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Abstract
 

Stina Eriksson, Malin Malmqvist och Gustav Molander   

Digitisation in the banking sector - The younger generation’s view of the decreased 
physical contact

 
 

Problem Previous studies shows that the customer satisfaction within the banking sector 

is as low as it was in 1993. The digitalisation and the customers reduced 

physical contact with the bank says to be the reason behind the low customer 

satisfaction within the sector. At the same time the banks have never been 

more accessible with access around the clock.  

   

Purpose The purpose with this study is through a literature study and survey explore 

what private banking customers in the ages 20-35 consider about the increased 

digitalisation and the reduced physical contact to their bank. The paper aims to 

see beyond the hearing problem with digitalisation within the banking sector 

and see how the younger private banking customers which is grown up in a 

more technical time are experiencing digitalisation as a problem or not.  

   

Method In this study we used a quantitative approach. The quantitative method was 

made through a web survey and distributed to all students registered at Örebro 

University students’ Facebook group. 

   

Conclusion Private banking customers in the ages between 20-35 have a positive view on 

the increased digitisation in the banking sector. This generation is happy to 

handle their bank cases digitally on their own and put no greater emphasis on 

the reduced physical contact. 

 

      
Key words  customer satisfaction, digitalisation, directed customer management, 

Generation Y, loyalty 
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1 Inledning
 

I detta avsnitt beskrivs bakgrund till studiens område. Vidare presenteras en 

problematisering av ämnet samt syfte, studiens bidrag, studiens frågeställning och 

avgränsningar.

 

1.1 Bakgrund 
Idag hänvisar ett flertal banker sina kunder till närliggande insättnings- och 

uttagningsautomater och har helt stängt för kontanthantering (Riksbanken 2011). Hösten 

2016 hade 900 av 1600 banker helt stängt ner sin kontanthantering (Forskning 2016). 

Bankernas anledning till borttagning av kontanthanteringen är att de anser att efterfrågan är 

för liten och kostnaderna för hanteringen för höga (Riksbanken 2011). Tidningen The 

Guardian menar på att Sverige kan bli det första land i världen att bli ett helt kontantfritt 

samhälle. Anledning till detta och varför Sverige ligger i framkant gällande digitala 

betalningar kan till stor del förklaras av banktjänster som iZettle och Swish. Idag sker cirka 

nio miljoner betalningar per månad via den digitala betaltjänsten Swish (Forskning 2016). 

Idag hotas även banker världen över av att världsledande företag som Apple och Google 

kommer att konkurrera ut bankerna då de är bättre på användarvänlig teknik och har bättre 

image än vad de flesta bankerna har (Karr 2014).  

 

Under det senaste decenniet har pappersbaserade betalningssätt ersatts av olika elektroniska 

tjänster som exempelvis autogiro, internetbank och mobila betalningar (Svenska 

bankföreningen 2017). I samband med den ökade digitaliseringen har användningen av 

betalkort ökat från ungefär 100 miljoner enskilda transaktioner under 1990-talet till 2 400 

miljoner transaktioner 2013 (ibid). Även mängden bankärenden utförda från mobilen har ökat 

till 60 % på fyra år (Tinnilä 2013). Kelly (2014) tror att konsumenterna håller på att övergå 

till att varje person agerar som sin egen bankman med mer förståelse för de finansiella 

kopplingarna, hur betalningar och försäljningar utförs. Därför blir bankernas uppgift att hitta 

tekniska lösningar för att förenkla de uppgifterna som bankerna har gjort åt kunderna tidigare. 

Enligt Karr (2014) ger bankens internettjänster inte bara en mer intim, flexibel och praktisk 

kundupplevelse, det ger även banken en lockande potential att multiplicera antalet kunder 

som använder sina tjänster kontinuerligt över hela världen. Tack vare molntjänster och mer 
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påfrestande filer är det viktigt för bankerna att förbättra alla aspekter för att klara av den 

digitala eran. 

 

Under 2016 rapporterar Svenska kalkylindex (2017) att det har inträffat en stor förtroendekris 

från kunderna till de svenska storbankerna som sedan medfört en negativ påverkan på hela 

branschen. Förtroendekrisen har inträffats av imageproblem och negativ publicitet. Allt 

eftersom bankerna har minskat den fysiska tillgången för kunder att besöka banker har 

omvärldens åsikter fått en betydligt större roll för den privata kundupplevelsen (SKI 2017). 

Förr kunde bankerna skapa högre kundnöjdhet som även bibehölls genom personliga möten 

på bankkontoren. En undersökning i USA visar att individer i åldrarna 17-37 är mer 

öppensinnade kring nya produkter och tjänster och föredrar hellre internetbank före 

personliga möten (J.P Power 2016). Den strategi som banker idag använder för att attrahera 

nya kunder är att identifiera kunderna och anpassa erbjudandena för att möta kundernas 

behov för att det ska generera i så höga intäkter som möjligt (Godson 2009). Detta är en bra 

strategi men kommer leda till mer kostnader på lång sikt då de nya konsumenterna förväntar 

sig få mer än vad de blir erbjudna (Sörqvist 2000). 

 

Tidningen Finansliv lämnade ut en enkät till 805 rådgivare och kundtjänstmedarbetare där 

frågor om personlig relation till kunden blivit sämre (Berner 2016). Resultatet visar att 45 % 

anser att relationen har försämrats medan 41 % säger att den har blivit bättre eller inte 

påverkats. Detta tros bygga på att det har bildats en klyfta mellan den äldre och Generation Y 

som har två olika synsätt av vad som definieras som tillfredsställelse (William & Page 2011).  

1.2 Problemformulering  
Tidigare forskning visar att äldre generationer är mer missnöjda över att inte kunna besöka 

sin bank fysiskt samtidigt som dagens banker aldrig tidigare varit mer tillgängliga med 

tillgång till bankens tjänster dygnet runt, alla dagar under året. Svenskt kvalitetsindex 

(förkortas hädanefter SKI) (2016) säger att missnöjet av svenska banker har inte varit så här 

lågt sedan år 1993. Samma undersökning hävdar att den minskade fysiska kontakten är den 

stora anledningen till det ökade missnöjet. Det saknas dock utförliga undersökningar på vad 

Generation Y tycker om den minskade fysiska kontakten. 
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1.3 Studiens bidrag  
Studien önskar ge läsaren möjlighet till att undersöka vad bankkunder i åldrarna 20-35 tycker 

om den ökade digitaliseringen och hur den minskade fysiska kontakten har påverkat deras 

syn på banken. Teoretiskt bidrar denna undersökning med att sammanföra och förtydliga 

nyckelorden, Digitalisering, Kundtillfredsställelse, Riktad kundhantering, Generation Y och 

slutligen Lojalitet. Som Patel och Davidsson (2011) säger kan olika teorier utvecklas genom 

att separera och förklara olika variabler inom ett visst sammanhang. Detta är ytterst intressant 

för eventuella vidare forskningar som vill undersöka banksektorns kommande utveckling och 

vad yngre generationer tycker då det finns ytterst få artiklar inom just detta annars omtalade 

ämne. Praktiskt bidrar denna undersökning och analysmodell till något som kan användas av 

banker för att förbättra relationen med den ökande yngre andelen bankkunder. Den bidrar 

även till privatkunder som får en större förståelse bakom bankernas situation och var 

bankerna slutligen är påväg. 

1.4 Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att genom en litteraturstudie och en enkätundersökning 

utforska vad privata bankkunder i åldrarna 20-35 anser om bankernas ökade digitalisering 

och den minskade fysiska kontakten till sin bank. Uppsatsen ämnar därmed se bortom den 

hörda problematiken med digitaliseringen inom banksektorn och se hur de yngre privata 

bankkunderna som är uppväxta i en mer digital tid upplever digitaliseringen som ett problem 

eller ej.  

1.5 Frågeställning 
Vad tycker privata bankkunder i åldrarna 20-35 om den ökade digitaliseringen och den 

minskade fysiska kontakten med sin bank? 

1.6 Studiens avgränsning  
Arbetet avgränsas från hela populationen inom Generation Y till privatkunder i åldrarna 20-

35 vid Örebro universitet med tillgång till studenternas Facebooksida. Företagskunder eller 

respondenter som är yngre än 20 år eller äldre än 35 år har inte tagits med då de inte är 

relevanta för just vårt syfte med studien. Vi har gjort denna avgränsning för att yngre 

deltagare inte vanligtvis har en så nära relation till sin bank. De äldre deltagarna har valts bort 

då deras åsikter står för majoriteten av tidigare undersökningar.  
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2 Teoretisk referensram 

 
Detta avsnitt är uppbyggt utifrån studiens fem valda nyckelord; Digitalisering, 

Kundtillfredsställelse, Riktad kundhantering, Generation Y och Lojalitet. Avsnittet avslutas 

med en presentation av vår analysmodell.

 

2.1 Digitalisering  
Definitionen av digitalisering är ”omvandling till digital form” (Oxford 2017). Däremot 

väljer den svenska offentliga sektorn att dela upp begreppet i två olika betydelser; 

informationsdigitalisering och samhällsdigitalisering (SOU 2014). Informationsdigitalisering 

liknar Oxfords definition ”när information överförs från analog till digital form”. Samtidigt 

skiljer sig definitionen med att tillägga att informationen därefter blir lättare att strukturera, 

söka och komma åt via digitala kanaler. (ibid) Samhällsdigitalisering går ifrån definitionen 

och fokuserar istället på hur det påverkar samhället (SOU 2014). Enligt Gray och Brumpe 

(2015), Kelly (2014) och Bihari (2011) har digitaliseringen gått från att vara en bekvämlighet 

till en nödvändighet i de flesta aspekter av våra liv. Allt ifrån hur vi konsumerar 

underhållning, hur vi kommunicerar med varandra och hur vi utför våra arbetssysslor har 

förändrats. Kelly (2014) säger att dagens kunder förväntar sig kunna utföra sina sociala och 

affärsmässiga sysslor var de än befinner sig, dygnet runt och på ett snabbt och effektivt sätt. 

Tack vare kombinationen av smartphones och sociala medier, applikationer och molntjänster 

får kunderna en enorm kraft och flexibilitet att välja leverantörer, jämföra priser mot 

funktioner, läsa recensioner och slutligen köpa den produkt de vill. (ibid) Kelly (2014) menar 

även på att om kunderna ska kunna vara självständiga krävs det även att kunderna har full 

förståelse av finansiella kopplingar, hur betalningar utförs, hur försäljning utförs och inköp av 

finansiella produkter. För att hänga med utvecklas många nya tjänster för att hålla sig på 

framkant i dataanalys, avkänning, ökad datainsamling och betalningsteknik (ibid). 

  

Däremot tycker inte alla att digitaliseringen har en enbart positiv effekt på banksektorn. En 

studie av EffectiveUI (2013) involverade 2 000 vuxna i USA visade att 15 % tycker att den 

mobila teknologin, bland annat smartphones, surfplattor och trådlösa enheter, har gjort livet 

svårare (EffectiveUI 2013). 72 % av deltagarna kände frustration när de möttes av problem 

med applikationer eller hemsidor. Det stora problemet som digitalisering har fört med sig är 

att utvecklarna av framtidens teknik utgår från att användarna ska vara mer kunniga än vad de 



 
 

 
 

5 

faktiskt är. Anthony Franco som är VD och grundare av EffectiveUI sade följande: "We have 

to start building experiences for the people we are meant to serve, to help solve problems not 

as engineers, but as empathetic human beings." (EffectiveUI 2013) 

2.1.1 Digitalisering i Sverige 

Enligt Svenskt näringsliv (2016) är teknologisk utveckling den klart viktigaste anledningen 

bakom ett lands välstånd och levnadsstandard. Digital economy and society index 2017 (som 

hädanefter kommer förkortas DESI) (2017) undersökte vilka länder som har applicerat sig 

bäst efter digitaliseringen. I denna undersökning hamnar Sverige på tredje plats och anses 

som ett av de mest högpresterande digitala länderna i världen (ibid). Under 1996 blev 

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) en av de första bankerna i världen som lanserade en 

internetbank för privatpersoner och var startskottet för resten av de svenska bankerna (SEB 

2017). 

 

Nya undersökningar från IDG (2016) säger att i DESI undersökningen på att Sverige är ett 

högpresterande digitalt land bara stämmer i viss mån. Det är endast 47 % av de tillfrågade 

bolagen som har kommit igång med generella digitala projekt. Till skillnad från snittet i 

Europa som ligger på 63 % med bäst i Frankrike och Spanien som ligger på 76 %. 

Anledningen till varför det är så lågt i Sverige är storleken på den svenska marknaden, 

Sverige har en mindre marknad som inte har lika stor konkurrenskraft som andra länder. 

Företagen är generellt sett mindre och hanteras vanligtvis av äldre arbetskraft som håller 

tillbaka utvecklingen. I de svenska storbolagen ligger vi dock bra till på grund av den hårda 

internationella konkurrensen. (Arstad-Djurberg 2016) 

  

Digitaliseringen är revolutionerande för bankväsendet då kraven på digitalisering har blivit 

allt högre bland konsumenterna (Kelly 2014; Nordea 2016). Enligt Banker i Sverige (2008) 

hade andelen svenska invånare som betalar räkningar digitalt ökat från 9 % år 1999 till 63 % 

år 2008. Enligt Tinnilä (2013) använder 30 % av bankkunderna internetbank via smartphones 

för bankärenden vilket antas fördubblas till år 2017. Förutsättningarna för digitalisering är att 

flytta maktbalansen till kunderna istället för bankerna (Nordea 2016). 

2.1.2 Digitalisering inom banksektorn 

Bankerna tjänar på att minimera fysisk kontakt och istället hänvisa kunderna till internetbank 

(Bihari 2011). Det minskar kostnader samtidigt som tillgängligheten ökar för kunderna 
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(Nielsen 2002; Bihari 2011). Detta medför att tjänster blir ännu mer volymbaserade och 

stordriftsfördelning har blivit avgörande för banker med fokus på massmarknaden (Tinnilä 

2013). 

 

Kelly (2014) menar på att de största utmaningarna är att gå från det traditionella sättet för att 

hantera bankärenden. Det finns nu potential för att finansiella serviceaktiviteter sprids till en 

större målgrupp som vidare styrs av komplexa webbaserade enheter. (ibid) Det är därför 

viktigt för bankerna att förstå att denna branschgräns kommer utmanas av digitala 

konkurrenter. Vid minskad fysisk kontakt måste bankerna fortfarande behålla förtroende hos 

kunderna. 

