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Title: Internet, relationships and loyalty – Best praCtice foR the 

bankMarket 

Purpose: The study aims to explain how banks use electronic customer 

relationship management, eCRM, to create loyal customers. A figure 
will be created, which will enlighten the factors a bank should focus 
on when enhancing customer loyalty through the internet. Through 
interviews with two successful banks is it possible to study how a 
bank can successfully create loyal customers. 

Methodology: A qualitative method in terms of semi-structured interviews is used. 

The empirical results were then analyzed with the theory in order to 
contribute with a new figure. 

Theoretical  
perspective: The theory describes how a bank can create a loyal customer over 

the Internet. The theory has its output in customer relationship 
management and how these strategies can be applied to the Internet. 

 

Empirical  
foundation: A study has been made of how two successful banks create loyal 

customers over the Internet, previous studies in this subject is also 
used. 

 

Conclusion: The primary contribution of this study is a figure, the figure 

shows which factors are important when a bank wants to create 
loyal customers over the internet. These factors are: technology, 
commitment and communication. The bank needs to be imbued 
with good service to obtain customer loyalty and trust. New in this 
context is that the study has demonstrated the vital role technology 
plays on the internet. 
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bankMarknaden 

Syfte: Syftet med studien är att tydliggöra hur banker använder sig av 

relationsmarknadsföring på internet, eCRM, för att skapa lojala 
kunder. För att urskilja vilka faktorer som är centrala för att skapa 
lojalitet studeras två framstående banker för att utforska hur en 
bank framgångsrikt går tillväga för att skapa lojala kunder. Genom 
att sedan utarbeta en modell kan dessa faktorer relateras till 
varandra för att få en helhetsbild av hur lojalitet på internet verkar.  

Metod: Studien har gjorts med en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer. Det empiriska resultatet har sedan 
analyserats utifrån befintlig teori för att bidra med en ny modell. 

Teori: I referensramen redogörs för hur en bank skapar en lojal kund via 

internet. Teorin har sin utgångspunkt i customer relationship 
management och hur dessa strategier går att applicera på internet. 

Empiri: En studie har gjorts på hur två framgångsrika banker går tillväga för 

att skapa lojala kunder via internet, även tidigare gjorda 
undersökningar inom ämnet har använts. 

Slutsats: Det huvudsakliga bidraget från denna studie är en modell som visar 

vilka faktorer som är viktiga när en bank vill skapa lojala kunder på 
internet. Dessa faktorer är; teknik, engagemang och kommunikation. 
Dessutom behöver banken genomsyras av god service för att på så 
sätt få kundens förtroende och lojalitet. Nytt i sammanhanget är att 
studien har visat vilken vital roll tekniken spelar på internet. 
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1. INLEDNING 

”I think there is a world market for maybe five computers.” 

 – Thomas Watson, IBM:s styrelseordförande, år 1943. 

1.1 ÄMNESBAKGRUND 

Dator och internetanvändandet är väldigt utbrett i Sverige. I snitt är vi 2,5 personer per hushåll 
medan antalet datorer per hushåll är 2,8 (Findahl, 2011). Alla åldersgrupper använder internet, 
hälften av alla treåringar har börjat bekanta sig med internet och någon övre gräns finns inte. 
Ungefär 69 procent av befolkningen använder internet dagligen och många gör även sina 
bankärenden på internet. Det ställer krav på bankerna och deras närvaro på internet. 
Bankföreningen har genomfört en undersökning som behandlar var svenskarna helst gör sina 
bankärenden (Källebring, 2011). Den visade att drygt hälften helst gör dem via sin dator. 

Svenska banker är världsledande med att erbjuda sina kunder möjlighet att göra sina 
bankärenden på internet. Den första internetbanken, det vill säga när kunden loggar in och utför 
bankärenden, kom år 1996 (Svenska bankföreningen, 2008). Därefter har tekniken förbättras 
och utvecklingen inom internetbankerna har gått framåt. Den ökade användningen av 
internetbanker i Sverige kan förklaras av att svenskar i allmänhet anses teknikvänliga och gärna 
anpassar sig till förändringar inom teknik (ECON, 2007). Dock finns de som fortfarande tycker 
att det är en risk att göra sina bankärenden via internet och inte riktigt känner sig tillfreds i den 
situationen. Dock påpekar Parmler (2011) att flertalet banker får höga betyg för sin 
internetbank både när det gäller säkerhet och funktion. 

Fler och fler transaktioner sker över internet vilket gör att bankerna måste hitta nya vägar för 
att behålla sina kunder. Till exempel med låga avgifter, bra räntor och genom att bygga på 
relationen till kunden även på internet (Flohr Nielsen, 2002). Internetbanken medför fördelar 
för bankerna, dels blir kunderna mer aktiva och skaffar fler av bankens tjänster och dels minskar 
arbetsbördan på kontoren (Svenska Bankföreningen, 2008). Det finns även nackdelar med att 
banktjänster på internet ökat, till exempel träffar kunderna i mindre utsträckning sin personliga 
banktjänsteman vilket gör att det blir känslomässigt enklare att byta bank då någon personlig 
relation inte finns (Colgate et al., 2005). I Svenskt kvalitetsindex, SKI, undersökning om 
kundnöjdhet på bankmarknaden fastställs att en hög kundnöjdhet också gör kunderna lojala 
(Parmler, 2010).  

Internet är ett verktyg som bankerna bör använda sig av på ett strategiskt sätt för att fortsätta 
bygga goda relationer med sina kunder. Genom goda relationer kan de få en lojal kund vilket är 
en fördel för banken, då en lojal kund vanligtvis är en lönsam kund (Mukherjee och Nath, 2003). 
CRM – Customer Relationship Management är den process som krävs för att skapa och bibehålla 
en relation med kunden (Kumar och Ramani, 2004). Det är mer kostnadseffektivt för ett företag 
att ta hand om sina befintliga kunder än att attrahera nya (Grönroos, 2002). eCRM – Electronic 
Customer Relationship Management, innebär att skapa och bibehålla relationer som sker via 
internet eller andra elektroniska mötesplatser. Internetbanken är ett exempel där banken kan 
använda sin kunskap inom eCRM för att få lojala kunder.  
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Ett företag önskar lojala kunder då detta i de allra flesta fall blir billigare för dem. Frågan är hur 
det egentligen är för bankerna, vill de också ha lojala kunder? En bank är beroende av sina 
kunder, utan kunder kan de inte bedriva sin verksamhet. Bankerna bör fokusera på att behålla 
sina kunder och få dem lojala. Däremot kan det vara så att kundernas lojalitet har olika 
betydelse beroende på vilken bank det gäller. Storbankerna har så pass många kunder att de 
kanske inte är beroende av kundlojaliteten på individnivå. Det kan vara billigare för dem att 
förlora kunden istället för att erbjuda en bättre ränta, de tjänar helt enkelt pengar på att de har 
så många kunder. Dock har det under det senaste årtiondet kommit en del banker som satsar på 
att locka nya kunder till sig och även erbjuda dem ett helhetskoncept. Dessa banker kan vara 
mer beroende av att deras kunder stannar kvar hos dem, då dessa banker inte har samma 
mängd kunder som storbankerna.  

Ytterligare en aspekt är om det spelar någon roll för banken om en lojal kund är nöjd eller inte 
och förblir en nöjd kund alltid lojal? Förtroendet för finansmarknaden har minskat som följd av 
flertalet finanskriser. Svenska folket har till stor del tappat förtroende för bankmarknaden, men 
trots det måste alla ha en bank och frågan är vilken de ska välja. Bankmarknaden är traditionell 
och relativt stelbent, det anses vara få som byter bank och mobiliteten på marknaden är låg. 
Strävar bankerna efter lojala kunder kan det tänkas att mobiliteten minskar ytterligare. En lojal 
bankkund kan dock anses som nöjd och så länge kunden är nöjd byter denne inte bank.  

Vidare kan internetbankerna vara ett kliv framåt för att förenkla för kunden men det är även ett 
sätt för bankerna att nå ut till fler kunder. Då får kunderna allt mer kunskap om banktjänsterna 
och de har lättare att göra välinformerade val genom internet. Detta ställer högre krav på 
bankerna eftersom de konkurrerar om alla bankkunder i hela Sverige med hjälp av internet.  

Enkelhet och tillgänglighet blir allt viktigare för kunderna, öppettider mellan kl 10 och kl 15 
räcker inte i dagens samhälle. Det ställs höga krav på säkerhet på internet, kunden vill inte 
riskera sina pengar för att de använder internet. Colgate et al. (2005) genomförde en empirisk 
undersökning av amerikanska banker där det konstaterades att en internetrelation kan oroa 
kunden. Det fysiska kontoret spelar en stor roll för internetkunder som en backup, trots att 
internetanvändarna kanske inte besöker kontoret regelbundet. Kontoret medför en säkerhet för 
kunden och undersökningen visar att kunden känner sig mer bekväm med den internetbank 
som tillhandahålls av en bank med fysiska kontor i jämförelse med den bank som endast finns på 
internet. Vilket kan medföra problem för de banker som endast verkar på internet. 

Länsförsäkringar Bank, ICA Banken, Skandiabanken och Svenska Handelsbanken fick höga betyg 
för sin tillgänglighet i SKI:s senaste rapport (Parmler, 2011). I undersökningen innebar 
tillgänglighet till exempel väntetider, öppettider och närhet till bankkontor. Trots att tre av 
dessa banker inte har så många bankkontor anser kunderna att deras tillgänglighet är hög. Då 
internet är en stor del av kundernas bankupplevelse idag, torde kundens upplevda känsla av 
internetbankerna speglas i SKI:s undersökning. Länsförsäkringar Bank, LF, har haft de mest 
nöjda kunderna totalt sju gånger under de senaste åtta åren (Parmler, 2011). Skandiabanken, 
Skandia, har även de haft nöjda kunder men de har även fått pris för bästa internetbank flertalet 
gånger (E24, 2011; Simulo, 2012). Som tidigare nämnts är en nöjd kund oftast en lojal kund, 
därför är det intressant att undersöka hur dessa två banker arbetar med hjälp av internet för att 
stärka relationen till kunden och på så vis få en lojal kund.  

Det har genomförts tidigare undersökningar som rör bank på internet och eCRM, bland annat 
Sivaraks et al. (2011), som studerade kundrelationer på internetbanken i Thailand och 
författarna påpekar att fortsatta studier i andra länder är nödvändiga. Flohr Nielsen (2002) har 
genomfört en empirisk studie på den skandinaviska bankmarknaden. Han undersökte om 
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internet påverkar kundrelationer och hur användandet av internetbanker ser ut hos 
bankkunderna. Undersökningen visade att internet spelar en stor roll för de skandinaviska 
bankkunderna och att de kan påverka bankens relationsmarknadsföring. Vidare har Mosad 
Zineldin forskat om strategier på den svenska bankmarknaden, han har till exempel skrivit en 
artikel om CRM på bankmarknaden (Zineldin, 2005). Han berör hur svenska banker med hjälp 
av CRM kan få utökad förståelse för kvalitet och relationsmarknadsföring och hur detta påverkar 
konkurrensen. Dock nämner han inte banker kan tillämpa CRM på internet, vilket vore 
intressant att undersöka. Även Ndubisi et al. (2007) har genomfört en studie av bankkunder i 
Malaysia utifrån ett CRM perspektiv. Deras studie visade att det fanns ett samband mellan 
kommunikation, engagemang, kunskap, konflikthantering och kundernas lojalitet. Frågan är om 
dessa faktorer är lika viktiga vid kundmötet på internet eller finns det andra faktorer att 
fokusera på? En undersökning gjorts av internetbankkunder i Österrike (Floh och Treiblmaier, 
2006) som visade att nöjdhet och förtroende påverkade kundernas lojalitet. Även Mukherjee och 
Nath (2003) har utvecklat en modell för förtroende inom internetbanker. Studien bidrog till att 
visa hur förtroende byggs upp och hur det behålls, detta eftersom förtroende är en kritisk faktor. 
Studien genomfördes i Indien, men författarna menar att liknande studier bör genomföras i 
andra länder. 

Som tidigare nämnts är svenska banker bland de världsledande bankerna när det gäller 
internetbanker och en stor andel av kunderna använder dessa tjänster regelbundet. Detta talar 
för en studie på den svenska bankmarknaden och dess internetbanker, precis som flera forskare 
har nämnt (Sivaraks et al., 2011; Mukherjee och Nath, 2003; Ndubisi et al., 2007). I jämförelse 
med nämnda forskares studieländer har Sverige väldigt hög internetanvändning. År 2010 var till 
exempel 7,8 % av Indiens befolkning internetanvändare medan samma år i Sverige var cirka 85 
% av befolkningen internetanvändare (The world bank group, 2012; Findahl, 2011). En svensk 
forskare som genomfört empiriska undersökningar inom CRM är Mosad Zineldin, han har dock 
inte berört eCRM. Med tanke på hur stort internetanvändandet är i Sverige är detta ett relevant 
område att undersöka. Genom en best practice studie av hur två framstående banker arbetar 
med eCRM, kan vi ta lärdom i hur bankerna bör agera för att skapa lojala kunder. Det är tydligt 
att både LF och Skandia fokuserar på sina kunder och använder sig av eCRM. Frågan är hur de 
implementerar det på internet och vad de anser är viktigt för kunden.  

