 
information om studiens syfte innan varje intervju ägt rum, vilket därmed uppfyller 
informationskravet (Bryman & Bell, 2014,137). Även samtyckeskravet har följts då de 
tillfrågade blev informerade om att deltaganandet i studien var frivilligt (Bryman & Bell, 
2014, 137). En person accepterade först att delta i studien för att sedan avboka. All 
information som samlats in av dem som ingått i studien har behandlats konfidentiellt och 
intervjufrågorna var utformade så att information om intervjupersonernas personuppgifter ej 
ansågs relevanta. Även bankerna i studien har anonymiserats. Således har konfidentialitet- 
och anonymitetskravet efterlevts (Bryman & Bell, 2014, 137). Den information som våra 
intervjupersoner delade med sig av har vi endast använt till vår studie. Nyttjandekravet har 
därmed uppfyllts och inga falska förespeglingar har förekommit då vi ej har uppgett falsk 
eller vilseledande information till våra intervjupersoner (Bryman & Bell, 2014, 137).  

 
3.8	Avgränsningar	
Vi har valt att definiera de äldre i detta arbete som de bankkunder som är födda på 1940-talet, 
dessa är mellan 67 och 76 år. Denna åldersgrupp valdes då det är en av Sveriges största 
ålderskullar och som även har varit med om digitaliseringen i ett skede i antingen arbetslivet 
eller tidigt pensionärsliv. Vi är medvetna om att det finns en restkategori kring detta problem 
vi studerar, i synnerhet de som är äldre än de valda 40-talisterna. Vi har ändå valt denna 
åldersgrupp då vi anser att de är en så pass ung generation som förväntas få fortsätta uppleva 
och anpassa sig till den fortsatta digitala utvecklingen. 

Kundnöjdheten har minskat på grund av den så kallade ”förtroendekrisen” där exempelvis 
skandaler, bankers stora kapitalvinster och digitaliseringen gett ett minskat förtroende för 
bankväsendet (SKI, 2016). Vi har valt att fokusera på enbart digitaliseringen. Detta då vi har 
uppfattningen om att de lokala rådgivarna har möjlighet att påverka kundernas förtroende 
under den rådande digitaliseringen och inte har samma möjligheter gällande de andra 
faktorerna. Vi har valt att avgränsa oss till att intervjua rådgivare då de har daglig 
kundkontakt och därmed är de personer i banken som upplever konflikten mellan nöjda 
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kunder och digitaliseringen. Då vi vill studera hur bankerna arbetar för att öka kundnöjdheten 
i en digital värld har vi valt att avgränsa oss till att inte intervjua bankkunder om deras 
upplevelser av fenomenet. 

 
3.9	Metodreflektion	
Denna studies inriktning är att undersöka de äldre bankkunder födda på 1940-talet, det vill 
säga de som är mellan 67 och 76 år. Vi är medvetna om att det finns en restkategori med 
bankkunder som är äldre och har större problematik kring fenomenet digitalisering. Dock 
valde vi denna generation då det är en av Sveriges största ålderskull och därav intressant hur 
banken tacklar problemet mellan digitalisering och nöjda kunder hos just dem. De är också i 
en ålder som gör att de fortfarande är aktuella för att anpassa sig till digitaliseringen då den 
har pågått ett bra tag och inte visar några tecken på att avstanna. I och med detta är det 
intressant att se om och i så fall hur banker försöker få dem att lära sig och anpassa sig till 
digitaliseringen. En del av vår teori kan anses vara lite äldre, men vi anser att den trots det 
fortfarande är aktuell i dagens samhälle.  

Då vi har avgränsat oss till att studera hur banker arbetar med privatkunder som är födda på 
40-talet har vi enbart intervjuat anställda som arbetar med privatrådgivning. Detta då vi anser 
att det är dem som stöter på denna konflikt mellan kundnöjdhet och digitalisering dagligen. Vi 
är medvetna om att det hade varit intressant att även intervjua hur chefer ser på detta problem 
för att ta reda på hur dem skulle uppfatta problemet. Vi hade även kunnat intervjua 
bankkunder för att få deras infallsvinkel på problemet och hur de uppfattar bankens arbete 
med problemområdet. 

När vi intervjuade våra interjvupersoner märkte vi att några av våra frågor tolkades lite fel av 
intervjupersonen, vilket föranledde att vi fick ställa följdfrågor för att få svar på frågan. Detta 
skulle vi kunnat ha undvikit genom att pröva vår intervjuguide på en testperson för att få 
feedback kring frågorna och om det förelåg några oklarheter kring frågornas utformning. 

Av våra åtta intervjupersoner hade tre av dem inte arbetat mer än två år på banken vilket kan 
ha påverkat vår insamlade empiri negativt då exempelvis en av frågorna var att reflektera 
kring utvecklingen inom banken de senaste tio åren. Detta är något dessa intervjupersoner 
hade svårigheter att reflektera över då dem arbetat så kort period.  

Vi vet inte heller om det försiggick någon snedvridning av svaren hos våra intervjupersoner, 
det vill säga om de såg en chans att gnälla och vara ärliga eller och höll inne på information. 
Vi vet även att de anställda är under tystnadsplikt och går även under banksekretess vilket 
också kan ha påverkat att de ej utelämnat fullständig information om deras arbetssätt och 
dylikt. Detta är inget som vi som intervjuare kan påverka men vi beaktade det i studien. Detta 
är dock något som påverkar studiens trovärdighet då vi inte kan redogöra allt material från 
våra intervjupersoner.  

Att vi i vår studie enbart har intervjuat tre stycken banker kan ifrågasätta trovärdigheten i 
studien då vi inte kan påstå att resultatet i vår studie kommer kunna representera alla      
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aktörer i den svenska bankbranschen. Vi intervjuade åtta stycken personer och för att öka 
trovärdigheten hade vi även behövt intervjua fler personer och gärna från flera banker. 

 
3.10	Analysmodell	
Det vi avser att undersöka i vår studie är hur bankerna arbetar för att öka kundnöjdheten hos 
äldre i en digital värld. Således lyder vår egenkonstruerade analysmodell enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 – egenkonstruerad analysmodell. 

 
 

I analysmodellen kopplar vi samman bankernas arbetssätt med de tre parametrerna 
digitalisering, kundnöjdhet och äldre kunder. Det vi avser att undersöka är hur bankerna 
arbetar för att öka kundnöjdheten hos sina äldre kunder med hjälp av de digitala tjänsterna. 
Äldre kunder tenderar att ha svårare för att använda sig av ny teknik och det finns därmed en 
stor risk att de digitala tjänsterna upplevs som komplexa och problematiska för dem. Detta 
kan påverka kundnöjdheten negativt vilket kan leda till effekter som spridandet av negativ 
word of mouth. Det är därför av intresse för banken att utbilda sina kunder så att de kan nyttja 
de digitala tjänsterna. 
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4	Empiri	
Vi kommer att i detta kapitel redovisa vad samtliga intervjupersoner svarade på respektive fråga från 
vår intervjuguide. Intervjupersonernas respektive svar från eventuella följdfrågor är inbakade. Vi har 
valt att bortse från kategorin generella frågor då intervjupersonernas svar från dem finns med i 
presentationen av respektive intervjuperson i tidigare kapitlet metod. 

	
4.1	Digitalisering	
	
”Vad innebär digitalisering för dig?” 

A1, Bank A 

Digitalisering för intervjuperson A1 är något som förenklar vardagen. A1 anser sig själv vara 
en förespråkare av digitalisering, på grund av att digitaliseringen har präglat uppväxten. A1 
pratar om hur hen kan använda den digitala tekniken i sitt arbete för att göra det enklare och 
snabbare. Intervjupersonen A1 drar även parallellen med att det går att köpa biljetter till 
bussen via en applikation i telefonen som en förenkling i sin vardag. A1 ser digitaliseringen 
som ett verktyg och hjälpmedel för att göra både sitt arbete och liv enklare. 

A2, Bank A 

Intervjuperson A2 ser det ut två perspektiv – som kund och som rådgivare. Som kund innebär 
det att hen kan göra sina ärenden var som helst vilket är smidigt. Ur rådgivarperspektivet är 
det smidigare också för det blir mindre administration, dock anser A2 att kunderna får andra 
förväntningar på rådgivaren som inte alltid kan uppnås gällande tillgänglighet på kvällar, 
helger och så vidare.  

A3, Bank A 

Intervjuperson A3 förknippar digitalisering med framtiden, något som är föränderligt och 
smidigt. A3s känslor kring digitaliseringen är tudelad då den är orolig kring vad som kommer 
att ske med sitt eget arbete i framtiden men samtidigt gillar A3 digitaliseringens möjligheter 
då den förenklar vardagen. A3 säger att Sverige ligger långt fram i tiden jämförbart med andra 
länder i världen. 

