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Abstract 
 
The purpose of this study is to analyze the current situation of what makes the older bank 
customers loyal to their bank. The bank costumers that have been analyzed in this study have 
been called age group 57+. The so-called age group 57+ contains of customers in the age span 
of 57 years old or older. This is to examine how the growing digitalization affects the age 
group 57+ and their loyalty towards Handelsbanken. Handelsbanken was picked for this study 
because it is one of the four big banks in Sweden. They also have the most satisfied customers 
among the four biggest banks in Sweden, according to Svenskt kvalitetsindex (2016). 
Handelsbanken have also been picked because of their decentralized organization, which 
allows each Handelsbanken office to make their own decisions on how to handle their 
customers. The study is based on interviews with employees at Handelsbanken and forms 
answered by age group 57+ customers at Handelsbanken. The study examines trust, 
confidence, word-of-mouth, customer satisfaction and how these factors affect loyalty in a 
growing digitalization environment. The data is analyzed based on the theoretic framework. 
The results in this study indicate that Handelsbankens customers, in the age group 57+, have 
high trust, high confidence, speak well about the bank and are satisfied with Handelsbanken 
but because of the lack of knowledge and low desire to learn, about the digital services that 
Handelsbanken offers, have negative effects on the customer loyalty in the age group 57+.  
 
Keywords: Trust, confidence, word-of-mouth, customer satisfaction, loyalty and 
digitalization. 
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1 Inledning 
 1.1 Bakgrund 
 
En stor del av invånarna i Sverige har på något sätt haft eller har en relation till en bank. 
Relationen mellan banken och kunderna har idag blivit extremt viktig då många stora och 
viktiga ekonomiska beslut i kundernas liv fattas genom bankerna, exempelvis rådgivning 
kring bolån och sparande. Banker är uppdelade i olika kategorier som universalbanker, även 
kallade storbanker, nischbanker, utländska banker och sparbanker (Svensk Bankmarknad, 
2017). Storbankerna som finns i Sverige är Svenska Handelsbanken (SHB), Skandinaviska 
Enskilda Banken (SEB), Nordea samt Swedbank. Utöver dessa storbanker, som hanterar både 
företagskunder och privatkunder, finns ett större antal sparbanker och nischbanker. Exempel 
på sådana banker är bland annat Länsförsäkringar Bank och Skandiabanken som likt 
storbankerna erbjuder tjänster via kontor och självbetjäningstjänster via internet men riktar sig 
främst mot privatkunder (Svensk Bankmarknad, 2017). På senare år har nya banker 
tillkommit, banker som från grunden är värdepappersbolag och inriktar sig främst på 
värdepappershandel via självbetjäningstjänster såsom Avanza och Nordnet (Svensk 
Bankmarknad, 2017) 
 
Handelsbanken har sedan länge varit den bank av storbankerna som har varit stolta över att ha 
en decentraliserad organisation. Med den decentraliserade organisationen vill Handelsbanken 
skapa en nära relation till sina kunder genom det personliga mötet på bankkontoren. 
Handelsbanken håller sig konkurrenskraftiga genom att erbjuda liknande 
självbetjäningstjänster som sina konkurrenter men även genom att hävda att de är en 
decentraliserad organisation. Handelsbankens kontor har mandat att fatta egna och snabba 
beslut gällande kunders affärer då de anställda har mandat att fatta beslut på plats direkt i 
mötet med kunden (Handelsbanken, 2017). 
 
”Handelsbankskoncernens affärsverksamhet är starkt decentraliserad. De viktigaste 
styrmedlen är en i hela koncernen väl förankrad företagskultur och ett effektivt ekonomiskt 
styrsystem. Grundidén är att organisation och arbetssätt ska utgå från kontorens ansvar för 
enskilda kunder, inte från centrala enheters ansvar för produktområden eller 
marknadssegment. Handelsbankens organisation ska främja samspelet mellan starka kontor, 
kvalificerade specialister och effektiva stödfunktioner.” (Handelsbanken, 2017) 
 
Då medarbetare på Handelsbankskontor har rätt till att fatta egna beslut, utan att skicka 
beslutsfattandet vidare till en chef eller individ med högre befattning, så innebär det att en 
personlig relation mellan kontoret och kunden spelar en viktig roll. Kunder som har fler 
affärer hos banken har möjlighet att få t.ex. rabatterade lån, ökad kundbonus och lägre 
kortavgifter hos Handelsbanken, vilket ska göra banken mer konkurrenskraftig i jämförelse 
med andra banker (Handelsbanken A, personlig intervju, 27 april, 2017). När allt fler av 
Handelsbankens konkurrenter erbjuder självbetjäningstjänster har även Handelsbanken följt 
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trenden för att behålla sin konkurrenskraft på marknaden. Med de ökade framstegen inom den 
teknologiska utvecklingen, som gör det möjligt för kunder att hantera sina bankärenden direkt 
i mobilen, surfplattan eller datorn, har det personliga kundmötet hamnat i andra hand.  
 
”Vi har aldrig stått så nära bankerna funktionsmässigt som i dag. Men samtidigt har vi aldrig 

stått så långt från banken relationsmässigt. Det gapet driver på förtroendekrisen” 
Johan Parmler, svenskt kvalitetsindex 

(Svenska dagbladet, 2016) 
 

Ökat fokus på digitalisering har resulterat i nedläggning av kontor runt om i Sverige och med 
en nedgång i kundnöjdhet som en följd (Sveriges Radio, 2015). Bankerna står i dagsläget 
inför ett generationsskifte där ungdomar, som har vuxit upp med de teknologiska framstegen, 
förväntar sig att enkelt kunna genomföra bankärenden och att banken är tillgänglig dygnet 
runt via självbetjäningstjänster. Men för de som inte har följt utvecklingen inom teknologin är 
det personliga kundmötet fortfarande ett viktigt moment i sin kontakt med banken. 
 
Som tidigare nämnts har Handelsbanken, via god relation till kunder, möjligheter att anpassa 
räntor och villkor för sina kunder. För att skapa en god relation mellan kontoret och kunden så 
krävs det att kontoret är lättillgängligt för kunden. I takt med att digitaliseringen ökat inom 
banksektorn har kontor lagts ner och kunder hänvisas till självbetjäningstjänster samt att deras 
affärer flyttats till ett annat, närliggande, kontor (Svenska bankföreningen, 2015). 
Problematiken som uppstår till följd utav detta är att kunder kan få en ny bankkontakt och 
således tappa sin befintliga relation som de byggt upp eller behöva ta sig en längre sträcka för 
att utföra sina bankärenden. Handelsbanken jobbar, som alla andra banker, utifrån lönsamhet 
och då en del kontor inte längre är lönsamma så stängs de och kunderna hänvisas då till andra 
kontor (Handelsbanken A, personlig intervju, 27 april, 2017). Med den decentraliserade 
organisationen som Handelsbanken har så jobbar varje kontor på olika sätt. Detta innebär då 
att en kund kan flyttas till ett nytt kontor och att rutinerna ser annorlunda ut än vad de gjorde 
på det tidigare kontoret. 
 
Enligt Sveriges Radio (2015) har tre av storbankerna, Nordea, Swedbank och SEB, lagt ned 
cirka 250 kontor det senaste decenniet. Swedbank har lagt ned 188 kontor under 10-
årsperioden och meddelade att det är på grund av att den ökade digitaliseringen (Sveriges 
Radio, 2015). Handelsbanken har däremot öppnat åtta kontor under samma period. Enligt 
Handelsbankens årsredovisning (2016) ser man däremot en markant skillnad i antalet kontor 
från 2015 och 2016 Handelsbanken (2017). Handelsbanken hade 463 kontor år 2015, vilket är 
det högsta antalet kontor sedan 2001. År 2016 redovisade Handelsbanken dock att antalet 
kontor var 435 stycken.  Minskningen med 28 kontor till 435 är det lägsta antalet kontor som 
Handelsbanken har haft på 2000-talet. Enligt Svenskt kvalitetsindex (2016) har 
Handelsbanken sjunkit i kundnöjdhet i samband med att bank och finansbranschen i helhet 
även har sjunkit (Svenskt kvalitetsindex, 2016). 
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1.2 Problematisering 
 
Nedläggning av bankkontor blir allt vanligare i Sverige och självbetjäningstjänster används i 
allt större utsträckning. Bankerna vill bli mer konkurrenskraftiga och således tillgodose 
kundernas behov dygnet runt (Svenska bankföreningen, 2015). Genom att erbjuda 
självbetjäningstjänster till sina kunder håller sig bankerna konkurrenskraftiga i kampen om att 
förvalta befolkningens tillgångar. Dock finns det brister med dessa lösningar då den sociala 
relationen till banken blir allt mindre. Medarbetarna på kontoren ser sina kunder vid allt färre 
tillfällen då kunderna kan hantera många bankaffärer via självbetjäningstjänster 
(Handelsbanken A, personlig intervju, 27 april, 2017). 
  
Kotler & Armstrong (2012) menar att kundtillfredsställelse är en persons känsla efter att ha 
jämfört det upplevda resultatet eller prestationen i förhållande till kundens tidigare 
förväntningar på produkten. Är resultatet det som kunden har förväntat sig så blir kunden i 
större utsträckning nöjd med produkten. Ett resultat som är lägre än det förväntade genererar 
missnöje hos kunden. Resultatet kan även enligt Kotler & Armstrong (2012) överträffa 
kundens förväntningar vilket medför att kunden blir mycket nöjd med produkten eller 
tjänsten. Enligt Chu, Lee & Chao (2012) bygger företags överlevnad och framgång på starka 
kundrelationer. För att säkerställa kundnöjdhet, tillit och lojalitet måste företag fokusera på 
kvalitet i sina tjänster. Krav på hög kvalitet blir då viktigt vid självbetjäningstjänster. Dock 
menar Klaus & Maklan (2013) att ett skifte från kvalitet, till att istället försöka förbättra den 
totala upplevelsen för kunden, är vad som företagen bör fokusera på.  Vidare konstaterar 
Klaus & Maklan (2013) att oavsett synsätt kommer nöjda kunder med större sannolikhet 
rekommendera företaget eller tjänsten som erbjuds och även chansen till upprepade köp ökar. 
En knapp minskning i kundnöjdhet har en negativ påverkan sett till lojalitet. Då lojalitet 
minskar försvinner således även framtida potentiella affärer vilket är förödande för företag 
(Kotler & Armstrong, 2012). 
 
Sörqvist (2000) beskriver likt Kotler & Armstrongs (2012) forskning att det finns ett samband 
mellan kundnöjdhet och lojalitet. Sörqvist (2000) hävdar att en liten ökning i kundnöjdhet 
leder till en ökning i lojalitet, och vice versa, då kundnöjdhet sjunker. Vilket leder till att det 
blir viktigt för banker att säkerställa nöjda kunder för att inte riskera en minskning i lojalitet 
bland kunder. Enligt Svenskt kvalitetsindex (2016) har kundnöjdheten inom bankbranschen 
sjunkit för tredje året i rad och har dessutom aldrig varit så lågt som det är nu sedan 
finanskrisen år 1995. Vidare har Svenskt kvalitetsindex (2016) sammanställt information som 
påvisar att de kunder som känner ett lågt förtroende till sin bank ökat från 14 % till 25 %. Det 
framkommer även att 12 % av de privatkunder som uppfattat problem och haft anledning att 
lämna klagomål mot sin bank inte gör detta. Detta skapar således ett problem där viktig 
information för bankerna försvinner. Kunder som framför kritik på en tjänst eller produkt ger 
information om vilka åtgärder som behöver göras. Om den informationen inte når fram till 
bankerna så har bankerna ingen vetskap om de problem som kunderna stöter på och det blir 
svårt för banken att förbättra sina tjänster och produkter (Handelsbanken A, personlig 
intervju, 27 april, 2017). 
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Internetbanken, är ett exempel på en självbetjäningstjänst, som ger kunden möjlighet att sköta 
sina bankärenden när som helst under dygnet och från vilken plats som helst så länge kunden 
har internetuppkoppling. Några av fördelarna för kunderna är att internettjänsterna är 
effektiva och bekväma att använda (Martins, Oliveira & Popovič, 2014). De tjänster som 
erbjuds är även gynnsamma för banken ur ett lönsamhetsperspektiv då internettjänsterna 
minskar kostnaderna som är hänförliga till servicetjänster (Xue, Hitt & Chen, 2011). 
Kostnader för bemannade servicetjänster kan minskas och istället görs investeringar i IT-
system som möjliggör ökad effektivitet (Xue, Hitt & Chen, 2011). Trots de olika fördelarna 
med internetbaserade servicetjänster så är bankkontoren fortfarande en nödvändighet, då ett 
inte alla kunder enbart använder självbetjäningstjänster (Xue, Hitt & Chen, 2011). Alla 
bankärenden kan inte skötas via självbetjäningstjänster utan kräver att kunden besöker 
kontoret. Dessutom lyckas de banker som har en större kontorsnärvaro bättre med att knyta 
nya kundkontakter, vilket genererar ökade affärsvolymer än de banker som istället fokuserar 
på nedläggning av kontor (Xue, Hitt & Chen, 2011).  
 
Tjänsteutformningen som ett företag tillhandahåller kunderna kan ha en betydande påverkan 
på bland annat kostnader, intäkter, kundnöjdheten och kundlojaliteten (Ostrom et al. 2010). 
Trots vikten av att genomföra satsningar på tjänsteutformningen, så är processerna, verktygen 
och metoderna oftast inte fullt utvecklade i många företag (Ostrom et al. 2010). För 
Handelsbanken handlar det således om att genom tjänsteutformningen skapa förutsättningar 
för att bygga relationer och i längden öka möjligheten till lojala kunder. Flertalet studier har 
kommit fram till att miljön där tjänsteutbytet sker har en stor betydelse på den upplevda 
kundnöjdheten och tjänstekvaliteten (Miles, Miles & Cannon, 2012). Den upplevda miljön 
kan utgöras av flera olika faktorer såsom personalens klädsel och lokalen där kund och den 
anställde möts. Dessa faktorer påverkar kundens uppfattning om produkten som levererats 
(Miles, Miles & Cannon, 2012). Det lokala bankkontoret utgör således inte bara en plats där 
kundens problem hanteras, utan även en möjlighet för banken att förbättra kundens 
helhetsintryck av tjänsten och företaget i sin helhet (Miles, Miles & Cannon, 2012). 
 
Användning av internet har sedan 1990-talet ökat (Internetstiftelsen i Sverige, 2016). Enligt 
Internetstiftelsen i Sverige (2016) har nästintill hela befolkningen i Sverige tillgång till 
internet men att pensionärer är den grupp som inte använder internet lika frekvent som de 
yngre. Generationerna 20-, 30- och delar av 40-talister visar ett ointresse när det gäller att 
ansluta sig till internet. Dessa generationer, som ingår i åldersgruppen 57+, har varit med om 
internets genombrott men inte visat intresse att använda det i samma uträckning som de yngre 
generationerna (Internetstiftelsen i Sverige, 2016).  
 