Detta mynnar ut i följande frågeställning: 

- Hur skapar en bank lojalitet via internet? 
1. Vilka centrala faktorer påverkar en bankkunds lojalitet på internet? 
2. Hur bör en bank använda sin internetbank som instrument för att skapa 

lojala kunder? 

1.3 SYFTE 

Syftet med studien är att tydliggöra hur banker använder sig av relationsmarknadsföring på 
internet, eCRM, för att skapa lojala kunder. För att urskilja vilka faktorer som är centrala för att 
skapa lojalitet studeras två framstående banker för att utforska hur en bank framgångsrikt går 
tillväga för att skapa lojala kunder. Genom att sedan utarbeta en modell kan dessa faktorer 
relateras till varandra för att få en helhetsbild av hur lojalitet på internet verkar.  
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2. REFERENSRAM I –  CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT 

Kapitel två inleds med grunderna i customer relationship management, CRM, sedan följer en 
redogörelse för vad som är specifikt för CRM på internet, eCRM. 

2.1 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT – 
RELATIONSMARKNADSFÖRING 

Det kostar fem gånger så mycket att attrahera en ny kund i jämförelse med att behålla en 
befintlig kund, därför blir det allt viktigare att skapa lojala kunder (Kahn, 1995). Dessutom blir 
kunderna mer lönsamma över tid, vilket innebär att det finns stora fördelar för företag att vårda 
sina relationer med kunden. Företagen kan tillämpa relationsmarknadsföring vid alla typer av 
möten med sina kunder. Hur kunden blir bemöt påverkar dennes relation till företaget.  

”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i 
centrum. Relationer förutsätter att det finns minst två parter som står i kontakt med varandra.” 

(Gummesson, 2002, s. 16). 

”Customer Relationship Management (CRM) is neither a concept nor a project. Instead, it’s a 
business strategy that aims to understand, anticipate and manage the needs of an organization’s 

current and potential customers.” (Brown, 2000, s. 10). 

Som ovan beskrivits har relationsmarknadsföring fått allt större betydelse och som Gummesson 
(2002) beskriver handlar relationsmarknadsföring om relationen till kunden. Brown (2000) 
anser att CRM är en strategi som används för att hantera kundernas beteende för att öka 
tillfredställelsen och lojaliteten mot företaget.  

Peppers och Rogers (1997) anser att CRM innefattas av information om kunden, interaktiv 
dialog och massanpassning. Dessa tre delar förutsätter att företaget och kunden kommunicerar 
och har en dialog med varandra. Utan kommunikationen kan företaget inte erhålla någon 
information om kunden och därmed kan de inte marknadsföra sig på rätt sätt mot kunden. De 
tre delarna kräver också visst engagemang både från kunden och från företaget. Kunden måste 
engagera sig i relationen för att få värde ur den och företaget måste engagera sig för att få 
information om kunden, dessutom måste företaget skapa ett samspel med kunden. Grönroos 
(2002) anser att service automatiskt innebär en kontakt med kund och oavsett hur lång tid 
kontakten pågår är den viktig. Kontakten skapar en kundrelation och om kunden inte är nöjd 
med relationen kommer denne söka sig till en annan leverantör. För att företaget ska kunna 
utveckla bra servicesystem behövs kunder, teknik, personal och tid.  

För att undersöka om det finns en relation kan företaget mäta hur många gånger en viss kund 
handlat hos dem. Grönroos (2002) anser att om upprepade köp görs, kan företaget göra 
bedömningen att en relation finns. Relationen uppstår inte bara ur tomma intet, en kundrelation 
måste förtjänas. När en kund och ett företag har en relation blir andra alternativ mindre 
intressanta för kunden, vilket är en stor fördel för företaget i fråga, men det finns även fördelar 
för kunden. I en undersökning av Gwinner et al. (1998) konstaterades det att det finns tre slags 
fördelar för kunden: 

- Säkerhet, kunden får förtroende för företaget och därmed minskar oron. 
- Sociala fördelar, personalen känner igen kunden och kunden blir vän med personalen. 
- Särskilda förmåner, kunden får bra priser eller speciella tjänster. 
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Desto längre en kund är kund desto större chans är det att denne fortsätter vara lojal mot 
företaget (Peppers och Rogers, 1997). När en relation existerar är det också större chans att 
kunden vänder sig till företaget för att påtala fel som begåtts, eftersom det skulle medföra mer 
arbete för kunden att byta leverantör. När kunden klagar krävs det att företaget agerar så att 
klagomålet blir en positiv upplevelse för kunden. Ringlander (1996) tror att anledningen till att 
en kund byter leverantör främst beror på ointresse från företagets sida, men det kan också bero 
på dålig klagomålshantering, bearbetning från konkurrenterna eller för höga priser. Kunderna 
får allt mer makt och de kan sprida sina erfarenheter om företaget med hjälp av internet.  

En kund köper inte bara en vara eller en tjänst, utan kunden ”/…/ köper de fördelar som en vara 
eller tjänst ger dem” (Grönroos, 2002, s. 14). Kunderna önskar oftast ett helhetspaket, inte bara 
en tjänst. När en person blir kund hos en bank, önskar kunden både ett konto, ett kort, 
internetbank och kanske bolån eller sparande. Grönroos (2002) påpekar att kunden vill ha ett 
helhetskoncept och det inkluderar tjänster som support och rådgivning. Både support och 
rådgivning kräver tillräcklig kunskap för att hjälpa kunden. Banktjänster kan ofta vara 
skrämmande för kunderna eftersom de inte är fysiska, detta medför att banktjänstemännen 
måste vara kompetenta och de måste kunna förklara för kunderna. Om kunden känner att 
banktjänstemannen är kompetent kommer kundens förtroende mot banken att öka. 

Ett företag kan enbart ta betalt av kunden för en viss typ av tjänster, det vill säga 
intäktsskapande tjänster (Ndubisi et al., 2007). Det finns dock andra tjänster som kunden i 
mycket hög grad är medveten om och hur företaget hanterar dessa påverkar kundens intryck. 
Dessa typer av tjänster kan vara hur ett företag hanterar misstag och fel, hur de tar hand om 
klagomål, hur de hjälper kunderna att lära sig den köpta tjänsten, hur de kommunicerar via 
internet, brev eller e-post. Det är inte bara tjänsten som kunden ursprungligen köpte som 
påverkar dennes intryck. Ndubisi et al. (2007) har utfört en empirisk studie av bankkunder i 
Malaysia och då studerat vilka faktorer som påverkar kundens lojalitet mot banken, studien 
visade att kommunikation, engagemang och klagomålshantering direkt eller indirekt påverkar 
lojaliteten. Dessa tre faktorer påverkar kundens förtroende och kvaliteten i relationen som sin 
tur påverkar kundens lojalitet. De undersökte även om kunskap påverkade kundernas lojalitet, 
studien visade dock att kunskap inte direkt påverkar kundens lojalitet mot företaget. Dock 
påpekar Moscarini (2007) att kunskap är en viktig del på bankmarknaden och att kunskap 
skapar trovärdighet. Bankmarknaden kan vara komplex och skrämmande för en kund vilket 
medför att kunden ställer krav på banktjänstmännens kompetens. Ndubisi et al. (2007) har 
skapat en modell som visar hur faktorerna samspelar med varandra.  

 
 
 
 
 

Figur 1. Lojalitetsfaktorer. 
Egen bearbetning.  
(Ndubisi et al., 2007, s. 224) 
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Strategierna inom CRM blir populärare för varje dag som går. Det är möjligt att applicera dessa 
strategier på den stora massan av kunder samt på individnivå på grund av att tekniken 
förbättras. Genom att använda nätverk, datorer och framför allt internet ökar möjligheterna till 
en god relation med kunden (Brown, 2000).  

2.2 RELATIONSMARKNADSFÖRING PÅ INTERNET - ELECTRONIC 
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

Då allt fler kunder använder internet blir det allt viktigare för företagen att befinna sig på 
internet. De elektroniska medierna blir viktigare och viktigare i dagens samhälle och internet 
spelar en stor roll i företagens relationsmarknadsföring på internet, eCRM. Kennedy (2006) 
menar att internet och e-post är de viktigaste delarna i ett företags eCRM eftersom dessa 
möjliggör en god kontakt mellan företaget och kunden. Andra eCRM-tekniker som finns är 
exempelvis mobiltelefoni och kundtjänst via telefon. De olika e-teknikerna skapar möjligheter 
för företagen att skapa lojala kunder. Eftersom många kunder använder internet, mobiltelefoner, 
applikationer och så vidare i princip varje dag, skapas ett behov av eCRM hos företagen. Fortsatt 
anser Kennedy (2006) att eCRM skapar ett kostnadseffektivt sätt att kommunicera med kunden. 
Målet med eCRM är att förbättra kundens service, behålla kunderna samt hjälpa kunderna på 
bästa sätt. eCRM är en påbyggnad av CRM och grundstenarna bygger på samma princip, syftet är 
att skapa goda relationer och därmed lojala kunder och eftersom tekniken utvecklas, utvecklas 
även företagen och deras strategier.  

Företagen behöver lära sig hur de ska interagera med kunden via internet. Gummesson (2002) 
anser att den elektroniska marknaden får större betydelse och fungerar som ett komplement till 
den fysiska marknaden. Han menar även att den stora revolutionen med internet skapar nya 
marknader och nya relationer. Internet erbjuder inte marknader om ingen organiserar dem, 
internet är ett hjälpmedel men företagen och kunderna måste vara anslutna för att kunna 
utnyttja potentialen (Gummesson, 2002). Internet används allt oftare inom 
relationsmarknadsföring eftersom kunden enkelt kan ta kontakt med företaget med hjälp av 
internet (Grönroos, 2002). Detta ställer allt högre krav på företagen och deras närvaro på 
internet. Internet är ett relationsinriktat medium, det är dock enkelt för kunden att lämna en 
internetsida och det bör företagen tänka på.  

Internet skapar stora möjligheter för en bank, genom att erbjuda kunderna en internetbank kan 
kunden själv sköta sina ärenden. Kunden blir sin egen banktjänsteman och det sparar banken 
pengar på. Dels eftersom kunden tecknar tjänster via internetbanken och dels eftersom kunden 
inte är inne på bankkontoret i lika hög utsträckning. Kennedy (2006) påpekar att det är möjligt 
för företaget att anpassa sig till kundens behov på individnivå med dagens teknik. Om företagen 
inte skapar lojala kunder på internet är det stor chans att kunden byter leverantör om denne 
inte är nöjd.  

När kunderna använder sig av internet ställs högre krav på kundens kunskap och förmåga. När 
kunden går in på ett bankkontor kan banktjänstemannen hjälpa kunden att genomföra sitt 
ärende, men på internet måste kunden göra ärendet själv utan hjälp. Lang och Colgate (2005) 
beskriver i sin forskning att den interaktiva delen av internet möjliggör en stark relation mellan 
företaget och kunden, tekniken skapar också möjlighet till förtroende, tillfredsställelse och 
engagemang mellan kunden och företaget. Med hjälp av fungerande teknik kan ett förtroende 
skapas och en tillfredställd kund återvänder gärna till sidan. Peppard (2000) påpekar dock att 
det är viktigt att företagen inte skapar en speciell eCRM strategi, utan eCRM måste vara en 
integrerad del i företagets övergripande strategi.  
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Det finns ett antal fördelar med att använda internet, dessa kan vara hastigheten, den globala 
räckvidden, priset kan vara lägre, kunden har konstant access och servicemöjligheterna ökar 
(Gummesson, 2002; Peppard, 2000). En relation byggs upp enklare om både kunden och 
företaget får komma till tals, genom internet ökar kundens makt (Peppard, 2000). Bankerna vill 
gärna inneha alla kundens bankärenden och detta kan endast göras om banken förstår kundens 
behov. För att kunden ska vilja vara kund hos ett företag krävs en viss nivå av förtroende för 
företaget i fråga, speciellt när kunden använder sig av internet (Colgate et al., 2005). 

Internetanvändandet är förenat med en viss risk och kunden måste känna förtroende för banken 
och dennes agerande för att vilja bli kund (Colgate et al., 2005). Många kunder känner sig osäkra 
och rädda då de utför sina banktjänster på internet. En del kunder anser att det är otäckt att göra 
ärenden på internet och är rädda att någon annan ska få tag på uppgifterna. Bygger banken på 
relationen till kunden känner denne sig säkrare och vågar i längden utföra sina tjänster på 
internet (Rexha et al., 2003). Mukherjee och Naths (2003) forskning visar att bankkunderna 
upplever att det är en hög risk att utföra sina banktjänster på internet även om det i verkligheten 
är en låg risk. Problemet är emotionellt och inte tekniskt. Bankerna har god säkerhet på internet 
men kundernas okunskap om hur det fungerar gör att de förknippar internetbanken med hög 
risk. Därför är det viktigt att bankerna lär ut och informerar hur teknologin fungerar för att 
lugna kunden. Colgate et al. (2005) påpekar att kunderna upplever lägre risk att göra sina 
bankärenden på internet då det finns ett fysiskt bankkontor att gå till, en bank som bara finns på 
internet inger mer risk och är inte lika förtroendeingivande som den fysiska banken.  

Ytterligare en faktor som är viktig är kundens integritet (Colgate et al., 2005). Banken får inte 
göra några övertramp i kundens privata sfär. Mukherjee och Nath (2003) beskriver att en kund 
bedömer en internetbank utifrån nedladdningshastighet, pålitlighet och användbarhet. 
Dessutom bedömer kunden internetbanken utifrån deras förväntningar på internetsidans 
duglighet. Det är viktigt att tekniken som finns på internetsidan fungerar, kunden vill inte att det 
ska finnas någon risk när denne genomför sina bankärenden.  