  

Arstad-Djurberg (2016) säger att svenska storbanker har varit sämre på att göra förändringar i 

sina tjänster. Harris, Cox, Musgrove och Ernstberger (2016) menar på att digitalisering kan 

möta fyra hinder för att kunderna ska kunna adoptera den nya tekniken. Dessa är användning, 

värde, tradition och image (ibid). Den största anledningen till varför vissa bankkunder väljer 

att inte använda internetbanker är för att de inte vill riskera sin integritet och säkerhet 

(Laukkanen, Sinkkonen & Laukkanen 2008). Det finns även studier som visar att det finns ett 

tydligt gap mellan den yngre generationen och den äldre och viljan att ta sig an ny teknologi. 

Denna generation är 70 år och stigande men kommer att följas av en generation som är helt 

beroende av ett digitalt banksystem. (Harris & Cox et al. 2016) 

2.2 Kundtillfredsställelse  
Det finns många olika definitioner av kundtillfredsställelse. Sörqvist (2000) definierar 

kundtillfredsställelse som en mental, subjektiv upplevelse baserad på hur en kund uppfattar 

en produkt eller tjänst, vilket är kundens upplevelse av en viss erfarenhet. Medan Eriksson 

och Söderberg (2010) ser det som kundens personliga känslor av välbehag eller besvikelse då 

produkten jämförs med den upplevda förväntningen av köpet. Feciková (2004) ser 

kundtillfredsställelse som resultatet av en process för att utvärdera vad som erhållits mot vad 

som förväntas. Man kan tydligt se att dessa studier har en liknande idé av att 

kundtillfredsställelse är en upplevd förväntning av en produkt eller tjänst. 

  

Sörqvist (2000) delar in kundtillfredsställelse i tre delar; uttalade behov, underförstådda 

behov och omedvetna behov. De uttalade behoven är de tydligaste behoven för att kunderna 
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med hjälp av attitydundersökningar ger företaget deras åsikt av vad de behöver och företaget 

använder denna information för att skapa nya produkter eller tjänster. Underförstådda behov 

är svårare att identifiera då kunderna själva inte vet om det förrän de stöter på dem. De 

definieras som de absoluta baskraven vid en konsumtion och ifall de inte uppfylls leder de till 

en misstro på varumärket. Omedvetna behov leder däremot till att kunden blir positivt 

överraskad och värdesätter tjänsten och produkten mycket högre än de ovan nämnda 

behoven. Det är här som företag kan hitta viktiga konkurrensfördelar och skapa lojala kunder. 

För att hitta dessa behov går det inte att använda en attitydundersökning utan en mer 

specificerad observation. (Sörqvist 2000) 

  

Det finns även exempel då omedvetna behov integreras snabbt i ett företag och omvandlas till 

ett uttalat behov och på lång sikt även underförstått (Sörqvist 2000). De företag som väljer att 

snabbt och effektivt möta sina kunders behov får högre intäkter, då kunder gärna betalar mer 

för att få flera fördelar som möter fler behov. Medan företag som endast möter kundernas 

underförstådda behov får högre kostnader för att kunderna inte vill betala för någonting som 

de redan tar för givet. (Sörqvist 2000) 

  

Feciková (2004) tycker däremot att det finns det två olika typer av kunder som behöver 

hanteras på olika sätt. Benämningen för dessa kunder är interna och externa, då de interna 

kunderna är de redan existerande som konsumerar företagets produkter och externa kunder är 

potentiella kunder på marknaden. Det är viktigt att hitta rätt kunder och därefter att anställa 

rätt medarbetare. Det är viktigt att de anställda mår bra för att kunna förse kunderna med hög 

kvalité och service. Är de redan existerande kunderna nöjda kommer de fortsätta använda 

bankens tjänster och dela sin upplevelse med de externa kunderna. (ibid) 

  

Ett problemen med hög personalomsättning är att det har en negativ effekt på kundnöjdhet. 

Den grundläggande förutsättningen för att kunna tillfredsställa de externa konsumenterna är 

att de interna kunderna redan är nöjda med sin konsumtion. Huvudproblemet med 

kundnöjdhet är enligt Feciková (2004) att cheferna vanligtvis är inriktade på att skapa 

kortsiktig vinst och underskattar vikten av vad tillfredsställelse hos de anställda skapar för 

kunderna. 
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2.2.1 Kundnöjdhet på banker 

SKI (2017) kom fram till att kundnöjdheten sjunkit med hela 4,9 procentenheter mellan åren 

2015–2016 vilket sätter kundnöjdheten på samma nivå som den var under fastighetskrisen år 

1993, se figur 1. Detta kopplas ihop med det minskade förtroendet för bankerna vilket har 

gått från 14 % till 25 % (ibid). En av anledningarna till att det har ökat beror på den minskade 

kundkontakten som i sin tur lett till imageproblem och negativ publicitet i media. Tidigare 

var det de personliga mötena på bankkontoren som skapade och bevarade hög kundnöjdhet. I 

och med att kundkontakten har minskat och kontoren flyttas från gatuplan upplevs det 

personliga mötet försvinna samtidigt som vardagliga bankärenden aldrig har varit enklare och 

mer tillgängliga än de är idag. Det största anledningen till den minskade kundnöjdheten är att 

kunderna känner sig bortglömda. (SKI 2017) 

 

 
Figur 1. Kundnöjdhet 1989-2016 enligt SKI (2017) 

 

Naveen och Gangal (2011) förklarar att kundnöjdhet är det enda möjliga sättet för banker att 

sticka ut på den kraftigt konkurrerande marknaden. Det är lätt att duplicera de flesta 

bankprodukterna och tjänsterna så när bankerna erbjuder nästintill identiska tjänster kan de 

bara urskilja sig på pris och kvalitet (ibid). 

 

En undersökning genomfördes på 4 758 amerikaner ifall de skulle kunna tänka sig byta deras 

nuvarande leverantör. Undersökningen inkluderade nio olika branscher varav banksektorn var 

bland de sista. Det som man ser bland generationerna är att de konsumenter som tillhör 

Generation Y var minst knutna till sin bank med 55 % som tyckte att det var osannolikt att de 
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skulle byta från sin nuvarande bank, medan Babyboomers (de i åldrarna 53-71) låg på 75 %. 

(Bucuta 2015) Undersökningen stärker att yngre konsumenter är mer öppensinnade till nya 

produkter oberoende av bransch (Malakian 2008). Därför konkurrerar bankerna nu med 

Apple Pay, Google Wallet och andra tjänster från större bolag som har starkare image och 

bättre chanser att påverka Generation Y och senare generationer (Fico 2014; Karr 2014). 

 

Den tionde utgåvan av J.D. Power (2016) är den största av kundnöjdhetsundersökningar i 

USA med totalt 80 000 kunder som utvärderar olika aspekter av banksektorn. I 

undersökningen fick bankerna 790/1000 vilket är fem poäng högre än föregående år (ibid). 

Här anses det bygga på mindre klagomål och lägre avgifter för ökad kundnöjdhet. 

De stora bankerna har även förlorat poäng i att tillfredsställa mobilanvändare på grund av att 

sidorna och tjänsterna är svåra att navigera. 47 % av användarna ansåg att det är svårt att 

använda mobilen till sina bankärenden (ibid). Även användningen av bankomater har minskat 

då betalfunktioner via mobilen har ökat och användningen av kontanter har minskat. För att 

få flera nöjda kunder behöver bankerna balansera enkel användning emot funktionalitet och 

slutligen kommunicera funktionerna och förmånerna till kunderna. (J.P. Power 2016) 

2.3 Riktad kundhantering 
För att det ska skapas en vinstdrivande relation mellan företag och kunder krävs det att det 

finns ett samspel mellan båda dessa parter. Detta samspel behöver vara ömsesidigt om både 

företaget och kunderna ska kunna gynnas av en relation. Parterna kommer behöva lägga ner 

resurser och tid som båda parter bör investera i. (Eriksson & Söderberg 2010) 

  

Enligt Dwyer, Schurr och Oh (1987) följer kundens relation med företaget ett tydligt 

kretslopp, vilket är uppbyggt utifrån fem specifika faser; medvetenhet, utforskning, 

uppbyggnad, mognad och nedgång. Det är därför viktigt hur marknadskommunikation 

används under de olika faserna för att behålla kundrelationer genom kretsloppet (Fill 2013). 

Först görs kunden medveten om en produkt genom en viss marknadskanal som möter ett 

behov hos kunden. Därefter kommer utforskningsfasen där kunden aktivt börjar söka på 

produkten för att hitta fördelar och nackdelar. (Dwyer, Schurr & Oh 1987) 

Uppbyggnadsfasen präglas av ett djupare förhållande till varumärket med omfattande 

informationsdelning, deltagande i olika aktiviteter och investeringar. 
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Det är viktigt för företaget att få en djupare insikt, motivation och orientering av den andra 

parten genom aktiv informationsspridning och engagemang i olika aktiviteter. Tillsammans 

utvecklar företagen en nivå av ömsesidig kunskap och strävar efter att bygga en ömsesidigt 

givande relation som gör denna fas distinkt från prospektering. (Dwyer, Schurr & Oh 1987) 

  

Godson (2009) skriver att hantering av kundrelationer har sina rötter i nätverk, relationer och 

interaktioner. Denna typ av relationsstrategi har som huvuduppgift att upprätthålla en 

långsiktig relation med sina kunder och skapa mervärde för båda parterna (Laketa, Sanader, 

Laketa, Misic & Zvonimir 2015). Bankerna kan identifiera, segmentera, kommunicera och 

bygga långsiktiga relationer med kunderna på individuell basis (Godson 2009). Tack vare att 

bankerna kan identifiera olika segment och dess olika behov är det lättare att kommunicera 

och producera nya produkter och tjänster som tillfredsställer kundernas behov (Laketa, et al. 

2009). Krasnikov, Jayachandran och Kumar (2009) säger att mycket litteratur och 

vetenskapliga artiklar visar att ett aktivt arbete med relationsmarknadsföring bidrar till ett 

flertal positiva effekter bland annat nöjdare och lojalare kunder. Krasnikov et al. (2009) 

tycker till skillnad från Godson (2009) och Laketa et al. (2015) att de faktiska resultaten av 

användningen av relationsmarknadsföring är fortfarande ett omdiskuterat ämne. Detta då 

relationsmarknadsföringen visats sig vara bristande inom vissa marknader då det inte har 

genererat kundlojalitet och lönsamhet i en tillräcklig utsträckning. 

  

Idag försöker bankerna identifiera kunderna och anpassa erbjudanden för att bemöta 

kundernas specifika behov och för att därefter maximera vinsten på kort sikt (Godson 2009). 

Ifall man applicerar kundrelationsmarknadsföring lär sig banken mer om de olika 

kundbaserna, deras behov och attityd till varumärket. Det visar även värdet av vad varje kund 

genererar företaget. (ibid) 

 

Laketa et al. (2015) påvisar vikten i att bankerna måste identifiera sina segment, bevaka deras 

behov, beteenden och vad som är viktigt för de kunder som har en långsiktig affärsrelation. 

För dagens konsumenter är mervärdet en stor konkurrensfördel och det kommer bankerna nå 

ifall de utvecklar nya produkter och tjänster. Problemet som bankbranschen möter är att de 

omhändertar känslig information om privat- och företagskunder. De måste enligt 

lagbestämmelser balansera mellan kostnader som uppstår vid användning av information och 

de kostnader som uppstår av avancerade dataskydd. (ibid) Hantering av kundrelationer och 

olika tekniker för att applicera dem bidrar till en ny process och fungerar som ett verktyg som 
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hjälper bankerna att bli mer kundorienterade. Därför bör bankernas huvudmål vara att ta hand 

om sina kunder och få dem att känna att de har en särskild plats på sin bank. Personalen bör 

ständigt gå på nya utbildningar för att bli bättre på kundhantering och positivt bemötande 

gentemot sina kunder. Bankerna behöver utveckla långsiktiga och systematiska 

processhanteringar genom att skapa en relation med medarbetarna för att därefter skapa god 

kommunikation mellan anställda och slutligen mellan anställda och kunder. (Laketa et al. 

2015)  

 

Grönroos (2009) menar att för att företag ska skapa sig bra relationer med sina kunder 

behöver företagen engagera sig i kundrelationer. Det är alltså företaget som ska värna om de 

existerande kunderna då undersökningar visar att missnöjda kunder har en stor påverkan på 

varumärket via recensioner eller via word of mouth. Samtidigt visar forskning på att lojala 

kunder bidrar till flera potentiella kunder och mer intäkter via förtroende och word of mouth 

(ibid). 

 

Bankerna anpassar sin marknadsföring alltmer till olika segment för att på så vis utveckla och 

stärka långvariga relationer. En stor del av vår målgrupp är studenter i dagsläget och anses 

vara en mindre lönsam kundgrupp för bankerna. Dock bör bankerna tänka mer långsiktigt och 

bygga starkare relationer med studenter då de i framtiden kommer vara en kundgrupp som 

genererar lönsamhet över tid. (Persson 2011) Det gjordes en studie på nordiska banker som 

visade att deras segmentering utgår från en del kriterier som bland annat kön, ålder, 

utbildning, yrke och inkomst. Dock menar författaren att enbart tillhöra ett visst kundsegment 

inte ger bankerna tillräckligt med information för att bedöma vad kunden eftersträvar. 

Persson (2011) menar på att bankerna bör identifiera vad kunden saknar och sen försöka 

anpassa produkten/tjänsten efter detta.  

2.4 Generation Y 
En generation är en grupp individer som har delade erfarenheter och på så vis har givit dem 

gemensamma egenskaper. Dessa specifika värderingar och drag som individerna besitter 

kommer behållas livet ut och kommer påverka deras beslutfattande och beteende. En 

generation sägs vara en tidsrymd på 20-25 år. (Bucuta 2015) Det finns många studier och 

forskningar kring Generation Y och där det ges olika marginella skillnader i tidsspannet. En 
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omtalad studie om Generation Y är skriven Bucuta (2015) och vi har därmed valt att utgå från 

den studien och det tidsspannet. 

  

Generation Y är individer som är födda mellan åren 1980-2000 och är 17-37 år gamla 2017. 

Individens uppväxt präglades utav radikala förändringar när det bland annat kommer till en 

ökad social medvetenhet men också den tekniska utvecklingen menar William och Page 

(2011) och Bucuta (2015). Denna generation är på väg att bli det största konsumentsegmentet 

i historien och kommer därmed ha en stor inverkan på världsekonomin. Inställningen till 

teknik är helt nytt jämfört med tidigare generationer och internet används frekvent. (Bucuta 

2015) 

 

Dessa individer förväntar sig omedelbar tillfredsställelse och att deras problem ska få ett 

snabbt svar. Detta kan dock leda till att personligheten påverkas på det viset att en begränsad 

uppmärksamhet uppstår och att det blir problematiskt att skilja på gränsen mellan privat och 

offentligt. (Bucuta 2015) Generationen värdesätter att passa in och gemenskapen med deras 

vänner är därmed av stor vikt. Tillhörandet av en grupp och dess relationer är starkare än de 

relationer som utvecklats av de tidigare generationerna. William och Page (2011) och Bucuta 

(2015) påpekar även att dessa individer är mer öppna för förändringar och växte upp i en 

värld där de globala gränserna blev alltmer transparenta och att samhället blev mer trådlöst.  