2010 låg Handelsbanken i topp bland bankerna med ett kundnöjdhetsindex på 78,3 % vilket 
gav dem en andra plats i kundnöjdhetsindex strax efter Länsförsäkringar Bank enligt Svensk 
kvalitetsindex (2016). Vidare visar även Svenskt Kvalitetsindex (2016) att Handelsbankens 
kundnöjdhetsindex var nere på 67,6 % vilket tyder på att förändringar inom banken har gjort 
kunderna missnöjda. Enligt Martensen (2007) är den äldre generationen av kunder oftast 
lojalare än yngre kunder. Gurău (2012) hävdar att anledningen till att den äldre generationen 
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är en lojalare kundgrupp är att de värdesätter personlig kontakt med bankerna högt. Det finns 
således en hög lojalitet, men i digitaliseringens framgång minskas antalet kontor, kunder 
flyttas till andra kontor och tidigare relationer som byggts upp försvinner. Detta påverkar då 
rimligtvis den äldre generationens lojalitet mer än andra generationer då personlig kontakt är 
vad som gör dem till en mer lojal kundgrupp.  
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med studien är att genom en nulägesanalys öka förståelsen för kundlojalitet sett hos 
åldersgruppen 57+ i relation till den ökade digitaliseringen. Studien ämnar undersöka hur 
åldersgruppen 57+ lojalitet påverkas av digitalisering, word-of-mouth, förtroende, tillit samt 
upplevd tjänstekvalitet.  
 
1.4 Forskningsfråga 
 
Hur har den ökade digitaliseringen samt faktorerna word-of-mouth, förtroende, tillit och 
upplevd tjänstekvalitet påverkat lojalitet hos Handelsbankens kunder sett till åldersgruppen 
57+? Är självbetjäningstjänster, som Handelsbanken erbjuder, för komplexa för 
åldersgruppen 57+ och hur påverkar det i så fall lojaliteten? 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Studien berör endast individer som är minst 57 år gamla, denna grupp av människor kommer i 
arbetet kallas åldersgruppen 57+. Avgränsningen till åldersgruppen 57+ grundar sig i att dessa 
individer, år 1990, var minst 30 år och således var inte internet en naturlig del av vardagen. 
Kommersialiseringen av internet skedde under början av 1990-talet och därför har 
avgränsning valts utifrån att respondenter för studien skall räknas som vuxna vid det tillfället. 
Definitionen av en vuxen individ är i denna studie 30 år, eller äldre, år 1990. Vi har även valt 
att avgränsa oss till just denna grupp av människor då studien ämnar undersöka den grupp 
som är mest utsatt när det kommer till digitalisering. 
 
Ytterligare en avgränsning som gjorts är att inte undersöka företagskunder då intresset för 
studien är att undersöka hur åldersgruppen 57+ berörs av bankernas hantering av 
privatkunder. Därför kommer information angående företagskunder exkluderas ur 
undersökningen oavsett ålder. 
 
Avgränsning till valet av bank har även gjorts då Handelsbanken är en decentraliserad bank 
bland storbankerna. Då Handelsbanken är en decentraliserad bank innebär det att de 
värdesätter kundmöten, ha stort antal kontor och att en stor del av besluten fattas av 
medarbetarna på det enskilda kontoret. Detta innebär att beslutsfattare på det enskilda 
kontoret kan ta del av resultat från studien och använda informationen för att tillgodose 
åldersgruppen 57+ behov på ett bättre sätt.  
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Det finns ett flertal mätbara faktorer som kan tänkas påvisa lojalitet. Denna studie kommer att 
avgränsas till att undersöka tillit, förtroende, digitalisering, word of mouth samt upplevd 
tjänstekvalitet för att mäta lojaliteten inom Handelsbanken. Vilket har lett till en avgränsning 
till just dessa faktorer då tidigare forskning gärna berör dem för att undersöka lojalitet 
(Jumaev et al. 2012; Malhotra et al. 2010). Det finns även vidare faktorer som ofta 
återkommer, exempelvis service kvalitet och varumärkeslojalitet dock har avgränsning gjorts 
i denna studie till de faktorer vi anser mest relevanta.   
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2 Teori 
2.1 Digitalisering 
 
Det är allmänt känt att digitala tjänster är en stor del av dagens samhälle. Dessa framsteg 
under 1990-talet, inom digitala tjänster, innebär således att de personliga mötena blir färre och 
färre Ho & Ko (2008). Det nya sättet att få information, via självbetjäningstjänster, och utföra 
ärenden möjliggjorde ett nytt sätt att möta konsumenter och leverantörer (Ho & Ko, 2008). Då 
dessa självbetjäningstjänster slagit rot följde frågan vad personalen ska göra när delar av 
arbetsuppgifterna således inte längre behövde utföras av den vanliga bankpersonalen. Ett 
skifte från alldagliga uppgifterna till ett mer fokuserat arbete mot rådgivning och försäljning 
av de nya tjänsterna blev svaret enligt Appelquist (2005). Då bankerna kunde frigöra tid med 
dessa självbetjäningstjänster uppenbarade sig möjligheterna att anpassa sin verksamhet, 
utveckla mer användarvänliga tjänster och mer anpassade finansiella tjänster (Appelquist, 
2005). I slutet av 1990-talet övergick banker från stordatorsystem till persondatorer som var 
sammankopplade i lokala nätverk mot internet, det som idag är standard. Detta har gjort det 
möjligt att för kunder utföra bankärenden direkt via sina personliga datorer (Appelquist, 
2005). Tinnilä (2012) hävdar att från början av 1990-talet till början av 2012 ökade 
användningen av internetbaserade tjänster som utfördes hemifrån med 71 procentenheter, från 
5 % till 76 %, där studien utfördes på den vuxna befolkningen. Den traditionella rollen för 
banker har gått från att vara primärt en mötesplats där kund och bank möts ansikte mot 
ansikte till en marknadsförings- och försäljningsroll (Tinnilä, 2012). I slutet av 1990-talet var 
det enklare bankärenden som kunde hanteras via självbetjäningstjänsterna men då 
utvecklingen började ta fart tillkom möjligheterna att utföra tjänster så som; kontoöversikt, 
överföringar inom och utanför banken och handel av värdepapper var nu möjligt utan 
personlig kontakt med banken Appelquist (2005). Nästa stora steg i utvecklingen har blivit 
mobila enheter som likt datorer kan hantera självbetjäningstjänster.  
 
”…an extraordinary amount of human activity is becoming mobile-based, including a great 
deal of commerce and banking.” (Kelly, 2014, s. 7). Kelly (2014) beskriver hur de allra flesta 
tjänster går att utföra direkt med en mobiltelefon, så som att utföra köp och förvalta sina 
ekonomiska medel. Användningen av den mobila enheten (som kallas för smarta mobila 
enheter och är definitionen av enheter som kan hantera internetanvändningen som är 
nödvändig för att utföra dessa tjänster) har ökat drastiskt de senare åren och gick redan 2010 
om användandet av persondatorer (Kelly, 2014). Den ökade användningen av mobila enheter 
och det som presenterats i problemdiskussionen om hur delar av åldersgruppen 57+ inte 
riktigt följt med i utvecklingen inom digitaliseringen vilket således kan ha skapat problem 
bland de äldre kunderna. Resultatet av den ökade digitaliseringen kan möjligtvis ha skapat 
hinder för den kund som inte har tillräckligt med kunskap för att kunna hantera de tjänster 
som erbjuds av banken.  
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2.2 Generation 
 
Idag genomförs, som tidigare beskrivits, de flest bankärenden via självbetjäningstjänster. 
Detta kan tänkas skapa problem för den som inte har en god teknisk kunskap. Studier visar att 
internetbaserade tjänster och lojalitet, sett till ålder, resulterat i intressanta slutsatser. 
Martensen (2007) har studerat hur ålder påverkar olika individers lojalitet och menar att yngre 
individer söker nya alternativ i större utsträckning än äldre. Vidare menar Martensen (2007) 
att den äldre generationen sett till kundgrupp är en lojalare än den yngre beroende av dessa 
faktorer. 
 
Aaltonen, Markowski & Kirchner (2008) menar att äldre kunder väljer att fatta sina beslut 
utifrån visdom och erfarenhet i större utsträckning än yngre kunder och att den äldre 
kundgruppen även analyserar produkten i högre utsträckning. Vidare menar Aaltonen, 
Markowski & Krichner (2008) att den äldre kundgruppen primärt söker personlig kontakt vid 
bankärenden och att de även vill använda de tjänster som de själva anser är det mest 
tillförlitliga sättet att utföra transaktioner och bankärenden på. Även Pont & Macquilken 
(2005) menar att den äldre generationen är en lojalare och nöjdare kundgrupp än den yngre, 
studien är gjord på den australiensiska bankmarknaden med pensionärer och studenter. Vidare 
menar även Gurău (2012) att den äldre kunden har en högre lojalitet som grundar sig 
mestadels i personliga kontakter inom banken. Studier visar således att den äldre generationen 
har en högre grad av lojalitet till sina banker, dock visar studierna att det är den personliga 
kontakten som är högst prioriterad av den äldre kundgruppen.  
 
2.3 Lojalitet 
 
Lojalitet, definieras enligt Oliver (1997) som en återkommande köpvilja hos kunden trots 
konkurrenters dragningskrafter genom marknadsföring. Kunderna återkommer till företag för 
att de är nöjda med produkterna som erbjuds och för hur de blir bemötta trots att 
konkurrerande företag lockar med nya och innovativa marknadsföringskampanjer för att 
vinna över kunderna.  
 
Oliver (1999) skriver att förtroende är den viktigaste faktorn när det handlar om att skapa 
lojala kunder, vilket förstärker det Oliver (1997) skrivit. Vidare hävdar Jumaey & Hanaysha 
(2012) att lojalitet är ett viktigt begrepp för alla organisationer att anamma då konkurrensen 
inom banksektorn och förväntningarna från kunder ökar. Detta leder således till att en god 
service och att bemöta kundens behov och förväntningar är avgörande. Vidare menar 
Malhotra, Agarwal & Ndubisi (2010) att det, från organisationens sida, är möjligt att bygga 
lojalitet genom att skapa ett starkt varumärke där kunder känner att de gärna vill identifiera 
sig med organisationen. 
 
Lojalitet har i forskning definierats på fler än ett sätt. Dock har både Jumaey & Hanaysha 
(2012) och Haghtalab, Ahrari & Amirusefi (2011) beskrivit två olika typer av lojalitet, passiv 
samt aktiv. Passiv lojalitet beskrivs som de kunder som egentligen inte är nöjda med vet vad 



 

9 
  

de får ut av relationen men ändå väljer att stanna kvar av okända anledningar. Aktiv lojalitet 
är den kundgrupp som på ett aktivt sätt pratar gott om organisationen och även är nöjda med 
relationen och dess utbyten (Jumaev et al. 2012; Haghtalab et al.2011). 
 
Jumaey & Hanaysha (2012) menar att en hög lojalitet kan vara nyckeln till att bli en lyckad 
organisation, forskarna hävdar att med en hög lojalitet kan företag skapa sig stora fördelar och 
övertag gentemot sina konkurrenter. 

2.4 Word-of-mouth 
 
Att det finns ett samband mellan kundnöjdhet och lojalitet bland kunder har fastställts av 
flertalet forskare, exempelvis Grönroos (2002). Vidare har tidigare forskning även visat på att 
lojala kunder med större sannolikhet konsumerar mer hos banken samt att de är mindre 
priskänsliga och därför mer benägna att utföra så kallad word-of-mouth i positiv bemärkelse 
Bedman (2013). Ndubisi, Malhotra & Wah (2008) menar även att om kunden är nöjd minskar 
risken att relationen ska upphöra eller att word-of-mouth i negativ bemärkelse uppkommer. 
Richins (1983) definerar word-of-mouth som kundernas villighet att, utifrån sina egna 
upplevelser, rekommendera tjänster och produkter vidare eller uttrycka missnöje, således kan 
word-of-mouth vara både positiv och negativ. Den lojala kunden kommer förmedla positiv 
word-of-mouth hävdar Chen & Bowen (2001) och menar även att den lojala kunden kommer 
att rekommendera företaget. Vidare har Ndubisi, Malhotra & Wah (2008) konstaterat i sin 
studie att då en kund är nöjd och lojal minskar sannolikheten att kunden ska förmedla negativ 
word-of-mouth eller att relationen skall avslutas. Raman (1999) stärker även teorin om word-
of-mouth och menar att lojala kunder är, i marknadsföringssyfte, ett bra tillvägagångssätt. 
 
2.5 Förtroende 
 
Flertalet studier har undersökt hur förtroendet mellan kund och tjänsteleverantören påverkar 
kundnöjdheten. Generella slutsatser som påvisats i tidigare studier är att förtroendet har 
betydelse i interaktionen mellan köpare och tjänsteleverantören (Söderlund & Julander, 2003). 
Förtroendet har länge ansetts vara en viktig faktor för att kunna behålla kundernas 
engagemang över tid, där en viss mängd förtroende från kundens sida alltid måste finnas för 
att parterna ska dra nytta av varandra. Har tjänsteleverantören däremot väldigt högt förtroende 
hos kunderna så utgör det en strategisk fördel gentemot konkurrenterna i kampen om 
kunderna (Söderlund & Julander, 2003). 
 
Fördelarna av att ha kundernas förtroende har länge studerats vilket lett till många olika 
slutsatser, några av dessa är att förtroendet är en utgångspunkt för lojalitet, kunna lösa 
kundernas problem och en viktig del av en välfungerande relation över tid (Söderlund et al. 
2003). Sambandet mellan förtroende och kundnöjdheten utvecklas över tid som ett resultat av 
de tidigare erfarenheter som kunden upplevt (Söderlund & Julander, 2003). Tidigare utförda 
studier menar att gapet mellan förväntningar på tjänsten och den upplevda kvalitetsnivån 
spelar en avgörande roll på kundnöjdheten (Oliver 1996, citerad i Söderlund & Julander, 
2003). Vid ett scenario där kunden har en hög förväntan på tjänsten kommer kundnöjdheten 
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påverkas negativt om tjänsteleverantören, i det här fallet banken, inte lyckas uppfylla de 
förväntningar som kunden har. Har kunden däremot låga förväntningar kommer 
kundnöjdheten påverkas positivt då förväntningarna överträffas (Söderlund & Julander, 
2003). Förtroende är en viktig variabel när långsiktiga relationer ska byggas mellan kund och 
en tjänsteleverantör då de kunder som inte är villiga att lita på sin tjänsteleverantör, i en 
konkurrensutsatt omgivning, kommer med all säkerhet inte heller förbli lojala över tid (Ball, 
Simões Coelho & Machás, 2004). 