Hamlet (2000) beskriver i sin forskning att en bank inte bör fylla sin internetsida med reklam, 
det kan ge intryck av att de finansiella råden inte är frivilliga. En internetsida som uppvisar hög 
kvalitet och som ger god service till kunden ökar dennes förtroende och tillfredställelse (Floh 
och Treiblmaier, 2006). När ett företag skapar sin internetsida bör de ha orden användbart och 
användarvänligt i bakhuvudet. Kostnadsreducering lockar kunderna till att använda internet. 
Lee-Kelly et al. (2003) påpekar att det är enklare att jämföra priserna mellan olika banker på 
internet och det har stor betydelse vid kundens val. Detta leder till att priserna sjunker och de 
hamnar ofta på samma nivåer inom en och samma marknad. De konstaterade även att priset 
spelar stor roll då övrig information om varan eller tjänsten är bristfällig. Det är inte alltid den 
billigaste produkten som säljer bäst, vilket visar på att kunder ser priset som en indikator på 
kvalitet. 

2.3 NÖJD KUND = LOJAL KUND? 

Det är inte konstigt att företagen satsar på lojala kunder eftersom befolkningstillväxten minskar 
samtidigt som antal produkter på marknaden ökar, vilket även leder till ökad konkurrens 
(Söderlund, 2001). Företagen fokuserar på sina befintliga kunder eftersom det blir billigare än 
att jaga nya. Det finns flertalet definitioner på vad en lojal kund är och varför den blir det. Vidare 
diskuterar Söderlund (2001) i sin bok varför en kund blir lojal. Han sätter lojalitet i samband 
med kundnöjdhet, vilket verkar vara den mest populära förklaringen till lojalitet.  

”Allt som behövs för att kunden ska bli lojal är att den är nöjd!” (Söderlund, 2001, s. 59). 
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Hur förklaras egentligen sambandet att en nöjd kund är lojal? Söderlund (2001) gör det i form 
av återköpsfrekvens. En kund som är nöjd upplever det tillståndet som tillfredsställande, det är 
givetvis behagligare för en kund att vara nöjd än missnöjd. För att bevara känslan av 
tillfredsställelse och säkerställa framtida nöjdhet besöker kunden samma företag igen. Kunden 
blir med andra ord lojal.   

Även Evans et al. (2006) diskuterar lojalitetens koppling med kundnöjdhet, de beskriver att 
kundens beteende kan variera beroende på branschen. De beskriver dock omfattande forskning 
som visar att återköpsfrekvensen påverkas starkt av hur nöjd kunden är. De kunder som är 
mycket nöjda med ett företag visade sig mer lojala än de som bara var nöjda. Vidare har en 
mycket missnöjd kund sällan ett upprepat köpbeteende.  
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3. REFERENSRAM II – SKAPA LOJALITET 

Nedan beskrivs faktorer som påverkar en kund och dennes relation till banken när kunden gör 
ärenden via internet. 

3.1 KUNSKAP OCH KOMMUNIKATION 

”Competence is defined as the buyer´s perception of the supplier´s technological and commercial 
competence.” (Ndubisi et al., 2007, s. 225). 

När en kund har kontakt med ett företag räknar kunden med att företaget i fråga är kompetent 
och har tillräckligt med kunskap för att hjälpa kunden med dennes ärende. Om ett företag 
dessutom har gott rykte beträffande kunskapen tror kunderna på ryktet och företaget i fråga har 
därför goda kunskaper (Moscarini, 2007). God kunskap tyder också på trovärdighet och 
öppenhet. ”/…/ the bank must build a strong brand in order to signal competence to its customers.” 
(Floh och Treiblmaier, 2006, s. 106). Bankens rykte påverkar hur kunderna upplever bankens 
kunskap och kompetens (Floh och Treiblmaier, 2006). Enligt Ndubisi et al. (2007) består 
företagets kompetens av fyra delar; företagets kunskap om köparens marknad, företagets 
förmåga att ge goda råd, förmågan att hjälpa kunden att planera sitt köp samt företagets förmåga 
att tillhandahålla bra material. Kunskap kan uttryckas i både tal och skrift och kan därför 
förmedlas till andra, till exempel på instruktionsmanualer och FAQ-sidor på internet. Denna 
kunskap kan lätt förmedlas till andra och kan förmedlas från företag till kund och vice versa 
(Bueno och Paz Salmador, 2007).  

Peppers och Rogers (1997) betonar att kunskapen som har med kunden att göra är viktig, 
genom att företaget tar tillvara på feedback och önskemål från kunderna kan de påbörja en 
lärande relation. Denna relation innebär att kunskapen förflyttas både från företag till kund och 
tillbaka, vilket skapar situationer då företaget får ny kunskap av kunden. På internet kan 
kunskapen enkelt förflyttas, genom att företaget publicerar information på internetsidan kan 
kunden läsa denna. Två förutsättningar för att en lärande relation ska skapas är att företaget är 
framgångsrik och kostnadseffektiv i sin anpassning, samt att kunden gör en insats för att lära 
företaget vad denne önskar. Storbacka och Lehtinen (2000) påpekar vikten av en utvecklad 
kunddatabas. Genom databasen kan företaget lära känna kunden och skapa en god relation till 
denne. Om företaget har kunskap om kunden känner sig kunden sedd och värdefull. 

Internet skapar möjligheter för företagen i form av en lättillgänglig informationskanal mot 
kunden. På internetsidan kan företaget publicera förklaringar till produkter och med hjälp av 
instruktionsfilmer kan kunden få mycket hjälp. För ett företag är det mycket viktigt att skapa 
kunskap i organisationen och för framtida utveckling (Bueno och Paz Salmador, 2007). Det är 
viktigt att de anställda i ett företag har rätt kunskap, men det är även vitalt att företaget kan 
förmedla kunskapen till kunden (Hagström et al., 2009). Om en kund använder sig av en 
internetbank behöver kunden utöka sin kunskap om banktjänsterna och hur dessa används. 
Dessutom behöver banken som tillhandahåller internetbanken kontrollera att denna förmedlar 
tillräckligt kunskap för att kunden ska förstå vad denne gör.  

Enligt Gummesson (2002) kan kunskap flyttas från en plats till en annan. För att kunskapen ska 
kunna göra detta måste företaget översätta kunskapen till kundens språk. Om en bank gör 
kunskap tillgänglig på sin internetsida kan kunderna läsa och ta till sig kunskapen. Gummesson 
(2002) menar att det primära fortfarande är människan trots att företagen agerar på internet. 
Där är kundens kunskap viktig, kunden är inte längre ett objekt som bara tar emot företagets 
produkter (Wikström et al., 1998). Kunden och företaget bör interagera med varandra, kunden 
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har kunskap och denna bör företaget ta till vara på. För att företagen ska lyckas bör de skapa en 
dialog med kunden. Både kunden och företaget är lärande i dubbel bemärkelse, de är mottagliga 
för kunskap och de utvecklar kunskap. Kunskap är starkt sammankopplat med kommunikation. 
Bankens kunskap måste förmedlas kommuniceras till kunden och kunden måste kunna 
kommunicera med banken då denna saknar kunskap.  

”Communication refers to the ability to provide timely and trustworthy information.” (Ndubisi et 
al., 2007, s. 226). 

Mukherjee och Nath (2003) undersökning visade att kommunikation kan definieras som det 
formella såväl som det informella utbytet av information. Snabb kommunikation främjar 
relationen mellan kund och företag genom att hjälpa till att lösa missuppfattningar och problem 
samt att snabbt ge kunskap till kunden. Om banken tillhandahåller chattfunktioner, snabba svar 
och personliga meddelanden ökar det sociala samspelet med kunden (Mukherjee och Nath, 
2003). Fortsatt påpekar Mukherjee och Nath (2003) att en virtuell banktjänsteman som digitalt 
kan hjälpa kunderna med olika problem eller länka dem till olika delar av internetsidan är 
positivt för kundernas förtroende och därmed deras lojalitet. Internet är ett bra verktyg då 
informationen snabbt når kunderna och kommunikationen blir effektiv. Grönroos (2002) 
beskriver att hur tekniken och systemen fungerar bidrar till hur kommunikationen fungerar. 
Fungerar inte ett system eller dator kan det ge en negativ reaktion hos kunden även om det 
egentligen inte är företagets fel. På en internetsida innebär kommunikation förmågan att 
tillhandahålla trovärdig och aktuell information (Ndubisi et al., 2007). I en relation mellan 
företag och kund är det viktigt att företaget tillhandahåller information som går att lita på. Det 
kan till exempel vara information om kvalitet och garantier och det är företagets uppgift att 
skapa en medvetenhet hos kunden. Internetsidan ska innebära kvalitet, värde och prestanda. 

Wikström et al. (1998) påpekar vikten av god kommunikation i en kundrelation, vilket bland 
annat innebär att den information som publiceras på internet måste vara pålitlig. Om en bank 
publicerar information om marknadens utveckling på internetsidan måste den vara lättillgänglig 
för kunden, dessutom måste kunden förstå vad banken försöker kommunicera. Om banken 
använder sig av facktermer förstår kunden troligtvis inte vad som sägs och kunden kan inte ta 
till sig det banken försöker förmedla. Dessutom finns det risk för att kunden blir irriterad eller 
får en negativ bild av banken då den inte pratar kundens språk (Wikström et al., 1998). Kunden 
är inte ett objekt utan ett subjekt som företaget kommunicerar med för en värdeskapande 
relation. Ett företag måste agera interaktivt och där ligger internet nära till hand för att få ett 
nära samspel med kunden. 

Spårar företaget kundens beteende och konsumtionsmönster kan kundprofiler skapas och på så 
sätt kan företaget förutsäga hur kunden kommer att bete sig (Evans et al., 2006). Företaget kan 
utröna vilka av kunderna som är mest lönsamma genom transaktionsinformationen och därmed 
vilka kunder företaget bör fokusera på. Via internet kan även kommunikationen ske medvetet 
från kundens sida, genom e-post eller en chattfunktion kan kunden ta kontakt direkt med sin 
bank. Därmed kan kunden själv meddela vad denne tycker om internetbanken och vad denne 
önskar hjälp med (Evans et al., 2006).  

En fördel med en relation via internet är att kontakten sker oftare än relationer som sker ansikte 
mot ansikte. De påpekar också att relationen via internet skapar möjligheten till upprepad dialog 
och interaktion. Genom att kundanpassa internetbanken med specifik information för kunden, 
är det lättare för denne att kontrollera sina affärer med banken (Colgate et al., 2005). Detta 
hjälper kunderna att få förtroende för banken genom känslan av att vara speciell och att banken 
bryr sig (Mukherjee och Nath, 2003). Deras forskning visar att en kund anser att en internetbank 
anpassad för kunden är mer tillförlitlig än en generell  
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Grönroos (2002) påpekar att avsaknad av kommunikation sänder ett budskap till kunden. Ett 
företag som bestämmer sig för att inte meddela kunden om ett kvalitetsfel ger ett tydligt 
budskap om att de inte bryr sig om kunden. Det leder ofta till att kunden tappar förtroendet för 
förtaget. Upplyser företaget kunden om fel visar det att de respekterar kunden och genom att 
öppet visa felet har företaget tagit ett steg i rätt riktning mot den rättelseprocess som är i 
antågande. I allmänhet anser kunderna att negativ information oftast är bättre än ingen 
information alls.  

3.2 ENGAGEMANG 

”Utan engagemang antas det inte finnas någon relation.” (Evans et al, 2006, s. 263). 

Grönroos (2002) menar att när den ena parten i en relation är villig att göra affärer med den 
andra uppstår ett engagemang. En kund kan till exempel känna engagemang för ett företag 
genom att de fullföljt ett avtal, gett kunden en värdehöjande tjänst eller en lösning på ett 
problem. Visar det sig sedan att företaget har ansträngt sig särskilt för att hjälpa kunden, blir 
kundens engagemang starkare. Engagemang är en viktig faktor för att förstå styrkan i en 
kundrelation (Ndubisi et al., 2007). Det är även ett bra sätt att mäta sannolikheten att kunden är 
trogen företaget och därmed kommer fortsätta använda dess tjänster och produkter. Enligt 
Ndubisi et al. (2007) är definitionen för engagemang en varaktig önskan att upprätthålla en 
värdefull relation. Vilket innebär att företaget bör sträva efter en lyckad och värdefull relation 
som är ömsesidigt värdeskapande. Enligt Fung (2008) är engagemang den variabel som är 
viktigast när någon studerar en relation, det hjälper till att utveckla stabila och varaktiga 
relationer.  

Engagemang kan bidra till att relationen bevaras då en händelse orsakar missnöje hos kunden, 
likaså kan en relation falla sönder om inte tillräckligt stort engagemang finns (Fung, 2008). 
Engagemanget är högre hos de kunder som anser att de får mervärde från en fungerande 
relation, dessa kunder är även beredda att göra en insats å företagets vägnar för att återgälda 
den goda service eller förmåner de fått (Ndubisi et al., 2007). Även Evans et al. (2006) påpekar 
vikten av engagemang för att relationen ska blir framgångsrik, det krävs engagemang från 
företagets sida i inledningsfasen av relationen och i takt med att relationen fördjupas krävs det 
också att företagets engagemang fördjupas.  

