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Abstract  

Problem:  
The customer satisfaction within the banking sector has decreased in the last years, and one of the 
reasons why is the ongoing digitalization banks are going through. It can be tough for individuals 
in society to constantly having to keep ut with technological development, and many banking 
customers might have been satisfied with the old systems, and are due to digitalization forced to 
use a different system with less human interaction. Generation Y (individuals born 1982-1999) 
however, have grown up with the technological development within the bankingsystem. In 
consequence, their viewpoint on digitalizarion whithin the banking sector might be different. 

Purpose:  
The purpose of this thesis paper is to investigate generation Y’s usage of digital banking services. 
The investigations seeks to identify what expectations the individuals have on digital banking 
services, how banks are able to live up to them and what the consequence of that is. 

Methodology:  
The study is completed through a combination of quantitative and qualitative data collection, 
with emphasis on the quantitative data. The quantitative data was colleted through an online 
questionnaire with a total of 229 respondents from generation Y. The qualitaitive data was 
collected through an interview with one of sweden’s biggest banks. The focus was mainly 
directed towards the customers’ perspective, and the interview with the bank was used to analyze 
the material from the questionnaire.  

Conclusion:  
The study concluded that generation Y have high expectations on digital banking services. 
Through this, customers were in general satisfied with the quality of the digital banking services. 
It was identified that high expectations on a digital banking service led to high satisfaction, and 
the services with the highest satisfaction were digital payment solusions and banking-apps. The 
study also showed that generation Y have high trust in their banks digital services, and that they 
are likely to share their experience with other people. Lastly, the study showed that generation y 
are relatively loyal to their bank through their digital banking servies. 

Keywords:  
Customer satisfaction, customer loyalty, digitalization, expectations, service quality, trust, word-
of-mouth. 
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1. Inledning 
1.1 Problembakgrund 
 
Svenska banker har stor betydelse för samhället och fungerar som en motor för svenska 
samhällets grundläggande struktur, ekonomiska välfärd och tillväxt (Svenska bankföreningen, 
2017). Under de senaste 27 åren har Svenskt kvalitetsindex årligen genomfört undersökningar av 
de svenska bankerna. Undersökningen syftar till att mäta och analysera kundnöjdheten och hur 
kunder reagerar på förändringar som bankerna gör. Den genomförs av svenskt kvalitetsindex 
tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm (SKI, 2016). 
 
Den senaste undersökningen publicerades den 3:e oktober 2016 där undersökningen visade att 
missnöjet för de svenska bankerna har ökat. Inte sedan fastighetskrisen 1993 har kundnöjdheten 
minskat så mycket som under åren 2015–2016. För svenska privata bankkunder har 
kundnöjdheten sjunkit med 5,2 procentenheter och endast en av de tio bankerna SKI har 
undersökt visar en ökad kundnöjdhet. Vad som kan utläsa av undersökningen är att kunderna 
anser att missnöjet till stor del handlar om kundlöften som inte uppfylls, därför har SKI valt att 
kalla det markanta raset för ”förtroendekrisen 2016” (SKI, 2017). 
 
I mitten av 1990-talet lanserades den första internetbanken i Sverige (Dagens analys, 2016) och 
idag kan kunden själv via sin internetbank och mobilbank-app utföra små som stora ärenden 
dygnet runt. Svenska banker anses vara bland de effektivaste i världen på att erbjuda IT-lösningar 
åt sina kunder (Svenska bankföreningen, 2014). 
 
Bankföreningen arbetar ständigt för att förenkla processerna för att en individ ska kunna bli 
bankkund (Svenska bankföreningen, 2016). Bankkundernas lojalitet är därför intressant att 
studera i korrelation till kundernas förväntningar och kundnöjdhet. Vissa banker har öppnat upp 
möjligheten att bli kund online, genom detta ska en individ inte behöva besöka ett bankkontor för 
att bli kund (Nordea, 2017). 
 
Allt fler aktörer dyker upp på marknaden där t.ex. kunder kan jämföra och byta sina bolån för en 
mer förmånlig ränta i en app (Tink, 2017), eller en app som jämför om dina fonder presterar bra 
eller dåligt och om förvaltningsavgiften är hög eller låg (Opti, 2017).  
 
Svenska banker är idag i framkant när det gäller digitalisering, på grund av smidiga system och 
betallösningar som Bank-ID och Swish (Svd, 2017). Idag erbjuder även flera banker 
distansmöten för kunderna, vilket innebär att kunderna fysiskt inte behöver besöka ett bankkontor 
för att få rådgivning. Den senaste undersökningen från SKI:s visade att majoriteten tyckte att 
digitalisering av bankerna var positivt men ändå anses digitaliseringen vara en av de största 
anledningarna till förtroendekrisen 2016 (SKI, 2016). 
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Sedan början av 1990-talet har bankerna i Sverige genomgått en radikal förändring, bankkontoren 
blir färre och digitaliseras allt mer. Med hjälp av bankernas IT-lösningar kan kunder göra allt mer 
själva. Flera nya aktörer har på senare år tillkommit till den svenska finanssektorn. Från att 
Swedbank, Nordea, Svenska Handelsbanken (SHB) och Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 
har dominerat på svenska marknaden, förlorar de idag marknadsandelar till de nya aktörerna 
(Regeringen, 2008). Det är idag lättare för kunderna att byta bank och Svenska bankföreningen 
har tagit fram rutiner och riktlinjer som bankerna förväntas förhålla sig till när kunderna vill byta 
bank (Svenska bankföreningen, 2016). 
 
På grund av att det idag är lätt att byta bank bör bankerna lägga resurser på sina digitala kanaler 
och tjänster för att kunderna ska bli mer lojala. Forskning visar att företag som arbetar i flera 
kanaler och i realtid kommer att få nöjda och lojala kunder, detta framförallt då de yngre 
kunderna efterfrågar mobila och självbetjäningsfunktioner (Wiraya, 2015). En stor utmaning för 
bankerna blir att hänga med i den snabba utvecklingen, kundernas förväntningar på att nå 
bankernas tjänster i olika kanaler skapar en atmosfär där det blir allt viktigare att skapa nöjda 
kunder och stärka kundernas lojalitet (Svenska bankföreningen, 2016).  
 
Stora aktörer inom bankbranschen som t.ex. Nordea gör stora satsningar mot yngre kunder 
(Nordea, 2017), och tydligt är att den yngre generationen, närmare bestämt generation Y är 
bankernas framtid. Därför blir det viktigt för bankerna att tidigt tillgodose yngre bankkunders 
behov och förväntningar för att öka kundnöjdheten. Twenge et al. (2010) hävdar att generation Y 
är uppvuxna med internet, de är vana att snabbt kunna få tag på information och är tekninskt 
kunniga. Trots detta uppges digitalisering vara en av faktorerna till att vi befinner oss i 
förtroendekrisen 2016 (SKI, 2016). 
 

1.2 Problematisering 
 
Utvecklingen har som tidigare nämnt över tid gått framåt och samhället blir allt mer digitaliserat, 
detta bidrar till att banken kan delas in i två olika delar. Nämligen den traditionella banksektorn 
och den digitala banksektorn. Tidigare forskning inom området har identifierat en tydlig relation 
mellan tjänstekvalitet, kundnöjdhet och kundlojalitet. Eriksson och Nilsson (2007) hävdar att 
kundernas användande av digitala banktjänster är beroende av om de uppfattar tjänsterna som 
användbara och givande för dem.  
 
Tjänstekvaliteten ligger som grund för kundnöjdheten, som i sin tur ligger som grund för 
kundlojaliteten vilket stödjs av bland annat Ariff et al (2013). De anser att grunden för 
tjänstekvaliteten är den funktionella och tekniska tjänstekvaliteten. Teknisk tjänstekvalitet 
innebär vilken tjänst som genomförs och funktionell tjänstekvalitet innebär hur tjänsten levereras. 
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Eftersom Ariff et al (2013) anser de två aspekterna som viktiga, antyder de att företag bör 
utveckla dessa inom sin verksamhet för att uppnå kundnöjdhet och således även kundlojalitet. 
 
Många forskare har gått djupare in på tjänstekvaliteten och identifierat vilka aspekter som bidrar 
till kundnöjdhet. George och Kumar (2014) anser att integritet, mottaglighet (hur snabbt kunden 
får hjälp), säkerhet och tillförlitlighet är de viktigaste aspekterna om en bank vill öka kundnöjdhet 
inom den digitala banksektorn. Herington och Weaven (2009) hävdar dock att de viktigaste 
aspekterna är säkerhet, hemsidans design, användbarhet och effektivitet. Liébana-Cabanillas et al 
(2013) lägger till aspekterna tillgänglighet, förtroende, enkelhet och användbarhet. Slutligen så 
hävdar Quan (2010) att systemkvalitet, tjänstekvalitet och informationskvalitet utgör grunden för 
hur högt kunden värderar bankers tjänstekvalitet online. Identifierbart för ovannämnda författare 
är att de lägger fokus på attribut som kunderna anser vara viktiga, och således inte de specifika 
tjänsterna som kunder eftersöker. 
 
Studierna som ovan nämnts har gemensamt att de huvudsakligen inte fokuserat på en specifik 
målgrupp inom digitaliseringen, vilket kan innebära att resultatet hade blivit annorlunda om de 
t.ex. hade undersökt generation Y. Twenge et al (2010) benämner att generation Y består av 
individer födda mellan 1982 och 1999. Åldersmässigt berör målgruppen individer som är relativt 
nya inom bankvärlden, och troligtvis inte upplevt den traditionella banken på samma sätt som den 
äldre generationen. Twenge et al (2010) påpekar i sin studie att generation Y präglas av teknisk 
kunnighet och kännetecknas av att de lär sig snabbt. Därför bör de ligga i framkant i den 
teknologiska utvecklingen inom den digitala banksektorn. 
 
Martin Nilsson och Sebastian Kovacs1, affärsutvecklare på Nordea anser att generation Y 
förväntar sig att bankens digitala tjänster ska vara visuellt tilltalande, enkla att använda och ha 
hög tillgänglighet. Istället för att bara använda internetbanken använder generation Y 
mobilbanken mer frekvent och därför är det en viktig digital tjänst att satsa på. Generation Y är 
högteknologiskt kunniga vilket gör att de har högre förväntningar på digitala tjänster än andra 
åldersgrupper. Det medför givetvis att banken måste satsa på att ständigt utveckla sina digitala 
tjänster för att tillfredsställa generation Y. 
 
Fosch et al (2010) påpekar att den yngre generationen redan har stora finansiella friheter ifrån 
tidig ålder, vilket har sitt ursprung ur den ständiga tekniska utvecklingen. Chau och Ngai (2010) 
bygger vidare på argumentet och anser också att fokus bör ligga på att undersöka den yngre 
generationen eftersom de är bankernas framtid, om banker tidigt tillfredsställer dem kan de 
inbringa framtida lönsamhet för bankerna.  
 
 

                                                
1 Martin Nilsson och Sebastian Kovacs, affärsutvecklare på Nordea Bank AB. Intervju den 9 Maj 
2017. 
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Chau och Ngai (2010) hävdar att den yngre generationen har annorlunda uppfattningar, attityder 
och beteenden till den digitala bankverksamheten. Detta bidrar till att tjänsterna är mer attraktiva 
för dem än för andra åldersgrupper. Kumbhar (2011) anser att unga människor är den 
ålderssgrupp som använder digitala banktjänster mest. Chan och Ngai (2011) går även in på 
kundnöjdhet bland yngre bankkunder inom den digitala banksektorn och hur banker ska uppnå 
den. De hävdar att unga människor föredrar digitala banktjänster framför traditionella 
banktjänster då de får privat, snabb och effektiv service varje gång. 
 