B1, Bank B  

För intervjuperson B1 handlar digitalisering om enkelheter i vardagen. Intervjupersonen 
diskuterar om att man kan ha full kontroll över sin privatekonomi via datorer, mobiler och 
surfplattor. Intervjupersonen tycker sig också ha märkt av att den ökade digitaliseringen har 
ökat medvetenheten hos människor.  

B2, Bank B  

Det B2 tänker på när hen hör ordet digitalisering är förändring. En stor förändring från förr, 
och B2 säger att hen idag behöver ha ett stort tekniskt kunnande för att klara av sina 
arbetsuppgifter. 
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B3, Bank B  

Enligt intervjuperson B3 handlar digitaliseringen om möjligheten att sköta det mesta själv via 
olika självbetjäningstjänster på internet.  

C1, Bank C  

Digitalisering innebär utveckling enligt intervjupersonen. Intervjupersonen jämför sig med en 
40-talist och anser i jämförelse att digitalisering inte påverkat C1 speciellt mycket. Detta då 
C1 är uppvuxen med digitala produkter (dator och mobil) och även alltid haft tillgång till 
internet, vilket gör att intervjupersonen tror att den digitala utvecklingen haft större påverkan 
på 40-talister. Hen upplever inte digitaliseringen som främmande och upplever att 
digitaliseringen bara blivit mer och mer påtaglig med åren. 

C2, Bank C  

Intervjupersonens personliga uppfattning av digitalisering är att kunna sköta sig själv 
hemifrån, det vill säga en förenkling av vardagen. Vidare menar intervjupersonen att 
digitalisering är en förenkling för de som öppna för digitaliseringen, det blir en omvänd effekt 
för de som är emot den. 

 
”Vad finns det för möjligheter kontra begränsningar med digitalisering tycker du?” 

A1, Bank A 

Intervjupersonen anser att det finns stora klyftor i samhället kring digitaliseringen och berättar 
på skillnader mellan exempelvis sig själv, som växt upp med en mobiltelefon jämfört med 
sina mor- och farföräldrar. A1 fortsätter att diskutera sina tankar och menar att det borde 
anses vara en samhällsfråga lika mycket som en generationsfråga. Intervjupersonen fortsätter 
även kring att hen tycker att digitaliseringen idag är enklare mot hur det var för ett antal år 
sedan då hen tyckte att tjänsterna var mer komplexa och krångliga. Vilket intervjupersonen 
anser vara en möjlighet då den utvecklingen gjort att de digitala tjänsterna är simplare nu och 
fler kan använda dem. A1 fortsatte med att hen tror att en del äldre lever kvar med tron om 
hur det var för ett antal år sedan då de digitala tjänsterna var krångliga. Möjligheterna enligt 
intervjupersonen är att tekniken som finns idag möjliggör för nästan alla att kunna använda 
den då många har de sakerna som behövs det vill säga en smartphone. Det som begränsar är 
såklart om du inte har en smartphone menar A1 då det blir en hinder för att kunna nyttja 
tjänsten.  

A2, Bank A 

Enligt A2 finns fördelar i att kunderna kan göra saker själva. Det är enkelheten och 
snabbheten som är de största fördelarna. Nackdelar som finns enligt A2 är att ur 
rådgivningssynpunkt är det svårt att läsa av kroppsspråk och tonlägen hos kunder via ett 
digitalt möte. Det är även svårt att avgöra om det är rätt person man pratar med. För kunderna 
finns det nackdelar (risker) med att det går så snabbt menar intervjupersonen exempelvis att 
beviljas kredit via ett SMS-lån. 
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A3, Bank A 

Enligt intervjuperson A3 är en fördel med digitaliseringen att det kommer att skapa arbete i 
andra sektorer som i IT-branschen. Intervjupersonen anser även att det kommer förenkla 
många kunder och människors liv i vardagen och även för bankrådgivare då det i 
bankbranschen är väldigt mycket pappershantering. Vilket borde minska med den ökade 
digitaliseringen. En nackdel är enligt intervjupersonen att de kommer att minska antalet 
arbeten som bankrådgivare och att det kommer finnas människor som försöker komma över 
informationen digitalt. Enligt A3 är en nackdel ur rådgivningsperspektiv att det blir svårare att 
avläsa kunders kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonläge via en digital interaktion. A3 berättar 
att den måste ställa betydligt fler frågor för att kunna säkerställa att det blivit korrekt uppfattat 
jämfört med om man träffar kunden fysiskt. 

B1, Bank B 

Intervjupersonen diskuterar mest nackdelar utifrån kundens perspektiv, och menar att när hen 
som rådgivare faktiskt har ett personligt möte med kund kan hen se möjligheter för kundens 
bästa, vilket kanske inte kunden själv ser på grund av bristande intresse och kunskap. I och 
med den ökade digitaliseringen så har enligt intervjuperson B1 det personliga mötet minskat. 

B2, Bank B 

Möjligheter som finns anser B2 vara enkelheten i vardagen, medan svårigheten är att vara 
uppdaterad hela tiden för att klara av vardagen. Möjlighet till andra alternativ minskar. B2 
tycker att begränsningen främst riktar sig till de som har tekniska svårigheter. 

B3, Bank B 

B3 berättar att mycket är positivt men att vill ändå framhäva det personliga mötets vikt, och 
menar då att man fortfarande inte kan sköta precis allt via de digitala kanalerna. Sen anser B3 
att det fortfarande inte känns helt säkert för alla kunder att utföra saker digitalt än. 

C1, Bank C 

Enligt C1 är möjligheterna med digitaliseringen, ur ett bankperspektiv, att banken kan nå 
kunderna dygnet runt på flera olika plattformer. Det behöver inte längre vara i det fysiska 
mötet. Banken har en större möjlighet att nå kunden när den är som mest tillgänglig och inte 
enbart på bankkontorets öppettider. När det kommer till begränsningar så tar intervjupersonen 
upp att banken blir begränsad då den måste hänga med i utvecklingen då digitaliseringen 
utvecklas väldigt fort. Intervjupersonen nämner också att det är bevisat att banken säljer mer 
vid ett fysiskt möte än bara via de digitala tjänsterna och att digitaliseringen således blir en 
begränsning för banken då de missar möjlighet för mer försäljning, till exempel livskydd. 
Banken vill sälja så mycket som möjligt och då är face to face möten mest gynnsamt, 
samtidigt som de lagt väldigt mycket resurser på att utveckla sin mobilapplikation för att 
hänga med i digitaliseringen och dra nytta av den. 
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C2, Bank C 

En begränsning med digitaliseringen anser intervjupersonen är att man måste vara uppdaterad 
hela tiden. När det digitala ständigt uppdateras och förändring sker kan det leda till osäkerhet 
hävdar C2. Förutom det hävdar intervjupersonen att digitaliseringen är positiv både ur både 
bank- och kundperspektiv. Detta anser intervjupersonen ger utrymme för banken att fokusera 
på mer väsentliga ärenden och inte med de simpla ärenden som kunden nu kan sköta själv. 
 

”Vad får ni för feedback från kunder kring digitalisering?” 

A1, Bank A 

Enligt intervjupersonen handlar det om inställning, det vill säga hur rådgivaren presenterar 
konceptet till kund. Enligt egen utsago får A1 enbart positivt kritik och feedback från 
kunderna kring digitalisering. När A1 jämför med andra kollegor på kontoret så får de mycket 
gnäll men det beror på att de andra rådgivarna själva gnäller på produkten enligt 
intervjupersonen. A1 berättar även att många av de äldre kunderna inte har koll på att man 
kan använda sitt bankomatkort till att handla med, utan många tror enbart att man kan ta ut 
kontanter i en bankomat. De som A1 då uppmuntrar att pröva kommer oftast tillbaka med 
positiv feedback.  

A2, Bank A 

Enligt A2 är det inte åldern som avgör vilka kunder som visar missnöje då alla kunder vill få 
hjälp så fort som möjligt. Men enligt intervjupersonen är vissa kunder rädda för tekniken och 
de får de lite jobbigare då det är svårare att få direkt kontakt med banken idag jämfört med 
förr. Vissa kunder är även i behov att komma i kontakt med banken enligt A2, de som inte har 
bra koll på sina placeringar och vill veta vilka fonder de ska köpa/sälja exempelvis. 

A3, Bank A 

intervjupersonen A3 berättar att många kunder som är upprörda över digitaliseringens 
utveckling är i synnerhet bankens äldre kunder. A3 tror att det beror på att generationer som 
växt upp med digitaliseringen inte blir lika tagna av den om man jämför med de äldre 
generationerna som upplever det som krångligare. A3 gör en jämförelse mellan sig själv och 
sina föräldrar som är födda på 1950-talet och för dem blir det svårare. 