2.6 Tillit 
 
Tillit är ett av de ämnen som studerats mest inom relationsmarknadsföringen, vilket lett fram 
till flera olika definitioner av begreppet. Crosby, Evans & Cowles (1990) definierar tillit till 
företag som kundens förhoppning på att företagets handlingar kommer gynna kundens 
långsiktiga intressen. På liknande sett definierar Hampton-Sosa & Koufaris. (2005) tilliten till 
företag som en kombination av tre komponenter: tron på företagets välmening till kunden, 
företagets integritet mot kunden samt företagets duglighet överlag. Enligt Yang (2006) är 
tilliten ett tillstånd som tillåter individen att acceptera sårbarhet och överlåta sina intressen till 
en annan part, i tron om att de ska generera nytta för individen. 
 
Tilliten är en utav de viktigaste beståndsdelarna när företagen arbetar med kundhantering, 
enligt Walter, Helfert & Mueller (2000). Välviljan, ärligheten och kompetensen är de 
viktigaste komponenterna för att tillit, till en annan part, ska kunna uppstå (Walter, Helfert & 
Mueller, 2000). Dessutom är dessa tre komponenter avgörande huruvida en kund uppfattar 
och värderar en affärsrelation (Walter, Helfert & Mueller, 2000). Värdet av en affärsrelation 
mellan kund och leverantör uppstår först när kunden har förtroende och känner trygghet för 
leverantören (Walter, Helfert & Mueller, 2000). Schurr & Ozanne (1985) menar att desto 
högre tillit en köpare känner för en säljare, desto starkare blir lojaliteten mellan parterna. 
 
2.7 Upplevd tjänstekvalitet 
 
Eftersom tjänster är processer där produktion och konsumtion oftast sammanfaller och 
kunden medverkar uppfattas tjänster oftast som komplexa, därför är det viktigt att 
tjänsteleverantören vet vad kunden efterfrågar och vad som värdesätts menar Grönroos 
(2002). Först när tjänsteleverantören har bildat sig en uppfattning om hur kunden värderar 
tjänsterna kan lämpliga sätt tas fram hur kundens preferenser ska påverkas i önskad riktning 
(Grönroos, 2002). 
 
Det blir således viktigt för tjänsteleverantören att vara lyhörd och analysera den feedback som 
ges av kunderna, detta för att kunna anpassa sig efter kundens önskemål och således förbättra 
tjänsteutförandet. Då kvalitet på en viss produkt eller tjänst är vad kunden upplever att det är, 
och inte en definition som kan tillämpas på en större kundbas. Vad som upplevs som kvalitet 
hos en kund behöver således inte betyda ett en annan kund har samma uppfattning, tjänsten är 
således en subjektiv upplevd process (Grönroos, 2002). Vad kunderna får i samband med 
tjänsteutbytet ligger således till grund för den upplevda kvalitén i slutändan, det kan vara att 
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kunden får ett bolån eller att personalen hjälper kunden med frågor kring sin privatekonomi. 
Kundens omdöme kommer dessutom att påverkas av hur tjänsten levereras och hur kunden 
upplever tillfället där produktions- och konsumtionsprocessen slutförs. Redan innan kunden 
kommer i kontakt med sin tjänsteleverantör har den förutfattade meningar och med all 
säkerhet en inställning till företaget menar (Grönroos, 2002). Dessa förväntningar, som kan 
vara positiva eller negativa, kommer ha en påverkan på hur kunden värderar kvaliteten på 
mötet. Förväntningarna som kunden har på tjänsten baseras delvis på vad tjänsteleverantören 
har förmedlat genom reklam och andra marknadsföringskanaler, därför är det viktigt att 
tjänsteleverantören är nyanserad i sin marknadsföring för att skapa en korrekt förväntansbild. 
Även om tjänsten, objektivt sett, håller en hög nivå, så kommer den upplevda kvaliteten ändå 
uppfattas som låg om kundernas förväntningar är för högt ställda innan tjänsteutbytet 
(Grönroos, 2002). Enligt Bergman & Klefsjö (2002) bör företag inte bara sträva efter att 
uppnå kundernas förväntningar utan målsättningen bör istället vara att överträffa 
förväntningarna, då tjänstekvalitet enligt Edvardsson et al. (1998) definieras som skillnaden 
mellan förväntad och upplevd tjänstekvalitet. Företagen kan således påverka kundens 
upplevda tjänstekvalitet på två olika sätt, antingen genom att förändra själva upplevelsen då 
tjänsteutbytet sker eller att försöka påverka kundens inställning och förväntan gentemot 
företaget. 
 
2.9 Val av referensram  
 
Valet av referensram grundar sig teorier som anses relevanta för att undersöka lojalitet i en 
digital kontext. Forskare har identifierat en rad faktorer som påverkar lojalitet. Tillit, 
förtroende, word-of-mouth, och upplevd tjänstekvalitet är ofta förekommande faktorer och då 
studien ämnar undersöka hur lojaliteten påverkas är det dessa faktorer som kommer att stå 
som grund i studien.  
 
För att analysera arbetet kommer insamlad data behandlas enligt följande; intervjuerna 
kommer att presenteras först i resultatet och kommer vara kategoriserade i samma ordning 
som den teoretiska referensramen är utformad. Anledningen till att data presenteras i denna 
ordning istället för dess naturliga ordning som intervjuerna utfördes på, är för att underlätta 
läsandet och förenkla kopplingar till den teoretiska referensramen.  
 
Enkätfrågorna presenteras i olika typer av diagram och resultatet från varje enskild fråga 
framställs i samband med diagrammet. Anledningen är även i detta fall att underlätta för 
läsaren och få en klar bild av resultatet. Enkäterna har utformats på ett sådant sätt att det följer 
den teoretiska referensramens uppbyggnad relativt strikt. Det som skiljer sig är att word-of-
mouth presenteras senare i enkäterna. Därför presentera resultatet i den ordning som 
enkäterna är utformade. 
 
Analysen av arbetet kommer att grundas i digitalisering, sett till åldersgruppen 57+. Vidare 
sammankopplas detta till word-of mouth, förtroende, tillit och upplevd tjänstekvalitet för att 
undersöka hur det påverkar lojalitet sett till åldersgruppen 57+. Analysdelen av arbetet 
kommer att hanteras på följande sätt; enkäternas resultat kopplas till den teoretiska 
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referensramen och undersökas utifrån tidigare forskning. Vidare kommer intervjuernas 
resultat undersökas, i kombination med varje enskild del i teorin. Paralleller mellan 
enkätresultatet och intervjuerna med Handelsbanken kommer sedan att undersökas i analysen. 
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3 Metod 
3.1 Metodval 
 
Studien kommer att innefatta både intervjuer och enkäter, det primära målet är dock att 
behandla de kvantitativa enkäterna där respondenter besvarar så kallade flervalsfrågor. 
Enkätformulär har fördelen att snabbt nå ut till fler respondenter och kan således snabbt få in 
data från ett flertal individer (Bryman & Bell 2003, 86-90). Eftersom studien undersöker hur 
givna faktorer påverkar den stora massan är ett stort urval av respondenter att föredra vilket 
leder till att enkäter är ett relevant tillvägagångsätt. Enkäterna besvaras av Handelsbankens 
kunder, inom åldersgruppen 57+, och intervjuerna genomfördes med anställda inom 
Handelsbanken. 
 
Kvalitativt inhämtad fakta kommer således även att användas, i form av intervjuer. Det är av 
relevans att använda sig av en metod likt detta då syftet är att på djupet undersöka lojalitet, 
relationer och liknande som av förståeliga skäl är svåra att mäta i siffror (Bryman & Bell 
2003, 297-299). För att kunna besvara de frågor studien undersöker är det relevant att, via 
intervjuer med Handelsbanken, bilda en uppfattning om hur de själva ser på de faktorer som 
undersöks. Dessa intervjuer kommer att göras med anställda inom Handelsbanken som har 
olika befattningar och arbetsroller. Det är dock resultatet av vad kunden anser, utifrån 
enkäterna, som kommer stå som grund för resultat och analys. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

3.2.1 Enkäter 
 
En insamling av data via enkäter är ett billigt och snabbt sätt att införskaffa en stor mängd 
information. Dock menar Bryman & Bell (2003, 227-228) att enkäter inte säkerställer 
respondentens fria formuleringar i samma uträckning och förhindrar även möjligheten att 
ställa följdfrågor. Medvetenhet kring detta finns, dock anses enkäter vara det bästa sättet att 
samla in den information som krävs för denna studie. Dessa enkäter har framförts till kunder 
hos Handelsbanken för att säkerställa huruvida de har samma uppfattning om Handelsbanken, 
som Handelsbanken själva har om sitt företag, sett till tjänster och service. Grunden för 
enkäter har hämtats i intervjuer med anställda inom Handelsbanken. Utifrån intervjuresultatet 
utvecklades den befintliga enkäten och har som syfte att besvara vad kunder tycker om 
Handelsbanken och deras hantering av studiens undersökningsvariabler. Hagevi & Viscovi 
(2016) menar att enkätformulär ska vara korta, lätta och begripliga för att underlätta för 
respondenten att, med så stor säkerhet som möjligt, kunna besvara frågorna korrekt. Hagevi & 
Viscovi (2016) menar vidare att tydligheten i frågorna är viktigt för att de som ska behandla 
frågorna ska kunna göra en rimlig bedömning och analys av resultatet. Om frågorna är 
formulerade på ett sätt som kan tolkas olika av respondenten blir även svaren svåra att tolka. 
Vidare menar även Hagevi & Viscovi (2016) att ledande frågor ska undvikas i största möjlig 
mån då frågor som är ledande kan ge önskade resultat istället för det verkliga resultatet. 
Utifrån Hagevi & Viscovi (2016) riktlinjer har enkäten utformats och har av en statistiker vid 
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Örebro universitet bedömts som relevant för att användas. Enkätens frågor är utformade efter 
ordinalskala. Detta möjliggör att svarsalternativen kan rangordnas men att avstånden mellan 
de olika svarsalternativen inte är konstanta menar Bryman & Bell (2003, 256). Enkäten är 
även bifogad som bilaga för att kunna analyseras av studiens läsare. Enkäterna är utformade 
utifrån samma teman som intervjuguiden för att kunna säkerställa en analys av insamlad data.  

3.2.2 Operationalisering av enkätformulär 
 
Är du 57 år eller äldre?  
Frågan ifall respondenten är 57 år eller äldre ställdes för att säkerställa att respondenten 
uppfyller kravet på att ingå i åldersgruppen 57+. Då studien ämnar undersöka åldersgruppen 
57+ inleds enkäten med denna fråga för att säkerställa att svaren som fylls i på resterande 
frågor kan användas i studien. 
 
Hur lång tid har du varit kund hos Handelsbanken  
Frågan ställs för att undersöka hur lång tid respondenten varit kund i banken och på så sätt få 
en bild över hur insatta de är i Handelsbankens system och tjänster.  Enligt Handelsbanken A 
är tiden som kunden har varit hos Handelsbanken en orsak till att kunden är nöjd och att de 
trivs med banken.  
 
Vilka digitala banktjänster använder du idag? 
Frågan ställs för att säkerställa att respondenten använder någon eller några av de digitala 
tjänsterna som Handelsbanken erbjuder.  
 
Jag anser att Handelsbanken behöver utveckla eller förenkla följande digitala 
banktjänster 
Frågan ställs för att undersöka i vilken mån åldersgruppen 57+ anser att de inte kan hantera en 
viss tjänst eller att den behöver utvecklas för att de lättare ska kunna använda den. Frågan 
ställs även för att se om någon av respondenterna kryssar i tjänster som de inte använder, 
enligt föregående fråga, vilket skulle antyda att tjänsten behöver förenklas för att 
respondenten ska börja använda tjänsten. 
  
Om du använder digitala tjänster, hur ofta använder du dessa? 
Frågan ställs för att se hur ofta tjänsterna används. Detta blir relevant då en respondent kan ha 
tjänst men inte använda den så frekvent, vilket skulle kunna innebära att ökad användning kan 
resultera i att de lär sig mer om tjänsten.  
 
Hur anser du att dina kunskaper är inom de digitala tjänster som banken erbjuder? 
Denna fråga ställs för att få respondenternas egna perspektiv på hur bra deras kunskaper är 
inom de digitala tjänsterna. Har kunden en låg kunskap kring tjänsterna så är det rimligt att 
anta att de inte använder tjänsterna så frekvent. 
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Informerar Handelsbanken dig om vilka tjänster de erbjuder och hur du kan använda 
dessa? 
Frågan ställs för att undersöka huruvida Handelsbankens information, tjänster som 
Handelsbanken erbjuder, når ut till åldersgruppen 57+. Om det är så att generell information 
inte når ut till respondenterna så bör även nästa fråga få ett negativt resultat.  
 
Känner du till Handelsbankens utbildningskvällar om digitala banktjänster? 
Då Handelsbanken informerat författarna om att de arrangerar utbildningskvällar för att 
underlätta för de som inte har tillräckligt med kunskap kring de digitala tjänsterna så blir 
denna fråga relevant för att undersöka ifall respondenterna själva har uppmärksammat eller 
fått ta del av denna information.  
 
Jag litar på att Handelsbanken ger mig korrekt information 
Frågan ställs till respondenterna för att undersöka ifall de litar på att informationen de får från 
Handelsbanken är korrekt. Litar inte respondenterna på att informationen de får från 
Handelsbanken tyder det på låg tillit hos respondenterna.  
 
Jag litar på säkerheten kring transaktioner från mitt Handelsbankenkonto 
Även denna fråga ställs för att se hur respondenterna litar på Handelsbanken och ifall de anser 
att transaktioner på deras Handelsbankskonto hanteras på ett säkert sätt. 
 
Jag har ett högt förtroende för Handelsbanken 
Denna fråga ställs för att undersöka respondenternas förtroende för Handelsbanken som bank.  
 
Jag känner att Handelsbanken gör sitt yttersta för att säkerställa mina behov 
Frågan ställs för att undersöka hur åldersgruppen 57+ upplever tjänstekvaliteten på 
Handelsbanken.  
 
Jag ser Handelsbanken som första alternativet framför alla andra banker 
Frågan ställs för att undersöka ifall åldersgruppen 57+ är lojala gentemot Handelsbanken som 
bank eller ifall de anser att andra banker kan vara ett bättre alternativ. 
 
Jag kan tänka mig att byta bank 
Även denna fråga ställs för att undersöka lojaliteten hos respondenterna då en kund som kan 
tänka sig byta bank kan ses ha bristande lojalitet till Handelsbanken. 
 
Om du svarat 2 eller lägre på föregående fråga, förklara gärna vilka faktorer som gör 
att du kan tänka dig att byta bank  
Denna kompletterande fråga ställs för att ta reda på vilka faktorer som får de respondenter, 
som kan tänka sig byta bank, att faktiskt byta bank.  
 