Ariff et all (2013) hävdar att kundnöjdhet och kundlojalitet inom digital bankverksamhet är 
sammankopplade och att tidigare forskning även pekar på detta. Chau och Ngai (2010) hävdar att 
om unga bankkunder är nöjda med den tekniska och funktionella tjänstekvaliteten är chanserna 
större att de är lojala till sin bank. Yee och Faziharudean (2010) påpekar att de huvudsakliga 
faktorerna (förutom kundnöjdhet) som bidrar till lojalitet inom digitala banksektorn är; förtroende 
för banken, rutin och vana och bankens ryckte. Utifrån dessa identifierade de att den främsta 
aspekten för att uppnå kundlojalitet var bankens rykte. Caseló et al (2008) anser att ryktet kan 
påverkas genom word-of-mouth, detta kan komma både från kundnöjdhet och kundlojalitet. De 
hävdar att word-of-mouth är en viktig aspekt inom den digitala banksektorn då kunder får en mer 
objektiv bild av banken som är baserad på andras erfarenheter snarare än bankens egna 
marknadsföring. Uppnår banken en hög kundnöjdhet och kundlojalitet kan det leda till positiv 
word-of-mouth vilket på sikt kan inbringa fler kunder och skapa bättre lönsamhet. 
 
Nilsson och Kovacs2 anser att generation Y är lojala till banken genom dess digitala tjänster, men 
det finns en grupp inom generation Y som är mindre lojala. Det är personer som har ett intresse 
för digital bankverksamhet och därför ständigt letar efter en bank som erbjuder någonting bättre 
än sin nuvarande bank. Nilsson och Kovacs3 hävdar dock att de skulle lägga till en annan bank 
som komplement till sina nuvarande bank, snarare än att byta bank helt och hållet. De kanske 
väljer att exempelvis placera sitt sparande och bolån hos en annan bank som har bättre digitala 
tjänster. 
 
Slutligen hävdar Nilsson och Kovacs4 att generation Y har stort förtroende till bankens digitala 
tjänster och känner sig säkra i användandet av dem. Detta då många exempelvis kan identifiera 
bluffmail bättre ändra åldersgrupper, men även för att de är vana att exponera sig öppen på 
sociala medier och dylikt. De anser därför att generation Y troligtvis accepterar riskerna som 
finns i digitala banktjänster, men anser att fördelarna i användandet av dem är mer positivt än 
negativt. 
                                                
2 Martin Nilsson och Sebastian Kovacs, affärsutvecklare på Nordea Bank AB. Intervju den 9 Maj 
2017. 
3 Martin Nilsson och Sebastian Kovacs, affärsutvecklare på Nordea Bank AB. Intervju den 9 Maj 
2017. 
4 Martin Nilsson och Sebastian Kovacs, affärsutvecklare på Nordea Bank AB. Intervju den 9 Maj 
2017. 
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För att sammanfatta den tidigare forskningen inom den digitaliserade banksektorn går det att 
identifiera att hög tjänstekvalitet leder till hög kundnöjdhet, vilket i sin tur leder till hög 
kundlojalitet. Detta är grundantaganden som är genomgående i den tidigare forskning. Dock är 
stora delar av den tidigare forskningen gjord på en internationell nivå och undersökningar i 
Sverige är sällsynta. Svenska Bankföreningen (2016) och SVD (2017) påpekar att Sverige ligger 
i framkant inom digitaliseringen, Twenge et al (2010) hävdar att generation Y är tekniskt kunniga 
och eftersom att de är framtiden inom den digitala bankvärlden blir de än mer attraktiva att 
undersöka som målgrupp. Detta kan skulle troligtvis innebära att ett avvikande resultat från 
tidigare forskning. 
 
När tidigare forskning inom området identifierar tjänstekvaliteten som ligger till grund för 
kundnöjdheten fokuserar de mer på attribut inom området. Upplevelse, användbarhet, effektivitet 
etc. Därför vore det intressant att på ett djupare plan studera vilka typer av digitala banktjänster 
den yngre, tekniska generation Y eftersöker inom den digitala banksektorn i Sverige. Således är 
det intressant att se hur de anser att banken uppnår deras förväntningar och hur den unga 
målgruppens kundnöjdhet ser ut. Slutligen kan det vara av intresse att se om kundlojaliteten 
också påverkas av detta. 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att identifiera vilka förväntningar generation Y har på bankers 
digitala tjänster och hur väl det överensstämmer med vad bankerna erbjuder. Syftet är även att 
identifiera hur sambandet mellan förväntningar och bankernas digitala tjänstekvalitet leder till 
faktorer som kundnöjdhet och kundlojalitet. 
 

1.4 Frågeställning 
 
Vilka förväntningar har generation Y på bankers digitala tjänstekvalitet? Hur leder 
tjänstekvaliteten till att öka eller minska kundnöjdhet och kundlojalitet inom den digitala 
banksektorn? 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Studien är avgränsad till att beröra yngre bankkunder födda mellan 1982 och 1999, det vill säga 
generation Y. Val av målgrupp motiveras genom att en stor del av åldersgruppen ej har vuxit upp 
med fysisk bank och därför kan åldersgruppen ha andra förväntningar på banken än äldre 
bankkunder. (Twenge et al. 2010). Undersökningen kommer huvudsakligen undersöka 
storbankernas roll inom digitaliseringen. 
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Kundnöjdheten har som tidigare nämnts sjunkit på grund av bland annat digitalisering och att 
bankerna befinner sig i förtroendekrisen. (SKI, 2016). Författarna till studien har valt att begränsa 
sig till att undersöka vilka av bankernas digitala tjänster som generation Y anser som viktigast 
och hur dessa påverkar tjänstekvalitet, kundnöjdhet och kundlojalitet.  
 
Författarna motiverar valet av generation Y genom att digitaliseringen är något som 
åldersgruppen är uppvuxna med och är en del i deras vardag vilket skiljer sig från andra 
generationer som inte är uppvuxna med digitalt bankanvändande. Digitaliseringen kan eventuellt 
därför haft en annan påverkan på deras kundnöjdhet vilket undersöks i uppsatsen. Studien 
kommer vara riktad utifrån ett kundperspektiv och vara avgränsad till svenska bankkunder inom 
generation Y. 
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2. Teoretisk referensram  
2.1 Digitalisering 
 
Digitaliseringen i samhället pågår ständigt och påverkar banksektorn. Den ger upphov till att 
stora mängder information kan spridas till andra användare som enkelt kan ta del av 
informationen. Utifrån data och nätverk kan företag även utveckla tjänster som på ett innovativt 
sätt sammankopplar kunder och företag (Digitaliseringskommisionen, 2016). På grund av 
digitaliseringen har även individualiseringen ökat vilket innebär att företag enklare kan nå ut till 
kunder eftersom de lättare kan identifiera deras behov. Detta ger upphov till att företag kan arbeta 
med att tillfredsställa sina kunder bättre än tidigare (Digitaliseringskommisionen, 2016). 
 
2.1.1 Digitala banktjänster 
 
Internetbank är en digital banktjänst som många bankkunder använder för att betala räkningar, 
föra över pengar, kontrollera sin kontobalans etc. (Martins et al, 2014). De digitala tjänsterna 
medför även en bra möjlighet för företag att öka sin lönsamhet då kostnader för digitala 
banktjänster i flera aspekter är lägre än i traditionella banktjänster (Nevens, 1999). Det ger 
upphov till att fler banker ser möjligheter i de digitala banktjänsterna men att kunderna eventuellt 
inte är lika positiva till förändringen. Det har gjorts många studier som sammankopplar 
användandet av digitala banktjänster i relation med de risker som finns med den. Luo et al (2010) 
identifierar vilka olika risker som utgör kundens upplevda risk i användandet av digitala 
banktjänster. Risker måste inte alltid vara faktiska risker, utan handlar ofta om huruvida kunden 
uppfattar något som riskabelt eller inte. 
 
Aktura och Tezkan (2012) förklarar att digitaliseringen har medfört att kunder nu även kan utföra 
banktjänster via mobilen. Eftersom många använder mobilen som ett verktyg för att göra affärer 
tas det för givet att den har stor potential inom digitala banktjänster (Laukkanen and Lauronen, 
2005). Eftersom mobilanvändande i digitala banktjänster blir allt vanligare är det viktigt att 
identifiera varför kunder använder dem och vad som anser vara bra med dem. Framförallt har 
mycket forskning gjorts där forskare undersökt etableringshinder i införandet av mobila 
banktjänster. Koenig-Lewis et al (2010) hävdar bland annat att användbarheten och risken för 
mobilbanken är viktiga faktorer för en kund om de ska börja använda tjänsten. Undersökningar 
har gjorts som indikerat att säkerhet och förtroende är viktiga faktorer till om kunder börjar 
använda mobila banktjänster eller inte (Kim et al, 2009. Laforet och Li, 2005). 
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2.2 Tjänstekvalitet genom förväntningar och upplevd kvalitet 
 
Tjänstekvalitet är en viktig faktor för banken och förklaras enligt Lewis och Booms (1983) som 
resultatet av hur pass väl upplevd kvalitet matchar kundens förväntningar på tjänsten. I den tidiga 
forskningen inom området förklarar Parasuraman et al (1985) bakomliggande faktorer som leder 
till tjänstekvalitet. De bakomliggande faktorer som de identifierar för att tjänstekvaliteten ska 
vara hög är; tillförlitlighet, lyhördhet, kompetens, tillgänglighet, kommunikation och säkerhet. 
Lyckas ett företag uppnå dessa faktorer på ett bra sätt hos kunderna, hävdar författarna att 
chansen är stor att kunderna värderar tjänstekvaliteten som hög. 
 
Grönroos (2002) bygger vidare på faktorer som bidrag till hög tjänstekvalitet och hävdar att 
viktiga indikatorer på bra tjänstekvalitet är professionalism och skicklighet, attityd och beteende, 
tillgänglighet och flexibilitet, tillförlitlighet och pålitlighet, tjänstelandskap och rykte samt 
trovärdighet. Till stor del är de flesta aspekterna inkluderade även inom digitala banktjänster, 
men det finns troligtvis en frånvaro av attityd och beteende samt tjänstelandskapet. 
Tjänstelandskapet hävdar Grönroos (2002) utgörs av fysiska omgivningen som kunder upplever 
och det skulle eventuellt kunna ersättas av hur väl en digital plattform är utformad. Attityd och 
beteende handlar dock om att personalen bryr sig om kunder och att de har en vilja att hjälpa 
dem. Då kontakten med banken är mer distanserad inom digitala banktjänster kan det vara svårt 
att uppnå dessa kriterier, då kunder till stor del troligtvis inte har en direkt kontakt till sin bank. 
Tillgänglighet och flexibilitet kan även skilja sig någorlunda åt inom digitala banktjänster. Det 
finns nästan alltid tillgänglighet och flexibilitet i de flesta bankers digitala tjänster, men om 
kunder vill komma i kontakt med banker digitalt ser dessa aspekter annorlunda ut. Grönroos 
(2002) hävdar även att kommunikation mellan kunder och företag är viktig för att bibehålla en 
god relation och om det finns en frånvaro av god kommunikation signalerar det till kunden att 
företaget inte bryr sig om dem. Genom att inte ha god kommunikation till kunder hävdar 
Grönroos (2002) således att det skickar ut dåliga signaler till kunder. 
 