Hamadi (2010) skriver att en kund som är nöjd med upplevelsen på sin banks internetsida blir 
mer engagerad och bunden till den, därmed blir sannolikheten för en fortsatt relation större. 
Ytterligare en faktor som spelar in är hur kunden upplever kvaliteten. Upplever kunden god 
kvalitet på internetsidan blir denne förmodligen mer trogen sin bank. Hamadi (2010) definierar 
engagemanget för en internetsida som den psyklogiska relationen en kund har till företaget. 
Erfarenheter och känslor som kännetecknar kundens relation till internetsidan har betydelse för 
om det finns engagemang eller inte. Fung (2008) skriver i sin forskning att bankerna med fördel 
kan kundanpassa sina internetsidor efter kundens behov och önskemål. Vilket gör kunderna 
nöjdare då deras mål blir uppfyllda. Hans studie visar att kunder hellre återvänder till de sidor 
som är mer kundanpassade, då kunden blir mer tillfredställd och känner sig speciell där. Då 
kunden besöker en internetsida har denne oftast en uppgift att utföra. Det som är viktigt är att 
sidan är anpassad efter kunden så att denne kan uppfylla sina behov. På så sätt kan en bank 
anpassa sin internetsida så att den till exempel erbjuder pensionssparande till kunder som 
saknar det. Det gör att kunden känner sig mer knuten till banken och känner sig delaktig i en 
värdeskapande relation.  

Engagemang innefattar komponenter som beteende, attityd, affekt och beräkning. 
Beteendemässigt engagemang innebär, enligt Evans et al. (2006) de båda parternas beteende och 
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innefattar både ansträngningar och val som görs. Ett exempel på beteendemässigt engagemang 
är återköpsfrekvens, om kunden handlar hos ett visst företag kontinuerligt har kunden ett högt 
engagemang hos företaget. Vidare benämner de attitydmässigt engagemang som det uttalade 
eller outtalade löftet om en fortlöpande relation. Exempelvis om det finns ett kontrakt med en 
viss löptid. Även Hamadi (2010) beskriver två delar av engagemang; affektivt och beräknande. 
Det affektiva engagemanget beror på erfarenheter av internetsidan samt den omedelbara 
känslomässiga tillfredställelsen som besöket på internet ger. Detta känslomässiga åtagande ökar 
chansen att kunder besöker sidan på nytt samt utnyttjar fler tjänster. Vidare beskriver Evans et 
al. (2006) affektivt engagemang som positiva känslor och upplevelser som kunden haft i 
relationen med företaget. Dessa kunder letar vanligtvis inte efter alternativa leverantörer, utan 
de håller fast vid relationen. Fung (2008) anser att det affektiva eller känslomässiga 
engagemanget har komponenter som attraktion, tillfredställelse och relation. Attraktion i det här 
sammanhanget innebär viljan att fortsätta relationen med motparten, ett engagemang uppstår 
inte utan att kunden är tillfredställd. Den tredje komponenten innebär att kunden bör identifiera 
sig själv som en del av relationen. En kundanpassad internetsida förstärker kundens känsla av 
att vara del av en relation vilket i sin tur ökar kundens engagemang.  

Beräknande engagemang innebär att kunden endast känner ett engagemang mot företaget för 
att relationen ger kunden fördelar (Evans et al., 2006). Om kunden hittar ett annat företag som 
ger denne fler fördelar kommer kunden inte stanna kvar i relationen. Fung (2008) beskriver det 
beräknande engagemanget som den upplevda känslan av kostnad, vilket innebär en känsla av 
tvång eller hinder för att avbryta relationen. Det kan innebära en situation när det finns en vinst 
i en fortsatt relation och en kostnad i att lämna den. Desto mer individuella behov som 
tillgodoses hos kunden via internetsidan desto nöjdare blir kunden och steget att lämna 
relationen blir större. Trots att det finns alternativa internetsidor som erbjuder i princip samma 
sak, skulle det innebära onödig tid och energi för att kunden skulle byta till en annan 
internetsida. Beroende på hur internetsidan kundanpassats kan det innebära olika 
begränsningar i relationen, vilket kan ge en upplevd kostnad för kunden. Sammanfattningsvis 
kan det konstateras att en internetsida som ger kunden stort känslomässigt engagemang leder 
till upplevda kostnader ifall kunden skulle lämna den. Detta leder till en relation som blir stark 
och hållbar (Fung, 2008).  

3.3 KLAGOMÅLSHANTERING 

”Klagomål ska ses som ett viktigt tillfälle att få nöjda kunder. En riktig behandlig av klagomålen 
kan leda till bättre lönsamhet” (Kahn, 1995, s. 97). 

Klagomålshantering definieras, enligt Ndubisi et al. (2007), som företagets förmåga att minimera 
de negativa konsekvenserna av ett verkligt eller ett potentiellt missnöje hos kunden. Det visar 
hur duktiga de är på att undvika konflikter samt dess förmåga att diskutera lösningar öppet med 
kunden då problem uppstår. Hur klagomål hanteras har direkt effekt på om kunden kommer 
tillbaka eller inte. Huruvida en kund engagerar sig i konflikten beror på tidigare tillfredställelse i 
relationen och hur mycket tid och energi som kunden redan lagt ner på relationen. Enligt 
Gummesson (2002) reagerar en missnöjd kund i stort på tre sätt; kunden byter leverantör, 
kunden klagar eller kräver tillrättaläggande, kunden kan också vara fortsatt lojal på grund av 
regler, tröghet eller dylikt.  

Enligt Kahn (1995) bör företag inte undvika kundernas klagomål, istället bör företaget 
uppmuntra kunderna att klaga. Genom ett klagomål lär sig företag om sina brister och kan reda 
ut dem. Det har tidigare sagts att om en kund inte klagar är denne nöjd, vilket har visat sig att 
det i flertalet fall inte stämmer. En missnöjd kund beklagar sig ofta för andra, dock inte till 
företaget som sålt tjänsten eller varan. En missnöjd kund som inte får tillfälle att klaga lämnar på 
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sikt företaget. Företaget ska inte bara uppmuntra klagomål utan även försöka att föregå 
klagomål, vilket kan göras genom att regelbundet följa upp servicen i företaget. Ett e-
postmeddelande till en kund som provat en ny produkt kan leda till att missförstånd reds ut och 
ett potentiellt klagomål istället blir en positiv upplevelse. Det måste finnas utarbetade rutiner för 
hur ett klagomål ska hanteras och de ska alltid hanteras positivt. Kahn (1995) menar att de 
anställda som tar emot klagomålen även måste ha befogenhet att fatta egna beslut så att kunden 
blir smidigt bemött. De kunder som klagat och fått bra behandling blir ofta lojalare på grund av 
att de behandlades bra. Gummesson (2002) påpekar också hur viktigt det är att personalen som 
tar emot klagomålen har befogenhet att lösa problemen på plats.  

En amerikansk undersökning visar att 96 % av de kunder som är missnöja, inte klagar (Kahn, 
1995). Vid hantering av ett klagomål är det alltså viktigt att företaget tänker på att kunden har 
tagit ett stort steg genom klagomålet. Ett företag som inte har några missnöjda kunder existerar 
inte, då har klagomålen helt enkelt inte nått fram (Hayward, 2008). Hayward (2008) beskriver 
att det givetvis är olika antal missnöjda kunder i olika företag men det är inte helt orimligt att 
anta att ungefär 25 % av kunderna i ett företag är missnöjda. Av dessa är det knappt en procent 
som faktiskt gör ett formellt klagomål. Det är fler, ungefär en tredjedel som visar sitt missnöje på 
andra sätt men det kommer förmodligen inte att nå fram till företaget. Resten orkar inte 
framföra klagomålet, känslan av att de förmodligen inte kommer bli tagna på allvar eller att det 
är för många hinder för att lämna ett klagomål gör att de helt enkelt avstår från att klaga. Dock 
kommer missnöjdheten alltid finnas kvar och kunden återkommer förmodligen inte. 

Söderlund (1997) anser att internet underlättar för kunderna att framföra sina synpunkter och 
klagomål. Det är viktigt att företaget i dessa fall svarar på klagomålet inom rimlig tid. Om 
företaget ger en missnöjd kund möjlighet att klaga på ett smidigt sätt är det ett utmärkt sätt för 
kunden att bli av med ilska och frustration (Evans et al., 2006). Vidare menar de att kunden även 
har högre tendens att klaga då de tror att det finns goda möjligheter för kompensation. En kund 
lägger inte gärna ner tid och energi på ett klagomål om de inte tror att de har något att vinna. Det 
är inte bara kostnaden för att åtgärda problemet företaget måste ta i beaktning utan även vilka 
intäkter en nöjd kund kan komma att inbringa till företaget i framtiden. Hayward (2008) anser 
att ett företag bör göra det enkelt för kunden att klaga då kommer företaget även få in större 
andel klagomål. Viktigt är då att tänka på att missnöjet redan fanns, men nu har företaget fått 
möjligheten att åtgärda det. Kunder som klagar är de kunder som faktiskt vill fortsätta att vara 
kunder hos företaget. Genom att klaga ger de företaget en chans att rätta till misstaget och återfå 
kundens lojalitet. 

På bloggar och forum kan kunderna kommentera företagen och hur dess service och kvalitet är 
(Gummesson, 2002). Dessa forum kan vara svåra för företag att styra men ack så viktiga att följa. 
Genom att svara på inlägg och uppmärksamma vilka kunder som är missnöjda och åtgärda dessa 
problem kan företaget förbättra sitt rykte, fler kunder väljer att köpa sina tjänster hos de företag 
de vet är behjälpliga då problem uppstår. 

3.4 FÖRTROENDE 

Förtroende kan ”/…/ beskrivas som att en part förväntar sig att den andra kommer agera på ett 
förutsägbart sätt /…/” (Grönroos, 2002, s. 50). 

Inom eCRM är begreppet förtroende mycket centralt. Grönroos (2002) definierar förtroende 
som möjligheten att kunna lita på ett företag. Förtroende är speciellt viktigt inom 
bankmarknaden, där förtroende i princip är ett måste för att en tjänst ska genomföras (Evans et 
al., 2006). Det är viktigt för kundens förtroende att företagen uppfyller de löften som ges samt 
att uppmärksamma de saker som har stor vikt för kunden. Det finns många aspekter och 
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faktorer som påverkar om en kund har förtroende för ett företag eller inte. Grönroos (2002) 
anser att det finns olika typer av förtroende, vilka är:  

Generellt förtroende fås genom de sociala normer som finns. Vet kunden att företaget är ett 
stabilt företag med gott rykte, finns ett förtroende för att företaget kommer att följa sina 
åtaganden. Systembaserat förtroende relaterar till lagar och branschregler. Exempelvis ger 
vetskapen att kunden har en insättningsgaranti då denne sätter in sina besparingar på en bank 
ett ökat förtroende. Processbaserade förtroendet härstammar ur erfarenheten av tidigare 
kontakter mellan parterna. Har kunden tidigare gjort affärer med företaget och blivit nöjd ökar 
förtroendet för företaget.  

Hardin (2002) beskriver att om kunden inte är nöjd kommer kunden berätta detta för 
människor i dennes omgivning. Om en kund skickar in ett klagomål till företaget måste det tas 
på största allvar. Kunden måste känna sig sedd och företaget måste presentera en lösning på 
problemet. Ett klagomål är trots allt en positiv erfarenhet för företaget, det ger dem en chans att 
lära sig och förbättra relationen till kunden. Genom att snabbt och effektivt lösa konflikter som 
uppstår förtjänar företagen kundernas förtroende och relationen blir bättre.  

Vidare påpekar Hardin (2002) att en kund lättare känner förtroende för ett företag som kunden 
redan har en pågående relation med. Genom relationen känner kunden företaget och vet att 
detta är tillförlitligt eller inte Dessutom spelar värdet på relationen in, om värdet av relationen 
är stort kommer företaget anstränga sig mer än vanligt för vara tillförlitligt. Det engagemang ett 
företag visar i en relation påverkar om kunden känner tillit till företaget. Evans et al. (2006) 
påpekar att en relation utan engagemang inte existerar. Starkt engagemang i en kundrelation 
kan påverka kundens lojalitet för företaget och det är viktigt att engagemanget är ömsesidigt. 
Hardin (2002) anser dock att en kund kan välja att ha en relation till ett företag trots att kunden 
inte känner förtroende för företaget. Dock kommer relationen att påverkas av avsaknaden av 
förtroende. Kunden kommer också att känna att denne tar en risk genom att samarbeta med ett 
företag som denne inte känner förtroende för.  

Evans et al. (2006) anser att det svårt att veta vilka faktorer som gör att förtroendet ökar eller 
minskar. Dock beskriver Gordon (1998) att företaget kan skapa förtroende genom att överträffa 
kundens förväntningar. Förtroendebyggandet startas dock innan kunden kliver in i företagets 
lokal, oavsett om det är fysiskt eller virtuellt, genom att kunden hör talas om företaget bildar sig 
kunden en uppfattning om företaget. Ett företag bör därför alltid visa sig från sin bästa sida. När 
kunden sedan besöker företaget kommer allt företaget gör i detta första möte påverka kundens 
intryck. Om internetsidan är svårnavigerad, om priserna är höga eller felaktiga eller om 
internetsidan verkar innehålla säkerhetsrisker påverkar det förtroendet. Genom att ge och hålla 
löften samt ge pålitlig information kan ett företag kommunicera trovärdigt med sina kunder, 
men även genom att företaget förmedlar sin kunskap till kunden ökar förtroendet.  