B1, Bank B 

Enligt B1 tycker de flesta att det är mycket bra, men den kritiska feedbacken som yttras är att 
det är svårt. B1 diskuterade även att det är främst de äldre som ger negativ feedback, och 
preciserade det mer till 30- och 40-talister. 

B2, Bank B 

Intervjuperson B2 uppfattar inte att mycket feedback ges, men när hen väl får ta del av 
feedback är den näst intill alltid positiv. Hen framhåller applikationen till telefonen som 
mycket positiv, och berättar att deras applikation ofta är i topp vid olika mätningar, då man 
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jämför de olika bankernas applikationer. När intervjuperson B2 väl får höra negativ feedback 
så är det ofta från dem som enligt hen inte har försökt.  

B3, Bank B 

Enligt B3 är unga positiva men tycker att man ska kunna göra ännu mer via de digitala 
tjänsterna. Medan de äldre är mer restriktiva och tycker att vissa saker ska lösas genom 
personlig kontakt och diskussion. Enligt intervjuperson B3 så försöker man dock instruera 
och hjälpa de som inte vill försöka själva.  

C1, Bank C 

Enligt C1 så behöver bankens rådgivare lägga mer tid på att skapa förståelse hos de äldre 
kunderna om varför och hur de skall använda mobilapplikationen. För de som är yngre menar 
intervjupersonen att applikationen är en självklarhet och man behöver därmed enbart 
informera om att den finns ej instruera.  

C2, Bank C 

Intervjupersonen nämner att de fått utmärkelsen som bästa mobilapplikation två år i rad och 
att det således är en form av positiv feedback. Många kunder brukar ge positiv feedback om 
mobilapplikationen och att den är uppbyggd på ett liknande sätt som internetbanken.  
 

”Vad tror du kommer hända i framtiden, hur kommer banken se ut om 10 år?” 

A1, Bank A 

Intervjupersonen är övertygad om att digitaliseringen kommer att ta över ännu mer då det är 
till för att hjälpa ens vardag. Hen tror att bankkontoren kommer att minska sin nuvarande 
storlek i framtiden då kunderna kan sköta sina ärenden hemifrån och kommer lära sig det mer 
och mer med tiden. Samtidigt som att det digitala kommer att ta över mer tror A1 att den 
personliga kontakten kommer att finnas kvar och vara viktig vid stora ekonomiska beslut som 
påverkar hela livet. Enligt intervjupersonen vill kunderna i stora ögonblick ha en återkoppling 
av en människa. Dock tror hen att kunderna vill läsa på mer själva och kolla i mobilen om 
man kan låna och så vidare men det sista steget kommer ändå vara att interagera med en 
människa innan ett beslut spikas. 

A2, Bank A 

Den största förändringen som A2 tror är att antalet anställda kommer att minska. De som 
arbetar kvar kommer att ha en enklare vardag och mer fokusera på rådgivning istället för att 
behöva hjälpa till med de enklare ärendena för de kommer kunderna att göra själva via en 
digital lösning. Jämfört med sin förra arbetsgivare kan A2 på sin nuvarande, erbjuda kunden 
ett digitalt möte där kunden kan sitta hemma i sin soffa och kan via delad skärm se på sin 
dator saker rådgivaren vill visa samtidigt som de pratar i telefonen. Det är något A2 tror 
kommer komma till alla banker i framtiden. 
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A3, Bank A 

Intervjupersonen tror att bankerna kommer bli ännu mer digitaliserade och nämner lite 
försiktig även att den generationen som har störst bekymmer med digitaliseringen även 
kommer att till slut gå bort. A3 tror dock att det fortfarande kommer att finnas människor som 
behöver hjälp då alla inte är intresserade av det digitala. A3 tror även att det kommer bli mer 
förprogrammerade robotar som kommer genomföra rådgivning, låneansökningar, 
portföljförvaltningar och så vidare. Intervjupersonen tror det kommer att medföra att det blir 
en mer fyrkantig rådgivning. A3 berättar även ett exempel om att en stor internationell bank 
har börjat en pilot med robotar som förvaltar en portfölj redan idag, men överlag tror A3 att 
det kommer vara mycket färre människor i bankbranschen. 

B1, Bank B 

Intervjupersonen tror att folk kommer att göra ännu fler saker via självbetjäningstjänster, samt 
att även placeringsrådgivning mer kommer att skötas av robotar. Intervjupersonen tror dock 
att det personliga mötet fortsatt kommer vara viktigt vid större affärer som bolån till exempel. 

B2, Bank B 

Intervjuperson B2 tror att det kommer vara färre som arbetar på kontoren i framtiden. Hen 
tror även att de digitala tjänsterna kommer att utvecklas än mer, och då främst 
mobilapplikationen. Hen ser redan nu en minskning av datoranvändning, till förmån för 
mobilanvändning. Intervjupersonen diskuterar även om ökade lagkrav kring rådgivning, 
vilket kan leda till att kunderna får klara sig än mer på egen hand. 

B3, Bank B 

Intervjuperson B3 tror att det kommer förändras mycket under de närmsta åren på grund av 
digitaliseringen. B3 tror att de bokade mötena kommer ske via videolänk istället för fysiska 
möten, men framhäver att det är mycket viktigt med att mötena fortfarande blir personliga. 

C1, Bank C 

C1 tror att banksektorn kommer att förändras och inom enbart några år kommer små 
lokalkontor att läggas ner. Intervjupersonen tror även att öppettiderna kommer att minska då 
det digitala utvecklas och kunden således kommer kunna utföra mer ärenden via de digitala 
tjänsterna. Intervjupersonen tror att rollen som privatrådgivare kommer att förändras mycket 
och att det inte kommer att behövas lika många rådgivare framöver. 

C2, Bank C 

Intervjupersonen tror inte att det kommer vara någon revolutionerande skillnad inom 
banksektorn inom en 10 årsperiod. Intervjupersonen tror på längre sikt att rådgivarrollen 
kommer att minska. C2 säger att mycket datoriseras runt om i världen och att det redan idag 
förekommer nedskärningar av anställda till förmån för digitala tjänster. Vidare tror 
intervjupersonen att man inte kommer träffa sina kunder i fysiska möten utan att det kommer 
övergå till andra digitala tjänster så som exempelvis via videolänk.  
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4.2	Kundnöjdhet	
 
”Upplever du att det är något speciellt kundsegment som visar störst missnöje mot banken 
på grund av digitaliseringen?” 

A1, Bank A 

Enligt intervjupersonen uppfattning är det de kunder som bor utanför stadskärnan som tycker 
att det ”ska vara som det en gång varit”. A1 menar att om man generaliserar så är det där 
samhället är minst utvecklat där det också gnälls mest. A1 fortsätter även med en tro att om 
det funnits ett bankkontor på en mindre ort så har de som arbetat där inte prioriterat att få 
kunderna digitala då det i så fall kunde leda till att bankpersonalen på kontoret förlorade sina 
arbeten. 

A2, Bank A 

Enligt intervjupersonen så är det de äldre kunderna som visar mest missnöje mot exempelvis 
att det inte finns manuell kontanthantering längre. A2 menar att det är dem som hamnar i 
kläm då de kan ha det svårare att höra eller knappa in sin kod till sitt bankkort i en bankomat.  

A3, Bank A 

Intervjupersonen upplever inte mycket missnöje från kunderna men det som hörs är från de 
äldre bankkunderna. A3 tror att det alltid är samma sak gällande förändring, om du inte ser 
nyttan i den. A3 menar att förändringen gällande digitala tjänster kan påstås vara en 
revolution både internt och externt. De som har svårt för det digitala vill gärna träffa någon 
och att de ska göra arbetet åt dem menar A3.  

B1, Bank B 

B1 berättar att det främst är de äldre som öppet visar missnöje, men även de som blivit väldigt 
digitaliserade visar missnöje då de förväntar sig snabb feedback via de digitala tjänsterna. B1 
tar upp ett exempel om att en digitaliserad kund skickar ett SMS när den går på bussen och 
förväntar sig ett svar innan den stigit av bussen.  

B2, Bank B 

B2 ser ingen specifik grupp som visar missnöje mot banken på grund av digitaliseringen. 
Intervjupersonen ser dock att segmentet ”kontantkunder” visar missnöje på grund av 
nedskärningar av kontantuttag via disk. Intervjupersonen berättar dock att hen inte ser något 
samband mellan ålder och missnöje. 