Jag talar väl om Handelsbanken som bank 
Frågan ställs för att undersöka åldersgruppen 57+ word-of-mouth.  
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Handelsbanken ger mig den service jag förväntar mig 
Denna fråga undersöker hur Handelsbanken lever upp till den service och kvalitet som 
åldersgruppen 57+ förväntar sig. Frågan undersöker den upplevda tjänstekvaliteten hos 
respondenterna.  
 
Jag rekommenderar Handelsbanken till andra personer 
Frågan ställs för att undersöka hur åldersgruppen 57+ rekommenderar Handelsbanken vilket 
kopplas till word-of-mouth. Denna fråga blir intressant om svaret skiljer sig från den tidigare 
frågan som berör word-of-mouth. 
 
Jag är nöjd med Handelsbanken som bank 
Denna fråga ställs för att ta reda på om respondenterna dels är nöjda med Handelsbanken 
överlag som bank men också då en nöjd kund i samband med positiv word-of-mouth, hög 
tillit, högt förtroende och hög upplevd tjänstekvalitet bör resultera i en lojal kund enligt 
presenterade teorier.  
 

3.2.3 Intervjuer 
 
För studier där intervjuer är en del av datainsamlingen finns det ett flertalet alternativ att 
genomföra dessa intervjuer på. Strukturerad intervju är ett exempel där varje fråga är noga 
formulerad och den förbestämda frågemall följs genomgående i alla intervjuer som 
genomförs. Fördelen med en intervju som denna är att den genererar en mer träffsäker bild 
och den undersöker med större säkerhet det faktiska syftet med intervjun. Motsatsen, 
ostrukturerad intervju, är ett förhållningssätt där intervjuobjektet får en friare roll att prata, 
utförandet är öppet och intervjuaren har exempelvis bara teman att förhålla sig till enligt 
Bryman & Bell (2003, 361-364). Semi-strukturerad intervju är en metod som ligger mellan en 
strukturerad och en ostrukturerad metod. Denna metod ger en hög träffsäkerhet men ger även 
författarna möjlighet att vid tillfällen att kunna ställa följdfrågor och således gå mer 
djupgående in på dessa teman. Oavsett vilken metod som används är syftet med intervjuer att 
så specifikt som möjligt beröra sin frågeställning och således få så innehållsrika intervjuer 
som möjligt (Bryman & Bell 2003, 360-361). Intervjumodellen som använts i denna studie 
har varit en semi-strukturerad intervjumodell då den är relevant för denna studie. Den mall 
och intervjuguide som tillämpades under intervjuerna var baserad utifrån den teoretiska 
referensramen. 

3.3 Etik 
 
Enligt Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund (2001) finns det vissa förhållningssätt som 
studier, likt denna, måste förhålla sig till. Det ska exempelvis inte, för intervjupersonen, 
framkomma information i studien på ett sådant sätt som kan skada intervjupersonens 
egenintresse. Vidare menar Bryman & Bell (2003, 557) att frivillighet, integritet, 
konfidentialitet och anonymitet är av högsta relevans. Att alla inblandade ska veta studiens 
syfte, ha rätt till anonymitet och all insamlad data skall endast få användas i studien som 
genomförs. De riktlinjer och krav som ställs har säkerställts genom att följa dessa 
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restriktioner. De som uppgivit att de vill vara anonyma är och kommer förbli det, ingen som 
deltagit i studien har under inga omständigheter blivit tvingade att delta och data är sparad på 
ett sådant sätt att endast författarna som arbetar med materialet har åtkomst till det.  

3.4 Urval 
 
Urvalet av intervjupersoner skulle kunna beskrivas som ett så kallat bekvämlighetsurval. 
Enligt Christensen et al. (2001, 132-133) är ett bekvämlighetsurval då forskare tar de 
intervjuobjekt som finns tillgängliga vid tidpunkten. När intervjupersoner söktes till studien 
kontaktades kontorschefer och de som visade intresse valdes således ut till studien. Urvalet av 
intervjupersoner hanterades på sådant sätt att kontorschefer inom Handelsbanken kontaktades 
via mail där en kort sammanfattning av vad studien berör för områden och vad den ämnar 
undersöka. Detta ledde till både hänvisningar till intervjupersoner som kontorscheferna ansåg 
passade in för att svara på dessa frågor och även att kontorscheferna själva valde att delta. 
Samtliga intervjuer genomfördes på kontor i Mellansverige. En av intervjupersonerna 
kommer inte, av anonymitetsönskan, uppges. Två av intervjupersonerna gav godkännanden 
att uppge både namn och kontor, dock har ett val gjorts att i studien kalla intervjupersonerna 
för Handelsbanken A, Handelsbanken B och Handelsbanken C för att säkerställa att 
anonymitet hos den som inte ville uppge namn och bankkontor och även för att underlätta för 
läsaren. För att säkerställa intervjuernas kvalitet och att ingen information förlorades spelades 
samtliga intervjuer in och transkriberades. Inspelningarna av intervjuerna gjordes direkt via en 
telefon där tester av ljudkvalitet gjordes före inspelningstillfället och kvaliteten var tydlig och 
inga mer specifika inspelningsmoduler behövde användas. 

Vid urvalet av respondenter till enkätundersökningen används ett bekvämlighetsurval, 
respondenterna väljs utifrån deras möjlighet att delta i undersökningen efter att de blivit 
tillfrågade. Fördelen med användningen av denna urvalsmetod är att den lämpar sig väl för 
småskaliga forskningsprojekt enligt Christensen et al. (2001). För att på ett så effektivt sätt 
som möjligt nå ut till representativa respondenter har bekvämlighetsurvalet kompletterats med 
en påstan urvalsmetod, vilket innebär att enkäter delats ut i anslutning till Handelsbankens 
olika kontor. Den påstana metoden har valts då tillvägagångssättet medför en hög 
svarsfrekvens i kombination med tidseffektivitet (Christensen et al. 2001). 

Enkätformulären och intervjuguide är bifogade i form av en bilaga, dels för att läsare av 
studien skall kunna undersöka vår hypotes, men även för att testa om val av andra banker ger 
annat resultat. Då studien är en nulägesanalys kan även framtida replikation av denna studie 
ge andra resultat då tidpunkten för studien är avgörande. 
 
3.5 Bortfall 
 
Studiens mål var att få in 200 besvarade enkäter. 132 respondenter, som uppfyllde kravet på 
åldersgrupp 57+, svarade på enkäterna. Bortfallet i enkätundersökningen blev 68 stycken då 
132 av 200 svarade på enkäten. Ytterligare finns bortfall i enkätens resultat där respondenter 
inte besvarade frågor som gav respondenten möjlighet att fylla i övriga kommentarer. Endast 
en andel, som motsvarar en av tre respondenter fyllde i kommentarer där enkäten tillät övriga 
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kommentarer. Den ”övrigt” fråga som respondenter besvarade bestod av korta kommentarer 
och var, som nämnts, få till antalet.   
  
Risken med bortfall är att studien inte med samma säkerhet kan styrka det resultat som 
presenteras, dock anses bortfallet som denna studie kommit i kontakt med inte ha påverkat 
dess säkerhet kring insamling eller kvalitet. Det är dock viktigt att ha i åtanke att tre intervjuer 
och 132 respondenter ingick i studien. Det blir således svårt att hävda att studien har en hög 
generaliserbarhet. 
 
3.6 Metodreflektion  
 
Den första intervjun med Handelsbanken gav fler funderingar kring hur nästkommande 
intervjuer skulle formuleras, då en del frågor var aningen vagt formulerade och gav 
repeterande svar. Vilket har lett till att den första intervjuns frågor är en aning annorlunda 
formulerade men med samma syfte. Detta gjordes för att inte behöva ställa kompletterande 
frågor som på något sätt skulle kunna anses som ledande.  
 
Delar av intervjuerna gav upprepade svar, dock kan det ses som både positivt och negativt. 
Positiva faktorer är då intervjupersonerna kopplar olika delar av frågorna till samma område 
vilket har resulterat i en mer komplett bild. De negativa aspekterna kan vara att frågorna 
besvarats på ett sådant sätt att de kan ha styrt svaren till vad de ville att författarna skulle höra 
och ha med i arbetet snarare än sanningen. Vi anser dock att eftersom liknande svar framkom 
i dessa frågor från samtliga kontor är det troligare att det är sanning snarare än en förfinad 
bild.  
 
Enkäternas resultat, där respondenter har blivit tillfrågade om att medverka i denna studie, har 
genererat relevant information för studiens resultat. Respondenter har blivit tillfrågade på två 
orter, Örebro och Stockholm. Detta gjordes för att försöka nå ett högre antal respondenter. Av 
det önskade antalet besvarade enkäter, 200, blev 132 enkäter besvarade av kunder som 
uppfyllde kravet åldersgrupp 57+. Vi är medvetna om att respondenter i åldersgruppen 57+ 
kan ge en förvrängd bild då åldersspannet är så pass stort. En respondent som vid 
insamlingstillfället var 57 år har troligtvis andra erfarenheter och kunskaper än en respondent 
som är 90 år. Dock är det åldersgruppen 57+ som studien ämnar undersöka.  
 
Om en ny studie hade genomförts, med samma utgångspunkt och syfte, hade enkäten 
formulerats om. Tydligare skalor hade ökats resultatets tydlighet, vilket hade underlättat 
arbetet att tyda svaren. Vidare hade definitionen av varje alternativ på skalan varit tydligare 
definierat. Detta då respondenter i fåtal fall ifrågasatte vad vissa specifika alternativ på skalan 
innebar.  
 
Då ett bekvämlighetsurval har använts i studien medför detta eventuella brister i insamling av 
data, vilket författarna är medvetna om. Problematiken med en urvalsstrategi som denna 
menar Bryman & Bell (2003, 124-125) att det är svårt att generalisera resultaten, då 
respondenterna i detta stickprov eventuellt inte är representativa för populationen.  
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3.7 Trovärdighet 
 
Den kvalitativa studien bedöms utifrån fyra kriterier vilket enligt Bryman & Bell (2005) 
påvisar om studiens resultat är tillräckligt trovärdiga. Dessa kriterier är tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Vid genomförandet av studien har dessa fyra 
kriterier uppfyllts för att trovärdigheten ska bli så pass hög som möjligt.    
 

3.7.1 Reliabilitet och replikation 
 
Reliabilitet beskriver Bryman & Bell (2003 94-95) som hur pålitlig studien är, om studien 
framförs för en ny grupp av människor skall resultatet bli likt det som tidigare gjorts. Det är, 
utifrån antalet respondenter vid enkäterna, svårt att påstå att studien ger ett tillräckligt brett 
urval för att återspegla den totala populationens åsikt. Då enkätformulären är bifogade finns 
det möjlighet att utföra samma studie och således undersöka huruvida resultatet ändras över 
tid. Eftersom studien ligger i en tid där digitaliseringen är av hög relevans kan resultatet även 
på grund av detta ändras över tid.  
 

3.7.2 Validitet 
 
Validitets kan ses som bland det viktigaste forskningskriteriet i en kvantitativ studie enligt 
Bryman & Bell (2003, 48). Grunden i validitet innebär att en bedömning görs av de slutsatser 
som en undersökning har gett och ifall dessa slutsatser hänger ihop eller inte (Bryman & Bell, 
2003, 48). Frågorna i enkäterna har formulerats på ett sätt så att respondenterna lätt ska förstå 
frågan. Vid enkätundersökningarna har författare till enkäten varit närvarande, för att assistera 
om någon respondent har haft svårigheter att förstå eller tolka en viss fråga. Detta har minskat 
bortfallet vid enkätundersökningen och leder således till en högre validitet vid 
undersökningen (Christensen et al. 2010). Enligt Bryman & Bell (2003, 304) har validitet vid 
intervjuer ingen betydelse då varje enskild intervju är unik.  

3.7.3 Tillförlitlighet 
 
För att skapa en tillförlitlighet i de erhållna resultaten från intervjuerna har detta material 
förmedlats till de respondenter som deltagit i intervjuerna. Materialet består av flertalet 
transkriberade intervjuer samt den färdigställda studien, när den väl slutförts. Syftet med detta 
är att få en bekräftelse på att det studien beskriver faktiskt stämmer överens med vad 
respondenterna har berättat under intervjuerna Bryman & Bell (2005).  
 

3.7.4 Överförbarhet 
 
En studies överförbarhet innebär i vilken mån det erhållna resultatet kan överföras till en 
annan kontext eller situation, respektive samma kontext men vid en senare tidpunkt enligt 
Bryman & Bell (2005). Då studien försöker öka förståelse kring hur digitaliseringen har 
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påverkat lojaliteten hos Handelsbankens kunder som är i åldersgruppen 57+, är 
överförbarheten relativt begränsad. Dock analyserar studien hur lojaliteten påverkas av den 
ökande digitaliseringen i samhället, då digitaliseringen är en förändring som påverkar de 
flesta branscher kan resultatet i viss mån överföras till ett annat sammanhang.  

3.7.5 Pålitlighet 
 
Om en studie skall uppfylla kraven för att vara pålitlig är ett kriterium att man ska lämna 
fullständig redogörelse för det inhämtade och studerade underlaget (Bryman & Bell 2005). 
Studien uppfyller dessa krav då en redogörelse för tillvägagångssättet har presenterats tidigare 
i metodavsnittet samt att en sammanställning av det transkriberade materialet kommer finnas 
sparat hos författarna men inte i bilaga.  
 

3.7.6 Möjlighet att styrka och konfirmera 
 
För att kunna uppfylla detta kriterium innebär det att författaren inte ska låta personliga 
värderingar eller den teoretiska inriktningen påverka studiens tillvägagångssätt och resultat 
(Bryman & Bell 2005). Då författarna endast utgått från respondenternas svar och inte låtit 
egna erfarenheter påverka utförandet samt slutsatserna, har hänsyn tagits till detta kriterium. 
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4 Empiri 
4.1 Definitioner av digitala tjänster 
 
Handelsbanken har definierat deras digitala självbetjäningstjänster enligt följande. 

4.1.1 Internettjänst  
 
Är en hemsida där kunder kan hantera och förvalta sina tillgångar. Via denna tjänst kan de 
flesta bankärenden hanteras som inte kräver ett personligt möte med banken (Handelsbanken, 
2017). 

4.1.2 Bank-ID 
 
Bank-ID är ett tillvägagångssätt att legitimera sig digitalt via mobil eller dator. Den används 
för att logga in på bank, skriva under betalningar och liknande (Handelsbanken, 2017). 

4.1.3 Telesvar 
 
Telesvar är en automatisk telefontjänst där kunder dygnet runt kan ringa och få hjälp med 
överföringar, utlandsköp, öppna och stänga konton. Tjänsten kan även användas för att spärra 
kort och liknande (Handelsbanken, 2017).   

4.1.4 Mobilapplikation 
 
Är en digital plattform där kunder direkt i telefonen kan betala räkningar, kontrollera saldo, 
överföra pengar, köpa och sälja fonder. Applikationen är lik internettjänsten men är anpassad 
för mobila enheter (Handelsbanken, 2017). 
 