Mukherjee och Nath (2003) påpekar att det finns faktorer som påverkar kundens förtroende, 
dessa är värderingar, kommunikation och opportunistiskt beteende. Värderingar innebär att 
företaget och kunden delar uppfattning om beteende, säkerhet och integritet. Detta är speciellt 
viktigt på kundens internetbank, om kunden har högre krav på säkerhet än vad banken har, 
kommer kundens förtroende påverkas negativt. Kommunikation är en viktig del i kundens 
förtroende (se avsnitt 3.1). Opportunistiskt beteende påverkar kundens förtroende negativt, om 
ett företag utnyttjar kunden eller dennes situation till sin egen fördel kommer kunden inte lita 
på företaget fortsättningsvis. Ett företags rykte påverkar kundens förtroende för detta företag 
och när en kund använder sig av en banks internetsida kommer kunden att ha bankens rykte i 
åtanke. Om en kund upplever att en bank har dåligt rykte kommer kunden i fråga att bli 
avskräckt från att använda internetbanken. Fortsatt visar undersökningen av Mukherjee och 
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Nath (2003) att det faktum att banken har mer information och kunskap än kunden kan påverka 
kundens förtroende negativt. 

Ndubisi et al. (2007) påpekar att företagets förmåga att kommunicera, visa engagemang och 
hantera klagomål påverkar kundernas förtroende för företaget. Genom att företaget bygger upp 
ett positivt förtroende hos kunderna, kan företaget skapa lojalitet. Företagen bör vara villiga att 
genomföra efterfrågade förändringar, de måste vara flexibla och serviceinriktade och de bör 
erbjuda personanpassade erbjudanden för att skapa förtroende. Företagets förmåga att skapa 
förtroende hos kunden i kombination till deras förmåga att skapa kvalitet i relationen påverkar 
kundens lojalitet mot företaget.  

3.5 KVALITET I RELATIONEN 

”Relationship quality is a bundle of intangible value, which augments products or services and 
results in an expected interchange between buyers and sellers” (Ndubisi et al., 2007, s. 225). 

En relation behöver inte finnas bara för att ett företag har en kund, en relation kan bara bildas 
då alla parter är relationsinriktade. Relationen hör ofta ihop med en kunds attityd eller 
inställning. Lojaliteten måste förtjänas av företaget genom att de skapar den tillsammans med 
kunden. En god relation finns då en kund kan tänka; ”Jag är inte bara till för säljarföretaget; det 
är också till för mig” (Grönroos, 2002, s. 46). Detta innebär att det krävs engagemang från 
kunden såväl som från företaget. Det krävs samspel för att en relation ska ha god kvalitet. 
Genom att parterna har en god kommunikation och interaktion främjas relationen och växer sig 
starkare (Grönroos, 2002).  

Enligt Ndubisi et al. (2007) skapas kvalitet i relationen av immateriella värden, vilka förstärker 
viljan att köpa de produkter och tjänster som ett företag erbjuder. Mer övergripande kan kvalitet 
i relationen beskrivas som klimatet i relationen, hur en kund uppfattar relationen och hur väl 
denne anser att relationen fungerar och om den uppfyller kundens förväntningar. En relation av 
god kvalitet är en förutsättning för att kunden och företaget ska ha en framgångsrik och 
långsiktigt relation. Vidare påpekar Grönroos (2002) att kvalitet mäts genom att studera 
skillnaden mellan kundens förväntningar och upplevelser. Enligt Sivaraks et al. (2011) påverkas 
kvalitet i relationen av engagemang, förtroende och tillfredställelse. Utan dessa faktorer kommer 
kunden inte uppleva en god relation. Förtroendet påverkar hur stabil relationen är och 
tillfredställelse innebär att kunden överlag är nöjd med sin relation med företaget.  

Såväl det affektiva som det beräknade engagemanget påverkar den upplevda kvaliteten i 
relationen (Hamadi, 2010). De känslor som kunden upplever då denne besöker sin internetbank 
omedvetet påverkar dennes upplevda kvalitet, om kunden anser att den får ut något av 
relationen ökar den upplevda kvaliteten. Som tidigare nämns i avsnitt 3.2 benämns engagemang 
som viljan att uppnå och bibehålla en god relation. En engagerad kund återkommer enligt Evans 
et al. (2006) ofta till företaget vilket stärker relationen och gör den värdefull för både kunden 
och företaget. 

Enligt Ndubisi et al. (2007) påverkar företagets klagomålshantering relationens kvalitet. Det är 
viktigt att företaget agerar på rätt sätt då kunden inte är nöjd. Kahn (1995) beskriver att ett 
företag inte kan undvika klagomål, de uppkommer alltid. Lyckas företaget hjälpa kunden har 
relationen vårdats och förmodligen vuxit sig starkare samtidigt som företaget får en tillfredställd 
kund. I vissa fall sker en kunds enda kontakt med företaget när något är fel och med ens blir 
kundens upplevda relation förknippat med hur klagomålet hanteras.  
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Genom att ett företag kommunicerar på rätt sätt förtjänar de kundens förtroende och även en 
god relation (Mukherjee och Nath, 2003). Enligt Ndubisi et al. (2007) har kommunikation och 
kunskap inget direkt samband med den upplevda kvaliteten i relationen. Dock påpekar 
Mukherjee och Nath (2003) att det är otroligt viktigt med god kommunikation på internet och 
den kunskap som företaget förmedlar till kunden måste vara lättförståelig och riktig. Enligt 
Hamadis (2010) forskning ökar god kvalitet på internetsidan kundens tillfredställelse samt att 
förtroendet för företaget ökar. Vidare leder det till återbesök och kunden blir nöjdare för varje 
besök. 

Kvaliteten i relationen påverkar en kunds förväntningar (Grönroos, 2002). Om en kund blir 
utlovad vissa tjänster ökar dess förväntningar och om dessa inte uppfylls upplever kunden 
kvaliteten som låg. Alla kunder har olika förväntningar och upplevelser vilket gör det svårt för 
företagen att uppnå god kvalitet i relationer. Då är det viktigt att företaget anpassar sina 
erbjudanden och att de är medvetna om att varje kund är en individ och kräver olika sorters 
bemötande. En del företag har utvecklat en strategi som går ut på att de löften som ges läggs på 
en låg nivå, för att det sedan ska vara möjligt att överträffa dessa. På så vis överträffas kundens 
förväntningar. Rexha et al. (2003) beskriver att en långvarig värdeskapande relation skapas 
genom engagemang, förtroende och ärlighet. Samarbete mellan företaget och kunden är viktigt 
för en lyckad relation mellan kunden och i detta fall banken. För att bibehålla denna goda 
relation måste banken tillfredställa kunden så att denne är fortsatt nöjd.  

”To ensure trust and quality relationship, banks must communicate effectively, be committed, and 
handle conflicts well.” (Ndubisi et al., 2007, s. 232). 

3.6 LOJALITET 

”En lojal kund är inte alltid en tillfredställd kund, men en tillfredställd kund är oftast lojal!” (Kahn, 
1995, s. 33). 

Kahn (1995) anser att det finns två olika typer av kunder, fria och bundna. Fria kunder är de 
som ställs inför ett val vid varje inköpssituation. Är kunden inte nöjd kan denne välja ett annat 
företag för sina inköp. Bundna kunder däremot, sluter ett långsiktigt avtal med ett företag. Till 
exempel om kunden får ett bolån hos en bank och därmed är bunden i flera år, oavsett om 
kunden är nöjd eller inte är den bundna kunden lojal mot banken eftersom denne helt enkelt 
inte har ett val. Banker kan därför ha ett stort antal missnöjda kunder utan att veta om det. 
Lojala kunder sprider positiv word-of-mouth som är till stort värde för företaget. Fler och fler 
företag inser vikten av att utveckla marknadsföringsprogram som gör kunderna lojala. Evans et 
al. (2006) beskriver sambandet mellan engagemang och lojalitet; om en kund är mycket 
engagerad i ett företag är det större chans att kunden är lojal mot företaget. Lee-Kelley et al. 
(2003) påpekar i sin undersökning att en kunds priskänslighet minskar om relationen mellan 
kund och företag är stark, en fördel för kunderna är att priserna vanligtvis sjunker på internet 
och om företagen har lojala kunder behöver de inte ge sig in i priskrig med andra företag. Vidare 
påpekar Lee-Kelley et al. (2003) att eCRM direkt stärker en kunds lojalitet, det skapar även en 
bättre förståelse för företagets kunder.  

En kunds lojalitet byggs upp av olika faktorer och undersökningen av Ndubisi et al. (2007) visar 
att det främst är två faktorer som direkt påverkar lojaliteten; förtroende och kvalitet i relationen 
(se avsnitt 3.4 och 3.5). Dessa två faktorer påverkas i sin tur främst av ytterligare tre faktorer; 
kommunikation, engagemang och klagomålshantering (avsnitt 3.1 – 3.3). Även kunskap, 
säkerhet och pris är faktorer som kan påverka kundens lojalitet mot företaget (Mukherjee och 
Nath, 2003; Colgate et al., 2005; Lee-Kelly et al., 2003; Moscarini, 2007). Ett företag vill skapa 
lojala kunder eftersom en lojal kund tenderar att återvända till företaget för ytterligare köp, 
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dessutom påverkas inte en lojal kund i samma utsträckning av konkurrenterna (Ndubisi et al., 
2007).  

Genom att på rätt sätt använda sig av kompetens, kommunikation, engagemang och 
konflikthantering, eftersom dessa faktorer påverkar kundens upplevda kvalitet och dennes 
förtroende för företaget, kan företagen skapa lojala kunder (Ndubisi et al., 2007). En kund som 
har förtroende för sin bank samt anser att deras relation är av god kvalitet är lojal och samlar 
sina bankärenden där. I sin tur påverkas kundens förtroende och upplevda kvaliteten i 
relationen av olika faktorer som beskrevs ovan. Hela kapitel fyra behandlar den lojalitet en kund 
känner mot ett företag och hur företaget kan skapa och stärka denna lojalitet. Företaget kan 
bygga upp ett förtroende hos kunden genom att överträffa kundens förväntningar (Gordon, 
1998) om kundens förtroende påverkas positivt blir kunden lojalare mot företaget. Företaget 
måste även bygga upp kvalitet i relationen för att kunden ska bli mer lojal, detta kan göras 
genom att klimatet i relationen är god, kvaliteten påverkas av immateriella värden som 
förstärker viljan att nyttja företagets tjänster (Ndubisi et al., 2007). Genom att skapa och stärka 
lojalitet hos kunderna kan företagen dra nytta av de fördelar som finns med att ha lojala kunder.  
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4. METOD –  UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE 

4.1 METODVAL 

Det har tidigare genomförts ett flertal studier runt om i världen som berör bankmarknaden och 
dess kunder, bland annat har kundernas relation till banken studerats i form av engagemang, 
lojalitet och nöjdhet. Dock har få studier berört bankens syn på att skapa och bibehålla lojala 
kunder via internet. Därmed är en studie som tar utgång i de svenska bankernas förfarande 
intressant. Genom att studera två banker som redan har nöjda och lojala kunder erhålls kunskap 
om vad som är centralt då en bank vill skapa lojala kunder via internet. Syftet är inte att ge dessa 
banker råd, utan studera vad de gör idag och utifrån detta ge generella råd till bankmarknaden.  

Huruvida en kvalitativ eller kvantitativ metod ska användas bestäms i inledningsskedet av en 
studie, olika forskningsstrategier används för respektive metod (Bryman och Bell, 2005). I 
denna undersökning utfördes en best practice studie, vilket innebär att forskningsobjekt som 
ligger i framkant i ämnesområdet studerades. Fortsatt innebär en best practice studie att 
forskningsobjektet relateras till andra objekt inom samma marknad som inte är lika 
framstående, så kallad common practice. Fokus låg på att ta reda på hur dessa banker arbetar 
med kundlojalitet via internet och hur det arbetssättet skiljer sig från andra aktörers arbetssätt 
inom bankmarknaden. Vid genomförandet av en sådan typ av studie är den kvalitativa metoden 
aktuell. Enligt Björklund och Paulsson (2003) ger en kvalitativ studie en djupare förståelse för 
ämnet och det är studiens syfte som avgör vilken metod som ska användas. En kvalitativ studie 
lämpar sig då forskaren vill undersöka ett ämne mer djupgående och enligt Holme och Solvang 
(1997) är en kvalitativ studie mer flexibel och informationskällan kommer närmare. Vidare kan 
då relevanta tolkningar av insamlad data göras. Kvalitativa intervjuer genomfördes i denna 
studie, vilket gav god inblick i ämnet och respondentens kunskap förmedlades. Med hjälp av 
intervjuerna erhölls specifik information om hur bankerna arbetar med sina kunder och vad de 
gör annorlunda i jämförelse med sina konkurrenter. Det var viktigt att ta reda på vad just dessa 
banker gör eftersom de har så nöjda kunder. Vidare gjordes efterforskning av artiklar och 
undersökningar i området. Detta för att ta reda på hur bankmarknadens common practice ser ut 
och för att på så vis kunna utröna vad forskningsobjekten gör annorlunda.  