B3, Bank B 

Intervjuperson B3 menar att det i hög grad är dem äldre som visar missnöje på grund av 
digitaliseringen, och det tror B3 har att göra med att dem inte riktigt hänger med i den digitala 
utvecklingen. Missnöjet framkommer genom att kunden ofta hör av sig och berättar att den 
inte vill göra på det ena eller andra sättet. 
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C1, Bank C 

Intervjuperson menar att det oftast är de kunder som kommer från småorter runt om i länet 
som visar mest missnöje. Intervjupersonen menar samhället dessa kunder kommer ifrån inte 
är lika digitalt utvecklat och där de inte följer de digitala normerna på samma sätt som de från 
stadskärnan. Därmed är inte ålder den avgörande faktorn. Intervjupersonen förtydligar dock 
att det generellt sätt är svårare för äldre än yngre, men att det finns flera dimensioner av det 
och att det inte bara är ålder som påverkar hur digitaliseringen inverkar. 

C2, Bank C 

Intervjupersonen menar att de äldre kunderna är mer nejsägare mot de digitala tjänsterna. C2 
menar att de som mindre bank har hjälpt kunderna med mer saker när de kommit in på 
bankkontoret, men nu när banken håller på att utvecklas och blir större så har mer och mer 
ansvar lagts på kunden. Intervjupersonen menar att de äldre kunderna brukar ringa in och 
önska hjälp med enklare ärenden fortfarande, men att det börjar bli mindre möjligheter för 
dem att få hjälp via den kanalen då banken i första hand hänvisar att de ska använda sig av de 
självbetjäningstjänsterna. Detta leder enligt C2 till minskad kundnöjdhet. Intervjupersonen tar 
även upp att vissa äldre kunder är väldigt insatta i digitaliseringen och är duktiga på de 
digitala verktygen, men tror att det krävs mer tid för en äldre person att sätta sig in och lära 
sig de digitala tjänsterna då de inte är uppvuxna med mobiltelefoner och datorer. 

 
”Mäter ni kundnöjdhet i stort? Mäter ni kundnöjdhet i specifika grupper?” 

A1, Bank A 

Enligt intervjupersonen skickas det ut en undersökning efter en kundkontakt eller ett möte till 
kund. Där önskas kunden besvara om den är nöjd med rådgivningen och i så fall 
rekommendera banken för andra. De mäter också antal klagomål som registreras. Rådgivarna 
får enbart återkoppling om resultatet sticker ut i antingen positiv eller negativ bemärkelse. A1 
vet ej om kundnöjdheten mäts i kundernas olika åldrar men antar att det är så. 

A2, Bank A 

Enligt intervjupersonen skickas det ut en enkät efter varje rådgivningsmöte till kunden. Enligt 
A2 får de enbart respons från enkäterna om man får positivt eller negativt omdöme. När 
intervjupersonen arbetade på sin förra arbetsgivare som ansvarig chef så fick hen ta emot all 
feedback angående rådgivningsmöten och fick framföra den till sina anställda, det saknar 
intervjupersonen på denna arbetsgivare. 

A3, Bank A 

A3 berättar att de har kundnöjdhetsundersökningar precis som alla andra banker. 
Intervjupersonen berättar att efter en kundkontakt brukar det gå ut en enkät till kunden via 
mail. I den försöker banken ta reda på om kundens förväntningar infriats eller inte. Detta 
anser intervjupersonen är viktig för att få reda på vad kunderna egentligen tycker då en själv 
har inställningen att allt är bra och man lätt blir hemmablind. 
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B1, Bank B 

Enligt intervjupersonen mäts kundnöjdhet i totalen och även mellan grupperna privat- och 
företagskunder. Enligt B1 sker det slumpvis valda kunder för stickprov för att besvara en 
enkät kring kundnöjdhet. 

B2, Bank B 

Enligt intervjuperson B2 ingår banken i en oberoende undersökning som mäter alla i 
branschen. En undersökning som enbart pratar om alla bankkunder, och ej delar in de i olika 
segment.  

B3, Bank B 

Intervjuperson B3 berättar att kundnöjdhets mäts, men inte på individnivå. Enligt B3 så är 
kundnöjdheten mycket viktigt, då det är något man arbetar efter, och har framgångsrika under 
en längre tid. Information om kundnöjdhet kommer varje kvartal enligt B3. 

C1, Bank C 

Enligt intervjupersonen så mäter banken kundnöjdhet efter varje inbokat möte via en enkät 
som kunden besvara. Den feedback de får brukar inte vara direkt riktad mot enskild rådgivare 
utan det feedback mot hela privatsidan för deras kontor. 

C2, Bank C 

Intervjupersonen berättar att banken mäter kundnöjdhet gentemot andra banker men även har 
interna mätningar. Hen är inte helt insatt i hur måtten på kundnöjdhet mäts men vet hur hen 
ska förhålla arbeta för att försöka uppnå dem. Intervjupersonen lägger dock vikt vid att det är 
kundnöjdhet överlag och inte enbart utifrån aspekten digitalisering, men tror att mycket av det 
som kan dra ner kundnöjdheten är när de digitala tjänsterna förändras och kan leda till 
osäkerhet bland kunderna. 

 
4.3	Relationer	
 
”Hur skiljer sig en kundrelation idag mellan kund och bank mot hur det var för 10 år 
sedan?” 

A1, Bank A 

Enligt intervjupersonens uppfattning är den största skillnaden den personliga relationen som 
förändrats. Att förr hade du som kund mer kontakt med en och samma person. Oavsett vilket 
ärende du hade så kontaktade du samma person. Kundens viktigaste prioritet var inte vilken 
bank de hade utan vilken rådgivare man hade. Idag funkar det inte så enligt A1 framförallt på 
grund av det ej fungerar med dagens tryck från kunder. A1 tror även att kundkraven har 
förändrats att förr var man nöjd om ett ärende löste sig på två veckor medan idag så 
ifrågasätts det om ens ärende inte är löst på tio minuter eller en dag. Det är en stor förändring 
att kunderna har blivit mer otåliga. 
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A2, Bank A 

Enligt intervjupersonen var det mer personligt för 10 år sedan. Man hade samma 
kontaktperson hela tiden. Även för rådgivarna var det nog lättare då det inte var lika stora 
kundstockar för varje rådgivare som idag. De interna systemen är viktiga för rådgivarna 
menar intervjupersonen då det dokumenteras vad som sägs och då finns möjlighet för 
rådgivaren att läsa på inför nästkommande möte. En annan skillnad som intervjupersonen 
poängterar är att förr fick kunderna mer hjälp med enklare ärenden som banken idag anser att 
de kan göra själva. 

A3, Bank A 

Enligt intervjuperson A3 håller de personliga relationerna mellan rådgivare och kund att 
suddas ut jämfört med förr i tiden och bli ännu mer opersonliga. Idag har man inte en 
kontaktperson utan man kan få hjälp av flera olika menar A3. Det kan vara hon, han, en dator 
eller från kundcenter. Idag är det viktigare att problemet löst snabbt och inte vem som löser 
det. En annan förändring jämfört med förut är att många manuella transaktioner (exempel 
kontanter, allegat, bankböcker) har minskats eller till och med försvunnit menar A3. Om A3 
tänker utifrån sig själv så är det vitala att hen helst får hjälp snabbt oavsett på dygnet och inte 
vem som hjälper till. Jämförbart med A3:s föräldrar som helst vill träffa en person för att få 
hjälp med sitt ärende.  

B1, Bank B 

Enligt intervjuperson B1 träffar man inte kunderna lika ofta som förr, men de man har en bra 
relation med sedan tidigare hör man fortfarande av sig till ofta, men de är inte lika många 
idag.  

B2, Bank B 

Enligt intervjupersonen är det stor skillnad från förr. Nu sker kommunikation mer genom mail 
och de interna kommunikationssystemen kunden har via sin internetinloggning. Hen vill dock 
framhäva att kunderna fortfarande har möjlighet att ringa direkt till kontoret, och inte hamna i 
någon kundtjänstväxel som hen säger att övriga banker har gått över till. Intervjupersonen 
medger också att telefonkommunikationen har minskat de senaste åren till förmån för 
mailtrafik. Det personliga mötet har också förändrats enligt intervjupersonen, enligt B2 träffar 
hen sällan unga personer idag, utan det är först vid deras riktigt stora affär de har kontakt med 
banken.  

B3, Bank B 

Enligt intervjupersonen skiljer sig relationen mycket med hur det var för tio år sedan. För tio 
år sedan kunde man inte göra lika mycket via internet. Förr var det också fler personliga 
möten förklarar intervjupersonen.  