Inom digitala banktjänster skiljer sig tjänstekvaliteten bland annat på grund av att det till stor del 
inte sker någon mänsklig interaktion (van Riel et al, 2001). Zeithaml et al (2000) hävdar att 
faktorer som lättillgänglighet och användbarhet därför är viktiga när det handlar om en webbplats 
utformning. Santos (2003) påpekar att andra viktiga faktorer för kunder är trovärdighet, 
effektivitet och säkerhet. Säkerheten anser många kunder som viktig, då de ser fler risker i 
användandet digitala banktjänster snarare än att använda traditionella banktjänster (Luo et al, 
2010). Vidare anser Herington och Weaven (2009) och Liébana-Cabanillas et al (2013) att 
viktiga aspekter i tjänstekvalitet inom digital verksamhet är; hemsidans design, säkerhet, 
effektivitet, användbarhet, tillgänglighet, förtroende och enkelhet. Aspekterna har gemensamt att 
de är direkt kopplade till hur de digitala tjänsterna är utformade och hur pass säkra de är. 
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Söderlund (1997) och Grönroos (2002) hävdar att förväntningar och upplevd kvalitet på 
tjänsterna utgör grunden för om en kund blir nöjd eller inte. Förväntningar är den ursprungliga 
förväntan som kunden har på ett företag innan en affär sker. Den uppfattade kvaliteten innebär 
hur kunden upplevde kvaliteten på företagets tjänster. Efter affären är genomförd kan kunden 
således jämföra sina förväntningar på företaget med den tjänstekvalitet kunden upplevde. Detta 
leder till en bekräftelse vilket också definieras som tjänstekvalitet. Söderlund (1997) och 
Grönroos (2002) hävdar att förväntningarna och den upplevda kvaliteten som utgör 
tjänstekvaliteten hos kunder också ligger som grund för kundnöjdheten. Lyckas företaget 
överträffa förväntningarna bli kundnöjdheten troligtvis hög och om de inte uppnår 
förväntningarna blir den troligtvis låg. Parasuraman et al (1985) har utifrån förväntningar och 
uppfattad kvalitet utvecklat något som kallas gapanalys. Gapanalys innebär att det kan finns ett 
gap mellan kunders förväntningar och vad företaget levererar eller vad företaget anser att kunder 
vill ha. Därför är det av hög relevans att företag identifierar kunders förväntningar innan en affär 
sker. Söderlund (1997) hävdar också att det kan vara svårt för företag att identifiera vilka 
förväntningar som kunderna har på företaget. Han anser att ett bra sätt att identifiera 
förväntningarna är genom kundundersökningar som görs efter en affär med kunden, således kan 
företaget både mäta kundens förväntningar innan affären och tillfredsställelse efter affären. 
 
För att enklare förstå sambandet mellan förväntningar, upplevd kvalitet och tjänstekvalitet i 
relation till kundnöjdhet finns det en teoretisk modell vid namn ”Expectancy-Confirmation 
Theory”. Bhattacherjee (2001) förklarar den teoretiska modellen som relationen mellan 
förväntningar, upplevd kvalitet, bekräftelse, tillfredsställelse, och återköpsavsikt.  
 
Händelseförloppet ser ut på följande sätt: 
 

• Förväntningar som kunden har på produkten/tjänsten innan affären genomförs. 
 

• Efter användande av produkten/tjänsten skapar kunden en upplevd kvalitet av den. 
 

• Kunden jämför de ursprungliga förväntningarna med den upplevda kvaliteten på 
produkten/tjänsten, för att se till vilken grad upplevda kvaliteten bekräftade de 
ursprungliga förväntningarna. Detta utgör tjänstekvalitet. 
 

•  Kunden skapar en uppfattning om hur pass tillfredsställd den blev genom 
transaktionen utifrån de tidigare förutsättningarna, vilket utgör kundnöjdhet. 
 

• Slutligen utgår kunden ifrån sin tillfredsställelse för att se hur stor återköpsavsikt den 
har.  
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Modell 2.1 Expectancy-confirmation model (Bhattacherjee, 2001) 
 
Modell 2.1 visar att förväntningar kan leda direkt till tillfredsställelse utan att blanda in 
bekräftelse och upplevd kvalitet. Bhattacherjee (2001) antyder att ursprungliga förväntningar kan 
vara tillräckliga för att en kund skapar en bild av en produkt/tjänst utan att kunden ens använt 
produkten/tjänsten. I sådana fall skapar höga förväntningar hög kundnöjdhet medan låga 
förväntningar skapar låg kundnöjdhet. 
 

2.3 Kundnöjdhet 
 
Söderlund (1997) hävdar att kundnöjdhet är en känsla en kund känner efter den gjort en affär med 
ett företag. Känslan som kunder känner är subjektiv och ett resultat av dess livserfarenheter och 
således vilka förväntningar de har på företaget på grund av dem. Det bidrar till att kunder kan bli 
missnöjda även om ett företag handlat rätt ur ett objektivt perspektiv. Företag och kunder har 
därför olika uppfattningar om hur olika typer av affärer ska gå till. Detta hävdar Söderlund (1997) 
ställer höga krav på att företag måste förstå kunders behov. Faktum är dessutom att alla kunder 
har olika livserfarenheter och därför kommer således deras förväntningar se olika ut. Det skapar 
en viss problematik för företagen men det enklaste sättet är att försöka identifiera vad en stor del 
av kunderna förväntar sig och utifrån det försöka uppnå de förväntningarna. 
 
Även inom kundnöjdheten är det viktigt att förstå att det kan finnas vissa skillnader mellan 
kundnöjdhet inom digitala banksektorn och traditionella banksektorn. Anderson och Srinivasan 
(2003) hävdar att e-kundnöjdhet (kundnöjdhet i online-sammanhang) är tillfredsställelsen en 
kund upplevt genom en tidigare affär med ett företag som bedriver online-verksamhet. Deras 
förklaring skiljer sig inte mycket från traditionella förutom att de tar upp online-verksamhet men 
det uttrycket har stor betydelse för faktorerna som leder till kundnöjdhet. 
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Rod och Ashill (2009) hävdar också att grunden för kundnöjdhet inom banksektorn utgörs av 
tjänstekvaliteten på de digitala banktjänsterna. Nedan i deras modell har de definierat hur de olika 
faktorerna påverkar varandra. I modellen förklaras att tjänstekvaliteten för digital 
bankverksamhet utgörs av tjänstekvalitet, systemkvalitet och produktkvalitet. Faktorerna utgör 
total tjänstekvalitet, vilket leder till kundnöjdhet. 
 

 
Modell 2.2 Research model (Rod och Ashill, 2009) 
 
Det är många forskare som byggt vidare på vad exakt för typer av tjänstekvalitet inom 
bankverksamhet som är viktiga för att uppnå kundnöjdhet i digitala sammanhang. Szymanski och 
Hise (2000) hävdar att bekvämlighet, produktinformation, design på hemsida och finansiell 
säkerhet är viktiga faktorer för att uppnå e-kundnöjdhet. Ahmad och Al-Zu’bi (2011) påpekar att 
några av de tjänstekvaliteter som ligger till grund för kundnöjdheten inom digitala banktjänster är 
tillgänglighet, enkelhet, innehåll, design och hastighet. Många forskare lägger således starkt 
fokus på de visuella aspekterna och trygghet, vilka även identifierades vara viktiga för 
tjänstekvaliteten som nämnt ovan. Det är viktigt för banker att uppnå dessa faktorer och 
Reichheld och Schefter (2000) anser att den ständiga tekniska utvecklingen möjliggör för större 
jämförbarhet mellan företag vilket skapar större konkurrens. Munusamy et al (2010) hävdar 
också att det grundläggande kravet för att uppnå kundnöjdhet är genom tjänstekvalitet. I dagens 
samhälle är konkurrensen stor bland företag och därför måste de skapa en wow-effekt hos 
kunderna genom sin digitala tjänstekvalitet. Den effekten kan endast skapas genom att banken 
identifierar kundens behov och tillfredsställer dem. Lyckas banken göra det upprepande är 
chansen stor att kunden även slutligen blir lojal. 
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2.3.1 Förtroende 
Förtroende innebär att en kund litar på att ett företag är tillförlitligt och har integritet (Morgan 
och Hunt, 1994). Mukherjee och Nath (2003) hävdar att det finns tre bakomliggande faktorer som 
leder till eller ökar förtroende. Dessa faktorer är; att kunden delar värderingar med banken, att 
bankers kommunikation till kunder inbringar förtroende och att banken bevisar att de är legitima 
genom att bedriva sin verksamhet på ett reglerat och rättvist sätt (Morgan och Hunt, 1994. 
Anderson och Narus, 1990. Lee och Turban, 2001). Författarna hävdar även att ett starkt 
förtroende från kundernas sida troligtvis leder till ett större engagemang hos dem. 
 
Inom det digitala samhället har förtroendet förändrats då mycket interaktion med banker sker i 
digitala sammanhang utan direkt kontakt till bankpersonal. I digitala banksektorn kan kunder 
uppleva att det finns vissa risker. Lyckas banker på ett bra sätt identifiera dessa risker och 
försäkra kunder om att de är trygga kan de uppnå förtroende (Grabner-Kräuter och Faullant, 
2008). Grabner-Kräuter och Faullant (2008) påpekar även att det är viktigt för företag att ständigt 
arbeta på förtroenderelationen med kunder för att bibehålla en god affärsrelation. 
 
Lee och Cheung (2009) hävdar att inom mobilbank-verksamhet har tjänstekvalitet en koppling 
till både förtroende och även kundnöjdhet. Eftersom kunderna inte möter bankpersonal fysiskt 
måste förtroende och kundnöjdhet skapas genom bra kvalitet på de digitala tjänsterna. 
Förtroenden är även en viktig faktor för att kunden ska bli nöjd och således är förtroende en 
bidragande faktor till kundnöjdhet. 
 

 
Modell 2.3 Research model (Lee och Cheung, 2009). 
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2.3.2 Word-of-mouth  
Anderson (1998) anser att word-of-mouth innebär att människor kommer att dela med sig av sina 
företagsupplevelser till människor runtikring dem. Informationen om företag kan vara positiv, 
neutral eller negativ. Han hävdar även att missnöjda kunder till större del delar med sig av sina 
upplevelser än de nöjda kunderna. De missnöjda kundernas feedback har dessutom större 
påverkan på företaget än de nöjda kundernas. Därför är det viktigt för företag att göra sina kunder 
nöjda och skapa positiv word-of-mouth. Söderlund (1998) påpekar att i snitt berättar missnöjda 
kunder för elva personer om sin upplevelse, medan nöjda kunder endast berättar för sex personer 
om sin upplevelse. Även Grönroos (2002) hävdar att dåliga kundupplevelser genom negativ 
word-of-mouth får större spridning än positiv word-of-mouth, då kunder är mer måna att dela 
med sig av negativa än positiva upplevelser. Ranaweera och Prabhu (2003) hävdar att positiv 
word-of-mouth kommer från kundnöjdheten och Shirsavar et al (2012) och Casaló et al (2008) 
anser att word-of-mouth huvudsakligen utgörs genom både kundnöjdhet och kundlojalitet. De 
hävdar även att indirekta effekter på word-of-mouth är b.la förväntningar och upplevd kvalitet. 
Ha och Im (2012) anser att designen på hemsidor har positiv påverkan på kunders val att ingå i 
word-of-mouth. Således om designkvaliteten på digitala tjänsterna är bra kommer kunderna även 
vara måna att ingå i word-of-mouth. 
 
Inom den allt mer digitaliserade världen är det viktigt att identifiera att denna typen av word-of-
mouth skiljer sig från traditionell word-of-mouth. Inom forskningen brukar det benämnas som e-
word-of-mouth vilket innebär word-of-mouth i digitala sammanhang. Cheung och Lee (2008) 
hävdar att e-word-of-mouth kan ha en betydligt större räckvidd än den traditionella eftersom 
människor har tillgång till olika forum och hemsidor där de kan dela med sig av sina upplevelser 
till främmande människor. Traditionellt sett var word-of-mouth verbal och skedde framförallt till 
människor i kundens omgivning. Henning-Thurau et al (2004) hävdar även att e-word-of-mouth 
har en starkare påverkan än traditionell word-of-mouth då människor lättare kan få åtkomst till 
många objektiva åsikter om ett företag innan denne beslutar sig för att ingå i en affärsrelation 
med företaget. Chan och Ngai (2011) hävdar att e-word-of-mouth ständigt ökar bland kunder, och 
om företag lyckas tillfredsställa sina kunder kan de dra stor nytta av det. Dock finns det även risk 
för att företag förlorar kunder på grund av negativ word-of-mouth.  
 

2.4 Kundlojalitet 
 
Söderlund (2001) beskriver kundlojalitet med synonymer som hängiven, förpliktigad och pålitlig 
etc. Förutsättningar för kundlojalitet är att kunden har en fri vilja, men väljer att vara lojal till ett 
företag. Han hävdar även att lojalitet endast kan finnas till om det finns konkurrens inom 
verksamheten. Förhållandet mellan kund och företag måste existera över en längre tid för att 
lojalitetskravet ska uppnås och sker därför inte efter första affären mellan kund och företag.  
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Söderlund (1998) anser att ett flitigt använt grundantagande är att kundlojaliteten är 
sammankopplad med kundnöjdheten vilket innebär att om en kund är nöjd blir kunden även lojal. 
Han hävdar dock att det till stor del kräver att en kund är nöjd för att den ska bli lojal men bara 
för att en kund är nöjd blir den inte lojal per automatik. Det kräver att kunden gång på gång blir 
nöjd för att den ska bli lojal. 
 