 

Många av denna generations individer har ett stort självförtroende och en bestämd 

uppfattning om vad de förtjänar. (Bucuta 2015) Eftersom dessa individer i denna generation 

växte upp med global- och direktkommunikation har de blivit mer noga med de budskap de 

väljer att uppmärksamma. För att på bästa sätt nå ut med budskapet, reklam eller inte, bör det 

var anpassat och riktat men även så personligt som möjligt. (Bucuta 2015; Williams & Page 

2011) Att personer i denna generation äger en fast telefon är högst osannolikt menar Williams 

och Page (2011) författarna menar samtidigt på att e-post försvinner allt mer. Marknadsförare 

bör därmed använda sig utav webbplatser och andra sociala medier för att nå och väcka 

Generation Y:s intresse. De klassiska kanalerna tv, radio och tidningar kan uppfattas som 

gammaldags och opålitliga enligt denna generation. (Powers & Valentine 2013) 

  



 
 

 
 

13 

2.4.1 Digitalisering 

Som sagts ovan är denna Generation Y mer eller mindre uppväxta med teknik vilket har haft 

ett stort inflytande på dessa individer. Tekniken ska ge en omedelbar tillfredsställelse utan 

tidsmässiga eller några större begränsningar. (Wilcox & Stephen 2013) Forskning har visat 

att både sociala medier och den mobila tekniken har blivit viktiga kanaler när det handlar om 

informationssökning innan ett köp. Hela interaktionen online är av betydelse i den moderna 

kundupplevelsen för dessa individer. Undersökningar har gjorts och visar på att Generation Y 

har positiva åsikter om teknikens utveckling både vad det gäller sociala medier, mobila 

enheter samt applikationer. Individerna har tillåtit detta att bli en del av deras livsstil och 

vardag och ser det som en viktig partner, både i hemmet, på arbetet eller på fritiden. 

Psykologer och forskare har upptäckt att tekniken representerar ”den andra hjärnan” och ”den 

tredje handen” för denna generation (Kilic, Özdemir & Kilic 2016). (Zhang, Omran & 

Cobanoglu 2017) Till skillnad från tidigare generationer som använder internet för att 

uppfylla deras ärenden är Generation Y ständigt online. Generation Y har anammat tekniken 

på ett helt annat sätt och har integrerat tekniken som en del av deras vardag.  

 

Nyligen har en undersökning släppts där drygt 1 400 bankkunder från Sverige, 

Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA, Kanada och Australien har blivit tillfrågade. 

Undersökningen visar på vilka banktjänster som kunderna värdesätter högst idag men även de 

krav som ställs på hur en framtida bank borde agera. Det visade sig att kunderna värdesätter 

att bankerna kan tillgodose en säker plats för finansiella medel, men även att de vill få ut 

något mer än vad de upplever att de får idag. Kunderna efterfrågar ett mervärde av till 

exempel ett lojalitets- och belöningsprogram. Det som har sagts tidigare är att morgondagens 

bank är digital och att det är många som använder sig utav dagens banktjänster oavsett ålder 

och inkomst. Dock bör bankerna fortsätta att utveckla deras digitala tjänster för att kunna leva 

upp till kunderna förväntan och att kunderna ständigt vill se en förbättring. (CGI 2015) 

 

Det finns en del svårigheter med att generalisera en hel generation menar Macky, Gardner 

och Forsyth (2008) då vissa grupperingar inom en generation inte blir påverkade av 

exempelvis politiska händelser och för en del i samma generation kan förändringen påverka 

enormt. Författarna betonar att personliga händelser i livet kan ha en större påverkan på vad 

individen värdesätter i fortsättningen (Macky et al. 2008). 
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2.5 Lojalitet 
När det talas om ordet lojalitet kommer begreppet förtroende in hand i hand. När man känner 

ett förtroende för exempelvis sin bank blir man mer benägen att även vara lojal gentemot dem 

(Van Esterik-Plasmeijer & Van Raaij 2017). Enligt Reichheld (2003) är lojalitet definierat 

enligt hur villig en person är att göra en investering eller personliga uppoffringar för att stärka 

en relation. Dick och Basu (1994) skriver om två olika typer av lojalitet; attitydslojalitet och 

beteendelojalitet. Den förstnämnda bygger på positiva utvärderingar samt preferenser för en 

specifik bank medan beteendelojalitet bygger på att man behåller sin bank trots sämre 

utvärderingar och minskade preferenser. Enligt beteendelojalitet behåller man sin bank då 

man anser det vara svårt och krångligt att byta samt att det finns risk att det kan medföra vissa 

finansiella misstag och avbrott. (Dick & Basu 1994) 

  

Enligt Van Esterik-Plasmeijer och Van Raaij (2017) är kundlojalitet lönsamt för bankerna i 

det avseende att med en lojal kundbas bidrar de till att banken kan leva vidare. Att 

kontinuerligt söka nya kunder samtidigt som nuvarande kunder lämnar är mer kostsamt än en 

stabil och lojal kundbas (Van Esterik-Plasmeijer & Van Raaij 2017). 

Serviceyrken, som banksektorn, önskar därmed avspegla tilltro och jobbar kontinuerligt på att 

skapa starka och bestående relationer med sina kunder genom förtroende, engagemang och 

lojalitet (Levy 2014). Knox och Denison (2000) skriver att bankernas relation till kunderna är 

viktig och kopplad till själva bankens kontinuitet och lönsamhet då en stark relation mellan 

bank och kund stärker kundernas framtida köpbeteende. 

  

Levy (2014) skriver om hur relationsmarknadsstrategi betonar konstruktionen och 

upprätthållandet av varaktiga relationer mellan företagen och kunderna. Bejou, Wray och 

Ingram (1996) beskriver detta vidare i att dessa relationer består av interaktioner som sker 

över tid och som ett resultat från en fysisk interaktion mellan kund och företag. Goda 

relationer leder till mer tillfredsställda och nöjda kunder, att vara nära sina kunder, förstå 

deras behov och vidare kunna tillfredsställa dessa (Ndubisi & Wah 2005). Vidare är det 

kundtillfredsställelsen som påverkar kundens beslut om att vidare behålla förhållandet 

gentemot företaget eller ej (Selnes 1998). 

 

Det finns många indikationer på att kunder online fortfarande värdesätter mänsklig 

interaktion vid tillhandahållandet av tjänster. (Forbes, Kelley & Hoffman 2005) Trots 
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utvecklingen av digitala tjänster finns det potential för företag att skapa lönsamma relationer 

med sina kunder. Vikten ligger i att företagen förstår sig på grunderna till kundernas lojalitet 

till företagets internetutbud. (Srinivasan et al. 2002) 

2.6 Analysmodell 

 
Figur 2. Egen bearbetad analysmodell. 

  

Studiens analysmodell grundar sig i de fem valda nyckelorden. Modellen börjar med 

digitalisering och benämns som minskad fysisk kontakt i och med digitaliseringen. Med det 

syftar vi till att bankerna tjänar på att minimera fysisk kontakt och istället hänvisa kunderna 

till deras internetbank (Bihari 2011). Att den fysiska kontakten med bankerna minskar allt 

mer och mer vilket påverkar kundens upplevelse av tjänsten och samtidigt påverkas 

kundtillfredsställelsen, vilket är det andra steget i analysmodellen. Enligt SKI (2017) har 

kundnöjdheten sjunkit med hela 4,9 procentenheter mellan åren 2015–2016. Detta kan 

kopplas ihop med det minskade förtroendet för bankerna vilket har ökat från 14 % till 25 % 

(ibid). Tidigare var det personliga möten på bankkontoren som skapade och bevarade hög 

kundnöjdhet. I och med att kundkontakten har minskat och kontoren flyttas från gatuplan 

upplevs det personliga mötet försvinna samtidigt som de vardagliga bankärendena aldrig har 

varit enklare eller mer tillgängligt att utföra än de är idag. Den största anledningen till den 

minskade kundnöjdheten är att kunderna känner sig bortglömda. (SKI 2017) Varje sig man 

ser positivt på den ökande digitaliseringen eller ej påverkas upplevelsen av tjänsten och 

tillfredsställelsen hos den enskilde kunden. 

  

Det tredje steget i modellen riktad kundhantering, fungerar i våran modell som en 

påverkande variabel vilket vi visar med den streckade linjen. Det är här bankerna har chansen 
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att påverka den enskilde kunden och dess lojalitet till banken. Goda relationer leder till mer 

tillfredsställda och nöjda kunder, att vara nära sina kunder, förstå deras behov och vidare 

kunna tillfredsställa dessa (Ndubisi & Wah 2005). American heritage dictionary of the 

English language (2001) menar på att det inte finns någon generation som liknar varandra då 

varje generation har olika erfarenheter, livsstilar, generationens historia, förväntningar, 

demografi och unika värderingar. Marknadsföraren bör därmed ta hänsyn till de olika 

generationernas preferenser för att på så vis bygga starkare kundrelationer men samtidigt 

vinna kundens förtroende (Walker 2003; Himmel 2008).  

 

Då vi ämnar att undersöka vad privatkunder i åldrarna 20-35 tycker om den ökade 

digitaliseringen och den minskade fysiska kontakten inom banksektorn har vi valt 

nyckelordet riktad kundhantering. Kundhantering för vår valda åldersgrupp och det är här 

Generation Y kommer in. Generation Y är individer som är födda mellan åren 1980-2000 och 

som idag 2017 är 17-37 år gamla. Denna generation har anammat tekniken på ett helt nytt sätt 

än tidigare generationer, och även tillåtit tekniken att bli en del av deras vardag. De 

traditionella kommunikationskanalerna, exempelvis radio och tv har blivit omoderna och 

otillräckliga. För att på bästa sätt nå ut till denna generation bör det ske via internet. (Kilic, 

Özdemir & Kilic 2016) 

  

Det fjärde steget i analysmodellen är benämnd som lojalitet till banken och det är där vårt 

femte nyckelord lojalitet kommer in. Enligt Van Esterik-Plasmeijer och Van Raaij (2017) är 

kundlojalitet lönsamt för bankerna i det avseende att med en lojal kundbas bidrar de till att 

banken kan leva vidare. Att kontinuerligt söka nya kunder samtidigt som nuvarande kunder 

lämnar är mer kostsamt än en stabil och lojal kundbas (ibid). 
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3 Metod
 

Följande avsnitt kommer redogöra för metodval samt beskrivning av datainsamling och etiskt 

förhållningssätt. Avsnittet avslutas sedan med en metodreflektion.

 

3.1 Litteratur- och databasinsamling 
Insamling av data till vår teoretiska bakgrund har gjorts genom artikelsökningar utifrån 

Örebros egna elektroniska databas, Primo och därefter Google Scholar. Elektroniska 

databaser är ovärderliga informationskällor då de ger tillgång till tidskrifter och artiklar i 

fulltext. (Bryman & Bell 2013) Sökningarna har gjorts utifrån de valda nyckelorden; 

digitalisering, kundtillfredsställelse, riktad kundhantering, lojalitet samt Generation Y vilket 

gör det enklare att sortera urvalet av vetenskapliga artiklar. Enligt Bryman och Bell (2013) är 

det viktigt med att specificera nyckelord för att nå den mest relevanta informationen för sin 

valda studie. 

3.2 Val av metod 
För att besvara syftet med vår studie har en kvantitativ metod valts. Den kvantitativa metoden 

utgår vanligtvis från tidigare forskning samt egeninsamlad empiri (Olsson & Sörensen 2011). 

Vår datainsamlingsmetod valdes till enkätundersökning då vi önskar empiri från ett stort 

urval. Detta för att kunna dra en generell slutsats vad personer i åldrarna 20-35 tycker om den 

ökande digitaliseringen inom banksektorn. (Bryman & Bell 2013) I den kvantitativa metoden 

är undersökningen utformad utifrån ett mätbart synsätt och resultatet mäts därmed i siffror. 

Den kvalitativa metoden är mer användbar när man önskar en djupare förståelse genom 

vanligtvis intervjuer där ett mindre urval möjliggör det syftet. (Olsson & Sörensen 2011) 

3.3 Population och urval 
Då det är problematiskt att undersöka en hel population, i vårt fall alla individer i åldrarna 20-

35 krävs att ett urval görs. Urvalet har även kortats ner till individer som bor i Sverige. 

Urvalet måste vara representativt och ej unikt för respondenterna i undersökningen för att en 

generalisering ska vara möjlig. (Bryman & Bell 2013) Istället för skicka ut enkäten till 

utvalda respondenter lade vi upp enkäten i Örebro Universitets Facebook sida “ Dom kallar 

oss studenter”. Sidan har 13 699 medlemmar där majoriteten är mellan 20-35 (räknat från 21 
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maj 2017). För att sidan även innehåller medlemmar som är yngre och äldre gör vi ett 

antagande att 60 % av 13 699 är inom vårt urval. Detta urval avrundas till 8 000 potentiella 

respondenter. Valet av respondenter är slumpmässigt där alla frivilligt genomför vår 

enkätundersökning. Respondenterna besvarar enkäten anonymt för att skydda individens 

privatliv då de delger sina personliga åsikter (Bryman & Bell 2013).   

3.4 Webbaserad enkätundersökning 
Datainsamlingsmetoden valdes som tidigare nämnt till enkätundersökning. En webbaserad 

enkätundersökning valdes och genomförs direkt över internet. Detta var effektivt för att få in 

maximalt antal respondenter på begränsad tid, vilket kan gynna resultatet då respondenterna 

kan besvara enkäten när de har möjlighet. En nackdel när man väljer enkäter som verktyg är 

att man inte har möjligheten att ställa följdfrågor till respondenterna. (Bryman & Bell 2013) 

En annan nackdel är att det vanligtvis har en låg svarsfrekvens (Patel & Davidsson 2011). För 

att få en högre svarsfrekvens lade vi upp enkäten kontinuerligt i Örebro Universitets 

Facebookgrupp och informerade i inlägget hur många frågor enkäten innehöll och hur lång 

tid utförandet skulle ta. Enkätundersökningen besöktes av 1 305 personer varav 13,5 % 

påbörjade undersökningen. Av de som påbörjade undersökningen fick vi inget bortfall utan 

alla 176 slutförde undersökningen. Valet av metod motiveras utifrån en snabbhet och 

kostnadseffektivitet vilket Bryman och Bell (2013) presenterar i deras forskning som en 

viktig punkt. Även vid sammanställningen av resultatet då undersökningens data 

kontinuerligt sparas under processen och därmed underlättar för att hitta samband och dra 

slutsatser (ibid). Ytterligare en fördel med enkätundersökningar är att respondenterna inte kan 

bli påverkade av opponenterna, hur frågorna ställs och opponenternas personliga åsikter 

(Olsson & Sörensen 2011). 