C1, Bank C 

Intervjupersonen tror att många kunder fortfarande uppskattar att ha en relation med banken 
eller en specifik rådgivare, men tror inte att det upplevs lika väsentligt som förr. 
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Intervjupersonen berättar om när hen arbetade på ett mindre bankkontor där det var väldigt 
viktigt för kunderna att de fick hjälp av samma rådgivare. Intervjupersonen menar att många 
kunder skulle vara kvar som kunder i banken så länge som en specifik rådgivare arbetade 
kvar. Idag upplever C1 att kunden inte ställer sådana krav på ett banken men tror fortfarande 
att det uppskattas mycket kunderna. Detta främst bland de äldre kunderna då intervjupersonen 
konstaterar att de yngre är betydligt mer flexibla i kontaktmöten. 

C2, Bank C 

Intervjupersonen berättar utifrån egen erfarenhet att vissa kunder föredrar att ha en specifik 
rådgivare. Hen berättar att en kund har nyligen bytt just till Bank C för att kundens rådgivare 
gjort detsamma. När kunden dock fick ett samtal från intervjupersonen istället blev han lite 
besviken då kunden önskade prata med den rådgivaren han haft en längre relation med. 
Intervjupersonen tror att detta beror på att man förr på banken hjälpte till med alla små 
ärenden, som nu istället ska skötas av kunden själv. Vidare menar intervjupersonen att 
rådgivaren hade större befogenheter att hantera ärenden själv förr men att det nu är stenhårt 
med lagar och reglar och att man således är rätt bakbunden nu.  

 
”Har ni olika tillvägagångssätt beroende på kundsegment och ålder? ” 

A1, Bank A 

Intervjupersonen A1 har enligt egen utsago testat sig fram och kommit fram till att om man 
frångår sociala medier så är det inte så stor skillnad på de yngre och äldre kunderna gällande 
banktjänster. Intervjupersonen använder samma koncept med sina kunder oavsett ålder. Hen 
har ett exempel kring fickparkering med en bil som den brukar ta upp som går ut på att har du 
prövat mer utvecklad teknologi som funkar så går du aldrig tillbaka igen och drar den 
parallellen till banktjänster. Intervjupersonen tar reda på kundens behov och anser alltid att 
det finns en digital lösning för dem. 

A2, Bank A 

Enligt intervjupersonen så finns det inga generella direktiv från banken utan man får forma 
det själv. A2 menar själv att hen inte har olika tillvägagångssätt gällande hur den pratar med 
digitalisering beroende på kundens ålder. A2 berättar att det inte behöver vara stora skillnader 
beroende på kundens ålder utan tror snarare att det handlar om vilja lära sig och att våga 
prova. A2 berättar exempel om sitt eget barn i 18-års åldern som inte vill ha Swish (en 
betaltjänst via telefonen) då den tycker det är lite läskigt och menar därmed att det inte enbart 
är på grund av ålder folk inte har alla digitala tjänster. A2 tillägger också att hen tror att den 
yngre generationen som kommer är väldigt bortskämda av sina föräldrar. 

A3, Bank A 

Enligt A3 så förutsätts att en yngre kund ha bättre koll på de digitala tjänsterna än en äldre 
kund. Så när A3 pratar med en yngre kund så går hen inte in och pratar om grunderna på de 
digitala tjänsterna utan pratar istället och visar allt de kan ta del av. Medan när A3 pratar med 
de äldre kunderna så går hen mer igenom de grundläggande sakerna som behövs för att kunna 
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utföra sina enkla ärenden på internetbanken. A3 menar att vissa har ett mer ”grundpaket” med 
sig som förståelse, ofta har de yngre det då de vuxit upp med det. Medan bland de äldre är det 
dem som fortfarande arbetar eller gått i pension nyligen som redan genomgått en 
digitalisering på sin arbetsplats och därmed har koll på de digitala tjänsterna. A3 menar att 
man måste känna av kunden och anpassa det till kundens kunskap. 

B1, Bank B 

B1 berättar att hen till exempel skickar mer brev per post till de äldre kunder, medan de yngre 
får mottaga mail i större grad. B1 berättar även att man prickskjuter vissa kundsegment vid 
olika kundträffar, och där kan ålder vara en faktor som avgör om man får en inbjudan till 
träffen eller ej.  

B2, Bank B 

Intervjupersonen säger att det inte finns någon uttalad strategi för olika tillvägagångssätt, men 
att det är självklart att man beter sig annorlunda när det kommer till olika personer. De äldre 
är man kanske mer instruerande mot när de kommer till de digitala tjänsterna, medan de yngre 
kunderna förutsätts ha kunskap om det. 

B3, Bank B 

B3 förklarar att det inte finns något uttalat sätt för hur man går tillväga. Däremot förväntar sig 
de yngre att kommunikationen sker via mail, medan de äldre mer vill träffas på kontoret. 
Intervjupersonen vill dock framhäva att det finns möjligheter till både och på dennes bank. 

C1, Bank C 

Intervjupersonen konstaterar att hen har olika tillvägagångssätt beroende på kundens ålder. Är 
det en yngre kund så behöver hen inte ingående berätta om hur kunden betalar en räkning 
eller var man klickar i applikationen. Medan att om det är en äldre kund så brukar hen oftast 
logga in på internettjänsten tillsammans med kunden och visa hur denne går tillväga. Då går 
hen in på detaljnivå för att visa hur man ska gå tillväga för att kunden ska förstå och känna sig 
säker när den lämnar bankkontoret. 

C2, Bank C 

Intervjupersonen berättar att hen använder sig av olika tillvägagångssätt beroende på kundens 
ålder. Hen påpekar att om en yngre kund skulle komma in på banken så hade intervjupersonen 
inte lagt lika stor vikt på att utbilda inom den digitala tjänsten än om det hade varit en äldre 
kund. När en äldre kund kommer in på banken så brukar intervjupersonen lägga ner mer tid 
på att säkerställa att kunden faktiskt förstår hur den skall sköta ärendena digitalt framöver. 
Detta för att slippa efterarbete vid ett senare skede ifall de skulle ringa upp då de inte förstått 
vart de ska klicka och så vidare i applikationen eller internetbanken. 

 
 

 



	

	 33	

”Hur försöker ni få de äldre kunderna att nyttja bankens digitala tjänster? Anordnar ni 
några utbildningar?” 

 A1, Bank A 

Enligt intervjupersonen försöker de hålla några kundträffar där pensionärer bjuds in för 
utbildning av bankens digitala lösningar men att det inte är något som aktivt pågår hela tiden. 
Intervjupersonens uppfattning är även att pensionärerna inte har någon vilja att lära sig heller. 
Det är ingen som kommer dra in dem då det inte är där banken tjänar pengar. A1 berättar 
också om externa parter som anordnar mässor dit pensionärer bjuds in där banken brukar vara 
representerad för att kunna instruera hur det fungerar. A1 skulle gärna vilja att banken 
engagerar sig mer som ett samhällsansvar men tror inte det kommer att ske då varken finns tid 
eller intresse och inte heller pengar för det. Dock menar A1 att banken skulle tjäna på det i det 
långa loppet på grund av att mindre kunder skulle komma in och därmed skulle banken kunna 
skära ner på personalkostnader. 

A2, Bank A 

Enligt intervjupersonen försöker de prata med kunder om anledningar till att använda de 
digitala tjänsterna. Då kan de väcka kundernas behov menar intervjupersonen vilket kan göra 
att kunderna börjar använda de digitala tjänsterna mer. Enligt intervjupersonen finns det 
information på bankens hemsida om hur man ska gå tillväga och hänvisningar till 
telefonsupporten. A2 menar även att de kunder som inte tittat på hemsidan ej heller sett vilken 
hjälp de kan få. Intervjupersonen berättar att på hens tidigare arbetsplats höll de i utbildningar 
för pensionärer där de visade hur de kunde göra de allra simplaste sakerna själva via 
internetbanken, vilket kunderna uppskattade väldigt mycket. Något sådant vet A2 inte om att 
de finns på den nuvarande banken. Intervjuperosnen berättar att flera kollegor blir kontaktade 
av kunder för att få hjälp med simpla ärenden vilket tar onödig tid då det ej ingår i deras 
arbetsbeskrivning. A2 tycker att det vore lämpligt om banken skulle göra det för att kunna 
lära kunderna att använda rätt kanaler. 

A3, Bank A 

Enligt A3 finns det inga centrala direktiv utan det bestämmer kontoret lokalt om de vill bjuda 
in en kundgrupp. Det finns intresse för det menar A3 då flera av hens kunder frågat om det. 
Nu blir det istället att rådgivarna får ta in kunderna i bokade möten för att visa hur det 
fungerar med digitala tjänster och ser man detta i perspektiv där man ska tjäna pengar så blir 
det fel menar A3. Dock kan det bli att kunden lär sig och inte behöver komma in igen för 
enkla ärenden och då sparar banken pengar enligt A3. På A3 förra arbetsplats hade de kvällar 
där de bjöd in pensionärer och berättade hur de kunde göra och det fanns även datorer som de 
fick testa det på och detta var väldigt uppskattat. A3 säger dock att de finns utbildningar som 
anordnas av företag där människor lär sig handskas med datorer och telefoner men att det inte 
finns något i dagsläget som banken anordnar. 
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B1, Bank B 

Intervjupersonen berättar att man försöker lära kunderna de digitala tjänsterna när de är inne 
på kontoret och att man någon gång per termin försöker anordna små utbildningar som 
kunderna kan anmäla sig till. Dessa utbildningar är till för alla som vill, men att man 
genomgående kan se att det är främst äldre som anmäler sig till dessa. 