Det är också relevant att se om det finns någon skillnad på kundlojalitet inom den digitala 
bankverksamheten och traditionella bankverksamheten. Anderson och Srinivasan (2003) 
beskriver e-kundlojaliteten som en kunds positiva attityd till ett företag som bedriver digital 
verksamhet vilket leder till en hög återköpsfrekvens. Hög återköpsfrekvens betyder således att 
kunderna är lojala till företaget. Författarna hävdar även att e-kundnöjdhet är relaterad till e-
kundlojalitet precis som i traditionella verksamheten. Szymanski och Hise (2000) hävdar att e-
kundlojaliteten inte skiljer sig så mycket ifrån traditionella kundlojaliteten och Reichheld och 
Schefter (2000) hävdar att för att uppnå e-kundlojalitet måste företag fokusera på god 
tjänstekvalitet och ha en stark digital kundrelation. 
 
Kundnöjdheten fungerar som ett slags kvitto på att företaget har en god relation till sina kunder. 
Jamal och Naser (2002) hävdar att det leder till att nöjda kunder kommer tillbaka, medan 
missnöjda kunder troligtvis inte gör det. En hög kundnöjdhet är därför viktig för att bibehålla 
befintliga kunder. Som tidigare nämnt råder hård konkurrens i den digitaliserade världen och det 
finns banker som troligtvis kan uppnå kunders höga förväntningar. Har en annan bank bättre 
erbjudanden och tjänster finns det därför en risk att en missnöjd kund byter till den och lämnar 
sin befintliga bank. 
 
Honore Petnji Yaya et al (2011) hävdar att lojaliteten i digital verksamhet både har sin grund från 
tjänstekvalitet och kundnöjdhet. Effekter inom tjänstekvalitet som har en direkt effekt på 
kundlojalitet inom digital verksamhet är effektivitet, tillgänglighet och säkerhet. Således är det 
viktigt för kunder att ha ett bra utformat digitalt system för att de ska uppnå lojalitet inom en 
banks digitala tjänster. 
 
Homburg och Giering (2001) påpekar att kunder är lojala på grund av mänskligt beteende, och 
finns det finns två typer av sådana lojalitetskunder. De förklarar dem som äkta och oäkta lojala 
kunder. Här innebär äkta att kunder har en stark koppling till företaget och valt det av en 
anledning. Således kommer de troligtvis inte byta företag direkt om ett annat företag erbjuder 
något bättre. De oäkta lojala kunderna är dock raka motsatsen till föregående grupp och har 
troligtvis valt företaget eftersom att de en gång fick ett bra erbjudande från företaget. De äkta 
lojala kunderna kan ses som mer lojala än de oäkta kunderna eftersom de oäkta lojala kunderna 
troligtvis kommer att lämna banken om en annan bank ger dem bättre tjänster och erbjudanden. 
För banker kan det vara svårt att identifiera de två grupperna, därför är det viktigt att de ständigt 
arbetar för att bibehålla alla sina lojala kunder. 
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2.5 Sammanfattande analysmodell 
 

 
 
Analysmodell 2.4. Utvecklad från Expectancy-confirmation model (Bhattacherjee, 2001), research model (Rod and Ashill, 2009) och research 
model (Lee och Cheung, 2009). 
 
Utifrån teorierna som tas upp ovan har det bildats en sammanfattande analysmodell som på ett 
enkelt sätt förklarar hur alla teorier hänger samman och hur de kommer att användas för att 
analysera resultaten från undersökningen. De huvudsakliga teorierna är digitalisering, 
tjänstekvalitet, kundnöjdhet och kundlojalitet. Digitaliseringen fungerar som en omvärldsfaktor 
och har således påverkan på alla teorierna inom den stora cirkeln. De andra huvudsakliga 
teorierna är inom rektanglar och ligger på rad för att förklara att de har ett direkt samband med 
varandra. De andra teorierna som tas upp och ligger inom en oval är faktorer som påverkar eller 
påverkas av de huvudsakliga teorierna. De används för att fördjupa analysen inom de 
huvudsakliga teorierna. Pilarna som finns i analysmodellen förklarar hur olika teorier påverkar 
varandra genom pilarnas riktningar. 
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Tjänstekvaliteten inom digitaliseringen utgörs av förväntningar och upplevd tjänstekvalitet. 
Förväntningarna utgörs av vad kunderna förväntar sig att bankernas digitala banktjänster ska 
erbjuda dem. Upplevda kvaliteten är hur bra kunden anser att de digitala banktjänsterna är. 
Upplevda kvaliteten utgörs av hur kunden upplever kvaliteten på de digitala banktjänsterna. När 
kunden har upplevt en banks digitala tjänster gör den snabbt en utvärdering om hur väl dennes 
förväntningar stämde överens med den tjänstekvaliteten som banken lyckades leverera. 
Utvärderingen leder således till att tjänstekvalitet utvecklats hos kunden. Tjänstekvaliteten är ur 
kundens perspektiv och inte ur företagets perspektiv. 
 
Tjänstekvaliteten ligger till grund för kundnöjdheten om kunden tillfredsställd med de digitala 
tjänsterna blir den troligtvis nöjd och om inte blir den troligtvis missnöjd. Sambandet mellan 
tjänstekvaliteten och kundnöjdheten är därför enkelt och tydlig. Det finns även faktorer som 
förtroende och word-of-mouth som har en koppling till kundnöjdhet. Då de inte är centrala i 
undersökningen har de istället valts att benämnas som en påverkande faktor i analysmodellen. 
Har kunder förtroende för banken genom dess digitala tjänster är det troligt att den också är nöjd 
med dem. En kund kan ha förtroende genom tjänstekvaliteten vilket är en bidragande faktor till 
kundnöjdheten. Således kan även kundnöjdheten vara en bidragande faktor till förtroendet vilket i 
modellen skapar ett ömsesidigt förhållande. Word-of-mouth har också ett förhållande till 
kundnöjdheten om en kund nöjd med digitala banktjänster är chansen troligtvis stor att den delar 
med sig positivt av sin upplevelse. Det finns en tydlig och enkel koppling mellan båda 
aspekterna. 
 
Slutligen tas kundlojalitet upp, vilken i modellen påverkas direkt av kundnöjdheten. Det 
förutsätter att nöjda kunder är lojala och utgår från att kundnöjdhet ligger som grund för 
lojaliteten, genom att kunder troligtvis kommer vara lojala till sin bank genom dess digitala 
tjänster om de är nöjda med dem.  

  



	 17	

3. Metod 
3.1 Metodval 
 
Studien genomförs på ett kvantitativt sätt. Ahrne och Svensson (2015) hävdar att kvantitativa 
data utgörs av mer statistiska data där det samlas in siffror och ofta större mängder data. 
Kvalitativa data är raka motsatsen till kvantitativa data då kvantitativa data samlar in mjuk data 
som exempelvis hämtas från intervjuer, observationer eller textanalyser. I kvalitativa data är 
mätresultaten inte lika relevanta då de snarare mer förklaras hur saker och ting fungerar. Medan 
kvantitativa data lägger större vikt på hur mycket, hur länge eller hur ofta data finns (Ahrne och 
Svensson, 2015). 
 
Inom forskning finns det normalt induktiva och deduktiva ansatser. Induktiv ansats utgår från 
empiri för att förklara teori och deduktiv ansats utfår från teori för att förklara empiri (Jacobsen, 
2002). Det finns dessutom en abduktiv ansats som innebär att forskningen hittar ett problem som 
befintlig teori inte kan lösa och försöker att lösa det på bästa sätt (Bryman och Bell, 2015). 
Undersökningen kommer huvudsakligen använda sig av en deduktiv ansats då studien med 
utgångspunkt från teorin försöker att förklara empirin. 
 

3.2 Datainsamlingsmetod 
 
Uppsatsen innehåller en kvantitativ datainsamlingsmetod där data samlas in genom en 
enkätundersökning. Som grund till enkätundersökningen gjordes en gemensam intervju med två 
affärsutvecklare på Nordea som arbetar mot mot bankkunder i åldrarna 1-35 år. Resultatet från 
intervjun togs upp i problematiseringen. Anledningen till att intervjun genomfördes var för att 
skapa en större förståelse inom området före enkätundersökningen formulerades och skickades ut 
till respondenterna, men även för att se vad bankerna har för åsikter om generation Y:s 
användande av digitala banktjänster. 
 
Enkätundersökningen går ut på att respondenter får en enkät tilldelad till sig som de ska svara på 
självständigt (Bryman och Bell, 2015). Enkätundersökningen kommer att ske online då det finns 
många fördelar med den typen av undersökning. Den kan göras mer detaljerad och respondenten 
kan direkt få en överblick av alla frågor samt att det är lätt att nå ut till fler respondenter. 
Enkätundersökningen kommer att vara direkt riktad till kunder inom generation Y eftersom att 
det är deras kundperspektiv som undersöks i studien. Efter enkäten är avslutad är det dessutom 
enkelt att exportera den och skapa diagram etc. (Bryman och Bell, 2015). Fler fördelar med en 
webbenkät är snabbheten, kostnadseffektiviteten, bekvämligheten och anonymitet. (Christiansen 
et al, 2010). Till stor del kommer enkäten utformas med skalor med sex olika svarsalternativ där 
1 är ”instämmer helt” och 6 är ”tar helt avstånd” (Christiansen et al, 2010).  
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I valet av skalor finns det både udda och jämna skalor, udda skalor ger respondenten en möjlighet 
till att svara neutralt medan jämna skalor tvingar dem till att instämma eller ta helt avstånd 
(Hagevi och Viscovi, 2016). Valet i undersökningen föll på jämna skalor då det kan bli en stor 
andel bortfall om många svarar neutralt på en fråga och inte bidra till undersökningen med sitt 
svar. 
 
För en enkätundersökning är det viktigt att är frågorna kopplade till syfte, frågeställning och 
teori. För att lyckas få ut rätt typ av svar som är kopplade till dessa är det viktigt att relevanta 
mätskalor används. Mätskalor innebär hur svarsalternativ ska utformas och olika alternativ på det 
är nominal-, ordinal-, intervall- och kvotskalan (Christiansen et al, 2010). Enkäten kommer att 
kombineras med de olika typerna av skalor, men kommer till stor del att bestå av intervallskalor. 
Således med svarsalternativ 1 till 6 som nämnts ovan. Svarsalternativen består av fasta 
svarsalternativ vilket innebär att respondenterna har olika alternativ att välja mellan och behöver 
därför inte skriva ner ett eget svar (Patel och Davidsson, 2011. Christiansen et al, 2010. Bryman 
och Bell, 2015). 
 
Undersökningen ger störst bidragande till forskningen genom insamlingen av nya data, i 
forskning skiljs det mellan primär- och sekundärdata. Primärdata är den data som självständigt 
samlas in och sekundärdata är data som använts men som tagits från en annan källa (Christiansen 
et al, 2010). Undersökningen kommer bara bestå av primärdata genom enkätundersökningen 
vilket gör uppsatsen till unik och bidragande till vidare forskning eftersom data är en av sitt slag. 
Fördelar med att samla in primärdata är att den kan vara välanpassad till studien, den är aktuell 
och författarna vet hur pass tillförlitliga data är (Christiansen et al, 2010). 
 