 

Enkäten utformades i enkättjänsten Survio.com vilket är ett program som anses vara 

tillförlitligt. Denna tjänst underlättar undersökningen då det gav en användbar uppdelning av 

svaren som sedan lades in i ett färdigt diagram. Det var även möjligt att ladda ner hela 

undersökningen i Excel vilket underlättade sammanställningen av empirin.  

 

Enkäten och dess frågor utformades utifrån de fem valda nyckelorden; digitalisering, 

kundtillfredsställelse, riktad kundhantering, Generation Y och lojalitet. För att öka antalet 

respondenter utformades en relativt kort enkät som inte tog mer än fem minuter att 



 
 

 
 

19 

genomföra, med en tydlig presentation samt instruktioner. Vilket Bryman och Bell (2013) ser 

som en viktig pelare för att locka deltagande samt för att enkäten skall vara lätt att besvara. 

Enkäten utformades med totalt 21 frågor varav 15 slutna frågor, samt med 1 flervalsfråga och 

5 öppna frågor. Fördelarna med sluta frågor är att det är enklare att bearbeta svaren samt att 

det ökar jämförbarheten än vid öppna frågor (Bryman & Bell 2013). Vid utformning av både 

frågorna och svarsalternativen har vi varit noga med att de enbart skall gå att tolka på ett sätt 

och att inga tveksamheter skall kunna uppstå. Vilket Olsson och Sörensen (2011) trycker på 

som en viktig riktlinje vid utformning av enkäter.  

3.5 Metod för analys av data 
För analysen av den insamlade data valdes en univariat analys. En univariat bearbetning 

förklarar Olsson och Sörensen (2011) som en databearbetningsmetod där man bearbetar varje 

svarsvariabel för sig. Vid en univariat analys är den vanligaste metoden för beskrivning av 

data diagram och tabeller, metoden är lätt att tolka och enkelt att förstå (Bryman & Bell 

2013). Bryman och Bell (2013) skriver även att den univariata analysen är den enklaste 

formen av statistisk analys där man kan använda sig av centralmått och spridningsmått. 

 

Antalet respondenter som har deltagit i undersökningen är 176 personer där 83 personer är i 

åldrarna 20-25, 75 personer är mellan 25-29 år och 18 personer är i åldrarna 30-35. Det totala 

angivna deltagandet är n=176 och internt har inget bortfall skett utan alla som deltog 

avslutade undersökningen. Vid analysering av enkätens data har SPSS använts tillsammans 

med Survios diagram. För att presentera resultatet har cirkeldiagram valts för att visa vilka 

som procentuellt röstade mest respektive minst på vardera alternativ. Därefter visas en tabell 

för att se hur många av de olika åldrarna som svarade på vardera variabel. (Bryman & Bell 

2013) 

3.6 Primär- och sekundärdata 
Enligt Jacobsen (2002) kan data delas upp i två kategorier; primär- och sekundärdata. 

Författarna benämner primärdata som insamlingar direkt gjorda av forskaren själv från 

informationskällor via exempelvis intervjuer, observationer och frågeformulär som är 

specificerad till studiens syfte. Jacobsen (2002) förklarar sekundärdata som information som 

är insamlad av andra forskare och används i annan kontext exempelvis information som finns 
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på offentliga databaser. Primärdata i studien utgörs av data insamlad via 

enkätundersökningen och sekundärdata i studien utgörs av den teoretiska referensramen. 

3.7 Validitet och reliabilitet 
En viktig del i det vetenskapliga arbetet är studiens validitet och reliabilitet. Med validitet 

avses att undersökningen verkligen undersöker det som avsetts. Graden av validitet går hand i 

hand med hur väl mätningarna stämmer överens med att det är rätt sak som mäts. Hög 

validitet tyder på hög överensstämmelse. (Olsson & Sörensen 2011)  

 

Vi anser att undersökningen har en relativt hög validitet då resultatet är generaliserbart för 

målpopulationen. Även om vi önskat få in fler respondenter tyder undersökningens 

svarsmönster på att samma resultat skulle visats även om validiteten då hade säkerställts 

ytterligare vid fler respondenter.  

 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, om hur väl mätinstrumentet skulle visa samma resultat 

om mätningen skulle ske igen vid en senare tidpunkt. (Patel & Davidson 2011) Vid 

attitydundersökningar som vår enkätundersökning kan anses vara är det dock möjligt att 

respondenterna kan ändra sig om ytterligare en mätning skulle ske vid ett senare tillfälle 

(Olsson & Sörensen 2011). En maximal reliabilitet innebära att samtliga mätningar skulle ge 

samma mätvärde. Något som är viktigt vid enkätundersökningar är även att försäkra sig om 

att respondenterna uppfattar enkäten på det sätt vi avsett och att tydliga instruktioner därmed 

finns. (Patel & Davidson 2011)  

 

Även om man skiljer på validitet och reliabilitet är de relaterade till varandra om en mätning 

ej skulle vara reliabel kan den inte heller vara valid. (Bryman & Bell 2013) Hög reliabilitet är 

ingen garanti för hög validitet menar Patel och Davidson (2011) på samtidigt som Olsson och 

Sörensen (2011) även säger att hög validitet normalt sätt medför hög reliabilitet.    

      

Bristande eller låg reliabilitet är vanligtvis en konsekvens av slumpmässiga fel under 

datainsamlingen och databearbetningen (Patel & Davidson 2011). För vår möjlighet att öka 

reliabiliteten har vi därmed varit medvetna om denna betydelse av slumpmässiga fel och som 

tidigare nämnt varit noggranna i utformning av enkäten. 
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3.8 Etikregler 
För att ta fram kunskap som är så trovärdig som möjligt är det vid en undersökning och ett 

forskningsarbete viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter. Av vetenskapsrådet har fyra 

grundläggande etikregler formulerats som man ska ta hänsyn till; Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Patel & Davidson 2011) 

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera respondenterna om 

undersökningens syfte. Samtyckeskravet betyder att respondenterna deltar frivilligt och har 

rätt att avbryta sin medverkan om så önskas. Har de tidigare nämnda kraven uppfylls ska 

deltagarna bli garanterade över att alla uppgifter som de lämnar i undersökningen kommer att 

behandlas med konfidentialitet och sekretess enligt konfidentialitetskravet. Den sista 

grundläggande regeln är nyttjandekravet som handlar om att den data som är insamlad i 

undersökningen enbart skall användas i det nämnda syftet. (Bryman & Bell 2013; Patel & 

Davidson 2011).  

3.8.1 Etisk planering 

För att uppfylla de fyra grundläggande etiska reglerna har en checklista följts i enlighet med 

Bryman och Bell (2013); 

 

• Vad undersökningen handlar om och vad syftet med undersökningen är 

• Vem/vilka som upprättat undersökningen 

• Vad som begärs av de som medverkar samt hur lång tid undersökningen tar att 

slutföra 

• Att deras medverkan är frivillig och att respondenterna kan avsluta sin medverkan 

• Att respondenternas privatliv skyddas och att de är anonyma 

• Att inga osanningar förekommer i undersökningen 

• Att informationen de överlämnar är konfidentiell samt vad som kommer hända med 

informationen de lämnar 

 

Vi anser att vi uppfyllt dessa krav i och med våra instruktioner samt information till  

enkätundersökningen, vilket tydliggörs i Bilaga 1. 

 



 
 

 
 

22 

3.9 Metodreflektion 
Nedan presenteras och diskuteras de motgångar med materialinsamlingen och metodvalet 

som ledde till fram till empirin i detta arbete. 

3.9.1 Databasinsamling 

Det var lätt att finna information om digitalisering på banker, kundtillfredsställelse och 

lojalitet tack vare tillgången till Örebro Universitets databas Primo samt komplettering från 

Google Scholar. Däremot märkte vi snabbt att det stod väldigt lite om åldersspecifika 

undersökningar med inriktning på banksektorn, specifikt för Generation Y. Då begreppen 

digitalisering och Generation Y är ämnen som just nu är väl omtalade och det skrivs mycket 

nya vetenskapliga artiklar varje år, ledde detta till att vi valde nyare vetenskapliga artiklar 

framför annan litteratur. Då även ämnen som kundtillfredsställelse och lojalitet är väl 

omtalade valdes det mest artiklar istället för litteratur även för dessa nyckelord. Det skulle 

underlättat ifall man hade tillämpat en sökmatris för att tydligare skanna av de olika 

databaserna för relevanta artiklar. Bryman och Bell (2013) skriver, genom att tillämpa 

nyckelord blir det enklare att finna rätt information. Det hade även varit tydligare ifall de 

viktigaste vetenskapliga artiklarna skulle tagits med i form av en artikelmatris där artikelns 

innehåll presenteras i en sammanfattande form och vad den har för relevans för uppsatsen. 

Dessa hjälpmedel valdes bort då det i början på arbetet kändes överflödigt.  

3.9.2 Val av metod 

Först var det tänkt att undersökningen skulle vara en kvalitativ intervju med ett 

organisationsperspektiv. Detta ändrades då vi ville ha en tydligare koppling till Generation Y 

och valde därmed en enkätundersökning med ett kundperspektiv. Enkäten utformades i 

Survio.com som var enkel att använda och analysera, däremot hade de en användarkostnad 

för enkäter med fler respondenter än 100 som inte informerades förrän undersökningen 

började närma sig 90 respondenter. Antalet frågor i enkäten var bra då vi fick in mycket 

information och alla som påbörjade undersökningen avslutade den. Fördelningen av frågorna 

var bra för vårt syfte men skulle kunnat utveckla mer tankar för generationens preferenser. 

Det skedde även en ändring i enkätundersökningen då vi valde att lägga till ett svarsalternativ 

“vet ej” till fråga 7 efter att respondenter kommenterat detta första dagen. 

 

Populationen valdes inom Örebro Universitets Facebook sida vilket vi i efterhand kom på 

kunde haft flera respondenter om vi delade enkäten på ytterligare forum. Vi kunde även 
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frågat våra vänner att dela enkätundersökningen till 3-5 vänner för att skapa en snowball-

effekt som Bryman och Bell (2013) skriver om effektiva kvantitativa enkäter. Då 

undersökningen låg ute i två veckor med 176 deltagare efter 12 dagar kan vi avgöra att det 

troligtvis inte hade inkommit fler respondenter än 200 stycken. Ifall vi hade utökat tiden som 

enkäten legat ute anser vi inte hade gjort någon skillnad då majoriteten av respondenterna 

svarade på enkäten under de 3 första dagarna. 

3.9.3 Metod för analys av data 

Survio.com var ett bra program att använda då den programmerade grafer och gav 

användaren tillgång till all fakta via Excel och att därefter använda sig av en univariat analys 

var bra för att tydligt gå igenom varje fråga först i sin helhet och sedan inom de olika 

kategorierna. En uträkning av signifikans på varje fråga är någon som skulle kunnat vara till 

hjälp för att visa att det finns en korrelation mellan de olika åldrarna och deras svar samt att 

det inte är slumpen som har avgjort. Enligt Bryman och Bell (2013) används signifikansnivån 

för att visa ifall det erhållna värdet avviker eller inte från ett värde som ges vid naturlig 

slumpfördelning. Signifikansen redovisas i resultatet genom att sannolikheten måste 

understiga 5 % ifall det ska finnas en statistisk signifikans. Anledningen till varför det just är 

5 % är att man kan vara 95 % säkert på att det finns en korrelation mellan de båda variablerna 

och att det enbart är en på hundra som bidrar till ett felaktigt samband. 

 

 

 

  



 
 

 
 

24 

4 Empiri
 

Nedan presenteras undersökningens primärdata, resultatet av den webbaserade 

enkätundersökningen. 

 
 

Resultatet av enkätundersökningen visar att av 1 305 visningar avslutade 176 personer 

enkäten. Vilket är ett bortfall på 86,5 %  (N=176). Dessa 176 respondenter genomförde hela 

undersökningen vilket ger ett internt bortafall på 0 %. Av de 176 personerna är åldersspannet 

följande: 

20-24: 47,2 %  

25-29: 42,6 %  

30-35: 10,2 %. 

4.1 Digitalisering 
Det användes 6 frågor och 2 följdfrågor för att beskriva hur kunderna upplever 

digitaliseringen på bankerna och möjligheten att inte behöva besöka banken fysiskt.  

Nedan presenteras resultateten i diagram 2-9. 

  

Diagram 1 visar att 46,2 % aldrig går till banken, 44,5 % går 1-2 gånger om året, 5,8 % går 3-

5 gånger om året, 0 % går varannan månad och 3,5 % går en eller flera gånger till banken i 

månaden. 

 
Diagram 1. Hur ofta besöker du din bank fysiskt? 
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För att undersöka hur det skiljer sig inom generationen kommer efter varje fråga en tabell 

som visar hur svarsvariablerna ser ut för de olika ålderskategorierna.  

 

Hur ofta besöker du 

din bank fysiskt? 

20-24 25-29 30-35 Totalen=n 

1 gång i månaden 

eller mer 

2 2 2 =6 

Varannan månad 0 0 0 =0 

3-5 gånger per år 7 3 0 =10 

1-2 gånger per år 33 35 10 =79 

Aldrig 41 34 6 =81 

 83 75 18 =176 

Tabell 1. Hur ofta besöker du din bank fysiskt 

  

Resultatet av fråga 3 visar att majoriteten inte upplever en problematik med att få ett fysiskt 

möte på sin bank, då 51,7 % svarade att de inte alls kände en problematik. 39,2 % upplever i 

viss mån, 5,7 % upplever i hög grad och 3,4 % upplever att de absolut har problem att få ett 

fysiska möte med sin bank. 

 
Diagram 2. Upplever du en problematik med att få ett fysiskt möte med din bank? 
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Upplever du en 

problematik med att få ett 

fysiskt möte med din 

bank? 

20-24 25-29 30-35 Totalen= n 

Absolut 1 5 0 =6 

I hög grad 3 6 1 =10 

I viss mån 35 27 7 =69 

Inte alls 43 38 10 =91 

 =82 75 18 =176 

Tabell 2. Upplever du en problematik med att få ett fysiskt möte med din bank? 

 

Fråga 4 visar att 18,8 % absolut är i behov av att besöka sin bank mer än vid större 

investeringar. 10,8 % tycker i hög grad och 27,3 % tycker att det behövs i viss mån. 43,2 % 

känner däremot inget behov att besöka sin bank mer än vid större investeringar. 