En kvantitativ metod syftar till att mäta hur mycket som finns av någonting (Eneroth, 1984), 
vilket inte var aktuellt vid den här studien. Mätning kunde ha gjorts på ett större antal banker för 
att kunna generalisera hur banker i stort använder internetbanken som relationsskapare. Detta 
är inte studiens syfte utan den syftar till att ta reda på hur bankerna på bästa sätt använder 
internetbanken som instrument. I denna studie används begreppet; en nöjd kund är lojal, 
lojalitet mäts genom återköpsfrekvens. En nöjd kund finner ingen anledning att byta bank och 
därmed är kunden lojal. Vilket gjordes genom att studera två banker som ligger i framkant inom 
ämnet samt en studie av befintlig teori samt empiri.  

Genom att studera två framgångsrika banker avser vi att induktivt bidra till teoriutvecklingen 
genom att utveckla en ny modell som kan användas för att skapa och stärka en kunds lojalitet 
när denne agerar på internet. Den induktiva ansatsen innebär att forskaren utifrån sina 
observationer drar slutsatser för att bidra med ny teori, medan den deduktiva ansatsen innebär 
att den nya kunskapen i studien kan härledas ifrån befintlig teori (Bryman och Bell, 2005). 
Studien är främst induktiv, dock härleds viss ny kunskap även från befintlig teori, utifrån detta 
har vi bidragit med ny teori genom att en modell utformats. Läs mer om hur modellen tagits 
fram i avsnitt 4.4.1.  
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4.2 VAL AV BANKER 

Två stycken banker valdes som studieobjekt, detta valdes framför allt för att kunna urskilja best 
practice från common practice, genom att studera en bank hade resultatet varit mindre 
representativt för hela bankmarknaden. Genom att studera två banker som är framstående på 
bankmarknaden enligt SKI:s undersökning, och sedan de banker som inbördes ligger på ungefär 
samma plats inom kundnöjdhet kunde skillnader uppmärksammas och slutsatser dras.  

För att kunna utföra en best practice studie bör bankerna i studien ligga i framkant vad gäller 
kundnöjdhet och lojalitet. Vid valet av intervjuobjekt lades stor vikt vid att bankerna skulle ha i 
särklass nöjdast kunder samt vara framgångsrika på internet. SKI:s undersökning av 
bankmarknaden och kundnöjdhet visade att LF under en lång period haft marknadens mest 
nöjda kunder (Parmler, 2011). LF är dessutom en av de banker som under kort tid etablerat sig 
som en fullsortiment bank. Deras arbete har sedan starten utgått från internetbanken och 
därmed bör kundernas åsikter om banken även spegla kundernas åsikter om internetbanken. 
Skandia ligger också bra till vad gäller kundnöjdhet. Kunderna är framför allt mycket nöjda med 
Skandias internetbank. Skandia har också fått ett flertal priser för bästa internetbank när kunder 
testat internetbankerna (E24, 2011; Simulo, 2012). Detta tyder på att Skandia är väl lämpade 
som studieobjekt, då Skandias internetbank är deras främsta medel för att skapa lojala kunder. 

I studien låg därmed fokus på vad som gör att LF och Skandia har så nöjda kunder och vad som 
skiljer dem från andra banker på marknaden. Detta för att sedan kunna ta lärdom i hur en bank 
på ett effektivt sätt skapar och stärker sin relation till kunderna med hjälp av internet. 

4.3 DATAINSAMLING 

Studien krävde en omfattande datainsamling, både primär- och sekundärdata har samlats in och 
bearbetats. Sekundärdata innefattar all form av skrivet material såsom böcker, rapporter och 
artiklar. Informationen kommer inte direkt från källan utan från information som redan är 
bearbetad av andra (Jacobsen, 2002). Primärdata är data som en forskare samlar in för första 
gången (Jacobsen, 2002). Det vill säga data som samlats in för att användas just till den specifika 
undersökningen, till exempel intervjuer (Björklund och Paulsson, 2003).  

4.3.1 SEKUNDÄRDATA 

Följande avsnitt redovisar vilken typ av sekundärdata som har använts samt hur den har 
samlats in och bearbetats. 

4.3.1.1 VETENSKAPLIGA ARTIKLAR OCH LITTERATUR 

För att få kunskap om den befintliga forskningen i ämnet har sekundärdata inhämtats från 
vetenskapliga artiklar och böcker. Det gav kunskap inom de centrala begreppen inom CRM och 
eCRM. Mycket litteratur finns skriven inom CRM, dock är det färre författare som nämner eCRM. 
För att få kunskap inom båda områden krävdes dock en strukturerad genomgång av de böcker 
som skrivits i ämnet. I första hand användes böcker av ledande författare inom området, såväl 
svenska som utländska.  

Flertalet vetenskapliga artiklar har använts då forskningsområdet är relativt nytt och det finns 
därför få böcker inom eCRM. De vetenskapliga artiklarna har insamlats med hjälp av Google 
Scholar och Summon vid Örebro universitetsbibliotek. När sökningarna gjordes användes 
sökord som; relationship management, e-banking, eCRM, CRM och customer loyalty. Sökorden 
användes separat och i kombination med varandra. Ett stort antal vetenskapliga artiklar 
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samlades in och lästes, detta för att skapa förståelse för ämnet. Genom artikelsökningen 
påträffades artiklar där eCRM behandlades utifrån ett kundperspektiv. Både artiklar inom eCRM 
i allmänhet samt inom bankmarknaden har använts, detta för att kunna utröna vad som är 
specifikt för bankmarknaden och om det fanns intressanta skillnader. Artiklarna har i viss 
utsträckning även använts för att stärka empirin och våra respondenters påståenden, samt för 
att utröna vilka faktorer som kan vara viktiga inom eCRM.  

4.3.1.2 UNDERSÖKNINGAR OCH TIDNINGSARTIKLAR 

Empirin består av de intervjuer som gjorts samt av sekundärdata. Data samlades in i form av 
olika rapporter, artiklar och undersökningar. För att kunna utröna vad som är best practice och 
vad som är common practice på bankmarknaden har information om hur andra banker arbetar 
varit nödvändig. Informationen insamlades genom att studera artiklar, pressmeddelanden, 
rapporter och kundundersökningar. Artiklarna utsöktes i olika dagstidningar och sökord som 
internetbank, storbank, säkerhet, nöjd kund, engagemang och helkund användes. Sökorden 
användes enskilt och i olika kombinationer. Antalet sökträffar var stort och viss sållnig krävdes. 
Stor vikt lades vid att artiklarna skulle innehålla information som kunde användas för att 
generalisera hur flertalet banker arbetar med internet och kundrelationer. Flertalet av dessa 
artiklar hänvisade till olika undersökningar som gjorts på bankmarknaden, dessa var till stor 
nytta för studien. De täckte olika aspekter som exempelvis kundernas åsikter samt olika bankers 
åsikter. Även olika instanser som Finansinspektionen och Konkurrensverket kom till tals i dessa 
undersökningar. Bredden på undersökningarna gjorde att generalisering av bankmarknadens 
common practice kunde göras. Av de undersökningar som används är dock 
nöjdkundundersökningen av SKI den mest centrala, den är en av utgångspunkterna i uppsatsen 
och har använts för att urskilja vilka banker som var lämpligast att undersöka. Med hjälp av 
undersökningen har kunskap om hur de andra bankerna agerar och uppfattas av kunderna 
kunnat hämtas. I SKI har kunderna fått komma till tals, undersökningen visar vad kunderna 
anser är viktigt och vad de uppskattar hos sin bank. Vidare styrker resultaten i SKI:s 
undersökning resultaten från intervjuerna och artiklarna vilket gör studien mer tillförlitlig.  

Flertalet internetsidor och sociala medier har studerats, såväl intervjuobjektens som andra 
banker på marknaden. Detta för att jämföra det respondenterna har berättat om exempelvis 
klagomålshantering och instruktionsfilmer. På så sätt erhölls en uppfattning av hur olika 
bankers internetsidor ser ut och hur de skiljer sig från varandra. Storbankerna har även 
kontaktats via dess e-postfunktioner för att se om svar erhölls inom en rimlig tid. 

Svenska bankföreningens internetsida har använts för att hitta olika undersökningar och 
rapporter utförda på bankmarknaden. Där erhölls information om internetbanksanvändandet i 
Sverige samt branschspecifik information, vilket var till stor hjälp för förståelsen av 
bankmarknaden.  

4.3.2 PRIMÄRDATA 

För att undersöka hur en bank skapar lojala kunder i praktiken har intervjuer med Claes 
Andhagen på LF samt Åsa Ödlund på Skandia genomförts. Intervjuerna gav primärdata till 
uppsatsen och resultatet gav möjlighet till att jämföra teori och praktik. Intervjuerna var av ett 
semistrukturerat slag (Bryman och Bell, 2005), en intervjuguide var framställd men det fanns 
även utrymme för eventuella följdfrågor. Intervjuprocessen var flexibel och respondenterna 
hade möjlighet att fritt svara på frågorna, dock ställdes frågorna i ett fastställt mönster. 
Intervjuerna genomfördes på detta sätt för att kunna jämföras med varandra. Semistrukturerade 
intervjuer gav djupgående information då respondenten får möjlighet att berätta mer fritt om 
ämnet och berätta vad denne anser vara viktigt. Under en semistrukturerad intervju är det 
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möjligt att ställa följdfrågor eller anpassa frågorna efter situationen (Bryman och Bell, 2005). 
Studien har huvudsakligen gjorts ur ett företagsperspektiv, därmed kontaktades inte 
bankkunder vilka är skyddade genom banksekretess. Dock har tidigare undersökningar som 
gjorts ur ett kundperspektiv används för att göra studien mer tillförlitlig samt vid val av 
intervjuobjekt.  

Respondenterna är privatmarknadschefer och har insikt i respektive banks arbete för att skapa 
lojala kunder, därmed är de väl lämpade för intervjuerna. I den första kontakten förklarades det 
att studien syftade till att studera eCRM vilket medförde att respondenterna var medvetna om 
detta. Respondenten från LF är Claes Andhagen; privatmarknadschef inom LF Bergslagen. LF är 
decentraliserat och varje del i LF ansvarar för sin internetbank och marknadsföringen på 
internetsidan därmed var en lokal kontakt nödvändig. Respondenten från Skandia är Åsa 
Ödlund; privatmarknads- och försäljningschef för Skandia. Skandia är centralt styrt utan lokala 
kontor och därav var en person från huvudkontoret bäst lämpad. Respondenterna har lång 
erfarenhet av bankmarknaden och kunde svara utförligt på våra frågor. Då studien utfördes 
fanns medvetenhet om att en respondent per bank bidrog till att en person generaliserade för 
hela banken, dock gjordes valet av respondenter grundligt och de personer som intervjuades är 
väl insatta i bankens arbetssätt och kan därmed tala för hela banken. Då intervjuerna var 
semistrukturerade och respondenterna hade möjlighet att tala fritt blev intervjuerna 
omfattande och varade i ungefär två timmar vardera. Under sammanställandet av intervjuerna 
fick respondenterna flertalet gånger möjlighet att läsa och korrigera materialet. 

4.3.2.1 FÖRBEREDELSER INFÖR INTERVJUER 

Patel och Davidsson (2011) påpekar vikten av goda förberedelser samt vikten av att arbeta med 
innehållet i intervjun. Intervjuaren bör ställa sig frågor som; är alla aspekter täckta i 
frågeställningen? Är det något av delområdena som inte behandlats? Frågorna genomarbetades 
väl för att på så sätt verkligen behandla alla delar. Innan frågorna till intervjuerna utformades 
skrevs teorin som används i studien, detta tillvägagångssätt valdes för att frågorna skulle täcka 
det som var relevant i området. När frågorna utformats jämfördes dessa med teorin för att 
kontrollera att alla aspekter blev täckta. Patel och Davidsson (2011) påpekar även vikten av att 
arbeta mycket med intervjufrågorna. Intervjuaren måste vara kritisk och fråga sig om alla frågor 
är nödvändiga och om de tillför något, vilket gjordes i denna studie. I avsnitt 2.5.3 behandlas 
kritik mot frågorna.  

Ett antal huvudfrågor skickades till respondenterna i förväg (se bilaga 1) för att respondenten 
skulle hinna förbereda sig, samt för att säkerställa att samtliga frågor besvarades. För att täcka 
in alla aspekter under intervjuerna användes ett antal kompletteringsfrågor från en egen 
intervjuguide. Ett problem vid intervjuer är att intervjuaren är mer insatt i ämnet än 
respondenten (Patel och Davidsson, 2011). Därför inleddes vissa frågor med en förklarande text, 
för att på så sätt förklara syftet med frågan och ett eventuellt ord eller uttryck.  

4.3.2.2 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER 

Vid en intervju krävs kunskaper om hur en intervju bör genomföras, denna kunskap kan inte 
intervjuaren enbart läsa sig till. Det krävs även praktisk kunskap. Lantz (2007) menar att 
provintervjuer eller bandinspelningar är ett bra sätt att öva på. Dessutom är det viktigt att 
intervjuaren är tränad för att uppfatta både det verbala och det icke-verbala språket. Vi var två 
personer som skulle närvara vid intervjuerna och vid tidigare studier har båda genomfört 
intervjuer. Vi var väl förtrogna med både teorin inom ämnet och intervjuinnehållet. 