3.3 Operationalisering 
 
En operationalisering av begrepp är viktigt för att resultat ska kunna mätas. Operationaliseringen 
konkretiserar begrepp och således kan de indirekt mätas (Jacobsen, 2002). I undersökningen 
eftersöks att identifiera förväntningar, upplevd kvalitet, tjänstekvalitet, kundnöjdhet, word-of-
mouth, förtroende och kundlojalitet inom digitala banktjänster. Med frågorna som ställs i enkäten 
konkretiseras begreppen för att indirekt undersöka respondenternas attityder. Om en 
operationalisering genomförs väl blir data relevant för undersökningen men om 
operationaliseringen är inte är bra kan det leda till att irrelevant information samlas in. (Larsen, 
2009). Då digitaliseringen i studien kommer att behandlas som en omvärldsfaktor kommer den 
således indirekt ha en effekt på alla frågor som ställs eftersom det är digitaliseringen inom 
banksektorn som undersöks. 
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3.3.1 Operationalisering av enkätfrågor 
 
Område: Digitalisering 
Fråga 1–5: 
Frågorna ställs för att identifiera vilken ålder respondenterna har, vilken/vilka banker de har, om 
det är viktigt för dem att ha digitala tjänster, hur ofta de använder de digitala tjänsterna och vilka 
digitala tjänster som är viktigast för dem. Genom svaren kan respondenternas roll i 
digitaliseringen inom banksektorn. 
 
Område: Förväntningar 
Fråga 6–10: 
Frågorna ställs för att lyckas identifiera vad för slags förväntningar generation y har på digitala 
banktjänster. Genom svaren går det att urskilja vilka typer av digitala tjänster de har högst, 
respektive lägst förväntningar på. 
 
Område: Kundnöjdhet, upplevd kvalitet och tjänstekvalitet. 
Fråga 11–16: 
Frågorna ställs för att identifiera hur respondenterna upplever kvaliteten på de digitala tjänster 
som erbjuds, och därigenom hur den totala tjänstekvaliteten leder till kundnöjdhet hos dem. 
Svaren identifierar således tjänstekvalitet och kundnöjdhet för respektive digital tjänst. 
 
Område: Word-of-mouth. 
Fråga 17–18:  
Frågorna ställs för att förstå hur respondenterna engagerar sig i word-of-mouth genom sin banks 
digitala tjänster. Svaren förtydligar om de är måna att dela med sig om sina upplevelser både om 
de är nöjda och missnöjda med sin banks digitala tjänster. 
 
Område: Förtroende 
Fråga 19–20: 
Frågorna ställs för att identifiera respondenternas förtroende till sin bank genom dess digitala 
tjänster. Genom svaren går det identifiera om de har mer/mindre förtroende och känner sig 
mer/mindre osäkra genom den ständiga utvecklingen som sker inom bankers digitala tjänster. 
 
Område: Kundlojalitet 
Fråga 21–22: 
Frågorna ställs för att skapa förståelse för hur lojala respondenterna väljer att vara till sin bank. 
Genom svaren kan vi både se om de helt byter bank om de är inte är helt nöjda med sin banks 
digitala tjänster, eller kompletterar med en annan bank som har några bättre digitala tjänster att 
erbjuda. 
  



	 20	

3.4 Urval och bortfall 
 
Enkätundersökningen kommer att göras mot generation Y (personer födda från 1982–1999) utan  
fokus på kön där deras attityder och åsikter om digitala banktjänster mäts. Undersökningen görs 
genom ett icke-sannolikhetsurval vilket innebär att alla personer i målgruppen har en chans att  
komma med. Med det finns det risk att resultatet inte är representativt för hela åldersgruppen då 
respondenterna inte jämt fördelas inom åldersspannet för generation Y eller att exempelvis 
många studenter deltar (Christiansen et al, 2010). I enkätundersökningen är målet att få in minst 
200 stycken respondenter från generation Y. Eftersom det finns ett mål på hur många 
respondenter som undersökningen vill uppnå finns det stor chans för ramfel, ramfel utgår ifrån att 
undersökningen har övertäckning eller underteckning vilket innebär att det antingen är för många 
eller för få respondenter som deltar (Christiansen et al. 2010).  
 
Det finns även en stor chans att bortfall sker i en enkätundersökning. Det innebär exempelvis att 
vissa respondenter inte vill medverka i undersökningen eller att de inte svarar på alla frågor 
(Christiansen et al). I studien är det svårt att mäta bortfall då enkätundersökningen läggs ut på 
sociala medier för att attrahera respondenter och därför blir det svårt att identifiera hur många 
som valt att inte svara på enkäten. Alla frågor förutom en kommer att vara obligatoriska i 
enkätundersökningen, vilket hindrar en del mätbart bortfall då respondenterna måste besvara 21 
av 22 frågor för att kunna skicka in sina svar. 
 
I enkätundersökningen var målet att få in minst 200 respondenter och genom en god spridning av 
enkäten resulterade det i att vi fick svar av 229 respondenter. I enkäten skedde ett visst bortfall 
som både är mätbart och icke-mätbart. Det mätbara bortfallet skedde på en fråga i enkäten som 
var icke-obligatorisk, och den besvarade 70 av 229 respondenter på. Fråga 14 var icke-
obligatorisk eftersom det antogs att alla respondenter inte haft ett online-möte med sin bank. Det 
icke-mätbara bortfallet utgjordes av hur enkäten skickades ut till respondenterna. Eftersom 
undersökningen publicerades på sociala medier är det svårt att identifiera hur många individer 
som valde att avstå från undersökningen. Sedan kan det även vara så att vissa individer gick in 
och började svara på enkäten men inte avslutade den. Eftersom 21 av 22 frågor var obligatoriska 
var respondenterna tvungna att svara på 21 frågor för att kunna lämna in svaren. Slutligen blev 
antalet respondenter 229 mer än målet för undersökningen vilket innebär ett visst ramfel som 
nämndes ovan. Det ansågs att fler respondenter utgör svaren tydligare och mer representativa och 
därför ses det som en fördel att fler respondenter svarade än väntat. 
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3.5 Tillvägagångssätt 
 
Vi valde att genomföra undersökningen genom en enkätundersökning riktad till generation Y. 
Undersökningen genomfördes genom en digital enkät innehållande 22 frågor som respondenterna 
skulle svara på. Undersökningen frågade om åldersgruppens förväntningar, digitalisering, 
upplevd kvalitet, tjänstekvalitet, kundnöjdhet, word-of-mouth, förtroende och kundlojalitet. För 
att säkerställa att respondenten ingår i generation Y ställdes en fråga om ålder. Undersökningen 
behandlade kundernas upplevelse kring bankernas digitala tjänster enligt rubrikerna ovan, då 229 
stycken personer deltog i undersökningen översteg detta målet som sattes upp. Enkäten spreds 
huvudsakligen via Facebook och enkäten lades upp öppet så att vem som helst kunde delta. 
 

3.6 Trovärdighet och etiskt förhållningssätt 
 
Trovärdigheten i undersökningen består av validitet och reliabilitet (Patel och Davidson, 2011). 
Reliabiliteten inom kvantitativa studier hänvisar till om måttet är tillförlitligt och validiteten 
hänvisar till om det som ska mätas också mäts på rätt sätt (Bryman och Bell, 2015). I studien är 
det viktigt att utgå ifrån ett etiskt förhållningssätt. Patel och Davidson (2011) anser att det finns 
fyra etiska huvudkrav när forskning genomförs vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att författarna ska informera 
respondenterna om undersökningens syfte. Samtyckeskravet innebär att respondenterna 
samtycker till att vara med i undersökningen. Konfidentialskravet innebär att respondenternas 
personuppgifter hanteras med försiktighet och sekretess. Nyttjandekravet innebär att studiens 
insamlade data endast får användas i uppsatsen, och inte för kommersiella ändamål. 
 

3.7 Metodreflektion 
 
I användandet av en enkätundersökning finns det en medvetenhet om att resultatet för denna kan 
ställas kritiskt till. Till att börja med kommer urvalet i enkäten inte exakt kunna spegla hela 
generation Y som målgrupp då alla samhällsgrupper inom generationen eventuellt inte 
representeras. Det medför således att resultatet inte blir representativt för hela generation Y. 
Studien delades som sagt på Facebook, både till vänner men även till andra individer inom 
generation Y. Eftersom enkäten spreds via Facebook var det troligtvis personer som ofta 
använder facebook som såg enkäten och deltog i den. Individer som dessa är ständigt involverade 
i digitalisering vilket kan medföra att de har en mer positiv syn på digitalasering än andra 
personer inom generation Y. Det innebär att om en enkät delas online är det också troligt att 
respondenterna gillar digitalisering eftersom de använder digitala kanaler och sociala medier. I 
undersökningen blev det så att majoriteten av respondenterna var födda mellan 1989 och 1996 
och respondenterna var inte jämt fördelade över åldersspannet 1982 och 1999 som vore optimalt. 
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4. Empiri	
4.1 Enkätundersökning 
4.1.1 Digitalisering 
 
I diagram 4.1. kan det identifieras att totala antal respondenter till stor del är födda mellan 1989–
1996. 
 

 
 
Diagram 4.1. (Vilket år är du född?) 
 
Totala antalet respondenter som svarade på enkäten var 229 stycken och av dessa så hörde 159 
stycken till ålderskategorin 1989–1996. 
 
Ur enkätundersökningen går det även att urskilja de tre vanligaste bankerna hos respondenterna, 
dessa är Swedbank/ Sparbankerna, Nordea och Svenska Handelsbanken. 
Swedbank/Sparbankerna har ca 43% av respondenterna, 31% har Nordea, 16% har Svenska 
Handelsbanken och därefter följer övriga banker. Övriga banker kan förknippas med en nisch 
aktör, drygt 15% besvarade att de hade en övrig bank.  
 
Vidare hävdar hela 98,7% av respondenterna att det är viktigt för dem att deras bank erbjuder 
digitala banktjänster. I undersökningen fick vi även reda på hur ofta man använder sina digitala 
banktjänster kan variera mellan respondenterna.  
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Diagram 4.2. (Hur ofta använder du din banks digitala tjänster?) 
 
 
Som vi kan se i diagram 4.2 så använder majoriteten av respondenterna de digitala banktjänsterna 
dagligen, dryga 51% hävdar att de gör de, ca 35% hävdar att de använder digitala banktjänster 
flera gånger i veckan och 7,4% av respondenterna hävdar att de använder digitala banktjänster en 
gång i veckan. 
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Generation Y fick sedan välja vilka tre tjänster som de anser vara viktigast i de digitala 
banktjänsterna.  
 
 

 
 
Diagram 4.3. (Vilka av nedanstående alternativ är viktigast för dig att ha i din mobilbank/internetbank? Välj 3 alternativ.) 
 
 
I diagram 4.3 kan man utläsa att alla respondenter använder mobilbank eller internetbank och tre 
parametrar var övergripande viktigast för respondenterna, de tre svaren blev; Överföra pengar 
(90%), tätt följt av att stämma av saldo och transaktioner (89,5%), att betala räkningar (ca 
82,5%), att hantera sparande (ca 33,7%), att kontakta banken (ca 9,2%) och att hantera lån (ca 
3,9%).  
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4.1.2 Förväntningar 
 
Utifrån förväntningarna kan det urskiljas vilka typer av digitala banktjänster respondenterna i 
generation Y eftersöker. I diagram 4.4. presenteras vilka förväntningar generation Y har på de 
digitala banktjänsterna.  
 
 

 
 
Diagram 4.4. (Jag förväntar mig att min bank erbjuder…) 
 
 
Utifrån resultatet anser respondenterna i följande ordning vad de förväntar sig att bankerna har 
för digitala tjänster. Störst förväntningar fanns på att banker ska erbjuda digitala 
betalningslösningar, följt av att de förväntar sig en mobilbank-app. Men generation Y förväntar 
sig även att banken erbjuder bra kontakttjänster och en digital plattform för att hantera sitt 
sparande. Slutligen har generation Y lägst förväntningar på att banker ska erbjuda digitala möten 
vilket går att utläsa av diagram 4.4. 
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4.1.3 Upplevd tjänstekvalitet, tjänstekvalitet och kundnöjdhet 
 
Utifrån hur generation Y upplever tjänstekvaliteten hos banker, utvärderar de sedan deras 
tjänstekvalitet vilket resulterar i kundnöjdhet eller missnöjdhet. I enkätundersökningen 
undersöktes det om generation Y är nöjda med de digitala banktjänster deras bank erbjuder.  
 