  

 
Diagram 3. Känner du ett behov av att besöka din bank mer än vid större investeringar, 

exempelvis vid upprättande av lån? 
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Känner du ett behov av 

att besöka din bank mer 

än vid större 

investeringar, exempelvis 

vid upprättande av lån? 

20-24 25-29 30-35 Totalen= n 

Absolut 15 16 2 =33 

I hög grad 9 8 2 =19 

I viss mån 23 22 3 =48 

Inte alls 35 29 11 =76 

 82 75 18 =176 

Tabell 3. Känner du ett behov av att besöka din bank mer än vid större investeringar vid 

upprättande av lån? 

 

Fråga 5 gav respondenterna möjlighet att svara ifall de använder sig av sin banks 

internettjänst via applikationer eller hemsida. 100 % av respondenterna svarade Ja på frågan 

om de använder sin banks internettjänst, förtydligas i diagram 4 nedan till vänster. På 

följdfrågan 6 om hur ofta de använder tjänsterna svarade 43,2 % varje dag, 46 % 1-6 gånger i 

veckan, 8,5 % varannan vecka, 0,6 % använder tjänsten 1 gång i månaden och 0,6 % 

använder tjänsten mycket sällan, diagram 5 nedan till höger.  

 
Diagram 4. Använder du din banks internettjänster, i form av applikationer eller hemsidor?         

Diagram 5. Om du svarade ja på frågan ovan. Hur ofta använder du tjänsterna? 
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Hur ofta använder du 

tjänsterna? 

20-24 25-29 30-35 Totalen= n 

Varje dag 36 35 5 =76 

1-6 gånger per vecka 37 35 9 =81 

Varannan vecka 8 4 3 =15 

1 gång i månaden 1 1 1 =3 

Sällan förekommande 0 1 0 =1 

 82 75 18 =176 

Tabell 4. Hur ofta använder du tjänsterna? 

  

Fråga 7 ber respondenterna svara på om det upplevs som att banken förväntar sig att 

kunderna ska sköta vardagliga och lättare bankärenden på egen hand. Undersökningen visar 

att 58 % upplever att det absolut är så medan 34,1 % upplever det i hög grad. 6,8 % upplever 

det i viss mån och 1,1 % upplever det inte alls. 

 
Diagram 6. Upplever du att bankerna förväntar sig att du ska sköta dina vardagliga och 

lättare bankärenden på egen hand? 
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Upplever du att banken 

förväntar sig att du kan 

sköta dina vardagliga och 

lättare bankärenden på 

egen hand? 

20-24 25-29 30-35 Totalen= n 

Absolut 46 44 12 =102 

I hög grad 31 25 4 =60 

I viss mån 5 5 2 =12 

Inte alls 1 1 0 =2 

 82 75 18 =176 

Tabell 5. Upplever du att banken förväntar sig att du kan sköta dina vardagliga och lättare 

bankärenden på egen hand? 

  

Fråga 8 svarar på ifall respondenterna vet ifall deras bank använder kontanthantering. 46,6 % 

svarade att deras bank hade kontanthantering medan 36,4 % svarade Nej och 17,0 % vet inte. 

Denna uppgift kan ge missvisande svar då det i början av undersökningen endast fanns 

möjlighet att svara Ja eller Nej vilket sedan justerades till Ja, Nej och Vet ej. För de 36,4 % 

som svarade Nej på fråga 7 svarade sedan på följdfråga 9 om de upplever det som ett 

problem. Här har respondenterna svarat 15,3 % absolut, 7,1 % i hög grad och 24,7 % i viss 

mån. Medan 52,9 % anser att det inte alls upplevs som ett problem. 

 
Diagram 7. Har din bank kontanthantering? 
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Har din bank 

kontanthantering? 

20-24 25-29 30-35 Totalen= n 

Ja 43 31 8 =82 

Nej 23 32 7 =64 

Vet ej 15 12 3 =30 

 82 75 18 =176 

Tabell 6. Har din bank kontant hantering? 

 

 
Diagram 8. Upplever du det som ett problem? 
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Upplever du det som ett 

problem? 

20-24 25-29 30-35 Totalen= n 

Absolut 7 6 2 =15 

I hög grad 2 3 1 =6 

I viss mån 8 13 1 =22 

Inte alls 17 25 5 =47 

 34 47 9 =90 

Tabell 7. Upplever du det som ett problem? 

4.2 Kundtillfredsställelse 
I undersökningen användes frågorna 10-14 för att undersöka vad kunderna tycker om sin 

bank och ifall de känner sig tillfredsställda med servicen av sin nuvarande bank. Nedan kan 

ni se diagram 9-13 där svaren för frågorna presenteras. Fråga 14 besvaras genom att 

sammanfatta svaren och i tre delar, positiv, negativ eller neutral för att kunna dra ett 

generaliserande svar ur de individuella kommentarerna. 

 

I diagram 9 ställs frågan ifall kunderna känner sig tillfredsställda med de tjänster som deras 

bank erbjuder via internettjänster och applikationer. 48,9 % anser att de absolut är nöjda och 

40,3 % är nöjda i hög grad och 9,1 % är i viss mån nöjda med bankens internettjänster och 

applikationer och 1,7 % är inte alls nöjda. 
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Diagram 9. Känner du dig tillfredsställd i och med de tjänster som din bank erbjuder via 

internettjänster samt applikationer? 

 

Känner du dig 

tillfredsställd i och med 

de tjänster som din bank 

erbjuder via 

internettjänster samt 

applikationer? 

20-24 25-29 30-35 Totalen= n 

Absolut 43 35 7 =86 

I hög grad 33 27 8 =71 

I viss mån 4 10 2 =16 

Inte alls 2 1 0 =3 

 82 75 18 =176 

Tabell 8. Känner du dig tillfredsställd i och med de tjänster som din bank erbjuder via 

internettjänster samt applikationer? 
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Diagram 10 visar att 55,7 % är nöjda med sin nuvarande bank och 29 % är i hög grad nöjda 

med sin bank. Endast 14,2 % anser sig vara i viss mån nöjda och 1,1 % av respondenterna var 

missnöjda. 

 
Diagram 10. Är du nöjd med din nuvarande bank? 

 

Är du nöjd med din 

nuvarande bank? 

20-24 25-29 30-35 Totalen= n 

Absolut 54 37 6 =98 

I hög grad 22 21 8 =51 

I viss mån 7 15 3 =25 

Inte alls 0 1 1 =2 

 82 75 18 =176 

Tabell 9. Är du nöjd med din nuvarande bank? 

 

Diagram 11 frågade respondenterna om de kände sig uppmärksammande av sin bank. 

Resultatet såg ut på följande. 20,5 % kände sig absolut uppmärksammade medan 22,7 % 

upplevde sig uppmärksammade i hög grad och majoriteten 35,2 % kände sig i viss mån 

uppmärksammade. 21,6 % kände sig inte uppmärksammade av sina banker. Nedan 

presenteras diagrammet för att ge en överblick av respondenternas svar. 
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Diagram 11. Upplever du att din bank uppmärksammar dig som kund? 

 

Upplever du att din 

bank uppmärksammar 

dig som kund? 

20-24 25-29 30-35 Totalen= n 

Absolut 22 10 4 =36 

I hög grad 19 19 2 =40 

I viss mån 27 28 7 =62 

Inte alls 15 18 4 =38 

 82 75 18 =176 

Tabell 10. Upplever du att din bank uppmärksammar dig som kund? 

  

Diagram 12 visar vad respondenterna tyckte om den minskade fysiska tillgången till sin bank. 

42 % ansåg att det hade skett en distansering medan 58 % inte gjorde det. De som svarade Ja 

på fråga 13 svarade sedan på en följdfrågan för att undersöka ifall det anses vara ett problem.  

Där svarade 8,1 % absolut, 17,4 % kände att det i hög grad var ett problem, 31,4 % tyckte det 

i viss mån var ett problem och 43 % upplevde att distanseringen inte var ett problem. 
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Diagram 12. Upplever du att en distansering har skett från din bank på de senaste åren? 

 

Upplever du att en 

distansering har skett 

från din bank på de 

senaste åren? 

20-24 25-29 30-35 Totalen= n 

Ja 30 33 11 =74 

Nej 52 42 7 =102 

 82 75 18 =176 

Tabell 11. Upplever du att en distansering har skett från din bank på de senaste åren? 

 

 
Diagram 13. Om du svarade ja på frågan ovan. Anser du det vara ett problem? 
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Anser du det vara ett 

problem? 

 

20-24 25-29 30-35 Totalen= n 

Absolut 3 1 3 =7 

I hög grad 5 9 1 =15 

I viss mån 12 13 2 =27 

Inte alls 16 16 5 =37 

 36 39 11 =86 

Tabell 12. Anser du det vara ett problem? 

4.3 Riktad kundhantering & Generationer 
I enkätundersökningen användes fyra frågor för att beskriva hur respondenterna uppfattar att 

bankerna behandlar kunderna baserat på ålder och ifall bankerna gjorde något för att behålla 

dem som kunder. Här under presenteras diagram 14-16. 

 

Diagram 14 ifrågasatte ifall banken bemöter kunderna på ett annorlunda sätt baserat på ålder. 

Av respondenterna så tyckte 18,8 % att de behandlades på ett annorlunda sätt för deras ålder 

medan 81,3 % inte tyckte det. 

 
Diagram 14. Upplever du att din bank bemöter dig på ett visst sätt utifrån din ålder? 
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Upplever du att din bank 

bemöter dig på ett visst 

sätt utifrån din ålder? 

20-24 25-29 30-35 Totalen= n 

Ja 13 16 4 =33 

Nej 69 59 14 =143 

 82 75 18 =176 

Tabell 13. Upplever du att din bank bemöter dig på ett visst sätt utifrån din ålder? 

 

De respondenter som svarade Ja på ovanstående fråga fick motivera hur de upplevde det 

vilket resulterade i svaren som presenteras i bilaga 2. Svaren som inte rörde frågan har tagits 

bort för att lämna utrymme till det relevanta resultatet. Av alla svarade 22 stycken (n=31) där 

10 respondenter tyckte att de upplevde att de behandlades på ett bra sätt med motiveringar 

som: Erbjuder mig bra deals, positivt då det finns en del förmåner som ung och eller student, 

speciella erbjudanden och tips utifrån ens ålder. 10 respondenter tyckte att de behandlades på 

ett dåligt sätt. Exempelvis, att de tycker man är för ung och oerfaren, de visar inte samma 

intresse för mig och får nonchalant attityd från dem ibland men jag vet ju inte helt säkert vad 

det beror på. 

 

Resultatet av fråga 17 säger att 18,2 % absolut känner att deras bank anpassar sig utefter 

deras behov och 34,7 % tycker i hög grad att bankerna gör det. 34,7 % tycker att bankerna 

gör det i viss mån och 12,5 % tycker att de absolut inte gör det. 

 
Diagram 15. Känner du att din bank anpassar sig utefter dina behov? 
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Känner du att din bank 

anpassar sig utefter dina 

behov 

 

20-24 25-29 30-35 Totalen= n 

Absolut 17 13 2 =32 

I hög grad 32 25 4 =61 

I viss mån 27 25 8 =61 

Inte alls 6 12 4 =22 

 82 75 18 =176 

Tabell 14. Känner du att din bank anpassar sig utefter dina behov? 

 

Fråga 18 låter respondenterna svara på ifall relation med bankerna är viktig för dem. Där 

svarar 14,8 % att det absolut är viktigt och 25 % att det är viktigt i hög grad. Majoriteten 

svarade att det i viss mån var viktigt, hela 47,2 % och 13,1 % tycker inte alls att relationen 

med banken är viktigt. 

 
Diagram 16. Är relationen mellan dig och din bank viktig för dig? 
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Är relationen mellan dig 

och din bank viktig för 

dig? 

 

20-24 25-29 30-35 Totalen= n 

Absolut 14 11 1 =26 

I hög grad 20 19 5 =44 

I viss mån 38 35 6 =83 

Inte alls 10 8 5 =23 

 82 75 18 =176 

Tabell 15. Är relationen mellan dig och din bank viktig för dig? 

4.4 Lojalitet 
Slutligen användes tre frågor för att beskriva hur respondenterna uppfattar sin lojalitet till sin 

bank och ifall det är något banken kan göra för att behålla dem som kunder. Det presenteras i 

form av ett cirkeldiagram, en tabell och ett stapeldiagram. Stapeldiagrammet valdes då flera 

än 5 alternativ presenteras samtidigt och det blir lättare att hålla isär de olika värdena. 

Fråga 19 visar ifall respondenterna någon gång har funderat på att byta bank. 39,8 % svarade 

ja medan 60,2 % svarade nej. 

 

 
Diagram 17. Har du någonsin funderat på att byta bank? 
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Har du någonsin funderat 

på att byta bank 

20-24 25-29 30-35 Totalen= n 

Ja 21 37 13 =70 

Nej 61 38 5 =106 

 82 75 18 =176 

Tabell 16. Har du någonsin funderat på att byta bank? 

 

Respondenterna som svarade Nej på fråga 19 ombads att motivera varför i fråga 20. Alla 

kommentarer går att läsa av i Bilaga 3. De mest återkommande motiveringarna var bättre 

räntor, bättre tjänster och lägre pris. Ett svar som stack ut var: Konstant ökande avgifter för 

internetbank, mobilbank, sparande, kortinnehav och så vidare samtidigt som kontor stängs, 

öppettider begränsas och kontanthantering tas bort på fler och fler banker. Det börjar 

kännas mer och mer som att de tycker att jag ska betala dem för att ha förmånen att göra 

deras arbete åt dem, samtidigt som de ytterligare begränsar de bankuppgifter de fortfarande 

sköter, ex kontanthantering och liknande. Bankens etik spelar också roll, hade jag haft 

Nordea när det begav sig med skatteflykt etc hade jag helt klart redan bytt bank. 

  

Ett annat svar som presenterades var: Jag har snarare breddat mina bankrelaterade ärenden 

och har idag två huvudsakliga banker där jag använder dem olika. Det huvudsakliga skälet 

att jag bytte bank för investeringar/långsiktigt sparande var lägre courtage, bättre 

handelsplattform och smidigare handel av finansiella instrument. 

  

Fråga 21 ger deltagarna möjlighet att kryssa i hur de skulle vilja att bankerna ska agera för att 

få fler lojala kunder. 21,6 % tycker att bankerna behöver vara mer tillgängliga, 30,1 % känner 

att bankerna måste underlätta för kunderna, 31,3 % vill att bankerna ska skapa mer personlig 

relation, 1,7 % säger att bankerna inte kan göra något för de planerar att byta bank. 10,2 % 

svarade annat och majoriteten på 36,4 % tycker att det inte finns något att göra då de redan är 

nöjda med sin bank. Det var möjligt att kryssa i flera alternativ vilket ledde till ett ökat antal 

svar (n=231). 
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Diagram 18. Hur skulle din bank agera för att göra dig till en lojalare kund? 