4.2 Handelsbanken A 
 
Vid frågan om hur Handelsbanken tänker, sett till hur de arbetar med kundnöjdhet och tillit 
menar Handelsbanken A att nöjda kunder, tillsammans med lönsamhet, är bankens huvudmål. 
Detta gäller då inte enbart genom de högre befattningarna i banken utan det är även nedbrutet 
på individnivå på varje kontor.  Enligt Handelsbanken A så har det gjorts ett stort antal studier 
som indikerar att nöjda kunder leder till bättre lönsamhet.  
 
Fördelningen mellan de som besöker kontoret spontant, bortsätt från bokade besök, är ungefär 
60 % av besökarna 60 år eller äldre enligt Handelsbanken A. Detta menar Handelsbanken A 
kan bero på att de yngre kundgrupperna är vana vid att använda sina mobiler och sköta sina 
ärenden på egen hand. Handelsbanken A hävdar att de äldre kunderna ibland kommer in på 
kontoret och är lite missnöjda över att de inte har produkter som kundernas vänner eller familj 
har. Detta innebär, enligt Handelsbanken A, att de anställda på kontoret inte behöver sälja in 
produkter till de äldre kunderna eftersom de besöker kontoret när de vill ha en viss produkt.  
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Enligt Handelsbanken A så ser de inte så stor skillnad på kundnöjdheten mellan kunder som 
är födda 1960 eller tidigare än de yngre generationerna. Hen antyder däremot att det handlar 
mycket om hur lång tid kunderna har varit kunder i banken. Har man varit kund i banken 
under en längre tid så har man byggt upp en relation till en eller fler medarbetare på kontoret 
och kunden trivs därför mycket bra på kontoret enligt Handelsbanken A. Med detta sagt blir 
det en koppling till åldern, då det är svårt för en kund som är 20 år att ha varit kund i 15 år 
medan en kund som är 65 kan ha varit kund i 15 år och därför en indikation på att kunden är 
nöjd och trivs med Handelsbanken som bank, enligt Handelsbanken A.  
 
Handelsbanken A inser att det inte går att stoppa den digitala utvecklingen som sker i 
samhället utan att man får acceptera att det är ett högt tempo i dagsläget. Stressen som många 
genomgår gör att lösningar via digitala självbetjäningstjänster får kunders livspussel att gå 
ihop enligt Handelsbanken A. Vidare menar hen att med den ökade digitaliseringen är det 
även viktigt att kontoren fortfarande är lättillgängliga för kunderna och att ärenden så som 
rådgivning ska genomföras på ett bra sätt.  
 
Digitaliseringen har medfört att många kunder sköter sina bankärenden med hjälp av 
självbetjäningstjänsterna vilket har försvårat det för kontoren att få träffa sina kunder ofta 
enligt Handelsbanken A. Hen menar då att banken har haft ett arbetssätt som byggt på att de 
gärna vill träffa sina kunder i fysiska möten och att de nu har ställts inför en yngre generation 
som inte alltid är så villiga att träffa någon utan att de hellre vill ha en snabb lösning och 
hantera sina ärenden själva. När kunderna väl kommer in till kontoret måste medarbetarna 
alltid ge bra service då kunderna inte besöker kontoret lika frekvent som tidigare enligt 
Handelsbanken A. Tidigare har medarbetare kunnat ha dåliga dagar och kanske inte gett den 
service som kunderna förväntar sig och då alltid kunnat reparera sina misstag vid nästa möte 
med kunden eftersom kunderna besökte kontoret mer frekvent än idag menar Handelsbanken 
A.  
 
I fråga hur kunder talar om Handelsbanken som bank menar Handelsbanken A att kunder i 
stor utsträckning talar väl om dem. Handelsbanken A menar att sett till 57+ är det ofta som 
deras barn eller barnbarn säger att de borde ha ”den här tjänsten”. Vidare menar 
Handelsbanken A att oavsett om barn eller barnbarn kanske inte är word-of-mouth i den 
bemärkningen studien bemärker, så visar det att kunder talar väl om bankens tjänster och 
rekommenderar dessa tjänster till andra i familjen eller vänkretsen.  
 
Förtroende använder Handelsbanken A för att beskriva en lojal kund. Med ett ömsesidigt 
förtroende och hög tillit från kunden blir kunden lojal till sin bank. Med en lojal kund vill 
Handelsbanken att kunden lägger så många av sina affärer som de kan hos banken. I utbyte 
ska kunden inte behöva stämma av med andra banker gällande bättre prissättning eller service 
utan det är något som Handelsbanken då ska lova kunden. Detta menar Handelsbanken A 
bygger ett ömsesidigt förtroende mellan Handelsbanken och kunden vilket i sin tur leder till 
lojalitet över tid.  
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Handelsbanken A uppfattar det som att kunderna är nöjda när det kommer till den upplevda 
tjänstekvaliteten. Handelsbanken A betonar även att det är kunderna på just deras kontor som 
är nöjda. Kontoret har alla tjänster och produkter, så som kontanthantering, som kunder kan 
tänkas önska vilket gör det lätt för kunderna att ha en positiv inställning till kontoret.  
 
Enligt Handelsbanken A så är lojalitet kopplat till hur lång tid en kund har varit kund i 
banken. Har kunden varit kund en längre tid så är sannolikheten större att kunden har byggt 
upp en relation till bankkontoret och dess anställda. Detta menar Handelsbanken A är viktigt 
då en god relation till kunden genererar en lojal kund. Genom att ha en bra relation till 
kontoret kan kunden få hjälp med ärenden med enbart ett telefonsamtal till sin kontaktperson 
på kontoret. Samtidigt menar Handelsbanken A att kontoret är sårbar då kundinformation inte 
lagras i någon form av databas vilket innebär att om en bankanställd slutar så finns det ingen 
kundinformation att dela med sig av till sin efterträdare. Då kontor läggs ned, på grund av 
säkerhetsskäl eller lönsamhet, förflyttas kunder till närliggande kontor. Detta kan resultera i 
att kunden inte längre känner att relationen med Handelsbanken inte är lika bra som den 
tidigare varit enligt Handelsbanken A.   
 
4.3 Handelsbanken B 

Frågan om hur digitaliseringen har påverkat Handelsbanken menar Handelsbanken B att 
kunder har förväntningar på att de alltid skall vara tillgängliga och menar även att deras 
digitala tjänster är väl utformade. Handelsbankens digitala mötesplatser (hemsidan och 
Facebook) hanteras av medarbetare på det lokala bankkontoret. Detta leder till att om kunder 
vill kontakta Handelsbanken via dessa sidor får de kontakt direkt med de anställda istället för 
en centralt förankrad mötesplats. Genom att ha kontakt med varje enskilt kontor digitalt 
beskriver Handelsbanken B det som att vara lokala i det digitala. Vidare menar 
Handelsbanken B att målet av att ha många lokalt förankrade kontor i kombination med 
smarta internetbaserade lösningar är något Handelsbanken arbetar för. Handelsbanken B 
nämner även att Handelsbanken använder sig begränsat av reklam i TV och tidningar och 
därför kan uppfattas som en lite konservativa och gammalmodiga på ett sätt. 

Angående generation menar Handelsbanken B att digitaliseringen påverkar äldre men inte i 
den utsträckning många tror. Vidare hävdar Handelsbanken B att äldre individer ofta kommer 
in med de senaste surfplattorna och ber om hjälp att lära sig använda Handelsbankens appar 
och internetfunktioner via dessa surfplattor. Handelsbankens appar och internetfunktioner är 
så enkla att använda att vem som helst kan lära sig dem och Handelsbanken B menar även att 
Handelsbanken mer än gärna hjälper kunder med detta. Dock hävdar Handelsbanken B 
ytterligare att de äldre påverkats i den bemärkelsen att det inte kommer lika naturligt att lära 
sig användandet av dessa appar. 

Handelsbanken B menar att det är svårt att uttala sig exakt om vad kunder tycker om dem, 
men när intervjufrågorna leder mot varför hen tycker att kunder ska välja Handelsbanken som 
bank svarar Handelsbanken B 
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”… för att vår decentraliserade organisation gör att vi kan lämna snabba svar, varje 
medarbetare har en stor bredd i sin kunskap och kompetens, vi har möjlighet att träffa 
kunderna med kort varsel och hanterar hela kundens bankaffär…” 

Handelsbanken B följer upp med att berätta om hur kunder, som berättar för sina vänner och 
familj, om hur nöjda de är med Handelsbanken är den bästa marknadsföringen. Utifrån detta, 
antyder Handelsbanken B, att ett bra arbete leder till nöjda kunder som i sin tur leder till så 
kallad positiv word-of-mouth. 

Handelsbanken B menar att kunders förtroende och tillit är något de försöker säkerställa med 
en så stor säkerhet som möjligt. Handelsbanken tar inga risker. Kunderna ska veta att 
pengarna är i säkert förvar, att Handelsbanken är noggranna samt att de säkerställer att de 
följer alla regler som finns för att fortsätta vara en av väldens starkaste banker framöver 
menar Handelsbanken B. Att jobba efter dessa ledord menar Handelsbanken B ledet till att 
kunder blir nöjda och att de kan således skapa långsiktiga kundrelationer. Vidare berättar 
Handelsbanken B att för att uppnå nöjda kunder är snabba beslut i kombination med 
professionalism några av de största faktorer hen uppfattat att kunderna uppskattar. 

Handelsbanken B menar att kunder upplever Handelsbanken som en välutvecklad bank som 
har de tjänster som kunder efterfrågar. Visserligen får de in vissa önskemål av kunder ibland 
men den generella uppfattningen är att kunder är nöjda med vad Handelsbanken har att 
erbjuda i sitt sortiment menar Handelsbanken B. 

Enligt Handelsbanken B finns det ett samband mellan nedläggning av kontor och minskad 
kundnöjdhet oavsett vilken logotype kontoret bär. Vidare förklaras hur kunder har bytt till 
Handelsbanken för att andra banker lagds ner i mindre orter. Handelsbanken B menar att en 
stor lokal närvaro skapar nöjdare kunder, kunder som väljer att vilja stanna inom 
Handelsbanken. 

4.4 Handelsbanken C 
 
Enligt Handelsbanken C så läggs det ett stort fokus på kundnöjdheten ända ner till 
kontorsnivå, uppföljningsmöten sker på kvartalsbasis för att utvärdera statistik som erhållits 
från Svenskt kvalitetsindex angående kundnöjdheten. Vid dessa uppföljningstillfällen träffas 
representanter från de lokala kontoren i staden och regionbanken. Utöver det jämför sig 
banken som helhet mot andra konkurrenter. För Handelsbanken C är den lokala förankringen 
en viktig faktor för att få så pass nöjda kunder som möjligt. Bankpersonalen ska bara fatta 
beslut som hör till deras marknad, för att beslutsunderlaget ska vara så pass bra som möjligt. 
Kundnöjdheten bygger på en lång relation där bägge parter ska tjäna på långsiktigheten enligt 
Handelsbanken C, men understryker att varje kund har olika behov och preferenser. Något 
som är viktigt i alla kundrelationer är att undvika att få en missnöjd kund, skulle ett mindre 
problem uppkomma så menar Handelsbanken C att det är viktigt att vara tillmötesgående och 
lösa problemet innan skadan är skedd.  
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Handelsbanken C kan tänka sig att den lokala närvaron som Handelsbanken fokuserar på 
ligger bakom kundnöjdheten. Personalen känner många utav sina kunder och känner igen dem 
när dem ringer in till kontoret för att få hjälp, vilket innebär att kunderna känner sig väl 
omhändertagna. Vidare så anser Handelsbanken C att relationen till kunderna har en betydelse 
på kundnöjdheten. Då kontor har lagts ned så har kunder upplevt att relationen till banken har 
försämrats även om kunden fortfarande har kvar sin internettjänst och sina kontokort. 
Kunderna får byta banktjänsteman och den relation som fanns till den gamla personalen kan 
försvinna i värsta fall. Enligt Handelsbanken C så är detta ett problem som det inte diskuteras 
särskilt mycket om.   
 
Handelsbanken C är osäker på vad som är grundläggande faktorer i nedgången sett till 
kundnöjdheten, hen menar att det kan vara den senaste tidens skandaler i bankbranschen som 
ligger bakom nedgången. Handelsbanken C menar att branschen som helhet har indirekt 
drabbats av Panama-skandalen som drabbade bland annat Nordea. Även om Handelsbanken 
inte hade några kunder som överhuvudtaget hade någon delaktighet i händelserna enligt 
Handelsbanken C. Utbetalningar av stora bonusar på senare tid är ytterligare en orsak som 
påverkat kundnöjdheten menar Handelsbanken C. Banken har inget bonussystem till sina 
anställda men det är ändå något som kunderna reagerar stark på enligt honom. Enligt 
Handelsbanken C är bankbranschen väldigt utsatt överlag när det kommer till händelser av 
den här karaktären, det är alltså inte något specifikt fel som Handelsbanken har gjort som 
ligger bakom nedgången. 
 
Något som är positivt med användningen av internetbaserade tjänster enligt Handelsbanken C 
är att den frigör tid både för personalen på kontoret och för kunderna som kan sköta sina 
ärenden när det passar dem. Nackdelen med dessa tjänster är att det finns en risk att man som 
bank tappar kontakten med kunderna då dem varken ringer eller kommer in på kontoret längre 
i samma utsträckning. Detta medför att det blir svårare att behålla relationen till kunden samt 
att hålla sig uppdaterad om kundens privatekonomi.   
 
Handelsbanken C menar att utvecklingen har kommit så pass långt att kunder har lärt sig att 
acceptera att internetbaserade tjänster är något som dagens banker måste ha, även om inte alla 
gillar det. Samtidigt har Handelsbanken C uppmärksammat att den yngre generationen 
reagerar snabbare på om Handelsbanken lanserar en tjänst senare än sina konkurrenter, men 
trots att konkurrenter lanserar produkter före Handelsbanken så ligger det inte till grund för att 
kunden ska byta bank. Handelsbanken C fortsätter sitt resonemang kring internettjänster och 
menar att dessa tjänster är som ett kort och ett konto, att det måste fungera för kunderna och 
att Handelsbanken måste vara med i utvecklingen.   
 
Handelsbanken C ser endast mindre brister såsom att inloggning till internettjänsterna kan 
göras enklare. I nuläget anser en del kunder att det känns krångligt att logga in, men i och med 
de höga säkerhetskraven som ställs på bankerna så är en ytterligare förenkling inte möjlig i 
nuläget. Vidare menar Handelsbanken C att bristerna är mer påtagliga i Handelsbankens 
interna system och att det vore önskvärt om det var lika enkelt för bankpersonalen att logga in 
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som för kunderna. Handelsbanken C konstaterar slutligen att det läggs mer resurser på 
kundernas system än på deras egna. 
 