 

 
 
Diagram 4.5. (Jag är överlag nöjd med min banks digitala banktjänster.) 
 
 
Det framkom att 48,9% instämde helt till att de var nöjda med sin banks digitala tjänster, 33,2% 
instämde delvis och 12,2% ställde sig neutralt till påståendet. Endast 2,2% tog helt avstånd till att 
de var nöjda med deras banks digitala tjänster. 
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I diagram 4.6. ser vi vad generation Y är mest nöjda med och hur nöjda de är med respektive 
digitalt banktjänsteområde. På en skala 1–6 fick respondenten välja om de instämde helt eller tar 
helt avstånd, där 1 är instämmer helt och 6 är tar helt avstånd. 
 
 

  
 
Diagram 4.6. (Jag är nöjd med de digitala) 
 
 
Mest nöjda var respondenterna med sin banks betalningslösningar, ca 75% av respondenterna 
instämde helt till att de var nöjda med sin banks digitala betalningslösningar, knappt 2% av 
respondenterna valde att ta helt avstånd till detta. Tätt därefter inom den upplevda 
tjänstekvaliteten var bankernas mobilbank-app, där majoriteten av respondenterna instämde helt 
till att de var nöjda. Generation Y var även nöjda med den sparplattform deras bank erbjuder, 
46,7% instämde helt till att de var nöjda med denna och endast 1,7% valde att ta helt avstånd till 
påståendet. 
 
Vi ser i diagram 4.6. att respondenterna var relativt neutrala med de kontakttjänster deras bank 
erbjuder, drygt 26% gav betyget 3, 27,5% betygsatte bankernas kontakttjänster med en 2 och 
knappt 29% med högsta betyg, 1. Endast 2,2% av respondenterna valde att ta helt avstånd på den 
frågan. Det var blandat mellan nöjdhet och missnöjdhet när det kom till sin banks digitala möten, 
frågan var inte obligatorisk att besvara då alla inte haft digitala möten, drygt 30% av 
respondenterna besvarade denna fråga vilket kan ha påverkat resultatet.  
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4.1.4 Word-of-mouth 
 
Respondenterna fick även besvara två frågor gällande om de hellre delar med sig av sin 
upplevelse om de är nöjda eller missnöjda. Undersökningen visade att inom word-of-mouth 
påstår respondenterna att de överlag är måna om att dela med sig av sina upplevelser till andra 
oavsett om de är nöjda eller inte. 
 
 

 
 
Diagram 4.7. (Om jag är nöjd/missnöjd med min banks digitala tjänster är sannolikheten stor att jag delar med mig av det till en vän, kollega, 
familjemedlem och/eller på ett internetforum/hemsida.) 
 
 
Som vi kan se i diagram 4.7. så visar resultatet att respondenterna hellre delar med sig av sin 
bankupplevelse till sina bekanta eller andra personer ifall dom upplever en positiv upplevelse än 
om dom är missnöjda med sin bank. Om man jämför svaren på de två frågorna som ställdes till 
respondenterna ifall de skulle dela med sig av sina positiva respektive negativa upplevelser om 
sin bank digitala tjänster så besvarade drygt 34% att de med största sannolikhet skulle dela med 
sig av sina positiva upplevelser, jämfört med att drygt 30% besvarade att de skulle dela med sig 
av sina negativa upplevelser. Endast 3,1% av respondenterna tog helt avstånd till att de skulle 
dela med sig av en positiv upplevelse och 5,7% tog helt avstånd till att de skulle dela med sig av 
en negativ upplevelse.   
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4.1.5 Förtroende 
Respondenterna i studien fick även besvara frågor gällande om deras förtroende har minskat när 
allt fler banker valt att utveckla digitala banktjänster.  
 

 
 
Diagram 4.8. (Jag upplever att mitt förtroende för min bank minskas på grund av den ständiga utvecklingen av nya digitala banktjänster.) 
 
 
Frågorna om förtroende visar att generation Y har ett stort förtroende till sin bank trots att de 
ständigt utvecklar nya digitala banktjänster. Som vi ser i diagram 4.8. så svarade 30,6% att de tar 
helt avstånd till påståendet och 33,6% angav en 5 i skalan där 6 var att dom inte alls tappar 
förtroendet för sin bank i den digitala utvecklingen. Endast 6,6% instämde helt till att deras 
förtroende hade minskat på grund av att fler digitala banktjänster utvecklas.  
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Respondenterna ombads även att ta ställning till om de tyckte att deras bank kändes mer osäker 
när allt fler digitala tjänster utvecklas.  
 
 

 
 
Diagram 4.9. (Jag upplever min bank som mer osäker när allt fler digitala tjänster utvecklas.) 
 
Resultatet som vi ser i diagram 4.9. påvisar att generation Y tenderar att ta avstånd kring om de 
känner en osäkerhet i och med att bankerna allt mer digitaliseras, 34,9% tar helt avstånd till 
påståendet och 33,2% angav en 5 i skalan där 6 var att dom inte alls tycker att deras bank har 
blivit mer osäker på grund av att fler digitala tjänster utvecklas. Endast 2,6% valde att instämma 
helt till att de tycker att banken blivit mer osäker. 
 
 
 
 
 
  



	 31	

4.1.6 Kundlojalitet 
 
Respondenten fick även ta ställning till två påståenden kopplade till deras lojalitet till sin bank. 
Frågorna berörde om de skulle byta eller behålla sin befintliga bank som ett komplement om en 
annan bank kunde ge dem bättre digitala tjänster.  
 
 

 
 
Diagram 4.10. (Om en annan bank överlag erbjuder (vad jag anser vara) bättre digitala tjänster skulle jag byta till den banken. / Om en annan 
bank har någon/några (vad jag anser) bättre digitala tjänster skulle jag använda den banken som ett komplement till min ordinarie bank.) 
 

 
Som vi kan se i diagram 4.10. så är svaren på lojalitetsfrågorna mer spridda, trots detta så visar 
resultatet att kunder tenderar att vara mer lojala än illojala. Resultatet för båda frågorna om 
lojalitet har ett liknande resultat. Således är sannolikheten att en kund helt byter bank eller 
komplimenterar med en ny bank om de erbjuder bättre digitala tjänster ungefär lika stor. 20,5% 
av respondenterna tog helt avstånd till påståendet att de skulle byta bank om en annan bank 
kunde erbjuda bättre digitala tjänster, 21,5% av respondenterna tog helt avstånd till påståendet att 
de skulle använda en bank som erbjuder bättre digitala tjänster som ett komplement. 
Sannolikheten för att kunderna ska byta bank om de digitala tjänsterna är bättre hos en annan 
bank än hos sin egen svarade 10,9% att de instämde helt till att de skulle byta bank, 13,2% 
instämde helt till att de skulle använda en annan bank som komplement till sin huvudbank om de 
kunde erbjuda bättre digitala tjänster. 
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5. Analys 
5.1 Digitalisering 
 
Resultatet från frågorna om digitaliseringen i undersökningen stärker argumentet att generation Y 
är en teknisk kunnig grupp som i stor utsträckning använder digitala banktjänster. Det går således 
ihop med vad Twenge (2010) hävdar om att generation Y präglas av sin tekniska förmåga 
eftersom de växt upp i ett digitalt samhälle. De faktorer som till störst stärker argumentet i 
undersökningen är frågorna ifall om kunderna tycker att det är viktigt med digitala tjänster och 
hur ofta de använder digitala tjänster. 226 av 229 respondenter ansåg att de digitala tjänsterna 
som viktiga och nästan 85% använder digitala banktjänster dagligen eller flera gånger i veckan. 
Resultatet tyder på att de digitala tjänsterna flitigt används av generation Y och det är av stor vikt 
att bankerna därför försöker tillfredsställa deras behov. 
 
Inom digitaliseringen är det också relevant att identifiera vilka typer av digitala tjänster 
bankkunderna använder mest vilket utgjordes i enkätundersökningen under fråga fem. Resultatet 
från den visar att det viktigaste för generation Y är att i sina digitala banktjänster kunna stämma 
av sitt saldo/transaktioner, överföra pengar och betala räkningar. Resultatet går hand i hand med 
Martins et al (2014) resultat där de hävdar att just dessa tre faktorer är vad bankkunder generellt 
använder flitigast. Således urskiljer sig inte generation Y från andra åldersgrupper inom denna 
delen av digitaliseringen då de på en vardaglig basis använder samma typer av digitala 
banktjänster som andra åldersgrupper. Lou et al (2010) gjorde tolkningen att digitaliseringen 
skapar vissa risker och ibland tror även kunder att det är mer riskabelt att använda digitala 
banktjänster än vad det faktiskt är. Genom frågorna om förtroende och säkerhet i koppling till 
digitalisering av banktjänster i undersökningen visar det att generation Y inte ser någon fara i 
säkerhet och förtroende när det kommer till en banks digitala tjänster. Således avviker resultatet 
från resultatet från Lou et al (2010). 
 

5.2 Kundnöjdhet och tjänstekvalitet genom förväntningar och upplevd 
kvalitet 
 
Bhattacherjee (2001) hävdar att förväntningar och upplevd kvalitet leder till tjänstekvalitet, 
tjänstekvaliteten leder därefter till kundnöjdhet. Resultatet från undersökningen instämmer med 
detta då där förväntningarna var höga var även tjänstekvaliteten och kundnöjdheten hög. Samt 
där förväntningarna var lägre var således också tjänstekvaliteten och kundnöjdheten lägre. Detta 
indikerar att förhållandet i undersökningen stämmer överens med tidigare forskning. 
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Söderlund (1997) anser att det är viktigt att banker inte skapar för höga förväntningar hos kunder 
för då blir de svåra att uppnå. Undersökningen verkar inte stämma överens med detta då 
digitaliseringens utveckling snarare skapar förväntningar hos generation Y, snarare än bankerna 
själva. Digitaliseringen är som tidigare nämnt en omvärldsfaktor som påverkar alla teorier i 
undersökningen, och förväntningar är inget undantag. Med det menas att den ständiga digitala 
utvecklingen sätter press på banker att kunna leverera snabba, smidiga och enkla digitala 
banktjänster till generation Y. Eftersom generation Y har höga förväntningar på teknologi blir 
även banken påverkat av detta och måste arbeta för att erbjuda hög digital tjänstekvalitet på sina 
digitala tjänster. Målet för banken blir istället att försöka identifiera förväntningar som generation 
Y har på deras digitala tjänster, snarare än att banken själv skapar förväntningar utifrån egen 
marknadsföring. Söderlund (1997) hävdar även att det kan vara svårt för företag att identifiera de 
förväntningar som kunder har. 
 
Reichheld och Schefter (2000) hävdar även att digital verksamhet ökar jämförbarheten mellan 
olika banker vilket ökar konkurrens och ställer således krav på tjänstekvalitet. Detta eftersom 
kunders förväntningar stiger och därför måste banker höja kvaliteten på de digitala tjänsterna för 
att lyckas uppnå förväntningarna. Då generation Y har höga krav och vill alltid ha innovation 
inom de digitala banktjänsterna. Argumentet stämmer även väl överens med undersökningen där 
det identifierades att generation Y överlag hade höga förväntningar på bankers digitala tjänster 
vilket säkert beror på just jämförbarhet och ständig digital utveckling. 
 
Frågorna och förväntningar i undersökningen identifierade vilka typer av digitala banktjänster 
som generation Y förväntar sig att bankerna ska ha. Högst förväntningar hade generation Y på att 
banker ska ha smidiga betalningslösningar såsom Swish och att de ska erbjuda en mobilbank-app. 
Resultatet från undersökningen stämmer väl överens men vad banken ansåg att generation Y hade 
för förväntningar på digitala banktjänster. Betalningslösningar som Swish etc. är ett bra exempel 
på en app där transaktioner sker snabbt och enkelt genom banken och stämmer därför överens 
med vad kunderna vill ha. 
 