 

Hur skulle din bank agera för 

att göra dig till en lojalare 

kund? 

20-24 25-29 30-35 Totalen= n 

Vara mer tillgänglig 20 16 2 =38 

Underlätta för dig som kund 26 23 4 =53 

Skapa en mer personlig 

relation 

23 28 4 =55 

Inget, jag är redan nöjd 34 24 6 =64 

Inget, jag har redan bestämt 

mig för att byta bank 

1 1 1 =3 

Annat 8 8 2 =18 

 112 100 19 =231 

Tabell 17. Hur skulle din bank agera för att göra dig till en lojalare kund? 
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5 Analys
 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras empirin kopplat till den teoretiska referensramen 

uppdelat utefter de valda nyckelorden. Avsnittet avslutas med en koppling till 

analysmodellen. Analysen och diskussion leder således fram till att besvara studiens syfte 

samt frågeställning.  

 

5.1 Digitalisering 
Gray och Brumpe (2015), Kelly (2014) och Bihari (2011) säger att digitaliseringen har gått 

från att endast vara en bekvämlighet till ett krav i de flesta aspekter av våra liv, inte minst 

inom bankväsendet. I undersökningen användes frågorna 2-9 för att förklara respondenternas 

relation till att besöka sin bank fysiskt mot att använda internetbank eller applikationer. 

Under andra frågan som lyder; Hur ofta besöker du din bank fysiskt? Svarade hela 46 % 

aldrig vilket var mycket högre än vad som förutspåtts tidigare i processen. Vidare till tabell 1 

visar den att största andelen kom ifrån ålderskategorin 20-24 vilket kan bygga på att detta 

segment inte har något behov av att besöka sin bank för lån, vägledning i olika finansiella 

beslut eller kontanthantering. Det som sa emot denna tes var att kategorierna 25-29 och 30-35 

också i stor utsträckning svarade aldrig eller 1-2 gånger per år, vilket säger att majoriteten av 

20-35 inte alls besöker banken fysiskt. 

  

Samtidigt ansåg 51,7 % av respondenterna att det inte alls har något problem att få ett fysiskt 

möte på banken. När man analyserar tabell 2 ser man att majoriteten av de som inte hade 

något problem var kategorin 20-24. Detta var den kategorin som även besökte bankerna 

minst. Av kategorin 25-29 svarade majoriteten att de inte alls var ett problem med att få ett 

fysiskt möte med sin bank. Dock var det även denna ålderskategori som stod för de flesta 

svaren av svarsalternativen absolut och i hög grad att man ansåg att det var ett problem med 

att få fysiska möten men banken. Även kategorin 30-35 ansåg största andelen att de inte såg 

det som ett problem. Detta säger emot SKI:s undersökning (2017) som säger att den största 

anledningen till minskad kundnöjdhet är den minskade fysiska kontakten och istället stärker 

Harris och Cox et al. (2016) som hävdar att det finns ett tekniskt gap mellan äldre och yngre 

generationer där de äldre värdesätter fysisk kontakt mer medan yngre generationer 

värdesätter tillgänglighet och egen kontroll. För som Kelly (2014) säger att kombinationen av 
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smartphones, sociala medier, bankernas applikationer och molntjänster ger kunderna en 

enorm kraft och flexibilitet att välja sina leverantörer, jämföra priser mot funktioner, läsa 

recensioner och slutligen köpa den produkt de vill ha (Kelly 2014). Nordea (2016) anser även 

att förutsättningarna för digitalisering är att flytta maktbalansen till kunderna istället för 

banken.  

  

Enligt diagram 3 ser 43,2 % inte alls något behov av att besöka sin bank mer än vid större 

investeringar vilket var betydligt mycket högre än vad som hade förutspåtts. Endast 18,8 % 

tyckte absolut det var viktigt att besöka banken mer än vid större investeringar och 10,8 % 

skulle göra det i hög grad. Detta styrker Kellys (2014) forskning om att kunder förväntar sig 

kunna utföra sina sociala och affärsmässiga sysslor var denne än befinner sig, vilket sätter 

högre press på bankerna att utveckla sin internetbank och applikation för att kunna uppfylla 

kundernas behov. 

  

I enkätundersökningen visade det sig att alla respondenter använder sig av bankens 

internettjänst via antingen smartphone eller på bankens hemsida. I fråga 6 fick 

respondenterna förtydliga hur ofta de använder dessa tjänster. Här kan man se att 46 % 

använder sig av tjänsterna 1-6 gånger i veckan och 43,2 % använder sig av tjänsterna varje 

dag och endast 8,5 % använder sig av tjänsterna varannan vecka. Genom att jämföra med 

tabell 4 syns ett intressant sammanhang då det är jämnt mellan varje dag och 1-6 gånger i 

veckan. Medan kategorin 30-35 är det fler som använder tjänsterna 1-6 gånger i veckan. 

Detta visar att kunderna besöker sin digitala bank betydligt mycket mer än vad tidigare 

generationer gjorde med sin fysiska bank. 

 

Banker i Sverige (2008) visade att andelen kunder som betalar räkningar digitalt hade gått 

från 9 % 1999 till 63 % 2008. Tinnilä (2013) säger att 60 % av alla bankkunder kommer 

använda sin internetbank år 2017 vilket är en fördubbling från år 2013 då den låg på 30 %. 

Detta känns rimligt då alla 176 deltagare använder sig av internetbanken eller applikationer 

1-6 gånger i veckan. Detta gör det också väldigt tydligt varför bankerna väljer att minska den 

fysiska kontakten och istället hänvisa kunderna till internetbanken och därav spara på 

kostnader och öka tillgängligheten för användarna vilket även Biharis (2011) forskning 

kommit fram till. 
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När respondenterna blev frågade ifall de upplever att bankerna förväntar sig att du kan sköta 

dina vardagliga och lättare bankärenden på egen hand svarar 58 % absolut och 34,1 % i hög 

grad. Medan endast 6,8 % upplever det i viss mån och endast 1,1 % inte alls. I tabell 5 ser 

man att majoriteten för alla kategorier skrev att de absolut kände att bankerna förväntade sig 

att de skulle sköta sina vardagliga bankärenden själva. Detta stämmer även överens med det 

som Kellys (2014) forskning understryker att om kunderna ska kunna vara självständiga 

krävs det även att kunderna har full förståelse av bankens finansiella kopplingar, hur 

betalningar utförs, hur försäljning utförs och inköp av finansiella produkter. Detta skapar 

konkurrens mellan bankerna då de måste vara i framkant i dataanalys, avkänning, bättre 

datainsamling och bättre betalningstekniker (ibid).  

 

I fråga 8 svarade 46,6 %  av respondenterna att deras bank erbjuder kontanthantering medan 

36,4 % svarade Nej. Slutligen svarade 17 % att de inte visste. Detta är ett intressant svar då 

det endast skiljer 10,2 % mellan Ja- och Nej-sidan. När man undersöker tabell 6 ser man att 

kategorin 25-29 och 30-35 har svarat någorlunda lika på Ja och Nej medan inom kategorin 

20-24 har nästan dubbelt så många svarat Ja. När man därefter frågade antalet respondenter 

som hade svarat Nej ifall det upplevdes som ett problem svarade 52,2 % att det inte ansågs 

vara ett problem. Medan 24,4 % ansåg att det är ett problem i viss mån, 6,7 % tyckte det i hög 

grad och 16,7 % ansåg att det absolut var ett problem. Ifall man analyserar tabell 7 ser vi att 

majoriteten av alla kategorier inte ser det som ett problem men att kategorin 20-24 och 30-35 

har flest deltagare som tycker att det är ett problem. J.D. Powers (2016) undersökning visar 

att kontantuttagen har minskat i stor utsträckning vilket upprör många äldre men yngre 

generationer som Generation Y tycker den minskade kundtillfredsställelsen inte beror på den 

minskade fysiska närvaron utan på svårnavigerade hemsidor och digitala tjänster från 

smartphones (J.D. Power 2016). Detta stöds även av studien utförd av EffectiveUI (2013) 

som säger att den största missnöjet är svårnavigerad teknik och att användarna är mindre 

kunniga vilket sätter högre krav på företagen att göra tjänsterna lätta att använda och förstå.  

5.2 Kundtillfredsställelse 
Naveen och Gangal (2011) förklarar att kundnöjdhet är det enda möjliga sättet för banker att 

sticka ut på den kraftigt konkurrerande marknaden. Det är lätt att duplicera de flesta 

bankprodukterna och tjänsterna så när bankerna erbjuder nästintill identiska tjänster kan de 

bara urskilja sig på pris och kvalitet (ibid). 
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I undersökningen användes frågorna 10-14 för att förklara vad respondenterna har för 

preferenser när det gäller banktjänster. Diagram 9, känner du dig tillfredsställd i och med de 

tjänster som din bank erbjuder via internettjänster samt applikationer? Då 48,9 % svarade 

absolut och 40,3 % svarade i hög grad kan vi summera ihop det och konstatera att 89,2 % är i 

hög grad eller mer nöjda med de tjänster samt applikationer som internetbanken erbjuder. 

Sörqvist (2000) definierar kundtillfredsställelse som en mental, subjektiv upplevelse baserad 

på hur en kund uppfattar en produkt eller tjänst. Sörqvists (2000) definition av 

kundtillfredsställelse bekräftas i vår studie i och med nästkommande fråga och svarsprocent. 

Diagram 10 visar att 55,7 % av respondenterna är nöjda med sin nuvarande bank och 29 % är 

i hög grad nöjda med sin bank. Vi kan summera ihop det även här och konstatera att 84,7 % 

säger att de är nöjda (eller mer) med sin bank, det är nästintill samma svarsprocent som säger 

sig vara nöjda med tjänsterna som banken erbjuder utöver att besöka bankkontoret. Feciková 

(2004) säger att om redan existerande kunderna är nöjda kommer de utföra sina uppgifter och 

dela sin upplevelse med externa kunderna. Detta betyder här att det är hög svarsprocent som 

säger sig vara nöjda med sin nuvarande bank samt dess tjänster vilket leder till att nöjda 

kunder berättar om sina positiva upplevelser och för dem vidare. Detta är mycket viktigt 

inom alla branscher för möjligheten att vidga sin kundbas, samtidigt öka i omsättning för att 

bli mer konkurrenskraftiga. 

  

SKI:s (2017) uttalande att de personliga mötena på bankkontoren var det som skapade och 

bevarade hög kundnöjdhet. Denna undersökning visar på att det absolut är sant men att det 

ligger mer i det uttalandet än så. Samma undersökning visar nämligen på att kundnöjdheten 

sjunker, bankerna lider av imageproblem och kunderna känner sig bortglömda. Samtidigt 

som vår undersökning av de i åldrarna 20-35 säger emot att kundnöjdheten skulle sjunka. Vi 

anser att kundnöjdheten säkerligen sjunker om man tar ett stickprov utifrån alla generationer 

och åldrar. Den äldre generationen är inte i samma grad uppväxta med teknik som den yngre 

generationen, vilket leder till problem för en stor del av den svenska populationen och deras 

vardagliga bankärenden. Samtidigt har de vardagliga bankärendena aldrig varit enklare och 

mer tillgängliga än de är idag vilket skulle kunna ligga till grund för den höga procent av 

kundnöjdhet i åldrarna 20-35. Något som även skulle kunna vara en faktor för hög 

kundnöjdhet i åldrarna 20-35 är att de yngre konsumenterna är mer öppensinnade till nya 

produkter och tjänster oberoende av bransch (Malakian 2008). 
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I Diagram 11 svarar vi på om respondenterna kände sig uppmärksammande av sin bank. 

20,5 % kände sig absolut uppmärksammade medan 22,7 % upplevde sig uppmärksammade i 

hög grad och majoriteten 35,2 % kände sig i viss mån uppmärksammade. 21,6 % kände sig 

inte alls uppmärksammade av sina banker. Här kan vi tyda en ganska spridd procent av 

respondenternas svar där det egentligen är svårt att uttala sig om en slutgiltig och 

generaliserande åsikt. Man kan i vilket fall säga att det majoriteten verkar inte uppleva att de 

inte alls känner sig uppmärksammade utav sin bank. Problematiken med denna fråga ligger 

troligtvis i att individer i åldrarna 20-35 och deras preferenser om hur viktigt det är för dem 

att känna sig uppmärksammade av deras bank skiljer sig åt väldigt och kanske inte är den 

viktigaste aspekten när det kommer till individens upplevelse av banktjänsterna. Vi är även 

medvetna om att då vi fick sådana spridda resultat utifrån denna fråga kan missförstånd 

uppstått vad vi egentligen menar med uppmärksamhet och att bli uppmärksammad av sin 

bank.  

  

Diagram 12 visar vad respondenterna tyckte om den minskade fysiska tillgängligheten till sin 

bank. 42 % ansåg att det hade skett en distansering medan 58 % inte gjorde det. De som 

svarade Ja på fråga 13 svarade sedan på en följdfrågan för att undersöka ifall det anses vara 

ett problem. Där svarade 74,4 % (n=31) att det inte var något större problem att en 

distansering har skett. Vi anser att respondenterna är väl medvetna om att en distansering har 

skett, vilket även bekräftades i fråga 2 där vi fick fram att majoriteten inte går till banken alls 

och resterande 1-2 gånger per år. Samtidigt tror vi inte att respondenterna anser det vara ett 

problem då de vardagliga bankärenden går att sköta själv idag. Det skulle till och med kunna 

vara så att den yngre generationen föredrar att sköta sina bankärenden själva. Man slipper ta 

sig till ett kontor, man behöver inte stå i kö och vänta utan man gör det enkelt hemma eller på 

språng med några enkla knapptryck. Samtidigt har även användningen av bankomater 

minskat då betalfunktioner via mobilen har ökat och kontanthantering har minskat.  

 

För att få flera nöjda kunder och få med de äldre generationerna behöver bankerna balansera 

enkel användning emot funktionalitet och slutligen kommunicera funktionerna och 

förmånerna till kunderna (J.P. Power 2016). Vi anser samtidigt att bankerna bör fokusera på 

den yngre generationen, det är de som är framtiden. Bankerna bör därmed fortsätta arbeta för 

att tillfredsställa de yngres behov och vinna konkurrensfördelar för att på lång sikt vara så 

lönsamma som möjligt. 
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Det är även intressant att koppla ihop detta med fråga 2 Hur ofta besöker du din bank fysiskt? 

där majoriteten svarade aldrig eller 1-2 gånger per år. För det är också möjligt att de 

minskade klagomålen och kundnöjdhetens minskade kostnader bygger på att konsumenterna 

inte längre vet vad de kan få och saknar därför inte något som de inte förväntar (J.P Power 

2016). Detta går i linje med Sörqvists (2000) forskning om behov och att avsaknaden av de 

uttalade behoven lätt märks av då det är dem kunderna eftersträvar.  