Handelsbanken C konstaterar att alla på något sätt har påverkats av digitaliseringen, men 
upplever att en del kunder känner sig mer tvingade än andra att anpassa sig till den. Ett 
exempel som Handelsbanken C hänvisar till är att det kan vara svårt för kunderna att hitta ett 
telefonnummer men det går alltid att hitta en mailadress till olika företag. Detta påverkar den 
äldre kundgruppen mer då andelen som använder internet är lägre än hos den yngre 
kundgruppen.  
 
Handelsbanken C beskriver kundfördelningen som ganska blandad då kontoret inte längre 
använder sig utav någon kontanthantering, vidare så uppskattas medelåldern på kunderna som 
besöker kontoret till 50 år. När kontoret fortfarande hade kvar sin kontanthantering var 
medelåldern på kunderna högre. 
 
Handelsbanken C menar att det fortfarande finns kostnadsfria tjänster som riktar sig till de 
kunder som inte vill använda sig av de internetbaserade tjänsterna som erbjuds. Kunderna kan 
välja att skicka in sina räkningar via brev samt få sina kontoutdrag hemskickade månadsvis. 
Handelsbanken C menar att det fortfarande är möjligt att sköta sina bankärenden utan att ha 
tillgång till internet och att kontoret anordnar utbildningskvällar för de kunder som behöver 
hjälp med de olika internettjänsterna. Deltagarna på dessa utbildningskvällar är oftast 
frekventa besökare på kontoret och blir tillfrågade om de vill delta i utbildningen. När 
tillräckligt många kunder är anmälda skickas en inbjudan till de kunder som visat intresse för 
lära sig mer om självbetjäningstjänsterna som erbjuds. Handelsbanken C nämner 
utbildningarna som en viktig del i arbetet att tillgodose de äldres behov och att utbildningens 
mål är att förbättra den äldre generationens kunskaper om hur de på bästa sätt använder sig av 
bankens internettjänster. Detta tillsammans med att göra kunderna mer bekväma överlag när 
det gäller att använda internet i vardagen. Handelsbanken C menar att många kunder vill bli 
bättre på att använda sig av dessa internettjänster men vågar inte ta steget på egen hand då 
många känner sig obekväma och att det därför är viktigt att man ser problemen ur kundens 
perspektiv för att få dem att känna sig trygga. 
 
För att kunna behålla befintliga kunder så måste dem först och främst vara nöjda enligt 
Handelsbanken C. Är kunden nöjd så är chansen stor att den förblir lojal, samtidigt måste man 
fortsätta att jobba proaktivt för att behålla kunden. Handelsbanken C vill ha den relationen till 
kunderna att när en kund tänker byta bank så hoppas Handelsbanken C att kunden hör av sig 
så att det ges en möjlighet att försöka matcha erbjudandet som kunden fått från konkurrenten.  
 
Enligt Handelsbanken C är det viktigt att personalen motiverar sina beslut. Om en kund 
kommer in och nekas ett bolån så ska personalen berätta varför kunden fick de beslutet och 
skulle kunden bli missnöjd är det viktigt att återkoppla och hjälpa så gott det går utifrån 
förutsättningarna. Handelsbanken C berättar att en missnöjd kund oftast pratar med andra 
personer om sin negativa upplevelse i större utsträckning än en nöjd kund vilket ställer krav 
på att personalen agerar på ett professionellt sätt. 
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Handelsbanken C upplever att deras kunder är nöjda med de tjänster som erbjuds men att det 
som skulle behöva förbättras är att vara ännu mer proaktiv i sitt förhållningssätt gentemot 
kunderna. Handelsbanken C nämner tidsbristen som den största anledningen till att detta inte 
sker i större utsträckning. Det optimala vore om tiden fanns för att bli ännu mer påläst om 
varje kunds privatekonomi så att rådgivningen kan bli ännu mer proaktiv, då det i många fall 
är kunder som inte söker upp banken aktivt som skulle behöva hjälp med sina bankärenden.   
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4.2.1 Enkätresultat  
 
Vid presentation av resultat från enkätformulären har varje enskild fråga presenterats i den 
ordning som enkäten är utformad, detta för att göra det lättare för läsaren att följa resultatet. 
Vidare har diagram tagits fram för att visa fördelningen på ett enklare sätt. Procentenheterna 
är baserade på hur många av de 132 respondenterna som angivit ett visst svar. De resultat som 
är besvarade i antal stycken är flervalsfrågor där respondenter kan ha angivit mer än endast ett 
svar. Detta innebär att respondenter har haft möjlighet att kryssa i fler alternativ än ett, vilket 
leder till att resultatet vid dessa frågor presenteras annorlunda jämfört med resterande frågor.  
 
Inledningsvis ställdes en fråga för att säkerställa att alla respondenter uppfyllde det 
åldersintervall som studien ämnar beröra. Resultatet visade att samtliga 132 respondenter 
uppfyllde kravet på åldersgruppen 57+. 
 

 
 
Fig 4.1 Figuren visar procent av respondenternas svar. 
 
Diagrammet visar att 50 % av respondenterna har varit kunder i 20 år eller längre, ytterligare 
visar resultatet att den näst största delen av respondenterna, 20,45 %, har varit kunder i 
Handelsbanken mindre än fem år. Detta följs av de som har varit kunder i 10-20 år, 19,70 %, 
och slutligen de som har varit kunder i 5-10 år, 9,85 %, av respondenterna. 
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Fig 4.2 Figuren visar antal av respondenternas svar. 
 
Diagrammet visar att 76 stycken använder mobilapplikationen, 85 stycken bank-ID, 97 
stycken telesvar och 85 stycken internettjänst. Fig 4.2 visas såldes resultatet 57,58 % av 
respondenterna i den givna åldersgruppen använder mobilapplikationen för att utföra sina 
bankärenden. Vidare visar Fig 4.2 att bank-ID används av 64,39 %, telesvar används av 73,48 
% och internettjänsten används 64,39 %. Valet Övriga tjänster valde ingen av respondenterna 
att kryssa i vilket har lett till att den kolumnen exkluderats i Fig 4.2. 
 

 
Fig 4.3 Figuren visar antal av respondenternas svar. 
 
De som besvarat att en specifik tjänst behöver utvecklas eller förenklas, utan att i föregående 
fråga svarat att de använder just den tjänsten, har inkluderats i resultatet. Detta är inget som 
syns i tabellen. Då enkäterna besvarades ifrågasattes respondentens val av svar om varför de 
kryssat i ”behöver utveckla eller förenkla” på tjänster som de själva inte använder. Detta 
motiverades av respondenter med att de inte använder dessa tjänster då de anses vara 
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oförståeliga, komplicerade eller inte möter de förväntningar de har på tjänsten enligt 
respondenten. Resultatet visar att 65 stycken, 49,24 % vill se utveckling av internettjänsten. 
43 stycken, 32,58 % vill se utveckling av telesvaret. 15 stycken, 11,36 % vill se utveckling av 
bank-ID och 27 stycken, 20,45 % vill se utveckling av mobilapplikationen.  
 

 
Fig 4.4 Figuren visar procent av respondenternas svar. 
 
Även här har alternativet ”övrigt” inte besvarats av någon av respondenterna vilket visar till 
att dagligen, veckovis eller månadsvis är de vanor som åldersgruppen 57+ inom 
Handelsbankens kunder har. Dagligen och veckovis är överrepresenterat med ett sammanlagt 
resultat på 94,7 % och endast 5,3 % använder digitala tjänster inom Handelsbanken så sällan 
som månadsvis. De som besvarat månadsvis har förklarat det med att de endast använder 
tjänsterna för att månadsvis betala sina räkningar.  
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Fig 4.5 Figuren visar procent av respondenternas svar. 
 
Diagrammet visar att flest respondenter anser sig ha god kunskap, 26,5%. Då ett fåtal 
respondenter ställt frågan om vad god kunskap innebär har begreppet förklarats som den 
kunskap som krävs för att klara sina vardagliga bankärenden. Dock har 52,28 %, besvarat 5 
till 7, vilket såldes visar att de anser sig ha lägre kunskap än vad som krävs för att hantera alla 
sina bankärenden med hjälp av digitala tjänster.   
 

 
4.6 Figuren visar procent av respondenternas svar. 
 
Diagrammet om hur Handelsbanken informerar sina kunder om tjänster och dess funktioner, 
visar att ingen av respondenterna valt att besvara med en etta, alltid, eller en tvåa som 
definieras som vid nästan varje tillfälle. Vidare visar resultatet att det vanligaste svaret från 
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respondenterna är fem, sällan, 27,28%. Följt av alternativ sex där 26,51% svarar endast någon 
gång under deras tid som kund hos Handelsbanken. Ytterligare har 12,12% av respondenterna 
besvarat frågan med sju, att de aldrig har blivit informerade om vilka tjänster Handelsbanken 
erbjuder och hur kunderna använder dem. 
 

 
Fig 4.7 Figuren visar procent av respondenternas svar. 
 
Diagrammet visar att 22 stycken respondenter, 16,67%, har vetskap om utbildningskvällar 
kring digitala banktjänster hos Handelsbanken. Resterande 110 stycken, 83,33%, har inte 
vetskap om utbildningskvällarna. Tjänstens syfte är som tidigare nämnts att utbilda de som 
inte har kunskap om Handelsbankens digitala tjänster. 
 

 
4.8 Figuren visar procent av respondenternas svar. 
 

Ja
16,67%

Nej
83,33%

Känner du till handelsbankens utbildningskvällar om digitala 
banktjänster? 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

1 Instämmer 
helt

2 3 4 Instämmer 
delvis

5 6 7 Instämmer 
inte alls

Jag litar på att Handelsbanken ger mig korrekt information



 

33 
 

Diagrammet visar att kunder tenderar att lita på Handelsbanken. Endast en respondent, 0,76 
%, har svarat fem eller högre. Två respondenter, 1,51 %, har svarat fyra, instämmer delvis. 
Åtta stycken, 6,06 %, har svarat med en trea. Resterande 121, 91,66 %, har svarat med ett 
eller två vilket antyder att respondenterna i denna fråga i hög grad litar på informationen 
Handelsbanken ger dem.  
 

 
4.9 Figuren visar procent av respondenternas svar. 
 
Diagrammet om huruvida respondenterna litar på säkerheten hos Handelsbanken är likt 
tidigare fråga överrepresenterad av en hög tillförlitlighet till banken. Endast två respondenter, 
1,52 % har besvarat frågan som fyra eller högre, tolv stycken, 9,09 % har besvarat med en 
trea, och resterande respondenter med ett, instämmer helt, eller två, vilket är det näst bästa sett 
ur Handelsbankens ögon. Majoriteten har valt att besvara med en etta, 80 stycken 60,61 % 
och 38 stycken 27,78 % med en tvåa.  
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Fig 4.10 Figuren visar procent av respondenternas svar. 
 
Diagrammet gällande förtroende visar att respondenter även tenderar att ha ett högt förtroende 
för Handelsbanken. Enligt diagrammet har 92,41 % av respondenterna svarat inom skalan ett 
till tre. Resultatet i tidigare frågor om tillit och förtroende visar liknande resultat. Diagrammet 
ovan visar att kunder med högt förtroende för Handelsbanken är överrepresenterade. 
 

 
4.11 Figuren visar procent av respondenternas svar. 
 
Diagrammet visar hur respondenterna ser på Handelsbanken i fråga om deras hantering av att 
säkerställa kunders behov framkom följande. Majoriteten av respondenterna, 87,12 %, 
svarade med en etta, tvåa eller trea. Alternativ fyra, instämmer delvis, gav resultatet 9,09 % 
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vilket är ett högre värde än vad som visats i de tre tidigare frågorna, dock visar även detta ett 
entydigt resultat. 
 
Frågorna ”Jag ser Handelsbanken som första alternativ framför alla andra banker” samt ”Jag 
kan tänkte mig att byta bank” sammanställs tillsammans under nästkommande diagram. 
De som besvarat med två eller lägre på frågan ”jag kan tänka mig att byta bank” har motiverat 
anledningen till deras svar med följande anledningar:  

•   Lovord om bättre räntor 
•   Lovord om bättre avgifter och villkor  
•   Påverkan av familjemedlemmar/vänner 

 

 
Fig 4.12 Figuren visar procent av respondenternas svar. 
 

 
Fig 4.13 Figuren visar procent av respondenternas svar. 
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Diagrammen visar två relativt liknande resultat. Resultatet i Fig 4.13 visar att 4,55 % av 
respondenterna kan tänka sig att byta bank och att 4,55 % av respondenterna, enligt Fig 4.12, 
inte ser Handelsbanken som sitta första val av bank. Dock finns en större skillnad i 
respondenternas svar angående de som inte kan tänka sig att byta bank, 13,63 %, och de som 
ser Handelsbanken som första val av bank, 4,54 %.  
 

 
4.14 Figuren visar procent av respondenterna svar. 
 
Sammanställningen där respondenterna svarade på om de talar väl om banken visar att 
92,43% av respondenterna har besvarat frågan med ett, två eller tre och där ett, 47,73 %, är 
det mest återkommande svaret. De 92,43 % som besvarat inom alternativen ett till tre är 
således överrepresenterade och tyder på att respondenterna i stor utsträckning talar väl om 
Handelsbanken.  
 

 
4.15 Figuren visar procent av respondenterna svar. 
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Diagrammet visar att 74,25% av respondenterna har svarat ett, två eller tre. Dock är 
svarsalternativ tre det mest återkommande svaret med 47,73%. Detta ger ett mer tvetydigt 
resultat angående respondenternas tycke om service jämfört med föregående fråga. Dock är 
majoriteten av respondenters svar ett, två eller tre. Resultatet i denna fråga är således ett 
positivt resultat sett ur Handelsbankens perspektiv. 
 

 
4.16 Figuren visar procent av respondenternas svar. 
 
Respondenternas svar visar att 50 % fyllt i en tvåa, vilket är ett positivt resultat sett till 
huruvida de skulle rekommendera Handelsbanken till andra personer. Det är få kunder som 
besvarat frågan med en femma, sexa eller sjua vilket, sett ur Handelsbankens perspektiv, är 
positiva resultat.  
 

 
Fig 4.17 Figuren visar procent av respondenternas svar. 
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Diagrammet visar att respondenter är nöjda med Handelsbanken. 0 % av respondenterna har 
besvarat frågan med fem eller högre medan 91,67% har besvarat frågan med en tre eller lägre, 
vilket är ett positivt resultat ur Handelsbankens perspektiv. 8,33 % av respondenterna har valt 
att besvara ”instämmer delvis” och är alltså de minst nöjda kunderna vilket påvisar att 
kundnöjdheten hos Handelsbanken är av hög nivå.  
 
Sammanfattningsvis, som Svenskt kvalitetsindex (2016) visat, har Handelsbanken i hög 
utsträckning nöjda kunder, det verkar även vara fallet i denna studie där åldersgruppen 57+ 
undersökts. Dock visar resultatet från datainsamlingen att 27,28 %, som i frågan huruvida de 
skulle kunna tänka sig att byta bank, har valt att besvara ett, två eller tre. Detta innebär att 
27,28 % inte ser det som omöjligt att byta bank.  
 