Under intervjuerna fanns frågorna antecknade på en intervjuguide som inleddes med några 
bakgrundsfrågor. Förutom att få respondentens bakgrund resulterade detta även i att personen 
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kände sig mer bekväm i situationen och intervjun liknade ett samtal. Syftet med intervjun 
förklarades innan intervjuerna inleddes vilket enligt Lantz (2007) är mycket viktigt för 
intervjuns tillförlitlighet. Intervjuerna bandades efter respondenternas tillåtelse och med hjälp 
av inspelningen kunde vi lyssna på intervjun i efterhand. Fördelen med en bandupptagning är 
att respondentens svar registreras exakt och inget går att misstolka i efterhand. Ytterligare en 
fördel är att mindre noggranna anteckningar kan föras under intervjun och därmed kan 
intervjuaren vara mer koncentrerad på respondenten och dennes kroppsspråk. Däremot kan 
respondenten påverkas negativt av bandspelaren och kanske hämmas av dess närvaro. Dock 
förklarades det tydligt att bandspelaren endast var till för att inte missa något som sades och att 
respondenterna skulle få ta del av det transkriberade materialet för att godkänna och eventuellt 
korrigera om de upptäckte några felaktigheter.  

Lantz (2007) påpekar att en väl genomförd intervju kännetecknas av att resultatet är tillförlitlig 
och kan användas av andra. Intervjun påverkas starkt av samspelet mellan intervjuaren och 
respondenten. Då två personer genomförde intervjuerna var det viktigt att vara samspelta för 
att inte göra respondenterna förvirrade. Vi var pålästa och kände till intervjuguiden väl. Då en av 
respondenterna är verksam i Stockholm genomfördes en telefonintervju, vilket gjordes på grund 
utav respondentens tidsbrist samt geografiskt avstånd. Intervjun med Claes Andhagen på LF 
genomfördes på hans kontor, i ett personligt möte. Innan intervjun bestämdes det att en av oss 
skulle hålla i intervjun och ställa våra huvudfrågor och den andra skulle kontrollera 
intervjuguiden och se till att alla frågor besvarades. Vi valde detta tillvägagångssätt dels för att 
inte konfundera respondenten och dels för att inte missa något vitalt. 

Det finns olika för- och nackdelar vid telefon- respektive personlig intervju. En telefonintervju 
blir oftast mer precis och effektiv däremot kan kroppsspråk och minspel uppfattas vid en 
personlig intervju. Vid denna studie är dessa för- och nackdelar av mindre vikt. Respondenterna 
gav utförliga och användbara svar på frågorna oberoende av vilken typ av intervju som gjordes. 

Under intervjuerna försökte vi hålla oss till ämnet och inte blanda in förfarandet på kontor eller i 
telefon, detta var dock svårt eftersom bankerna i hög utsträckning arbetar på alla tre sätten och 
därmed är internet, telefon och vanliga möten starkt sammankopplade.  

4.4 ANALYSMETOD 

Jacobsen (2002) menar att det finns olika delar i en kvalitativ analys, dessa är; beskrivning, 
systematisering och kategorisering samt kombinationer. Vidare påpekar han att en noggrann 
beskrivning av materialet som använts är nödvändig. Det är en fördel att spela in intervjuer och 
sedan transkribera dem. När empirin sammanställts genomfördes det som Jacobsen (2002) 
kallar för ”sållning och förenkling”. Vilket innebar att en överblick gjordes över materialet som 
tillhandahållits. Empirin var omfattande och en systematisering var nödvändig. Steg tre 
innefattade en analys. Här letades samband och orsaker samt dolda förhållanden. Dessa tre faser 
genomförs ofta parallellt med varandra och kan illustreras med en stigande spiral (Jacobsen, 
2002). För att kunna göra en analys var reducering av materialet nödvändig, den kvalitativa 
analysen var i början av analysen men har sedan smalnas av.  

Analysen inleds med en modell, (figur 3, s. 36) som främst utvecklats utifrån den insamlade 
empirin. Syftet med att presentera modellen först var att utgå från modellen i analysen och med 
hjälp av den leta efter samband mellan teori och empiri. Förberedelser inför analysen var 
transkriberingarna av intervjuerna, genom dessa kunde citat och relevanta påståenden 
inhämtas. Dessa användes i empirikapitlet där artiklar och andra kundundersökningar även 
beskrivs. Arbetet med analysen inleddes med att en överblick av det insamlade materialet 
skapades, därefter gallrades vissa delar av empirin ut, då de inte var relevanta för 
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undersökningen. Exempelvis berördes arbetet på bankkontor och via telefon på intervjuerna, 
vilket inte studerades i undersökningen. När detta var klart jämfördes den befintliga forskningen 
med den insamlade empirin. Jacobsen (2002) påpekar att dolda förhållanden samt samband ska 
upptäckas i detta steg. Fortsatt menar Jacobsen (2002) att ska utöka den ursprungliga 
informationen, det vill säga nya begrepp eller modeller ska skapas, nya företeelser ska 
upptäckas och nya insikter ska ges. Vilket i denna studie gjordes genom en modell för 
lojalitetskapande eCRM. 

4.4.1 UTFORMNING AV MODELL 

Ndubisi et al. (2007) beskriver CRM och vilka faktorer som påverkar en kunds lojalitet. De har 
utformat en modell (figur 1), som visar hur en bank kan arbeta med CRM. Efter att ha studerat 
befintlig teori uppmärksammades att en modell inom eCRM efterfrågas. Empirin i denna studie 
har visat att det finns vissa faktorer som är av stor vikt eCRM och en del av dem är specifika för 
bankmarknaden. Då användandet av internetbanker i Sverige är stort krävs en modell som är 
utformad specifikt för bankmarknaden. Genom utvecklandet av en sådan modell har ett bidrag 
till teorin skapats, genom att tillämpa modellen kan en bank skapa och stärka kundens lojalitet 
via internet. Modellen har tagits fram genom att empirin analyserats, dock användes befintlig 
teori till viss del under utformandet av modellen. Analysen inleds med modellen och dess 
utformning, för att sedan mynna ut i en diskussion där teori och empiri sammanställs och 
jämförs.  

4.5  METODKRITIK 

4.5.1 UNDERSÖKNINGENS TILLFÖRLITLIGHET 

För att säkerställa kvaliteten i studien används reliabilitet, det vill säga studiens tillförlitlighet 
och validitet, vilket innebär att vi undersöker det vi behöver för att uppfylla studiens syfte. 
Reliabilitetsbegreppet och validitetsbegreppet anses vara sammanflätade inom kvalitativ 
forskning (Patel och Davidsson, 2011). 

Vid en intervju kan intervjuarens förmåga påverka utfallet av intervjun, det är därför viktigt att 
intervjuaren är väl förberedd inför intervjun, då ökar studiens reliabilitet. Det är också en fördel 
att ha med ytterligare en person på intervjun som parallellt med intervjuaren registrerar svaren 
och atmosfären (Patel och Davidsson, 2011). Detta för att undvika missförstånd mellan 
respondenten och intervjuaren. Genom att spela in intervjun ökar reliabiliteten ytterligare 
eftersom det då är möjligt att gå tillbaka och lyssna på intervjun igen.  

Validiteten i en studie kopplas samman med om forskaren lyckats ta fram underlag för att göra 
en trovärdig tolkning av respondentens värld. Patel och Davidsson (2011) menar att det inte 
finns några fasta regler eller procedurer för att fastställa validiteten i en kvalitativ studie. Det 
finns dock ett par problem som är generella och dessa kan i princip appliceras på alla studier. Ett 
sådant problem är transkriptionsprocessen eftersom gester, betoningar och kroppsspråk går 
förlorade när forskaren transkriberar intervjun. Även språket under intervjun kan ställa till 
problem under transkriberingsprocessen eftersom talspråk ofta innehåller felaktiga meningar 
och grammatiska fel vilka transkriberaren rättar och då kan det uppstå missförstånd. Medvetet 
valdes det att inte rätta respondenterna under transkriberingsarbetet, detta gjordes istället 
under bearbetningen av empirikapitlet. När empirin skrivits skickades detta till respondenterna 
för att de skulle kunna läsa igenom det skrivna kapitlet och ändra eventuella misstolkningar. 
Detta förfarande genomfördes ett par gånger.   
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4.5.2 KÄLLKRITIK 

För att vara kritisk mot de källor som använts i uppsatsen finns det vissa principer som bör tas i 
beaktande. Thurén (2005) menar att dessa är: 

- Äkthet – Hur pålitlig är källan? Är den äkta och sanningsenlig? 
- Tidssamband – Är källan skriven nära i tid till händelsen? Har det gått lång tid finns det 

större anledning att vara kritisk.  
- Oberoende – Det är viktigt att källan är oberoende och inte är ett referat av en annan 

källa.  
- Tendensfrihet – Det är viktigt att källan inte ger en felaktig bild på grund av författarens 

personliga åsikter.  

I studien har en stor andel sekundärdata använts i form av vetenskapliga artiklar och böcker. 
Dessa artiklar och böcker är skrivna av forskare som efter sina vetenskapliga studier formulerat 
sin slutsats, de bör därför vara både äkta och tendensfria dock kan slutsatserna påverkas av 
forskarens omedvetna bias. Vidare är teorin hämtad från framstående författare inom 
relationsmarknadsföring. Ytterligare en aspekt som bör tas i beaktande då sekundärdata 
används är att när den ursprungligen framställdes hade forskaren förmodligen ett annat syfte 
för undersökningen (Saunders et al., 2007). Stor del av teorin är skriven de senaste åren 
eftersom internet och eCRM är ett relativt nytt begrepp och om möjligt har ursprungskällan 
används när en författare refererat till en källa. Eftersom artiklarna och böckerna är skrivna av 
forskare bör de inte låtit sina personliga åsikter speglas i deras arbete. Det är dock viktigt att 
tänka på att information inte måste vara sann bara för att den finns i tryckt form (Gustavsson, 
1998). Informationen kan ha förvrängts eller vara tagen ur sitt sammanhang.  

I studien har rapporter som författats av SKI använts, de genomför årligen en undersökning om 
kundnöjdhet inom bankmarknaden. SKI är en oberoende organisation som inte arbetar för 
någon av bankerna eller för svenska bankföreningen. Därför bör SKI:s information inte vara 
vinklad. Dock är det ingen vetenskaplig studie vilket gör att det kan finnas en del brister i dess 
genomförande. Den empiri som används inom common practice är ej vetenskaplig, vilket bör tas 
i beaktande. Artiklarna är skrivna av journalister vid olika dagstidningar i Sverige och de kan ha 
ett visst intresse av att vinkla verkligheten för att på så sätt sälja fler exemplar av tidningen. 
Artiklarna som använts har dock publicerats i de större och mer seriösa tidningarna och därmed 
stärks äktheten och tendensfriheten. Informationen bedömdes främst utifrån källans seriositet 
men även med hjälp av vår egen kunskap i ämnet, genom undersökningens gång har vi satt oss 
in i ämnet och därmed har goda kunskaper inom bankmarknaden utvecklats. Många av 
artiklarna som använts berör ämnen som varit aktuella i flertalet tidningar och i nyhetsinslag på 
TV, vilket stärker de använda artiklarna. Flertalet av de undersökningar som användes var 
utförda på uppdrag av oberoende institut som finns för att bevaka kundernas intressen. Vi 
övervägde att intervjua de banker som representerar common practice men konstaterade att de 
ej är tendensfria. Intervjuobjekten i dessa banker skulle med all sannolikhet inte dela med sig av 
det arbetssätt som ej uppskattas av kunderna eftersom detta inte är fördelaktigt för dem.   

Vid intervjuer kan det personen sagt vara en förvrängd version av verkligheten. I studien 
intervjuades två personer för att på så sätt ta del av mer än en persons verklighet. Då endast en 
respondent per bank intervjuades generaliserades dennes åsikter för hela banken, vilket vi var 
medvetna om. Vid intervjuer spelar mänskliga faktorer som okunskap och glömska in. 
Respondenterna hade båda chefspositioner vilket kan innebära att de inte har full insyn i hur 
rutiner och handlingsplaner ser ut i detalj. Deras svar kan även påverkas av omedvetna bias som 
varken vi som författare eller respondenterna kan förhindra. Dock ansågs respondenterna ha 
stor kunskap inom området och det innebar låg risk att vi erhöll felaktig information. De två 
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respondenterna har arbetat länge inom bankmarknaden och när de två bankerna kontaktades 
ansågs dessa personer som mest lämpade för studien. När vi analyserar en text är det också stor 
risk att vi tolkar den på olika sätt beroende på erfarenhet och kunskap. Det är viktigt att vara så 
objektiv som möjligt när data tolkas. Våra respondenter hade allt att vinna på att framställa sina 
arbetsgivare i bättre dager. Vår uppsats är en offentlig handling och de bör inte vilja att vi ska 
skriva något negativt om deras arbetsgivare. Denna problematik har tagits i beaktande och 
därför har reklamförsök och liknande kunnat motverkas. Genom att styrka respondenternas 
svar med respektive banks internetsidor samt med andra undersökningar har en subjektiv bild 
av verkligheten motverkas. En ytterligare aspekt som togs ställning till är hur mycket 
respondenterna berättade. De kan undanhålla företagsspecifik information för att inte avslöja 
för mycket för sina konkurrenter.  
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5. EMPIRI –  STUDIEN 

I följande kapitel sammanställs och redogörs den empiri som tagits fram under studiens gång. 
Intervjuer har genomförts med LF och Skandia, och common practice på bankmarknaden beskrivs 
med hjälp av sekundärdata.  