5.3 Riktad kundhantering och Generation Y 
Bucuta (2015) skriver som tidigare nämnts, att Generation Y är det största 

konsumentsegmentet i historien och kommer därmed ha en stor påverkan på världsekonomin 

på lång sikt. Undersökningen använder sig av frågorna 15-18 där respondenterna svarade på 

frågor kopplade till deras generation. Vi anser att bankerna borde fokusera och 

uppmärksamma Generation Y för att på lång sikt skapa värdefulla och lojala kundrelationer. 

Som vi kan se visar fråga 15 att några av respondenterna anser att de blir bemötta på ett 

annorlunda sätt utifrån deras ålder. Av de respondenter som har valt att kommentera på 

frågan varför de tror att det är så, är det många som har liknande svar. De återkommande 

svaren var att man blir bemött med minskad respekt och med en nonchalerat attityd. De flesta 

kommentarer var av negativ karaktär men det var några som skrev positiva svar. Det som 

lyftes upp som positivt var att man kunde få förmåner och bra erbjudanden som ung eller 

student och att bankerna anpassade sig med digitala kanaler för att kommunicera.  

 

Precis som Powers och Valentine (2013) nämner bör marknadsförare använda sig utav 

webbplatser eller andra sociala medier för att på bästa sätt nå ut till Generation Y, vilket 

flertalet av respondenterna verkar tycka att de lyckats med. Av de positiva kommentarerna 

kan vi ta stöd i teorin om det som Bucuta (2015) skriver att budskapet bör vara riktat men 

även så anpassat som möjligt. Vi kan även se i empirin att de som valt att svara Ja på frågan 

om ett annorlunda bemötande utifrån ålder, att det även skiljer sig mellan åldrarna i 

undersökningen. Det här är en av anledningarna till att vi valde att ha med olika åldersspann i 

undersökningen då vi ansåg att de kunde bli en intressant jämförelse i bland annat denna 

fråga. Endast fyra stycken i åldrarna 30-35 upplever att de blir bemötta annorlunda utifrån 

ålder medan 13 stycken av ålderskategorin 20-24 och 16 stycken från kategorin 25-29. Vår 

teori i skillnaden mellan åldrarna tror vi kan vara att de mellan 30-35 redan har studerat, 

hunnit arbeta ett par år och har en stabil inkomst samt ett bra sparande. De som däremot är 
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under 30 år kanske är i en fas där studielån och ingen stabil inkomst speglar ett annorlunda 

bemötande på banken. Utifrån de svar vi fått in bör bankerna tänka mer långsiktigt, men 

precis som Feciková (2004) nämner är det många chefer som bara är inriktade på den 

kortsiktiga vinsten. 

 

Det vi även kan urskilja är att 81,3 % av respondenterna inte känner att de blir annorlunda 

bemötta utifrån deras ålder. Precis som Laketa et al. (2015) nämner är identifikation av olika 

segment av stor vikt när det kommer till kundrelationer. Av respondenternas svar kan vi 

avgöra att de flesta tycker att bankerna lyckats bra med deras kundhantering även om 

bankerna har distanserat sig från kunderna. 

  

I fråga 17 känner du att din bank anpassar sig utefter dina behov? Kan vi se att endast 

18,2 % anser att banken absolut gör de. Närmare 35 % av respondenterna anser att bankerna i 

hög grad anpassar sig, samma procent är de som anser att bankerna gör det i viss mån. De 

som inte alls känner att bankerna anpassar sig utefter deras behov är 12,5 % av 

respondenterna. En anpassad och riktad kundhantering är något Laketa (2015) menar är 

viktigt. Författaren menar på att bankerna måste identifiera sina segment och på så vis se 

vilka behov de eftersträvar men även om bankerna kan urskilja ett visst beteende kan vara 

avgörande för att upprätthålla en långsiktig kundrelation (ibid). Vi kan urskilja att 35 % av 

respondenter anser att bankerna anpassar sig i hög grad utefter deras behov vilket visar på att 

bankerna identifierat vad det är Generation Y eftersträvar.  

 

Det är svårt att dra några generella slutsatser i och med att det inte var övertygande åt något 

håll. Dock anser vi att det kan finnas en koppling till de som bara tycker att bankerna 

uppfyller deras behov i viss mån eller inte alls till att bankerna helt enkelt inte varit 

tillräckligt effektiva när det gäller utvecklingen av digitala tjänster. Kilic, Özdemir och Kilic 

(2016) och Kelly (2014) beskriver att Generation Y är mer tekniskt kunniga än tidigare 

generationer och att tekniken, på ett helt nytt sätt, har blivit en del av deras vardag. Även 

Wilcox och Stephen (2013) menar att Generation Y är ute efter en omedelbar tillfredsställelse 

utan några tidsmässiga eller större begränsningar. Bankerna måste därför bli bättre på att rikta 

sitt budskap och anpassa sina tjänster efter vad som efterfrågas. Men precis som Persson 

(2011) menar så borde fokus ligga på att identifiera vad kunden saknar och sen försöka 

anpassa och utveckla produkten/tjänsten utefter detta.  
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Eriksson och Söderberg (2010) beskriver att en vinstdrivande relation mellan företag och 

kunder inte bara kan uppstå utan att det måste finnas ett samspel mellan dessa båda parter. 

Samspelet bör vara ömsesidigt för att båda parterna ska gynnas av relationen. De flesta 

artiklar som handlar om riktad kundhantering som vi har med i denna studie är alla eniga om 

att det är viktigt att ha en bra relation mellan företag och kund. Men de vi kan se i fråga 18; 

Är relationen mellan dig och din bank viktig för dig? Är att majoriteten, drygt 47 % av 

respondenterna, anser att det bara i viss mån är viktigt. Här går vi lite emot vad teorin säger 

men en av anledningar till att flertalet av respondenterna känner på detta vis kan bero på att 

det mesta vardagliga bankärenden kan skötas via bankernas applikationer eller hemsidor och 

att den fysiska kundkontakten inte är av så stor vikt längre. Det är endast 14 % av 

respondenterna som angivit absolut i samma fråga. Vi kan se en koppling till de som Zhang, 

Omran och Cobanoglu (2017) menar, att tekniken representerar ”den andra hjärnan” och ”den 

tredje handen”. Vår målgrupp känner inte behov av att ha en bra relation med sin bank i och 

med den teknik som finns och utifrån vår undersökning sköter Generation Y gärna sina 

bankärenden själva.  

5.4 Lojalitet 
Reichheld (2003) menar att lojalitet är hur villig en person, i vårt fall en kund, är att göra en 

investering eller personliga uppoffringar för att stärka en relation. I undersökningen användes 

frågorna 19-21 för att förklara hur respondenternas ser på lojaliteten till sin bank. Som vi kan 

se i fråga 19 visar majoriteten av respondenterna på att de i dagsläget är nöjd med sin bank 

och inte har några planer på att byta, men det är nästan 40 % av respondenterna som kan 

tänka sig att byta. Detta säger emot Malakian (2008) som hävdar att Generation Y är 

öppensinnade till nya produkter oberoende av bransch och att banksektorn är ett av de 

branscher med flest osäkra konsumenter. De största anledningarna till att individerna kan 

tänka sig att byta bank är bland annat för att det kan få lägre räntor på någon annan bank och 

att de kan få bättre lånevillkor. En fråga som vi borde tagit upp som följdfråga kunde ha varit; 

Om du har funderat på att byta bank, hur kommer det sig att du inte gjort de? Då hade vi 

kunnat få en annan synvinkel och reflektion. 

 

Anledningen till att ett faktiskt byte inte skett anser vi kan vara det som Dick och Basu 

(1994) nämner, att det finns två typer av lojalitet; attityds- och beteendelojalitet. Det 

sistnämnda menas att individer stannar kvar hos sin bank trots sämre utvärderingar och 
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minskade preferenser. En avgörande faktor till att ett byte av bank är långt borta kan vara för 

att det anses svårt och problematiskt att byta. Enligt Dick och Basu (1994) anser vissa 

individer att byte av bank kan medföra en del finansiella misstag eller avbrott. Detta kan vara 

en av anledningarna till att nästan 40 % av respondenterna kan tänka sig att byta bank, men 

att de aldrig tar steget och verkligen gör de. Detta i sin tur är något som gynnar bankerna 

menar Van Esterik-Plasmeijer och Van Raaij (2017). Lojala kunder bidrar till att banker inte 

behöver använda deras resurser på att söka nya kunder vilket ofta kan vara kostsamt. (ibid) 

Fråga 20 visar på att mer än 30 % av respondenterna skulle önska en mer personlig relation 

till sin bank och det är något som stödjer teorin. Både Levy (2014) och Bejou, Wray och 

Ingram (1996) menar på att goda relationer mellan kund och företag leder till mer 

tillfredsställda och nöjda kunder.  

 

I fråga 21 blev respondenterna ombedda att fylla i hur bankerna skulle agera för att göra dem 

till en lojalare kund. Den kategorin som fick högst procent, närmare 36 % av respondenternas 

röster, var att bankerna inte kan göra någonting då de redan är nöjda med sin bank. Men det 

var flera av respondenterna som ansåg att bankerna skulle skapa en mer personlig relation för 

att de skulle bli en mer lojal kund. Här säger respondenterna lite emot sig själva då de i fråga 

18 blev tillfrågade om de ansåg att relationen mellan sig och sin bank var viktig. Majoriteten 

svarade då att de upplevde att relation mellan sig och sin bank inte var av så stor vikt. 

Däremot kan vi ta stöd i teorin i denna fråga då Ndubisi och Wah (2005) menar att goda 

relationer leder till mer tillfredsställda och lojala kunder. Här kan även vi ta stöd av Forbes, 

Kelley och Hoffmans (2005) uttalande, de menar på att det finns många indikationer på att 

kunder online värdesätter mänsklig interaktion av tjänster. Det som skulle kunna vara 

intressant att fått reda på är i vilken situation respondenterna menar att en mer personlig 

relation skulle behövas, är det vid enklare bankärenden eller vid exempelvis upprättande av 

ett lån?   

 

Den kategori som fick 30,1 % av respondenternas röster i frågan om vad bankerna skulle 

kunna göra dem till en lojalare kund var alternativet; underlätta för mig som kund. Att detta 

alternativ fick en relativt hög procentsats anser vi kan bero på att denna generation förväntar 

sig omedelbar tillfredsställelse och att deras problem ska få ett snabbt svar (Bucuta 2015). 

Kunderna vill ständigt se en förbättring och utveckling av de digitala tjänsterna menar CGI 

(2015). Vi anser att vår målgrupp i denna undersökning är väldigt tekniskt kunniga och att de 
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förväntar sig att tjänsterna ska vara av samma karaktär. De vill uträtta fler och fler ärenden 

online och på så vis kan bankerna anpassa sig och underlätta för sina kunder.  

5.5 Koppling till analysmodellen 

 
 

Figur 3. Egen bearbetad analysmodell.  

 

Första steget i vår analysmodell visar hur den minskade fysiska kontakten i och med 

digitaliseringen påverkar upplevelsen av tjänsten, kundtillfredsställelsen. Under 

digitaliseringens analys ovan framgår att för Generation Y har kundtillfredsställelsen 

påverkats positivt av digitaliseringen. Generation Y är nöjda med att sköta sina vardagliga 

bankärenden själva och de besöker sin bank i väldigt liten utsträckning. De digitala 

plattformarna har ökat inom banksektorn och bankerna hänvisar sina kunder till dessa 

tjänster. Den fysiska kontakten mellan bank och kund har minskat i stor utsträckning och 

påverkar därmed dess relation, dock ej negativt för vår valda population. 

 

Steg två i analysmodellen går från kundtillfredsställelse till lojalitet till banken. Hur väl 

kunden känner sig tillfredsställda av sin valda bank ligger till grund för hur lojal kunden är 

gentemot dem. Då digitaliseringen påverkar kundtillfredsställelsen måste bankerna även 

värna om kundernas lojalitet. Då en lojal kundbas är lönsam för bankerna och bidrar till att 

bankerna kan leva vidare. 

 

I analysmodellen finns även en påverkande faktor, riktad kundhantering. Vi har 

kundtillfredsställelsen som påverkar lojaliteten samtidigt som en god kunskap om hur man 

hanterar kunden och dess behov påverkar det andra steget i modellen. Bankens alla kunder 
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har olika behov samt preferenser, för att få lojala kunder måste bankerna ha god kunskap om 

hur de skall tillfredsställa kundens behov samt hantera relationen mellan dem.  
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6 Slutsats 
I detta avsnitt besvaras studiens frågeställning samt redovisas hur studiens syfte uppnåtts. 
Avsnittet avslutas sedan med förslag till vidare forskning.  

 
 

Studiens forskningsfråga: 

Vad tycker privata bankkunder i åldrarna 20-35 om den ökade digitaliseringen och den 

minskade fysiska kontakten med sin bank? 

 

Studiens syfte: 

Syftet med detta examensarbete är att genom litteraturstudie och en enkätundersökning 

utforska vad privata bankkunder i åldrarna 20-35 anser om bankernas ökade digitaliseringen 

och den minskade fysiska kontakten till sin bank. Vi ämnar därmed se bortom den hörda 

problematiken med digitaliseringen inom banksektorn och se hur de yngre privata 

bankkunderna som är uppväxta i en mer digital tid upplever digitaliseringen som ett problem 

eller ej.  

 

Tidigare var det viktigaste för kunderna att de hade personliga möten på bankkontoren för att 

kunna skapa och behålla hög kundtillfredsställelse. Många undersökningar stödjer att det 

definitivt kan vara fallet men att det troligtvis är ett viktigare krav för äldre generationer. Det 

är ett faktum att kundnöjdheten är låg på grund av imageproblem och känslan att bankerna 

inte längre sätter sina kunder i fokus. 

 

Denna undersökning visar däremot att bankkunder i åldrarna 20-35 inte känner sig missnöjda. 

Detta tror vi beror på att denna generation har vuxit upp med en redan digitaliserad bank där 

majoriteten av 20-35 åringarna aldrig eller 1-2 gånger om året går till sin bank fysiskt. Det 

viktigaste för denna generation är att bankerna ska vara lättillgängliga. Man ska kunna ha 

tillgång till banken var man än befinner sig, vilken tid man än behöver och man ska kunna 

utföra sina bankärenden på ett effektivt och lättnavigerat sätt.  