B2, Bank B 

B2 förklarar att kurstillfällen ges, men att de inte är åldersbetingade utan alla som vill får 
anmäla sig. Kurserna marknadsförs via hemsidan, men främst i banklokalen.  

B3, Bank B 

Intervjupersonen förklarar att kurstillfällen erbjuds till de som vill, och känner för det. B3 
menar att det är främst dem äldre som går på kurserna, och att kurserna är för att få kunderna 
att lära sig de digitala tjänsterna. Främst försöker man fånga upp kunderna som inte kan, och 
lära dem i lugn och ro på plats men har de ej möjlighet kan de bokas in på kurstillfällen. 

C1, Bank C 

Enligt intervjupersonen så har hens bank inga regelbundna utbildningar men brukar ha några 
kvällar där kunden och banken tillsammans kan prata om just digitala lösningar. Anmälan 
sker via en intresseanmälan, så alla som vill lära sig har möjlighet att göra en anmäla. 
Intervjupersonen berättar även att banken deltagit på diverse mässor som anordnas för 
pensionärer för att försöka sprida information kring användning av digitala lösningar. 

C2, Bank C 

Intervjupersonen berättar att det funnits några utbildningar för mindre sällskap som efterfrågat 
det. Intervjupersonen berättar även banken har marknadsfört sig själva på pensionärsmässor 
runt om i länet där det diskuteras kring digitala tjänster. 
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5	Analys	
I följande kapitel analyseras insamlad empiri mot vår teoretiska referensram. 

 
5.1	Digitalisering	
Alla intervjupersoner i vår studie hade en gemensam syn på digitalisering. Detta är en fördel 
då det är viktigt att vid diskussion ha samma synsätt på fenomenet digitalisering för att 
undvika misstolkningar (digitaliseringskommissionen, 2016). Samtliga banker lyfter fram 
enkelheten och möjligheten för kunder att kunna genomföra sina bankärenden själva hemifrån 
och därmed förenkla sin vardag. Detta är något som vi kan koppla till litteraturen (Meuter 
m.fl 2000; 2003, McKecnie, Ganguli & Roy 2011; Tinnilä, 2013; Guo, Holland & Kreander, 
2014; Takieddine & Sun, 2015) som diskuterar om bankernas SST. Det menar våra 
intervjupersoner är tjänster banken tillhandahåller som gör att kunderna kan sköta enklare 
ärenden själva för att spara tid och förenkla sitt vardagliga liv. Det kan vi även koppla till 
Blomqvist m.fl (1999) teori om kundnärhetens nycklar. Intervjupersonerna menar att dessa 
SST skapar värde för kunderna då de sparar tid. Vidare menar de även att bankens 
tillgänglighet ökar då kunderna har tillgång till internetbanken och mobilapplikationen dygnet 
runt. Den sista nyckeln, interaktivitet, genomför kunderna varje gång de använder en SST. 
Kunderna kan interagera med banken via SST när som helst under dygnet i och med 
tillgängligheten, vilket skapar värde för kunderna (Blomqvist m.fl., 1999; Guo, Holland & 
Kreander, 2014; Takieddine & Sun, 2015).  

Bank A nämner att det finns stora klyftor i samhället gällande digitalisering och nämner att de 
människor som har vuxit upp med digitaliseringen inte ser det som ett problem utan som en 
naturlig del av vardagen, vilket även Bank C instämmer med. Bank C fortsätter med att 
möjligheterna med digitaliseringen är att banken kan nå ut till kunder på flera olika 
plattformar där det passar kunden själv, vilket stämmer in med det litteraturen menar kring 
tillgänglighet och värdeskapande (Blomqvist m.fl., 1999; Guo, Holland & Kreander, 2014; 
Takieddine & Sun, 2015). Enligt vissa kunder kan värde skapas genom att kunden istället blir 
kontaktad när hen är i hemmet och kan prata i lugn och ro. Bank A menar att tekniken idag är 
betydligt enklare mot hur det var för något år sedan (Liébana-Cabanillas m.fl., 2016). Vidare 
tror Bank A att flera av de äldre lever kvar i tron om att det fortfarande är krångligt. De 
nämner även att möjligheterna för att använda tekniken är väldigt stora då det enda som 
behövs är en smartphone, men nämner också att om man ej äger en smartphone blir det ett 
hinder vilket även Mattila, Karjaluoto & Pento (2006) nämner då det blir en dyr uppstart. 
Mycket har hänt i den digitala utvecklingen på tio år och tekniken har blivit simplare menar 
Bank A, vilket stämmer in med Liébana-Cabanillas m.fl., (2016). Bank A menar även att det 
fortfarande är de äldre som har störst problem med tekniken och att de fortfarande är 
skeptiska då dem tror att det är lika svårt som tidigare. Banken tror att de skeptiska kunderna 
ej har viljan att lära sig använda de digitala tjänsterna och således ej gett det ett försök 
(Collier & Kimes, 2013). 

Bank A ser även möjligheter med digitaliseringen då det kan komma att minska 
pappershanteringen för rådgivarna, vilket stämmer in på det som Ndubisi & Wah (2005) 
menar kring effektivisering av företag med hjälp av digitalisering. Nackdelar som Bank A 
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diskuterar kring är att det blir svårare att läsa av kundens kroppsspråk, tonfall och 
ansiktsuttryck när de har en digital interaktion istället för ett fysiskt möte. De menar att det är 
svårare att kunna läsa av kundens beteende och tolka kundens reaktioner. Detta försvårar 
bankrådgivarnas arbete och kan även försämra mötet för kunden, då det kan leda till större 
risk för misstolkningar. Bank B fortsätter med att en nackdel är att möjligheter för kundens 
bästa kan missas när det personliga mötet minskar (McKecnie, Ganguli & Roy, 2011). Det är 
något som även Bank C nämner då de berättar att banken har bättre försäljning vid fysiska 
möten än vid digitala interaktioner, vilket de anser blir kontraproduktivt. De nämner även att 
nackdelar för kunder är att de alltid måste vara uppdaterade för att hänga med i den digitala 
världen då den ständigt utvecklas. Detta är något som även Bank B pratar om och som även 
nämner att alla kunder inte tycker att det är helt säkert att utföra sina tjänster digitalt, vilket är 
något som också Parasuraman (2000) diskuterar angående om man är redo för det digitala. 
Det kan även kopplas mot det Eriksson, Kerem & Nilsson (2005) nämner om att kunden ej 
klarar av att utföra tjänsten själv och således känner sig mindre kompetent inom området. 

Enligt Bank A spelar inställningen från rådgivaren in om hur kunden kommer att uppfatta 
digitalisering. Har rådgivaren en positiv inställning kommer även kunden att uppfatta det 
positivt. Detta är något som går att koppla med som litteraturen diskuterar om att kunder 
måste se nyttan med förändringen för att kunna anpassa sig till den (Eriksson, Kerem & 
Nilsson, 2005; Ndubisi, Wah & Ndubisi, 2007). Bank A berättar också att det inte är 
åldersbaserat gällande vilka det är som riktar missnöje mot bankens digitalisering utan de 
menar att alla kunder vill få hjälp så fort som möjligt. De menar även att de som är äldre har 
svårare att anpassa sig om man jämför med de som är uppvuxna med digitaliseringen vilket 
instämmer med det som Parasuraman (2000) diskuterar kring att de äldre inte är lika tekniskt 
kunniga. Det är även något som Bank B instämmer i vilket även bekräftar det Mattila, 
Karjaluoto & Pento (2006) kommer fram till. Bank B berättar även att de som yttrar kritik 
mot digitalisering påstår att de digitala tjänsterna är svåra och att majoriteten av dessa kunder 
är äldre vilket instämmer med Parasuraman (2000). Bank B berättar även att det är främst 
positiv feedback som de får. När de väl får negativ feedback så är det från kunder som faktiskt 
inte försökt lära sig de digitala verktygen, vilket vanligtvis är de äldre kunderna. Bank B 
menar att de är bättre att utbilda sina kunder på de digitala lösningarna och att få kunderna att 
se nyttan i det vilket i så fall stämmer in med det Eriksson, Kerem & Nilsson (2005) menar. 
Bank C berättar även att de lägger mer tid i ett möte med de äldre kunderna för att instruera 
hur de digitala tjänsterna fungerar. 