26,51 % har besvarat frågan om de ser Handelsbanken som första val av bank med de skalor 
som tenderar att mena motsatsen. Resultatet visar även att respondenterna aktivt väljer att inte 
använda vissa tjänster då de inte förstår dem eller att de inte är bra nog. Det resultatet i 
kombination med att 65,91 % av respondenterna anser att informationen om digitala tjänster 
och hur dessa fungerar är bristfällig, blir således en intressant faktor att analysera.  
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5 Analys/Diskussion 
Resultatet visar att av Handelsbankens kunder, i åldersgruppen 57+, använder många ett 
flertal olika tjänster där den minst använda tjänsten är mobilapplikationen, 57,58 %, och den 
mest använda är telesvar, 73,48 %. Aaltonen, Markowski & Krichner (2008) hävdar att ålder 
påverkar individers användning av banktjänster och att de äldre väljer tjänster utifrån visdom 
och erfarenhet. Resultatet visar att 79,55 % av Handelsbankens 57+ varit kunder i över fem 
år, med detta har kunden fått viss erfarenhet från bankens tjänster och produkter. Likt 
Aaltonen, Markowski & Krichner (2008) forskning finns ett samband mellan telesvar, en 
äldre digital tjänst, och åldersgruppen 57+ som enligt denna studie används mer frekvent. 
Dock är även telesvar en av de tjänster som åldersgruppen 57+ anser att Handelsbanken 
behöver utveckla, då 32,58 % av respondenterna har denna åsikt. Även fast 32,58 % är 
missnöjda med telesvarstjänsten används den mest. Fig 4.2 visar att oavsett om åldersgruppen 
57+ har den digitala plattformen som krävs är det få som anser sig ha den kunskap som krävs 
för att hantera dessa tjänster. Vidare hävdar även större delen av åldersgruppen 57+ att 
Handelsbanken sällan informerar dem om vilka tjänster som finns tillgängliga, uppenbarligen 
har åldersgruppen 57+ förstått vilka tjänster som finns men användningen av dessa tjänster är 
fortfarande för tekniskt avancerade. Handelsbanken B menar att äldre har så kallade smarta 
telefoner i stor utsträckning men besöker ofta kontoret för att få hjälp med att komma igång 
med tjänster, vilket även tyder på att inte alla i åldersgruppen 57+ kan hantera de digitala 
tjänster vilket rimligtvis leder till en förklaring varför telesvar används även fast 
åldersgruppen 57+ inte är nöjda med tjänsten. Handelsbanken A bekräftar även att det ibland 
kommer in kunder på kontoret som är besvikna över att de inte fått information eller tillgång 
till vissa tjänster.  
 
Vid intervjuerna på Handelsbanken meddelade majoriteten av intervjupersonerna att de utför 
så kallade utbildningskvällar på kontoret. Ingen av författarna till denna studie kunde, innan 
enkäterna delades ut, hittade information om detta via Handelsbankens hemsida. Resultatet 
från enkäterna tyder på att kunderna i stor utsträckning inte heller har vetskap om dessa 
utbildningskvällar då 83,33 % gav ett negativt svar på frågan i enkäten. Det finns ett utrymme 
för Handelsbanken att bättre marknadsföra eventen och såldes öka förståelse och kunskap hos 
åldersgruppen 57+. Det har dock kommit till författarnas vetskap att Handelsbanken har 
uppdaterat deras hemsida, efter enkäternas insamling, och vid kontakt med Handelsbanken för 
att undersöka om dessa utbildningskvällar marknadsförs på den nya hemsidan presenterades 
följande svar:  
 
”Det är något som varje enskilt kontor själva arrangerar. Så det du kan göra via hemsidan är 
att gå in och kolla om det finns något informerat om det på det specifika kontoret som du 
undrar över. Annars kan du också såklart kontakta det kontoret som du skulle vilja besöka och 
se ifall det är något som dem erbjuder.” (Handelsbanken teknisk support, 2017) 
 
Medvetenhet finns om att detta är ny information som inte finns med i resultat, teori eller 
tidigare, dock måste det presenteras då den nya informationen har framkommit efter insamlad 
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data. Den nya informationen påverkar dock inte studiens resultat då studiens författare inte 
kunde hitta information om dessa utbildningskvällar på den nya hemsidan, då detta är något 
varje enskilt kontor ska förmedla till sina kunder. Det finns således fortfarande ett utrymme 
att tydligare marknadsföra dessa utbildningar till sina kunder i åldersgruppen 57+. 
Handelsbanken C menar dock att dessa utbildningskvällar är populära och kunder som 
frekvent besöker kontoret blir tillfrågade om att delta på dessa, dock visar resultatet 
fortfarande att det finns en stor del av åldersgruppen 57+ som inte har vetskap om 
utbildningen. 
 
Grönroos (2002) menar att nöjda kunder tenderar att tala väl om ett företag i större 
utsträckning än en missnöjd kund. Resultatet i denna studie visar likt Grönroos (2002) teori 
där 91,67 % av respondenterna har besvarat frågan på enkäten med ett till tre, som indikerar 
en nöjd kund. På frågan ”jag talar väl om banken” har 92,43 % besvarat frågan med ett, två 
eller tre vilket indikerar att de är nöjda. Dock är det färre som rekommenderar banken till 
andra personer, endast 69,70 %. Visserligen är 69,70 % en relativt stor del av respondenterna 
men markant mindre än de som talar väl om banken. Även Ndubisi, Malhotra & Wah (2008) 
menar att en nöjd kund minskar risken att kunder skall tala illa om banken. Det är alltså 
rimligt att en nöjd kund, även om den inte rekommenderar banken till andra, kan tala väl om 
de funktioner och tjänster som de är nöjda med. Raman (1999) menar att om en kund är lojal 
och nöjd är chansen stor att den talar väl om en bank. Vi kan således utifrån dessa teorier, anta 
att Handelsbanken har många lojala kunder, detta då andelen av nöjda kunder är hög och 
andelen kunder som talar väl om banken också är hög. Vidare menar Ndubisi, Malhotra & 
Wah (2008) att en nöjd kund minskar risken för negativ word-of-mouth. Handelsbanken C 
utrycker också att en missnöjd kund ofta pratar om negativa aspekter i större utsträckning än 
en nöjd kund, vilket stämmer överens med Ndubisi, Malhotra & Wah (2008). Handelsbanken 
C menar att det ställer krav på att personalen agerar på ett professionellt sätt. Det är utifrån 
resultatet ett rimligt antagande att Handelsbanken följer dessa ramar då resultatet visar att 
åldersgruppen 57+ i stor utsträckning talar väl om banken.   
 
Enligt Söderlund & Julander (2003) föreligger förtroende som en utgångspunkt för lojalitet 
bland kunder.  Resultatet från den genomförda studien visar att 92,41 % svarat i kategorierna 
ett, två eller tre, alltså de positiva betygsskalorna sett till förtroende. Även i fråga huruvida 
åldersgruppen 57+ har förtroende att Handelsbanken informerar dem samt utför sina 
transaktioner på ett säkert sätt visar resultatet ett högt förtroende. Även detta resultat i 
kombination med Söderlund & Julander (2003) studier tyder på att Handelsbanken har lojala 
kunder sett till åldersgruppen 57+. (Söderlund & Julander, 2003) menar även att om de 
förväntningar kunder har på en tjänst möter de krav kunden har ökar chansen att en lojal kund 
säkerställs. Resultatet rörande förtroende i denna studie styrker även att Handelsbanken bör 
ha lojala kunder. Handelsbanken A menar även att de använder förtroende för att beskriva en 
lojal kund. Vidare menar Handelsbanken A att en kund skall känna ett sådant förtroende att de 
inte skall behöva kontrollera ifall andra banker kan erbjuda bättre prissättning eller service. 
Det är dock svårt att utifrån endast enkäter besvara huruvida åldersgruppen 57+ har ett 
tillräckligt högt förtroende för att de inte ska undersöka andra bankers prissättningar och 
service, dock visar resultatet att förtroendet är högt. Det blir därför motsägelsefullt när 
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resultatet visat att åldersgruppen 57+ i större utsträckning kan tänka sig att byta bank och 
även inte ser Handelsbanken som sitt första alternativ framför alla andra banker. Det är 
således intressant att fortsättningsvis undersöka dessa faktorer till kommande studier, vad det 
är som gör att åldersgruppen 57+ har ett högt förtroende och talar väl om banken men ändå 
visar en tvetydighet angående Handelsbankens som främsta bank. Ball, Simões Coelho & 
Machás (2004) menar att då förtroendet är högt och kunder i stor utsträckning litar på 
företaget är möjligheten stor att kunden blir lojal. I denna studie visar resultatet att 
åldersgruppen 57+ har ett högt förtroende och även, i stor utsträckning, litar på 
Handelsbanken. Utifrån Balls teorier så bör Handelsbankens åldersgrupp 57+ ha en hög 
lojalitet.  
 
Walter, Helfert & Mueller (2000) menar att välvilja, ärlighet och kompetens är de viktigaste 
komponenterna för att säkerställa tillit. För att besvara huruvida åldersgruppen 57+ tycker att 
Handelsbanken säkerställer detta har frågan i enkäten, "jag känner att Handelsbanken gör sitt 
yttersta för att säkerställa mina behov” stor relevans. Resultatet visar att 34,09 % instämmer 
fullständigt, alternativ ett på skalan, medan skalan två och tre, 39,39 % respektive 13,64 %. 
Således har 87,12 % av åldersgruppen 57+ gett ett positivt resultat, sett ur Handelsbankens 
perspektiv. Detta är alltså ett resultat som visar att åldersgruppen 57+ har en hög grad av tillit 
till Handelsbanken. Det är även inom ramen för tillit relevant att undersöka hur väl 
åldersgruppen 57+ litar på Handelsbanken vilket presenterades under förtroende, detta då 
förtroende och tillit påminner om varandra sett utifrån teorin.  
 
Handelsbanken B menar att noggrannhet och en låg grad av risktagande är delar som gör att 
Handelsbankens kunder känner en hög tillit. Med ett urval på 132 respondenter är det svårt att 
hävda ett representativt resultat för hela populationen. Dock visar resultatet om tillit, från 
enkäterna och intervjuerna, att tilliten är hög och att Handelsbanken troligtvis arbetar med 
tillit på ett sådant sätt som åldersgruppen 57+ anser är bra. Enligt Shurr & Ozanne (1985) 
leder en hög tillit till en stark lojalitet vilket, sett till teorin, borde innebära att Handelsbanken 
har lojala kunder. 
 
Handelsbanken C menar att den senaste tidens skandaler inom banksektorn, som till exempel 
Panamaskandalen, kan ha påverkat tilliten hos bankkunder överlag. Trots att Handelsbanken 
inte var delaktiga i skandalen menar Handelsbanken C att det påverkar kundernas syn på 
bankerna. Kunderna kan alltså ha haft en högre tillit, innan skandalerna, än vad resultatet i 
studien visar men att skandaler inom banksektorn kan ha påverkat resultatet.  
 
Grönroos (2002) menar att en kunds förväntningar redan innan ett tjänsteutbyte kan påverkas 
beroende av marknadsföring. Detta är något som Handelsbanken med stor sannolikhet inte 
kommer beröras av då de helt enkelt inte använder kommersiell marknadsföring. 
Handelsbanken B hävdar att de väldigt sällan deltar eller skapar någon 
marknadsföringskampanjer i TV eller tidningar. Detta leder således till att varken positiv eller 
negativ upplevd tjänstekvalitet påverkas innan tjänsteutbytet sker.  
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Digitaliseringens framfart har skapat problem för Handelsbanken i fråga angående upplevda 
tjänstekvaliteten. Handelsbanken A menar att kunder kan hantera mycket av sina bankärenden 
utan att vara i kontakt, fysiskt på ett kontor, med banken. Kunderna har insett att de inte 
behöver besöka kontoret för bankärenden och därmed blir de personliga mötena på kontoren 
runtom i Sverige färre till antalet. När kunderna väl kommer besöker banken måste service 
vara av högsta kvalitet menar Handelsbanken A. Om det fysiska mötet på bankkontoret inte 
möter kundens förväntningar så får Handelsbanken inte lika lätt att reparera det dåliga 
intrycket som mötet gav kunden enligt Handelsbanken A. Innan självbetjäningstjänsterna 
kunde en medarbetare på kontoret ha en dålig dag och inte förse kunden med den bästa 
möjliga service. Medarbetaren kunde dock reparera det vid nästa möte med kunden enligt 
Handelsbanken A. Vidare menar Handelsbanken A att det idag måste varje möte ge bästa 
möjliga service då kundernas besök på kontoret sker mer sällan. Enligt resultatet svarade 
74,25% av respondenterna ett positivt resultat på frågan ”Handelsbanken ger mig den service 
jag förväntar mig”. 47,73 % av respondenterna svarade dock med en trea vilket indikerar att 
de är nöjda men att det finns utrymme till förbättring. Med nedläggningen av kontor runt om i 
Sverige, på grund av säkerhetsskäl eller för att de inte är lönsamma, medför att kunder 
hänvisas till nya kontor vilket kan resultera att kunderna är missnöjda när de inleder en 
relation med det nya kontoret. Eftersom Handelsbankens är en decentraliserad organisation så 
har de enskilda kontoren olika arbetssätt, vilket innebär att kunder kan bli missnöjda då 
arbetssättet inte är vad de är vana vid enligt Handelsbanken A. Då en kund byter kontor måste 
kontoret lägga ner med fokus på kunden eftersom kunden redan från start kan vara missnöjd 
över flytten enligt Handelsbanken A. Bergman & Klefsjö (2002) menar att företag ska sträva 
efter att överträffa förväntningar vilket blir viktigt vid hantering av en kund från ett annat 
kontor. Resultatet från enkätundersökningen visar inte ifall respondenterna har bytt kontor 
under sin tid i Handelsbanken vilket innebär att orsaken till det sämre resultatet i upplevd 
tjänstekvalitet är svårt att koppla till hur hanteringen av nya kunder påverkar resultatet. Alltså 
kan resultatet i enkätundersökningen bero på att respondenter har varit med om ett byte av 
kontor och då inte fått den service de önskat eller att de inte är nöjda med den service de får 
vid ett specifikt kontor.  
 
Oliver (1999) menar att förtroende och tillit bidrar till att få en lojal kund. Resultatet i 
enkätundersökningen visar att Handelsbankens kunder i åldersgruppen 57+ har ett högt 
förtroende och en stark tillit till Handelsbanken. Vidare menar Malhotra, Agarwal & Ndubisi 
(2010) att varumärket samt att kunden kan identifiera sig med organisationen är bidragande 
faktorer som bygger lojalitet. Resultatet utifrån enkäterna visar att åldersgruppen 57+ talar väl 
om organisationen och 69,70 % rekommenderar den till andra personer, det är därför ett 
rimligt antagande att kunderna identifierar sig med banken. Ytterligare menar Oliver (1997) 
att det finns ett samband mellan nöjda kunder och lojala kunder. Resultatet visar att 
respondenterna i undersökningen är nöjda med Handelsbanken där 91,67 % av 
respondenterna gav ett positivt svar. Ytterligare visar resultatet angående upplevd 
tjänstekvalitet ett relativt positivt resultat vilket även tyder på lojala kunder.  
 