 

Det visade sig även att många av respondenterna inte upplevde en distansering vilket vi tror 

kan bero på att de yngre deltagarna inte har ett stort intresse av att besöka sin bank då de 

tidigare inte har behövt besöka banken för att få vägledning gällande exempelvis bostadslån 

eller besparingar. Det som var förvånande var att de i åldrarna 25-29 hade liknande åsikter 
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medan de mellan 30-35 kände av en distansering. De yngre i åldrarna 20-29 ser mer sin bank 

som ett företag som erbjuder internettjänster och applikationer. Samtidigt kan det även betyda 

att de som inte vet vad som erbjuds, kommer heller inte klaga eller ifrågasätta.  

 

Privata bankkunder i åldrarna 20-35 ser positivt på den ökade digitaliseringen inom 

banksektorn. Denna generation sköter gärna sina bankärenden digitalt på egen hand och 

lägger ingen större vikt på den minskade fysiska kontakten. I och med detta anser vi att vi 

uppnått studiens syfte.  

6.1 Förslag på vidare forskning 
Vår studie utgår från vad de i åldrarna 20-35 har för åsikter om den ökade digitaliseringen 

inom banksektorn och denna undersökning blev ur ett kundperspektiv. Något som skulle varit 

intressant att undersöka vidare är att gå djupare in på kundens perspektiv samt se detta utifrån 

bankens perspektiv för att på så vis få olika infallsvinklar. 

 

Fortsatt forskning skulle även kunna jämföra två generationer och se om det skulle finnas 

några märkbara skillnader och i vilka avseenden i så fall. Att verkligen försöka hitta gapet 

mellan de olika generationerna.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Enkätundersökning  
 

Dina synpunkter på digitaliseringen inom banksektorn 
 

Välkommen till våran undersökning 
Författarna av denna undersökning är Stina Eriksson, Malin Malmqvist och Gustav Molander 

som studerar vid Handelshögskolan på Örebro universitetet. 
 

Allteftersom bankerna minskar sin tillgänglighet genom att dra sig tillbaka från stadskärnor 
och gatuplan upplever svenska bankkunder att de personliga mötena är på väg bort. Dessa 
personliga möten är en viktig grundsten i att skapa lojala kunder. Tack vare den digitala 

utvecklingen är det nu lättare och mer tillgängligt att sköta sina bankärenden. 
 

Denna enkät består av 21 snabba frågor och kommer ta cirka fem minuter att genomföra. 
Syftet är att kartlägga hur den ökade digitaliseringen har påverkat kundtillfredsställelsen 

mellan åldrarna 20-35. 
 
Fråga 1. Ålder. 
20-24 25-29 30-35  
 
Digitalisering - Minskad fysisk kontakt:  
 
Fråga 2. Hur ofta besöker du din bank fysiskt? 
1 gång i månaden eller mer  
Varannan månad 
 3-5 gånger per år  
1-2 gånger per år  
Aldrig 
 
Fråga 3. Upplever du en problematik med att få ett fysiskt möte med din bank?  
Absolut  I hög grad  I viss mån  Inte alls 
 
Fråga 4. Känner du ett behov av att besöka din bank mer än vid större investeringar, 
exempelvis vid upprättande av lån? 
Absolut  I hög grad  I viss mån Inte alls 
 
Fråga 5. Använder du din banks internettjänster, i form av applikation eller hemsida?  
Ja  Nej 
 
Fråga 6. Om du svarade Ja på frågan ovan. Hur ofta använder du tjänsterna?  
Varje dag 
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1-6 gånger per vecka  
Varannan vecka  
En gång i månaden  
Sällan förekommande 
 
Fråga 7. Upplever du att banken förväntar sig att du ska sköta dina vardagliga och 
lättare bankärenden på egen hand?   
Absolut I hög grad I viss mån Inte alls 
 
Fråga 8. Har din bank kontanthantering? 
Ja Nej  Vet ej 
 
Fråga 9. Om du svarade Nej på frågan ovan. Upplever du det som ett problem?  
Absolut I hög grad I viss mån Inte alls  
 
Kundtillfredställse - Upplevelse av tjänsten: 
 
Fråga 10. Känner du dig tillfredsställd i och med de tjänster som din bank erbjuder via 
internettjänster samt applikationer? 
Absolut I hög grad I viss mån Inte alls 
 
Fråga 11. Är du nöjd med din nuvarande bank? 
Absolut I hög grad I viss mån Inte alls 
 
Fråga 12. Upplever du att din bank uppmärksammar dig som kund? 
Absolut I hög grad I viss mån Inte alls 
 
Fråga 13. Upplever du att en distansering har skett från din bank på senare år? 
Ja Nej 
 
Fråga 14. Om du svarade Ja på frågan ovan. Anser du det vara ett problem?  
Absolut I hög grad I viss mån Inte alls 
 
Riktad Relationshantering och Generation Y: 
 
Fråga 15. Upplever du att din bank bemöter dig på ett visst sätt utifrån din ålder? 
Ja Nej 
 
Fråga 16. Om du svarade Ja på frågan ovan. På vilket sätt upplever du det? 
Skriv ett stycke. 
 
Fråga 17. Känner du att din bank anpassar sig utefter dina behov? 
Absolut I hög grad I viss mån Inte alls 
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Fråga 18. Är relationen mellan dig och din bank viktig för dig? 
Absolut I hög grad I viss mån Inte alls 
 
Lojalitet till banken: 
 
Fråga 19. Har du någon gång funderat på att byta bank? 
Ja Nej  
 
Fråga 20. Om du svarade Ja på frågan ovan. Varför? 
Skriv ett stycke. 
 
Fråga 21. Hur skulle din bank agera för att göra dig till en lojalare kund? 
Vara mer tillgängliga  
Underlätta för dig som kund   
Skapa en personlig relation  
Inget, jag är redan nöjd  
Inget, jag har redan bestämt mig för att byta bank  
Annat  
 
 

Tack för att du medverkat i denna enkätundersökning! 
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8.2 Bilaga 2. Svarstabell 1, fråga 15 
  

Man blir prioriterad på ett 
helt annat sätt. 

Har inte provat kontakta dem 
personligen men i och med 

ålder och utan fast inkomst är 
jag en osäker investering för 

lån. 

Anses inte vara mogen 
nog att fatta större 
beslut rörande min 

ekonomi 

Frågade skämtsamt om vad 
jag skulle göra med ev 

bostadsvinst, -köpa en bil? 

Förväntas ha koll på tekniken 
på ett annat sätt än äldre skulle 

jag tro. 

Jag blir ofta bemött med 
en lilla gumman attityd. 
Allt överförklaras, även 
saker jag inte bett om. 

Förväntar sig att jag 
använder digitala kanaler 
och kommunicerar därför 

den vägen. 

Minskad respekt för mig och 
mina pengar. Sämre bemötande 
än om exempelvis min pappa 

går in. 

Känns som att de tar en 
mer seriöst nu när man 

blivit lite äldre. 

Att de tycker man är för 
ung och oerfaren 

Mitt senaste bankmöte så fick 
jag höra att jag började bli 
gammal och borde börja 

pensionsspara, SNARAST! 

Får nonchalant attityd 
från dem ibland men jag 

vet ju inte helt säkert 
vad det beror på. 

Erbjuder mig bra deals. De visar inte samma intresse för 
mig. 

Riktad marknadsföring 

Lånevillkor Speciella erbjudanden och tips 
utifrån ens ålder. 

Positivt då det finns en 
del förmåner som ung 

och eller student. 

Försöker sälja på en massa 
försäkringar 

Investeringshorisont, 
pensionshorisont, studentpriser, 

etc 

De använder ett annat 
sätt när de pratar med 

mig. 

Skulle låna till en hoj för ca 
7 år sedan och det fick jag 

inte. Nu när jag inte 
behöver låna får jag 

erbjudande om att jag kan. 
Tack för det. 

  

Grönt=positiv Röd=Negativ Blå= Neutral 
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8.3 Bilaga 3. Svarstabell 2, fråga 20 
 

För att kunna sänka 

bolånen enklare 

Funderar på att se 

över mina 

möjligheter till lån 

för framtida husköp. 

Just nu har jag 

banken föräldrarna 

fixade åt mig innan 

myndig ålder, 

investeringar har jag 

på avanza så har 

inget behov av att se 

över bankvalet 

förrän nästa stora 

investering (bostad) 

sker. 

 

Räntor För att de mesta 

sker via Internet 

men vill man göra 

något så lätt som 

att öppna ett 

sparkonto åt sitt 

barn så måste man 

boka möte för 

detta på denna 

bank. (Inte bara gå 

dit funkar heller 

som förr, utan 

bokning va ett 

måste) vilket är 

dåligt och 

resulterade i att vi 

valde en annan 

bank för det 

sparkontot 

 

Ingen kontanthantering, 

dålig service, kostar mer 

än alternativen, litar inte 

på dom. 

 

Bättre bolåneräntor 

och mindre 

kostnader kring 

mina bankärenden 

såsom kort etc 

 

Lägre kostnad, bättre 

ränta 

För att jag börjat 

kolla på lån 
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Jag har snarare breddat 

mina bankrelaterade 

ärenden och har idag två 

huvudsakliga banker där 

jag använder dem olika. 

Det huvudsakliga skälet 

att jag bytte bank för 

investeringar/långsiktigt 

sparande var lägre 

courtage, bättre 

handelsplattform och 

smidigare handel av 

finansiella instrument. 

För att jag inte fick 

lånelöfte. 

 

Andra banker 

erbjuder bättretjänster 

och priser. 

 

För att kunna minska 

räntan på lån. 

 

Har precis bytt. 

Dem var ju inte 

intresserad av en 

som kund. 

Detta var i och med 

bostadsköp då jag 

utgick efter de räntor 

som erbjöds. 

Pris och tjänster 

För att jag inte har kollat 

runt ordentligt egentligen. 

Man borde väl egentligen 

göra en ordentlig koll 

 

Bättre lånelöfte 

 

ränta fall jag får en 

bättre deal ser jag 

ingen anledning 

att vara kvar på 

min gamla bank. 

 

På grund av de stora 

vinster som det står om i 

media. 

 

För att få en bättre 

kontakt med 

banken. 

 

Jag har samma som 

jag alltid haft. 

Funderar i framtiden 

vid exempelvis 

bostadslån kan andra 

banker vara mer 

förmånliga. 

Lägre bolåneränta 
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Bättre tjänster och bättre 

förmåner 

 

Bolån och räntor 

 

Lägre boränta Dålig 

kontanthantering 

 

För att min banks app är 

sämst 

 

eftersom banken är 

otillgänglig rent 

fysiskt och 

dessutom inte 

hanterar kontanter. 

 

Bättre villkor på kort 

och bättre 

internettjänster 

Byter ofta till den 

billigaste för 

tillfället. 

 

Vet inte om min bank är 

mer fördelaktig, körde 

bara vidare på samma 

bank mina föräldrar 

startade upp ett 

ungdomskonto på en gång 

i tiden. Har ingen relation 

alls till banken. 

 

För att samla alla 

lån och konto på 

samma bank som 

min sambo har. 

 

Bättre förmåner För att jag inte bor 

i Flen längre :) 

 

Det där om nekat lån samt 

nekad att sätta in 

kontanter. 

 

Ränteläget vid lån Tillgänglighet från 

bankmannen 

Ränte syfte 

 

Nyligen bytt bank då jag 

eftersökte mer 

digitalisering av 

bankärenden. 

 

Bytte senast i 

samband med att ett 

bostadslån togs 

 

Så att jag kan få 

tillgång till fysiska 

konton 

Av ren ekonomisk 

fördel. Det är bra 

att byta bank ofta, 

för att kunna sluta 

bra avtal mm. 
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För att kunna sänka 

bolånen enklare. 

 

För att min bank 

känns opålitlig och 

egoistisk 

 

Bättre lönevillkor 

 

Fick lån i en annan 

bank 

Ingen kontanthantering, 

dålig service, kostar mer 

än alternativen, litar inte 

på dom. 

 

Mycket strul med 

deras hemsida 

 

Pga. dåligt 

kundbemötande, 

sämre möjligheter för 

fyiskt möte samt 

alldeles för 

opersonlig. 

 

Ränteläget vid lån 
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Jag har snarare breddat 

mina bankrelaterade 

ärenden och har idag två 

huvudsakliga banker där 

jag använder dem olika. 

Det huvudsakliga skälet 

att jag bytte bank för 

investeringar/långsiktigt 

sparande var lägre 

courtage, bättre 

handelsplattform och 

smidigare handel av 

finansiella instrument. 

Vid efterfrågan av 

öppnande av 

sparkonto har 

ingenting hänt. När 

min man skulle 

upprätta bankkonto 

var han tvungen att 

vänta 1 månad på ett 

möte. De har ingen 

kontanthantering, de 

ska ta bort 

personliga 

bankmän. 

 

Konstant ökande 

avgifter för 

internetbank, 

mobilbank, sparande, 

kortinnehav och så 

vidare samtidigt som 

kontor stängs, 

öppettider begränsas 

och kontanthantering 

tas bort på fler och 

fler banker. Det 

börjar kännas mer 

och mer som att de 

tycker att jag ska 

betala dem för att ha 

förmånen att göra 

deras arbete åt dem, 

samtidigt som de 

ytterligare begränsar 

de bankuppgifter de 

fortfarande sköter, ex 

kontanthantering och 

liknande. Bankens 

etik spelar också roll, 

hade jag haft Nordea 

när det begav sig med 

skatteflykt etc hade 

jag helt klart redan 

bytt bank. 

 

Jag är kund hos 

många banker och 

utnyttjar hela tiden 

de bästa 

erbjudandena på 

varje område. Men 

som företagare 

måste jag vara 

kund hos en av 

storbankerna då 

övriga saknar 

företagstjänster 

(bankgiro, 

kortinlösen mm) 

och det är ingen 

annan bank som 

kan ge mig bolån 

då de inte förstår 

min inkomstkälla. 
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Alltid bra att hålla sig 

uppdaterad om vad andra 

kan erbjuda för att veta att 

man ligger rätt i både pris 

och utbud. 

 

Främst pga lägre 

ränta 

de bryr sig inte om 

kunderna, de tjänar 

miljarder och får 

högre avkastning hela 

tiden pga 

bostadsbristen 

 

Nordeas agerande 

i panamaaffären 

och liknande 

 

På grund av bemötandet 

vid bokade möten 

Jag bytte bank för 

tre månader sedan. 

Den gav ett lågt 

lånelöfte så då bytte 

jag till en annan där 

jag fick låna mer. 

 

  

 

 