Gemensamt för alla intervjupersoner är att de tror att bankerna kommer att digitaliseras ännu 
mer i framtiden. Detta kommer i sin tur att leda till färre medarbetare på respektive bank. 
Färre anställda på banken har föranletts av att de digitala tjänsterna har utvecklats och 
kunderna kommer framöver att sköta ännu fler ärenden digitalt än vad de gör idag (Tinnilä, 
2012). I och med mindre personal, minskar bankerna sina personalkostnader vilket leder till 
att de kan bli mer effektiva (Ndubisi & Wah, 2005; Campbell & Frei, 2010; Takieddine & 
Sun, 2015). Alla intervjupersoner pratar om att bankmötet kommer att flyttas från kontoren 
till att bli en digital interaktion via till exempel en videolänk i framtiden. Bank A erbjuder 
detta redan idag. Detta visar att de har anpassat sig till de nya digitala mötesplatserna som 
uppkommit på grund av digitaliseringen, vilket är viktigt för bankerna för att de ska kunna 
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interagera med sina kunder på ett gott sätt under digitaliseringens förutsättningar (Blomqvist 
m.fl. 1999, 17; Takieddine & Sun, 2015). 

Bank A tror även att kunderna kommer att genomföra fler saker själva hemifrån via SST som 
Meuter m.fl (2000; 2003) konstaterar. Men de tror dock att kunder kommer vilja få 
återkopplingar i framtiden av en människa vid stora ekonomiska beslut vilket även Bank B 
instämmer i. De tror att det personliga mötet fortsatt kommer att vara viktigt vid större 
ekonomiska affärer. Bank C tror förutom att det kommer att vara färre anställda som 
rådgivare inom bankbranschen även att de mindre kontoren kommer att läggas ner. Vidare 
tror de att öppettiderna kommer att minska då kundernas digitala tjänster utvecklas än mer 
och att banken är ständigt tillgänglig via de digitala kanalerna istället för via det fysiska 
kontoret (Tinnilä, 2012). Detta kommer att genomföras då den digitala utvecklingen kommer 
att fortsätta och bankerna måste därmed anpassa sig för att inte tappa marknadsandelar, vilket 
stämmer in med Sandén (2006) och Kotarba (2016). 

	
5.2	Kundnöjdhet	
Alla banker har olika uppfattningar om varifrån missnöje yttras. Intervjupersoner från Bank A 
har olika uppfattningar om fallet. Den ena intervjupersonen menar att det är de kunderna som 
bor utanför stadskärnan som vill att det ska vara “som det alltid varit”. Det intervjupersonen 
menar är att det är där samhället är som minst utvecklat det gnälls mest och det är något som 
även ena intervjupersonen från Bank C instämmer i. De andra intervjupersonerna från Bank A 
påstår att de är åldern som är avgörande vid yttrande av missnöje och det nämner även fem av 
de åtta intervjupersonerna i studien vilket kan kopplas till det som Mattila, Karjaluoto & 
Pento (2006) menar kring att de äldre är missnöjda kring att face to face interaktionen 
minskar. Bank C pratar även om att de, i form av av en mindre bank, tidigare lagt mer 
resurser på att hjälpa kunderna med enklare ärenden. I samband med att Bank C utvecklas så 
har nedlagda resurser på denna tjänst minskat och kunderna förväntas genomföra de enklare 
ärenden själva i större utsträckning, vilket har lett till minskad kundnöjdhet. De har kunder 
som gärna vill kunna ringa in och få hjälp med sina ärenden, som istället hänvisas till bankens 
SST. Detta är något vi kan koppla med det Gummesson (1998) diskuterar kring vilka kanaler 
som kunder använder. 

Samtliga banker mäter kundnöjdhet då de anser att det är av stor vikt att ha nöjda kunder, 
precis som litteraturen menar (Grönroos, Holmqvist & Gylldorff, 2008; Hallowell, 1996; 
Churchill & Surpreant 1982; Hsu m.fl., 2016). Bankerna mäter kundnöjdhet för att undersöka 
hur deras arbete uppfattas av sina kunder för att kunna veta hur de skall utveckla sitt arbete. 
Alla intervjupersoner har dock olika uppfattningar om hur detta mäts på de respektive 
bankerna, vilket kan tolkas som att rådgivarna i sig inte har en samlad bild om hur 
kundnöjdhet egentligen mäts. Något som även är genomgående bland intervjupersonerna är 
att de inte får mycket återkoppling. Bank A får enbart när deras resultat sticker ut i positivt 
som negativt. Bank B får ingen individuell återkoppling och inte heller Bank C utan de får 
enbart återkoppling för hela kontoret. 
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5.3	Relationer	
Samtliga banker anser att relationen mellan bank och kund har förändrats på grund av 
samhällets digitala utveckling. Detta likställs med det litteraturen menar om att bankerna 
övergått till minskad face to face interaktion då de digitala tjänsterna har utvecklats (Meuter 
m.fl. 2000; 2003, Gummesson, 1998, 83 och Al-Hawari & Ward, 2006; Liébana-Cabanillas 
m.fl., 2016). Många av intervjupersonerna tror dock att det fortfarande är av vikt att ha en 
personlig relation med banken som inkluderar face to face möten. Bank A nämner även att 
digitaliseringen har lett till att kundernas krav på banken har förändrats och kunderna överlag 
är mer otåliga nu och förväntar sig respons betydligt snabbare mot förr, vilket är något som 
Bank B även instämmer i. Bank A tror dock att det inte kommer att kunna vara som förr med 
lika mycket personliga möten på grund av digitaliseringen utan de menar att kunderna snarare 
vill ha hjälp fort istället för av en viss person. Bank B tror dock precis tvärtom då de anser att 
det personliga mötet är det absolut viktigaste och något som fortfarande erbjuds av banken. 
Dock menar de att det inte genomförs lika frekvent som för tio år sedan. Bank C hamnar mitt 
emellan dessa då de tror att en personlig relation med rådgivare fortfarande uppskattas av 
många kunder men att det inte är lika vitalt idag mot hur det var förr då bankkunder idag 
sköter mer saker själva hemifrån. 

Gemensamt för samtliga banker är att de inte har några centralt bestämda strategier för olika 
tillvägagångssätt mot äldre och yngre kunder. Bankernas rådgivare får istället agera utifrån 
eget bevåg men inom bankens regler. Sex av åtta intervjupersoner uttrycker att de har olika 
tillvägagångssätt beroende på kundens ålder. När de är i kontakt med äldre kunder är 
rådgivarna mer instruerande gällande bankens olika digitala tjänster medan när de är i kontakt 
med yngre bankkunder så berättar man mer att det finns olika digitala tjänster och förutsätter 
att de yngre har koll på vad det är och hur det används. Detta är något som överensstämmer 
med litteraturen, som menar att äldre har svårare att anpassa sig till den nya tekniken och kan 
ha svårare att nyttja den då de inte är lika tekniskt kunniga (Mattila, Karjaluoto & Pento, 
2006; Parasuraman, 2000). De andra två intervjupersonerna från Bank A menar att de har 
samma tillvägagångssätt oavsett kundens ålder och de menar att det inte är någon skillnad 
gällande kunskap utan att det handlar om kundens inställning (Collier & Kimes, 2013; Levy, 
2014). De pratar med kunden och förstår kundens behov för att sedan berätta om olika digitala 
lösningar som ger en enklare vardag för kunden. Detta är i samhörighet med det som 
Eriksson, Kerem & Nilsson (2005) menar angående att få kunden att se nyttan för att sedan 
kunna acceptera förändringen. 