Det identifierades överlag i undersökningen att kundnöjdheten bland generation Y är hög för 
bankens digitala tjänster. Inom kundnöjdhet online är det såklart viktigt att kunden är nöjd med 
tjänsternas värde men också att visuella aspekter så som bekvämlighet, enkelhet, design och 
finansiell säkerhet som Szymanski och Hise (2000) hävdar. Andra viktiga aspekter som är viktiga 
hävdar Herington och Weaven (2009), Liébana-Cabanillas et al (2013) och Zeithaml et al (2000) 
vara; hemsidans design, säkerhet, effektivitet, användbarhet, tillgänglighet, förtroende och 
enkelhet. Vad alla aspekterna har gemensamt är att de kan kopplas till de tjänstekvalitet som hade 
högst förväntningar och kundnöjdhet inom digitala banktjänster nämligen digitala 
betalningslösningar och mobilbank-app som tidigare nämnt.  
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Eftersom kontakten med banken är begränsad inom digitala banktjänster är det viktigt att banken 
fokuserar på utformningen av deras digitala tjänster. Förtroende och säkerhet är också något som 
är viktigt och respondenterna i generation Y kände sig både säkra och hade förtroende för sin 
banks digitala tjänster enligt undersökningen. 
 
Det är stor skillnad på digital och traditionell bankverksamhet eftersom bankkunder inte har 
någon direkt fysisk interaktion med bankpersonal (van Riel et al, 2001). Kontakttjänster och 
digitala onlinemöten utgör tjänster som är typiska för traditionell bankverksamhet men som har 
tvingats in i de digitala banktjänsterna. Det är eventuellt därför de inte kan hålla måttet med andra 
digitala banktjänster och även har lägre tjänstekvalitet och kundnöjdhet vilket urskildes i 
undersökningen. För att bygga vidare på varför kontakttjänsterna och digitala onlinemötet hade 
lägre förväntningar, tjänstekvalitet och kundnöjdhet kan dessa till en början benämnas som 
interaktiva digitala banktjänster. De är interaktiva då grunden för dem är att kunden ska kunna 
kontakta bankpersonal för att få hjälp med saker. Medan de andra digitala tjänsterna såsom 
digitala betalningslösningar, mobilbank-app och digital sparplattform förlitar sig på att hög 
tjänstekvalitet uppnås som konsekvens av väl utformade digitala system.  
 
Kommunikationsfaktorn är intressant inom digitala banktjänster, då en stor del av de digitala 
banktjänsterna är utformade för att kunden ska kunna klara allting själv. Bara för att de digitala 
banktjänsterna är utformade på detta sättet innebär det inte att generation Y vill ha mindre 
interaktion med bankerna genom dess digitala tjänster. Grönroos (2002) hävdar att de viktigaste 
faktorerna för att uppnå hög tjänstekvalitet är professionalism och skicklighet, attityd och 
beteende, tillgänglighet och flexibilitet, tillförlitlighet och pålitlighet, rättelse, tjänstelandskapet 
och rykte samt trovärdighet. Inom digitala banktjänster kan professionalism och skicklighet 
troligtvis uppnås genom väldigt bra kvalitet på banktjänsterna i form av funktion, användbarhet 
och design. Tillgänglighet och flexibilitet kan troligtvis uppnås genom att digitala banktjänster 
nästan alltid är tillgängliga att användas samt är snabba och effektiva. Rättelse kan troligtvis 
uppnås genom att företag förbättrar eller reparerar digitala tjänster som inte är väl fungerande. 
Tjänstelandskapet kan troligtvis uppnås genom att de digitala plattformarna överlag är 
funktionella och bra utformade. Rykte och trovärdighet går troligtvis också att uppnå genom 
överlag bra utformade digitala banktjänster. Slutligen kommer attityd och beteende, som innebär 
att kunderna upplever att företaget bryr sig om dem och är intresserade av att hjälpa dem lösa sina 
problem. Då digitala banktjänster till stor del utgörs av att kunder själva hanterar sina 
banktjänster, utan direkt hjälp av bankpersonal blir denna aspekten undanskjuten.  
 
Grönroos (2002) hävdar även att dålig kommunikation från ett företags sida, bidrar det till att 
kunder upplever det som att företaget inte bryr sig om dem. Kommunikationsaspekten blir därför 
kopplad till just attityd och beteende från bankens sida. Dock finns det kommunikativa verktyg 
på de digitala tjänsterna som skulle kunna uppnå attityd, beteende och kommunikation.  
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Vikten av kommunikation inom tjänstekvalitet kan troligtvis förklara varför förväntningarna på 
kontakttjänster var relativt höga i undersökningen, då interaktion med banken är ett viktigt steg 
för att uppnå tjänstekvalitet. Det förklarar också varför kundnöjdheten för kontakttjänsterna var 
låg då banken troligtvis inte kommunicerar väl med sina kunder. Hade det kommunikativa 
verktyget i form av digitala kontaktjänster fungerat på ett smidigt och enkelt sätt hade det också 
visats sig i undersökningen.  
 
Resultatet för de digitala bankmötena kan också förklaras genom den här typen av 
kommunikation som Grönroos (2002) förklarat. Resultatet visade som sagt att förväntningarna 
och kundnöjdheten för digitala onlinemöten var relativt låg hos generation Y vilket troligtvis kan 
förklaras som att bankerna inte kommunicerat ut tydligt att det finns möjlighet till digitala 
bankmöten. Detta genom att endast 70 av 229 respondenter svarade på att de haft ett digitalt 
möte, vilket är en relativt liten andel. Det kan givetvis förklaras som att de eventuellt inte har 
behov för ett digitalt möte men det kan också vara för att generation Y inte är medvetna om att 
det finns möjlighet att föra digitala möten med sin bank. Det innebär att kommunikationen mellan 
bank och kund kanske inte fungerar på ett smidigt sätt. 
 
Det i kombination med att generation Y växt upp i ett digitalt samhälle där inte lika mycket fysisk 
kontakt med sitt bankkontor existerar kan vara anledningen till att dessa tjänster enligt kunderna 
håller lägre kvalitet än de andra digitala tjänsterna. Förväntningarna på digitala kontakttjänster 
var dock hög men tjänstekvaliteten och kundnöjdhet på dem är relativt låg. Det utgör ett gap som 
Parasuraman et al (1985) anser utgörs när företag inte lyckas leverera det som kunder vill ha.  
 
5.2.1 Förtroende 
 
I undersökningen ställdes två frågor för att identifiera om kunderna har förtroende till sin bank 
trots ständig digital utveckling inom digitala banktjänster. Grabner-Kräuter och Faullant (2008) 
hävdar att det finns vissa risker inom digital bankverksamhet och banker måste därför kunna 
försäkra kunder om att säkerhet inte är ett problem för dom. På så sätt kan de skapa förtroende 
hos kunderna. Genom undersökningen går det att urskilja förtroende och säkerhet inte är ett 
problem för generation Y. Det kan även vara så att kunderna har förtroende för bankers digitala 
tjänster då de anser de vara tillförlitliga och företaget har integritet som Morgan och Hunt (1994) 
hävdar. 
 
För att identifiera om kunderna anser bankernas digitala tjänster som tillförlitliga och har 
integritet kan troligtvis kopplingen dras till att generation Y är nöjda överlag med bankers 
digitala tjänstekvalitet. Lee och Cheung (2009) hävdar att inom mobilbank-verksamhet är 
tjänstekvalitet kopplat till både kundnöjdhet och förtroende. De hävdar att bankerna måste skapa 
förtroende genom tjänstekvalitet i de digitala tjänsterna vilket resulterar i kundnöjdhet.  
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Sambandet mellan tjänstekvalitet och förtroende för banken har en troligtvis en koppling i 
undersökningen då fråga 11 om kundnöjdhet för tjänstekvaliteten ger ett liknande resultat som 
fråga 19 och 20 som handlar om förtroende och säkerhet. Genom dessa frågor kan det även 
urskiljas att förtroendet inom digitala banktjänster kan skapa mer kundnöjdhet då förtroende är en 
grund för att kunder ska vara nöjda. 
 
5.2.2 Word-of-mouth 
 
Enligt enkätundersökningen var generation Y överlag måna om att dela med sig av sina 
upplevelser till andra personer oavsett det handlar om positiva eller negativa upplevelser. 
Ranaweera och Prabhu (2003) hävdar att word-of-mouth härstammar från kundnöjdheten och 
samma slutsats kan dras från enkätundersökningen då kunderna hävdade att de troligtvis kommer 
att dela med sig av sina upplevelser om de är nöjda.  
 
Söderlund (1998), Grönroos (2002) och Anderson (1998) hävdar att kunder delar med sig till fler 
personer om de är missnöjda än om de är nöjda. Resultatet från undersökningen avviker från 
detta då den snarare visar att generation Y är mer motiverade att ingå i word-of-mouth om de är 
nöjda med sin banks digitala tjänster. Är de missnöjda är de också motiverade till att dela med sig 
av det men inte till lika hög grad som om de är nöjda. En anledning till detta kan vara att 
generation Y överlag är nöjda med de digitala tjänster deras bank erbjuder och har därför svårt att 
sätta in sig i en missnöjd situation. Sedan ställdes frågorna även hypotetiskt och det innebär 
således inte att de faktiskt har delat med sig av positiv word-of-mouth utan snarare om de skulle 
göra det. 
 
Chan och Ngai (2011) hävdar att word-of-mouth inom digital verksamhet ständigt ökar och 
kunder gärna delar med sig av sina upplevelser. Resultatet från undersökningen stämmer väl 
överens med det eftersom respondenterna anser att det är troligt att de kommer ingå i word-of-
mouth oavsett om de digitala banktjänsterna är bra eller inte. Överlag verkar det som att de gärna 
delar med sig av sina upplevelser. Casaló et al (2008) och Shirsavar et al (2012) hävdar att word-
of-mouth härstammar från både kundnöjdhet och kundlojalitet. Det kan eventuellt förklara varför 
kundnöjdheten är högre än viljan att dela med sig av positiv word-of-mouth för generation Y. 
Hade dessa faktorer varit direkt kopplade till varandra, hade resultatet troligtvis sett mer likartat 
ut på de båda frågorna. Därför kan det vara så att kundlojaliteten även har en koppling till 
huruvida kunder delar med sig av positiv word-of-mouth eller inte. Förhållandet mellan detta kan 
stärkas eftersom kundlojaliteten är betydligt lägre än kundnöjdheten i undersökningen. Därför har 
eventuellt kundlojaliteten påverkat positiv word-of-mouth och dragit ner resultatet för om 
generation Y är villiga att dela med sig om positiv word-of-mouth.  
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5.3 Kundlojalitet 
 
Resultatet från undersökningen visar att generation Y överlag tenderar att vara lojala till sin bank 
genom dess digitala tjänster. Honore Petnji Yaya et al (2011) hävdar att det finns en koppling 
mellan tjänstekvalitet, kundnöjdhet och kundlojalitet vilket undersökningen också indikerar. 
Kundlojaliteten var relativt hög vilket är ett resultat av att kunderna var nöjda med vissa digitala 
tjänster och mindre nöjda med andra digitala banktjänster. Söderlund (1998) hävdar dock att bara 
för att en kund är nöjd betyder det inte att den kommer att vara lojal till ett företag. Det verkar 
stämma bra överens med undersökningens resultat, då kundnöjdheten för digitala tjänster var 
högre än kundlojaliteten. 
 
Homburg och Giering (2001) hävdar att det finns både oäkta och äkta lojala kunder. 
Undersökningen indikerar på att lojala kunder inom generation Y överlag är äkta lojala kunder 
och de skulle därför inte byta bank om en annan bank erbjöd bättre digitala tjänster. Dock är det 
värt att påpeka att en stor andel av respondenterna ansåg att de skulle byta bank om en annan 
bank erbjöd bättre digitala tjänster. Resultatet är intressant då kundnöjdheten och kundlojaliteten 
på så sätt skiljer sig ganska mycket. En trolig anledning till detta kan bland annat vara att som 
Twenge (2010) hävdar att generation Y är tekniskt utvecklade och jämför tjänster med varandra. 
Det är troligtvis samma sak inom digitala banktjänster där det går att jämföra design, 
användbarhet och olika typer av digitala tjänster med vad andra banker erbjuder. Finns det en 
bank som erbjuder något bättre verkar det som att en stor del av generation Y skulle byta bank 
helt och hållet. Eftersom frågan ställdes hypotetiskt till respondenterna betyder det inte att de har 
bytt bank på grund av att en annan bank erbjuder bättre digitala tjänster utan att de skulle göra det 
om det var så. Det går att tolkas som att de banker som var representerade i undersökningen 
eventuellt erbjuder högkvalitativa digitala tjänster. Trots att konkurrensen är hård kan det 
innebära att många banker lyckas leverera vad generation Y vill ha och således finns det ingen 
bättre bank att byta till. 
 