Trots att resultatet visar positiva svar kring förtroende, tillit, kundnöjdhet, word-of-mouth och 
upplevd tjänstekvalitet så tenderar åldersgruppen 57+ lojalitet till Handelsbanken att inte vara 
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lika genomgående som tidigare forskning antyder att den borde vara. Resultatet visar att 
antalet som kan tänka sig att byta bank är relativt högt med tanke på de tidigare resultaten 
som har varit positiva. Resultatet är fortfarande positivt, sett ur Handelsbankens perspektiv, 
men det förekommer fler negativa svar än i de tidigare frågorna. Resultatet från kunder som 
kan tänka sig att byta bank är även där högre med tendenser åt de positiva svarsalternativen. 
Resultatet visar dock fler negativa svar än vad forskningen antyder att det borde då kunderna 
är så pass nöjda. Enligt Jumaev & Hanaysha (2012) och Haghtalab, Ahrari & Amirusefi 
(2011) angående passiv och aktiv lojalitet stämmer inte resultatet överens med vad 
forskningen antyder. Handelsbanken har, enligt resultatet i enkätundersökningen, nöjda 
kunder sett till åldersgruppen 57+ men kunderna är inte lojala vilket inte överensstämmer med 
passiv lojalitet. Åldersgruppen 57+ talar väl om Handelsbanken enligt resultatet men är dock 
inte lojala vilket inte heller stämmer överens med vad forskarna antyder gällande aktiv 
lojalitet. 
 
Av respondenternas svar så kan man utläsa att de digitala självbetjäningstjänsterna används 
frekvent, då 94,7 % använder tjänsterna dagligen eller veckovis. Antalen klagomål på 
självbetjäningstjänsterna är dock högt, då 65,91 % saknar information samt utbildning kring 
självbetjäningstjänster som Handelsbanken erbjuder. Kunskapen kring tjänsterna är låg och 
Handelsbankens utbildningskvällar som ska lösa detta problem är det få som har vetskap om. 
Enbart 16,67 % har vetskap om att dessa utbildningskvällar förekommer. Dessa faktorer 
indikerar att lojaliteten påverkas negativt hos åldersgruppen 57+ då det är svårt att vara lojal 
då kunden inte förstår, eller kan hantera, tjänsterna.  
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6 Slutsats 
Utifrån det samlade resultatet från åldersgruppen 57+ har samtliga frågor gett ett relativt 
positivt resultat, sett ur Handelsbankens perspektiv. Åldersgruppen 57+ har dock gett negativa 
svar kring de digitala tjänsterna och att Handelsbanken inte informerar och utbildar kunderna. 
Rimligtvis är det de faktorer som påverkat resultatet i lojalitet då inga andra tendenser går att 
utläsa från resterande frågor. Faktorerna förtroende, tillit, kundnöjdhet, word-of-mouth och 
upplevd tjänstekvalitet är alltså relevanta för undersökningar gällande lojalitet men resultatet i 
denna studie visar att digitaliseringen har en negativ påverkan på lojaliteten sett till 
åldersgruppen 57+. Då Handelsbankens kunder, sett till åldersgruppen 57+, inte anser sig vara 
tillräckligt kunniga eller informerade för de digitala självbetjäningstjänsterna som erbjuds bör 
det falla på varje enskilt kontors ansvar då Handelsbanken är en decentraliserad organisation. 
Information kring utbildningar och anvisningar till användning av de digitala tjänsterna till 
åldersgruppen 57+ är något som Handelsbankens kontor bör förbättra för att åldersgruppen 
57+ ska bli lojala. Då Handelsbanken är en decentraliserad organisation så innebär det även 
att kontor kan gå ihop i städer, som till exempel Stockholm eller Örebro, och informera ifall 
närliggande anordnar utbildningskvällar. Då informationen kring utbildningskvällar inte går 
att hitta på det enskilda kontorets hemsida, då inte alla kontor arrangerar utbildningskvällar, 
så vore ett förslag att lägga upp informationen på Handelsbankens centrala hemsida. Detta 
skulle innebära att, då kunden besöker Handelsbankens hemsida, får den information om ett 
närliggande kontor arrangerar någon form av utbildningskväll. 
 
Som Chu, Lee & Chao (2012) konstaterar i sin studie behövs en hög kvalitet på tjänsterna för 
att säkerställa tillit och lojalitet. Oavsett hur bra tjänsterna må vara så måste kunderna i 
åldersgruppen 57+ förstå och kunna hantera tjänsterna, vilket resultatet visar att de inte gör. 
Detta kan vara en bidragande faktor till att lojaliteten är lägre trots att alla andra faktorer visar 
positiva resultat. Vidare menar Klaus & Maklan (2013) att en liten minskning i kundnöjdhet 
påverkar lojaliteten. Eftersom en nulägesanalys har genomförts i studien finns inte vetskapen 
om hur kundnöjdheten har sett ut tidigare utifrån faktorerna som använts i denna studie. Om 
kundnöjdheten har sjunkit så finns det en rimlig förklaring till att lojaliteten har sjunkit 
oberoende av att åldersgruppen 57+ inte förstår sig på de digitala tjänsterna.  
 
Studiens syfte är att se hur lojaliteten påverkas hos åldersgruppen 57+ då digitala 
självbetjäningstjänster blir vanligare inom Handelsbanken. Slutsatsen som kan dras utifrån 
insamlade enkäter och intervjuer, med kunder och personal, är att Handelsbankens kunder i 
åldersgruppen 57+ har en bristande kunskap samt att de är dåligt informerade gällande hur de 
digitala självbetjäningstjänsterna fungerar vilket påverkar lojaliteten negativt. Då studien 
belyser att kunder i åldersgruppen 57+ har en bristande lojalitet till Handelsbanken på grund 
av dålig kunskap och information kring de digitala självbetjäningstjänsterna blir det viktigt för 
Handelsbanken att få vetskap om problemet för att kunna öka lojaliteten i åldersgruppen 57+.  
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7 Framtida forskning 
Handelsbankens kunder i åldersgruppen 57+ har hög tillit, högt förtroende, positiv word-of-
mouth och positiv upplevd tjänstekvalitet men lojaliteten är relativt låg i jämförelse med dessa 
faktorer skulle framtida forskning kunna undersöka om det sker någon förändring sett till 
lojaliteten. Det blir såldes intressant att genom en ny nulägesanalys undersöka samma faktorer 
och se skillnader från denna studie, då de äldre inom åldersgruppen 57+ blir allt färre samt att 
de digitala tjänsterna ständigt utvecklas. Ytterligare vore det intressant att se hur en studie, 
med samma undersökande faktorer, skulle se ut med ett annat val av bank eller att inkludera 
fler banker.   
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Etikfrågor: 
Du får vara anonym. Allt du säger kommer att spelas in och användas i uppsatsskrivandet. 
Har du några  
 

•   Vad är din position inom handelsbanken? 
(Denna fråga ställs för att ge svar på respondentens position inom banken och 
förtydliga vad den innebär). 

•   Berätta inledningsvis lite hur ni tänker här på handelsbanken sett till hur ni arbetar 
med kundnöjdhet och tillit. 

•   Om vi bortser från företagskunder, hur ser fördelningen ut bland era kunder som 
besöker kontoret frekvent?(Åldersmässigt) 

 
Kundnöjdhet och lojalitet: 

•   Hur skulle du beskriva en lojal kund? 
•   Hur jobbar ni med kundnöjdhet? 
•   Enligt svenskt konsumentindex (2016) så ligger ni på första plats, bland storbanker, 

när det gäller kundnöjdhet. Vad tror du ligger till grund för detta? 
•   Ser ni skillnader i kundnöjdheten mellan den äldre generationens kunder, födda 1960 

eller tidigare, och resterande kunder? Positivt/negativt? 
 

Digitalisering: 
•   Hur ser du på den ökade användningen av internetbaserade tjänster? positiva faktorer 

och negativa faktorer 
•   Hur tror du digitaliseringen påverkar kundens kontakt och uppfattning om er som 

bank? 
•   Vilka brister ser du att ni på handelsbanken har sett till digitaliseringens snabba 

framgång? 
 

Decentralisering: 
•   Uppfattar du att handelsbanken har några brister genom att vara så decentraliserad? 
•   Ni säger er själva vara decentraliserade, dock läggs kontor ner och 

självbetjäningstjänster blir allt viktigare, hur ser ni på det? (öppen fråga) 
•   Mellan år 2015 och 2016 lades ett stort antal kontor ned inom handelsbanken. Finns 

det någon specifik anledning?  
o   Har ni märkt av någon negativ effekt från kunder av de nedlagda kontoren? 

 
 
 
 



 

 

Digitaliseringens påverkan på kundnöjdhet: 
•   Den ökade digitaliseringen har lett till att ni är tillgängliga dygnet runt, alla dagar om 

året, för de kunder som har rätt självbetjäningstjänster. Hur ser ni till att kunderna kan 
hantera dessa tjänster?  

•   Tror du att en specifik kundgrupp har påverkats mer än andra av den ökade 
digitaliseringen? 

•   Hur arbetar ni med att se till att den äldre generationen får sina behov tillgodosedda 
med den ökade digitaliseringen? 

•   Hur ser ni på den äldre generationen, 57+ år, som inte har vuxit upp med 
digitaliseringens framfart och därför kan vara lite mer återhållsamma med 
självbetjäningstjänster? 

•   Er kundnöjdhet har sjunkit de senaste åren enligt svenskt kvalitetsindex, vad tror du 
har påverkat det? 

o   Nedläggning av kontor? 
o   Ökad digitalisering? 
o   Inte tillräckligt utvecklade självbetjäningstjänster? 
o   Annat? 

•   Lönsamhet är ett viktigt ord för banker, hur ser du på förhållandet mellan kontor och 
självbetjäningstjänster sett ur ett lönsamhetsperspektiv? (svårt att bygga relationer via 
självbetjäningstjänster som leder till lojala kunder, dyrt att hålla kontor öppna på 
glesbygd)  
 

 
Relationer: 

•   Hur jobbar ni med tilliten hos kunder, påverkas de av att exempelvis inte mobilt bank-
id används? För att förtydliga det så menar vi användning av mobilt bank-id vid 
legitimering av kunder som ringer till er kundtjänst för hjälp.  

•   Vad ser ni som ert starkaste argument/argumenten till att man ska välja er som bank 
•   Hur jobbar ni för att behålla befintliga kunder samt tillhandahålla nya kunder? 
•   Hur tror du kunder i allmänhet tänker om er som bank sett till tillit, kundnöjdhet och 

frågor som berör dess områden? 
•   Vilka brister ser du att handelsbanken har inom relationen till kunder? 

 
Upplevd tjänstekvalitet:  

•   Anser du att kunderna är nöjda med den upplevda tjänstekvaliteten?  
o   Om inte, vilka typer av förbättringar efterfrågar de från er?  

 

 

 



 

 

Bilaga 2 - Enkät 
Vi är tre ekonomistudenter från Handelshögskolan i Örebro och skriver en kandidatuppsats 

inom ämnet företagsekonomi. Denna enkät har som syfte att samla in information kring 
kunder hos Handelsbanken för att bidra till vår studie. Studiens syfte är att undersöka hur den 

ökade digitaliseringen påverkar lojalitet hos Handelsbankens kunder. 
 
Är du 57 år eller äldre?  
Ja Nej 

  
 
Hur lång tid har du varit kund hos Handelsbanken  

 Under 5 år 
 5 till 10 år 
 10-20 år 
 20 år eller längre 

 
Vilka digitala banktjänster använder du idag? 

 Mobilapplikation  
 Bank-ID  
 Telesvar  
 Internettjänst 
 Övriga tjänster 

 
Jag anser att Handelsbanken behöver utveckla eller förenkla följande digitala 
banktjänster 

 Mobilapplikation  
 Bank-ID  
 Telesvar  
 Internettjänst 
 Övriga tjänster: __________________________________________ 

 
Om du använder digitala tjänster, hur ofta använder du dessa? 

 Dagligen 
 Veckovis 
 Månadsvis 
 Övrigt: _________________________________________________ 

 
Hur anser du att dina kunskaper är inom de digitala tjänster som banken erbjuder? 
Där 1 innebär mycket hög kunskap, 4 innebär godkänd kunskap och 7 innebär ingen kunskap.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
Informerar Handelsbanken dig om vilka tjänster de erbjuder och hur du kan använda 
dessa? 
Alltid  Ofta  Sällan  Aldrig 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Känner du till Handelsbankens utbildningskvällar om digitala banktjänster? 

 Ja    Nej 



 

 

  
Jag litar på att Handelsbanken ger mig korrekt information 
Instämmer helt               Instämmer delvis             Instämmer inte alls 
   1    2    3    4    5    6    7 
 
Jag litar på säkerheten kring transaktioner från mitt Handelsbankenkonto 
Instämmer helt               Instämmer delvis             Instämmer Inte alls 
   1    2    3    4    5    6    7 
 
Jag har ett högt förtroende för Handelsbanken 
Instämmer helt               Instämmer delvis             Instämmer Inte alls 
   1    2    3    4    5    6    7 
 
Jag känner att Handelsbanken gör sitt yttersta för att säkerställa mina behov 
Instämmer helt               Instämmer delvis             Instämmer Inte alls 
   1    2    3    4    5    6    7 
 
Jag ser Handelsbanken som första alternativet framför alla andra banker 
Instämmer helt               Instämmer delvis             Instämmer Inte alls 
   1    2    3    4    5    6    7 
 
Jag kan tänka mig att byta bank 
Instämmer helt               Instämmer delvis             Instämmer Inte alls 
   1    2    3    4    5    6    7 
 
Om du svarat 2 eller lägre på föregående fråga, förklara gärna vilka faktorer som gör 
att du kan tänka dig att byta bank  
 
_______________________________________________________________ 
 
Jag talar väl om Handelsbanken som bank 
Instämmer helt               Instämmer delvis             Instämmer Inte alls 
   1    2    3    4    5    6    7 
 
Handelsbanken ger mig den service jag förväntar mig 
Instämmer helt               Instämmer delvis             Instämmer Inte alls 
   1    2    3    4    5    6    7 
 
Jag rekommenderar Handelsbanken till andra personer 
Instämmer helt               Instämmer delvis             Instämmer Inte alls 
   1    2    3    4    5    6    7 
 
Jag är nöjd med Handelsbanken som bank 
Instämmer helt               Instämmer delvis             Instämmer Inte alls 
   1    2    3    4    5    6    7 
 
 

Tack så mycket för att du tog dig tid att bidra till vår studie! 
 