Alla bankerna försöker få de äldre att nyttja bankens digitala tjänster på ett eller annat sätt. 
Bank B anordnar regelbundna kurstillfällen där de anmälda guidas genom de olika digitala 
tjänsterna. Kurserna är till för alla som vill, men Bank B kan se ett samband i att det är de 
äldre bankkunderna som är med på kurserna. Detta kan vi koppla till forskningen av Mattila, 
Karjaluoto & Pento (2006) samt Rafaeli, Ziklik & Doucet (2008) som menar att kunder, 
främst äldre, saknar utbildning och instruktioner för att lära sig. Bank A betonar också att det 
är viktigt att få alla kunder att använda de digitala tjänsterna, men att det inte finns någon 
utarbetad strategi för det.  
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Det kan ifrågasätta om de på Bank A prioriterar att öka kundnöjdheten hos sina äldre kunder. 
De berättar att de försöker bjuda in sina äldre kunder till träffar vid enstaka tillfällen för att gå 
igenom olika digitala tjänster. Dock råder det delade meningar kring hur ofta eller om det ens 
försiggår av intervjupersonerna från Bank A. De menar även att pensionärerna ofta inte har 
någon vilja att lära sig, vilket anses som ett problem. De skulle gärna vilja anordna träffar 
men tror att det saknas intresse och tid från kunderna samt att det inte genererar intäkter till 
banken, vilket gör att man lägger tid och resurser på annat. De menar att de inte kommer att 
försöka tjata in kunderna till banken utan om kunderna vill lära sig så hör dem av sig. Dock 
skulle det vara något som kunderna förmodligen uppskattar då de skulle kunna lära sig att 
hantera de digitala verktygen och detta leder med största sannolikhet till att banken ökar 
kundnöjdheten hos sina äldre kunder, vilket kan gynna banken i ett längre perspektiv. För om 
de ej genomför detta kan det istället leda till att dessa kunder blir missnöjda vilket Storbacka 
& Lehtinen (2000) menar att de i så fall lämnar banken för konkurrenter och sprider negativ 
word of mouth vilket skulle kunna skada banken i större utsträckning. Tolkningen blir att de 
äldre bankkunderna inte är prioriterade av banken utan att de prioriterar att lägga de anställdas 
tid på andra kundmöten som kan generera mer intäkter, nutida och framtida, till banken. Bank 
A ser dock även problematiken kring att rådgivare i dagsläget blir tvungna att boka in möten 
för att visa hur man kan nyttja de digitala tjänsterna. De menar att banken skulle spara pengar 
om de istället anordnade träffar för att visa kunderna hur de digitala verktygen fungerar. Detta 
då effekten blir att ett mindre antal kunder kommer att komma in på kontoret och banken 
skulle kunna bli mer effektiv (Ndubisi & Wah, 2005; Tinnilä, 2012; Takieddine & Sun, 2015; 
Campbell & Frei, 2010). Vidare kan detta göra att banken minskar sina personalkostnader och 
i det avseendet sparar pengar på sikt. Rådgivarna skulle även kunna fokusera på att boka 
andra möten med kunder som istället skulle kunna generera mer intäkter till banken istället för 
att instruera om hur deras digitala tjänster fungerar. Trots att banken har denna insikt 
genomförs inga utbildningar vilket enbart tyder på att äldre kunder inte är en prioriterad 
kundgrupp av banken. Detta kan anses konstigt då det är en av Sveriges största ålderskullar 
och borde därmed vara även en stor del av bankernas kunder.  

Bank C har inga regelbundna utbildningar men de kan ordna och har ordnat utbildningar om 
de digitala tjänsterna på efterfrågan av kunderna. Kunderna lämnar en intresseanmälan på 
kontoret vilket kopplas mot det Mattila, Karjaluoto & Pento (2006) menar att det saknas 
utbildning för äldre kunder för att kunna utföra sina banktjänster själv. Det stämmer även 
överens med Rafaeli, Ziklik & Doucet (2008) som också benämner hur viktigt det är att 
utbilda sina kunder. Vidare har banken, likt Bank A, marknadsfört sig själva på mässor för 
pensionärer runt om i länet och således spridit information om användningen av de digitala 
tjänsterna. De nämner även att de är instruerande i sina möten med äldre kunder och går 
igenom grundligt i hur kunderna ska gå tillväga för att kunna nyttja deras digitala tjänster. 
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6	Slutsats	
Vi kan dra slutsatsen att banker arbetar olika för att öka kundnöjdheten hos de äldre kunderna 
i en digital värld. Bankerna arbetar på olika sätt gällande att utbilda sina kunder om de 
digitala tjänsterna för att öka sin kundnöjdhet. Ena banken försöker utbilda sina kunder via 
regelbundna kurstillfällen för intresserade medan de andra bankerna försöker att vara mer 
instruerande om de digitala tjänsterna i sina rådgivningsmöten. Trots att rådgivarna anpassar 
sina tillvägagångssätt vid kundmöten så räcker det inte till för att få alla äldre kunder nöjda. 
Detta då det fortfarande saknas engagemang från kundens sida, men även bankens för att 
uppnå hög kundnöjdhet. 

Vi kan dra slutsatsen att relationer är en betydande del för att öka kundnöjdheten hos äldre 
kunder. Dock kan vi inte dra en entydig slutsats om detta då relationer är viktigt men banker 
arbetar på olika sätt med det personliga mötet. För en av bankerna är det en mer digitaliserad 
framtid som väntar medan de andra inte satsar lika mycket på det. Det gör att vi kan dra en 
slutsats om att bankerna ser olika möjligheter för framtiden i och med digitaliseringen. Detta 
visar på att banker står i ett vägskäl idag kring hur man ska använda sig av digitaliseringen 
och att det ej går att generalisera ett visst arbetssätt. 

Vi kan dra slutsatsen att digitaliseringen kommer att fortsätta utvecklas, vilket innebär att fler 
måste anpassa sig för att hänga med i utvecklingen. Detta kan bli ett problem för äldre kunder 
då de har svårare att anpassa sig. Samtliga banker i studien tror på fortsatt digital utveckling 
som kommer att förändra bankväsendet. Det går således att dra slutsatsen att bankerna står i 
ett vägskäl idag på grund av digitaliseringen och måste förändra sitt arbetssätt. Det blir en 
fråga om hur de ska använda sin egen personal samt hur de ska gå tillväga vid möten med sina 
kunder. 
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7	Diskussion	
De digitala lösningarna som utvecklats inom banksektorn avser att effektivisera vardagen för 
både bank och kund. De avser att bland annat öka tillgängligheten hos banken samt utveckla 
interaktionsmöjligheter i syfte av att skapa värde för kunden. Problemet som uppstår i och 
med detta är att det finns en viss kundgrupp som ej är villig eller ej har förmågan att anpassa 
sig till de digitala lösningarna vilket leder till att dessa kunder upplever minskad nöjdhet. 
Banker har olika tillvägagångssätt om hur de förhindrar detta då det finns ett vägskäl gällande 
vad banken vill prioritera att lägga sina resurser på. Majoriteten av de banker vi har undersökt 
har inga regelbundna utbildningstillfällen. Det blir således en avvägning för rådgivarna om de 
har möjlighet att prioritera utbildning av de digitala tjänsterna då de har fler agendor att ta upp 
med kunden som exempelvis sparande och lån. Det går att diskutera om banken ser problemet 
men inte gör tillräckligt för att hjälpa sina äldre kunder och således öka kundnöjdheten hos 
dem.  

Tankesätten skiljer sig mellan bankerna angående vad som skapar värde för kunden. Det kan 
vara bankens tillgänglighet, det vill säga att kunden snabbt kan få hjälp i de ärenden som 
önskas, men det kan även vara det personliga mötet mellan bank och kund som skapar värde. 

Det går inte att med säkerhet förutspå hur bankväsendet kommer att ha förändrats om tio år, 
men med största sannolikhet kommer digitaliseringen fortsatt påverka utvecklingen. Om 
utvecklingen fortsätter på samma sätt som den gjort de senaste årtionden kan det leda till att 
det inte kommer finnas några servicekontor kvar, mindre rådgivare för fysiska möten och 
ännu fler digitala interaktioner. Kunden kommer att förväntas sköta allt fler ärenden på egen 
hand. 

Genom denna studie har vi visat på att detta problemområde existerar och att bankerna är väl 
medvetna om det. Det råder dock delade meningar hur man skall arbeta med problemet som 
uppstår i konflikten mellan digitalisering, kundnöjdhet och ålder.  

 

7.1	Förslag	på	vidare	forskning	
Med denna studie har vi bidragit med ny kunskap utifrån de anställdas perspektiv om 
bankernas arbetssätt i konflikten mellan kundnöjdhet, digitalisering och ålder.  
Förslag på vidare forskning är att genomföra studien ur ett kundperspektiv för att se hur de 
uppfattar problemet och hur de uppfattar att bankerna arbetar med det. Vidare vore det 
intressant se ur ett ledarperspektiv för att se hur den hierarkiska toppen i bankerna uppfattar 
problemet då det inte fanns några centrala direktiv på arbetssätt enligt våra intervjupersoner. 
Det vore även intressant att replikera denna studie när digitaliseringen har utvecklats 
ytterligare. Ett annat förslag på vidare forskning inom digitalisering vore att undersöka de 
anställdas känslor kring att utbilda kunderna i de digitala tjänsterna då det kan leda till att de 
digitaliserar bort sig själva från sitt arbete. 
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Figurer	
 
Figur 1 – ”Interaktiv tjänsteproduktion och tjänstemarknadsföring med kunden i centrum” 
(Gummesson, 1998, 80) 
 
Figur 2 – “Kundnärhetens nycklar” (Blomqvist m.fl. 1999, 15) 
	

Figur 3 – Egenkonstruerad analysmodell  