Resultatet från frågorna om lojalitet i undersökningen visade också på att generation Y hellre 
skulle välja att skaffa en till bank som komplement till sin ordinarie bank om den erbjuder bättre 
digitala tjänster än att helt och hållet byta bank. Således visar det på att kundnöjdheten inom de 
digitala banktjänsterna leder till att majoriteten av kunderna inom generation Y väljer att vara 
lojala till sin bank som också nämndes ovan. Dock kom det fram i undersökningen att majoriteten 
av generation Y skulle komplettera med en till bank om den banken erbjuder någon eller några 
bättre digitala tjänster. Det gick hand i hand med vad som framkom på intervjun med 
affärsutvecklarna på Nordea som intervjuades innan enkätundersökningen.  
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6. Slutsats  
 
Sammanfattningsvis löser uppsatsen studiens syfte och frågeställning vilket betyder att studien 
uppnådde sitt mål. Först identifierades att generation Y har höga förväntningar på bankers 
digitala tjänster och att de anser att digitala banktjänster är viktiga för dem. De typer av tjänster 
generation Y hade högst förväntningar på var vardagsekonomiska tjänster, att banken har smidiga 
betalningslösningar som t.ex. Swish och en mobilbank-app. De tjänster där kunderna hade lägre 
förväntningar var för en digital plattform för sparande, digitala kontakttjänster och digitala 
möten. De två sistnämnda aspekterna är mer typiska för traditionell bankverksamhet som 
generation Y troligtvis har tagit mindre del av än andra åldersgrupper. Detta är troligtvis en 
anledning till att de har lägre förväntningar på dem. Förväntningarna som kunderna har på de 
digitala banktjänsterna stämmer väl överens med vad bankerna erbjuder för tjänstekvalitet och 
detta är resultatet av att banker hänger med i den tekniska utvecklingen. 
 
En nämnvärd faktor som utskildes i undersökningen är att generation Y har stort förtroende till 
dess bank genom dess digitala tjänster och anser inte att deras bank blir mer osäker på grund av 
ständig digital utveckling. Resultatet skiljer sig från tidigare forskning där faktorerna ofta utgör 
en stor del av varför kunder är motstridiga till att använda digitala tjänster. Det identifierades 
även att generation Y är mer måna att ingå i positiv word-of-mouth än negativ word-of-mouth 
inom digitala banktjänster vilket avviker till tidigare forskning som anser att folk till större del 
ingår i negativ word-of-mouth snarare än positiv word-of-mouth. 
 
Förväntningarna och tjänstekvaliteten leder till att kunderna överlag är nöjda med de digitala 
banktjänster som deras bank erbjuder. Resultatet för kundnöjdheten gick väl ihop med 
förväntningarna som generation Y har på respektive digital tjänst. Således innebär det att om 
kunderna hade höga förväntningar på tjänstekvaliteten, lyckas banker uppnå hög kundnöjdhet 
vilket tydliggör att det finns ett förhållande mellan förväntningar, tjänstekvalitet och kundnöjdhet 
hos generation Y. 
 
Slutligen var kundlojaliteten den sista faktorn som undersöktes som enligt den sammanfattande 
analysmodellen uppnås om banken lyckas uppnå de tidigare nämnda faktorerna. Har banker hög 
tjänstekvalitet och kundnöjdhet på sina digitala tjänster är det således troligt att generation Y är 
lojala till sin bank. Resultatet från undersökningen visade att majoriteten av respondenterna i 
generation Y är lojala till sin bank. Det var en minoritet av respondenterna som hävdade att de 
skulle byta bank om en annan bank erbjöd bättre digitala tjänster. Det förklarades genom att 
generation Y är digitalt utvecklade och har höga förväntningar på bankers digitala tjänster och 
därför jämför de med vad andra banker erbjuder. Generation Y är överlag lojal som åldersgrupp 
men tenderar att vara illojala på grund av deras teknologiska kunnande. 
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7. Diskussion och vidare forskning 
 
Generation Y var en intressant åldersgrupp att undersöka då de ofta ställer sig positivt till 
samhällets digitala utveckling medan en stor del av forskning undersöker de problem som 
digitaliseringen medför. Eftersom en stor del av befolkningen har svårigheter att hänga med i den 
tekniska utvecklingen. Resultatet för undersökningen gav också en djupare förståelse för 
generation Y:s roll inom digitala banktjänster vilket som sagt kan vara bra för banker att veta då 
generationen Y är viktig för bankers framtid. 
 
Författarna till denna studien är nöjda med resultatet från undersökningen, och har förslag på 
vidare forskning som kan göras inom området. Det vore intressant att gå djupare in och 
undersöka vissa digitala banktjänster som tagits upp. Framförallt vore det givande att undersöka 
alla de mobilbank-appar som ständigt dyker upp i Sverige som används som komplement till 
kunders ordinarie digitala banktjänster. Appar som dessa är bland annat Swish, Bank ID, Tink 
och Opti som har nämnts här i studien. Inom sådan forskning skulle det exempelvis kunna 
undersöka etableringshinder och hur en digital bank-app kan gå från okänd till nödvändig som 
Swish och Bank ID har blivit. 
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Bilagor  
 

Intervjufrågor 
 
Inledningsvis gjordes en intervju med Nordea som anser sig själva ligga i framkant inom 
digitaliseringen av bankverksamhet. Resultatet från intervjun återfinns i bakgrunden. Intervjun 
genomfördes för att skapa en grundförståelse för att se bankernas perspektiv på generation Y:s 
roll inom digitaliseringen. Frågorna som ställdes på intervjun var: 
 
Del 1: Digitalisering 
Fråga 1. Anser ni att ni ligger för långt fram i digitaliseringen och att generation Y inte hänger 
med? 
 
Del 1: Förväntningar 
Fråga 2. Vilka förväntningar har generation Y på digitala banktjänster i er mening? 
 
Fråga 3. Mer specifikt, vilka är de viktigaste digitala tjänsterna? 
 
Fråga 4. Anser ni att generation Y har annorlunda förväntningar på digitala banktjänster från 
andra åldersgrupper? 
 
Del 2:  Kundnöjdhet, upplevd kvalitet och tjänstekvalitet 
Fråga 5. Anser ni att generation Y är nöjda med de digitala tjänster ni erbjuder? 
 
Fråga 6. Hur arbetar ni för att bibehålla kundnöjdhet för nöjda kunder och skapa kundnöjdhet hos 
missnöjda kunder inom digitala banktjänster? 
 
Del 3: Kundlojalitet 
Fråga 7. Upplever ni att generation Y är lojala till er bank genom dess digitala tjänster? 
 
Fråga 8. Gäller det alla inom målgruppen eller finns de också de som är mindre lojala? 
 
Del 4: Förtroende 
Fråga 9: Uppfattar ni att generation Y har ett stort förtroende för er som bank genom era digitala 
banktjänster? 
 



	

	

Enkätundersökning 
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Sida 1 av 5https://docs.google.com/forms/d/1J34vQGPSB-DxRwWCJhTGDT2zWAS3NUWEPz1aieeNJrg/printform

Digitala tjänster i banksektorn
Hej! 

Vi är tre studenter på Örebro universitet som skriver C-uppsats i företagsekonomi. Syftet med vår 
studie är att undersöka generation Ys (personer födda mellan 1982-1999) användande av digitala 
banktjänster. Med digitala banktjänster menas tjänster som finns inom internetbank och 
mobilbank.

Enkäten tar ca 3 minuter att besvara och dina svar kommer behandlas konfidentiellt.

Det vore jättekul om du vill delta i vår studie!

/Filip, Sebastian och Rosanna

* Required

1. Vilket år är du född? *
Mark only one oval.

 1999

 1998

 1997

 1996

 1995

 1994

 1993

 1992

 1991

 1990

 1989

 1988

 1987

 1986

 1985

 1984

 1983

 1982
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2. Vilken bank/banker använder du? *
Check all that apply.

 Nordea bank

 SEB

 Svenska handelsbanken

 Swedbank och Sparbankerna

 Danske bank

 Other: 

3. Är det viktigt att din bank erbjuder digitala banktjänster? *
Mark only one oval.

 Ja

 Nej

4. Hur ofta använder du din banks digitala tjänster? *
Mark only one oval.

 Dagligen

 En gång i veckan

 Flera gånger i veckan

 En gång i månaden

 Flera gånger i månaden

 Aldrig

 Other: 

5. Vilka av nedanstående alternativ är viktigast för dig att ha i din
mobilbank/internetbank? Välj 3 alternativ. *
Check all that apply.

 Stämma av saldo/transaktioner

 Hantera sparande

 Hantera lån

 Överföra pengar

 Betala räkningar

 Kontakta banken

 Jag använder inte mobilbank/internetbank

 Other: 

Nedan vill vi att du tar ställning till olika påståenden, på en
skala 1-6, där 1 = instämmer helt, 6 = Tar helt avstånd.
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6. Jag förväntar mig att min bank erbjuder digitala betalningslösningar. (t.ex. Swish eller
betaltjänster på internetbanken) *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer helt Tar helt avstånd

7. Jag förväntar mig att min bank erbjuder digitala kontakttjänster för att jag snabbt ska
kunna lösa mina bankproblem. *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer helt Tar helt avstånd

8. Jag förväntar mig att min bank erbjuder möten digitalt. *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer helt Tar helt avstånd

9. Jag förväntar mig att min bank erbjuder en mobilbank-app. *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer helt Tar helt avstånd

10. Jag förväntar mig att min bank erbjuder en digital plattform där jag kan sköta mitt
sparande. (t.ex. fonder och aktier.) *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer helt Tar helt avstånd

11. Jag är överlag nöjd med min banks digitala banktjänster. *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer helt Tar helt avstånd
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12. Jag är nöjd med de digitala betalningslösningarna min bank erbjuder. (t.ex. Swish eller
betaltjänster på internetbanken) *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer helt Tar helt avstånd

13. Jag är nöjd med de digitala kontakttjänster min bank erbjuder. *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer helt Tar helt avstånd

14. Jag är nöjd med de digitala möten min bank erbjuder. (Om du ej haft onlinemöte, gå till
nästa påstående)
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer helt Tar helt avstånd

15. Jag är nöjd med den mobilbank-app min bank erbjuder. *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer helt Tar helt avstånd

16. Jag är nöjd med min banks digitala plattform där jag kan sköta mitt sparande. (t.ex.
fonder och aktier.) *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer helt Tar helt avstånd

17. Om jag är nöjd med min banks digitala tjänster är sannolikheten stor att jag delar med
mig av det till en vän, kollega, familjemedlem och/eller på ett internetforum/hemsida. *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer helt Tar helt avstånd
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18. Om jag är missnöjd med min banks digitala tjänster är sannolikheten stor att jag delar
med mig av det till en vän, kollega, familjemedlem och/eller på ett
internetforum/hemsida. *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer helt Tar helt avstånd

19. Jag upplever att mitt förtroende för min bank minskas på grund av den ständiga
utvecklingen av nya digitala banktjänster. *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer helt Tar helt avstånd

20. Jag upplever min bank som mer osäker när allt fler digitala tjänster utvecklas. *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer helt Tar helt avstånd

21. Om en annan bank överlag erbjuder (vad jag anser vara) bättre digitala tjänster skulle
jag byta till den banken. *
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer helt Tar helt avstånd

22. Om en annan bank har någon/några (vad jag anser) bättre digitala tjänster skulle jag
använda den banken som ett komplement till min ordinarie bank.
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer helt Tar helt avstånd

Tack för att din medverkan!