5.1 FÖRETAGSPRESENTATIONER 

Nedan beskrivs de banker som ingår i studien. Dessa bedriver bankverksamhet och i vissa fall även 
försäkringsförmedling i Sverige.  

5.1.1 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK, LF 

Länsförsäkringar AB är ett bolag som erbjuder försäkring, bank och fastighetsförmedlig över 
hela Sverige. Bolaget är framgångsrikt inom försäkringsbranschen och 1996 startades 
bankverksamhet. Länsförsäkringar AB är uppdelat i 23 länsförsäkringsbolag. Claes Andhagen 
arbetar på Länsförsäkringar Bergslagen som är ett av länsbolagen.  

Varje länsförsäkringsbolag arbetar självständigt med sin verksamhet men samarbetar genom 
Länsförsäkringar AB med det tekniska och det administrativa arbetet. Länsförsäkringar 
Bergslagen har sin verksamhet i Västmanlands län, Örebro län samt i Heby kommun i Uppsala 
län. De har totalt cirka 200 000 kunder (försäkrings- och bankkunder) fördelade på sex kontor 
med totalt 240 anställda. Idag har Länsförsäkringar Bergslagen drygt 33 600 bankkunder varav 
31 700 har deras internetbank. Banken har ingen kontanthantering men har i övrigt alla 
banktjänster. Länsförsäkringar Bergslagen får ungefär 300 nya kunder i månaden och alla nya 
kunder får tillgång till internetbanken. 

Bolagets vision är: ”Det naturliga valet genom hela livet” och bolagets affärsidé är ”Vi säljer 
ekonomisk trygghet och är tillgängliga, engagerade och kundägda!” (Länsförsäkringar 
Bergslagen, u.å.). 

Bolaget jobbar ständigt med att förbättra sin tillgänglighet. Bland annat genom internet, telefoni 
och mobilapplikationen. Med hjälp av sin goda tillgänglighet har de under år 2011 lyckats skapa 
mycket nöjda kunder och fler affärer. Fortsatt är deras mål att skapa trygghet i sina kunders 
vardag. 

5.1.2 SKANDIABANKEN, SKANDIA 

Skandia AB är ett av Nordens största bank- och försäkringsbolag, det startade som ett 
försäkringsbolag i mitten av 1800-talet. Försäkringsbolaget är ägt av kunderna och 1994 
startades Skandiabanken som en renodlad telefonbank. Banken gjorde till stor del revolution på 
bankmarknaden och satte press på storbankerna. På mitten av 90-talet startade Skandiabanken 
en av Sveriges första internetbanker och idag är banken till största del internetbaserad. Under 
åren har Skandiabanken fått utmärkelser för sin internetbank, detta skedde bland annat år 2010 
och 2012.  

Idag har banken ungefär 450 000 kunder. Dock är många av dessa kunder även 
försäkringskunder från Skandia AB vilka har ungefär 1,9 miljoner kunder. Skandia AB har en 
strategi för korsförsäljning, vilket innebär att de ska arbeta utifrån sin egen kundstock för att 
öka antalet bankkunder. Försäljningen av nya bankprodukter sker på internet och via 
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rådgivarna från Skandia AB. Skandiabanken är verksamma i Sverige och Norge och 
tillhandahåller i stort sätt alla bankärenden.  

”Skandiabankens vision är att ha de mest nöjda kunderna och missionen är att vara den ledande 
direktbanken genom att vara ärliga, enkla och prisvärda.” (Skandiabanken, 2012). 

Skandiabanken skriver att de är en schysst bank, priserna ska vara synliga för alla, kunderna får 
ränta på sina konton. Banken har bara ett kontor för fysiska möten och på så sätt minskar 
kostnaderna.  

5.1.3 STORBANKERNA 

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 

Skandinaviska Enskilda Banken eller SEB verkar i ett 20-tal länder världen över och har ungefär 
4 miljoner kunder (Skandinaviska Enskilda Banken AB, u.å. c).  

Vision: ”Att vara den mest pålitliga partnern för kunder med ambitioner.” (Skandinaviska 
Enskilda Banken AB, u.å. b). 

NORDEA 

Nordea är en av Europas största banker och har cirka 11 miljoner kunder världen över (Nordea, 
2012c).  

Vision: ”Att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande 
värde för kunder och aktieägare.” (Nordea, 2012b).  

SWEDBANK 

Swedbank verkar främst i Sverige och i de baltiska länderna, i Sverige har banken ungefär fyra 
miljoner privatkunder (Swedbank AB, 2012).  

Vision: “Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa: ”Swedbank – beyond financial 
growth”.” (Swedbank AB, 2012). 

SVENSKA HANDELSBANKEN 

Svenska Handelsbanken eller Handelsbanken är en av fullsortimentsbankerna i Sverige men 
verkar även i andra länder som Danmark, Finland, Norge och Storbritannien (Svenska 
Handelsbanken AB, u.å.).  

”Handelsbankens mål är att ha högre räntabilitet än genomsnittet för konkurrenterna. Målet ska 
nås genom att banken har nöjdare kunder och lägre kostnader än konkurrenterna” 
(Handelsbanken AB, u.å.). 

5.2 FALLSTUDIE 

I SKI:s nöjdkundrapport har kunderna betygsatt olika faktorer med en poängskala från 0-100, där 
100 är högsta betyg. Andhagen är privatmarknadschef på LF och Ödlund är försäljnings- och 
privatmarknadschef på Skandia. Begreppet storbanker innefattar; Handelsbanken, Nordea, SEB 
och Swedbank.  
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5.2.1 TEKNIK 

LF har en avdelning i Stockholm som arbetar med internetbanken för alla länsbolagen. De 
ansvarar för programvaran och den tekniska delen, varje länsbolag ansvarar för sin egen 
internetsida där de står för gränssnitten, marknadsföring och kommunikation med kunderna. 
Skandia å andra sidan har kanalansvariga för olika områden, som i sin tur arbetar väldigt 
integrerat. Det finns kanalansvariga för webb, mobil och sociala medier. Dessa avdelningar 
arbetar för att de olika medierna ska fungera inom alla områden, till exempel arbetar de med 
funktionalitet, användarvänlighet och att olika processer fungerar. De har också en 
marknadsavdelning vars uppdrag är att jobba med budskap och kampanjer mot kunden. Det ska 
vara enkelt och smidigt för kunden att logga in och använda internetbanken, vilket är en viktig 
faktor då bankerna utvecklar sina internetsidor.  

Utvecklingen på internet går snabbt framåt, förbättringar och förenklingar lanseras hela tiden. 
Andhagen förklarar att ”År 2008 blev Länsförsäkringars internetbank utsedd som den mest 
användarvänliga och bästa, jag tror att skulle vi tävla med den internetbanken som vi hade då 
skulle vi komma tvärsist.” I en artikel i Dagens Industri berättade SEB om utvecklingen av deras 
internetbank (Hofbauer, 2012). Under en femårsperiod har de gjort en satsning på sin 
internetbank, dock har de kommit fram till att omvärlden förändrats för mycket under denna 
period och satsningen har därför pausats. Både Nordea och Swedbank har haft problem med 
sina internetbanker under 2012, kunderna har inte kunnat logga in och utföra sina ärenden, 
vilket kan vara mycket irriterande för kunderna (Bergsell, 2012). Trots detta menar Swedbank 
att kunden alltid ska kunna lita på att banken på internet fungerar. Finansinspektionen, FI, 
tycker att problemen är allvarliga och Swedbank och Nordea har tvingats förklara problemet och 
lösningen för myndigheten. Bankerna menar att problemen kan bero på överbelastning då 
många kunder försöker genomföra samma ärende.  

Andhagen berättar att ”kunderna värdesätter tydlighet, de vill att internetbanken ska vara 
praktisk och enkel”. Han påtalar också att LF arbetar mycket med igenkänning, det vill säga att 
internetbanken känner igen att en viss räkning betalats tidigare, vilket medför att kunden kan 
spara tid och slipper knappa in OCR-nummer igen. Även Ödlund påpekar att kunderna önskar 
enkelhet och tillgänglighet. Även i Cybercom Groups årliga bankundersökning skrivs det att 
kunderna uppskattar tillgänglighet (Cybercom Group Europe AB, 2004). Kunderna vill kunna 
utföra alla bankärenden på internet och slippa besväret med kontor. Vidare nämns det i 
undersökningen att många banker ser internet som ett hjälpmedel till sina kontor, vilket innebär 
att banken inte tillåtit kunden att utföra alla ärenden på ett och samma ställe.  

Både LF och Skandia får höga betyg på tillgängligheten i SKI:s undersökning (Parmler, 2011). 
Variationen mellan bankerna i undersökningen är hög och trots att Skandia inte har några 
kontor bedöms deras tillgänglighet som hög, däremot får Nordea låga betyg i undersökningen. 
Flera av storbankerna befinner sig på Facebook och om kunden vill komma i kontakt med 
banken kan de välja olika vägar. Dock tillhandahåller varken Swedbank, Nordea eller SEB 
chattfunktioner på sina internetsidor (Swedbank AB, u.å.; Nordea, 2012a; Skandinaviska 
Enskilda Banken AB, u.å.a).  

Kunderna uppskattar och kräver säkerhet på internet, Ödlund berättar att ”vi har jättehårda 
säkerhetskrav vilket gör att kunderna tycker att vi är lite krångliga. Men säkerhet krävs, om 
internetbanken inte är toppsäker är vi borta.” Alla banker satsar mycket på säkerhet på internet 
idag, om internetbanken inte är säker kan den inte finnas och kunderna skulle inte använda den 
(DN, 2011). Ödlund menar att ”vi kan inte ha en internetbank om den inte är toppsäker”. 
Andhagen menar att alla banker skapar ett skydd runt kunden så att denne ska vara skadelös om 
något mot förmodan skulle hända. Båda respondenterna påpekar att säkerhet på internetbanken 
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är en viktig del för kunderna, säkerheten kan skapa stora hinder för kunderna om den anses 
vara för låg. Både Swedbank och Nordea har figurerat i tidningarna den senaste tiden angående 
sina internetbanker. Säkerheten har kritiserats och flertalet kunder har blivit utsatta för 
bedrägeriförsök (Svd, 2012). På storbankerna råkar kunderna ofta ut för så kallade phishingmail 
där kunderna uppmanas lämna ut sina koder och bankuppgifter (Paulsson Rönnbäck, 2012). 

5.2.2 ENGAGEMANG 

Enligt SKI:s undersökning får alla banker goda betyg gällande deras engagemang och viljan att 
hjälpa sina kunder. Undersökningen tyder på att flertalet banker blivit bättre på att visa kunden 
sitt engagemang jämfört med tidigare år (Parmler, 2011). 

Både Andhagen och Ödlund påpekar att det är viktigt att lyssna på vad kunderna tycker och vill, 
det är trots allt för dem bankerna finns till. Ödlund berättar ”det handlar mycket om där vi är och 
där vi syns, via bloggen har vi fått in mycket folk till kundpanelen. Där kan kunderna verkligen vara 
med och påverka.” Kundpanelen får tycka till vid nylanseringar och under produktutvecklingar 
för att banken sedan ska kunna möta kundernas behov. Både Ödlund och Andhagen menar att 
det är viktigt att ha en struktur för hur banken ska fånga upp kundernas önskemål och 
synpunkter. Detta för att kunna ta till vara på dem på bästa sätt och på så vis förbättra sin 
internetsida regelbundet för att kunna anpassa den efter kundens behov. 

Alla banker har e-postfunktioner på sina internetsidor så att kunderna kan framföra sina 
synpunkter och ge förslag. Det är dock mycket viktigt att bankerna svarar kunden snabbt, när 
Skandia exempelvis kontaktades för denna undersökning kom svaret inom ett par timmar och 
då från personen som var mest lämpad att svara. Då Nordea, Swedbank och SEB kontaktades via 
deras e-postfunktioner blev utfallet väldigt olika. Nordea skickade ett autosvar där det de 
informerade om att ett svar skulle skickas inom 24 timmar, vilket de också gjorde. Swedbank 
svarade nästföljande bankdag. SEB har inte svarat alls.  

Enligt Ödlund handlar engagemang om att synas där kunden är. Ödlund påpekar ”jag tror att vi 
måste hitta alla ställen där folk är och där banken är relevant. Det är ingen mening att komma 
med ett budskap om man är på ett ställe där man inte är relevant. Om kunden inte vill prata med 
banken måste vi ha förståelse för det.” Bloggar kan vara ett viktigt forum där banken syns för 
kunden, Skandias VD skriver till exempel en blogg (Skandia, 2012a). Ödlund tror även att vi i 
Sverige befinner oss i en sfär där det inte bara är affärerna som är viktiga, det är minst lika 
viktigt med mjuka värden och det märker kunderna tydligt om en bank har. Det är svårt att visa 
engagemang mot varje enskild kund, men Andhagen berättar att de genomför punktinsatser två 
gånger per år då de kontaktar alla bankens kunder via telefon eller e-post. Bankens 
förmånskunder, guldkunder, blir däremot kontaktade fyra gånger per år.  

Andhagen berättar att e-posten till viss del är kundanpassad. ”Informationen anpassas beroende 
på om man är villaägare eller fritidshusägare eller vad kunden nu är. Vi kan plocka ihop olika 
moduler, vi kanske har 17-18 olika moduler med olika sorters information. Kunden får en 
modulanpassad e-post, det vet ju inte kunden om.” Andhagen poängterar dock att e-posten och 
övrig kontakt inte ska vara påträngande utan det ska ske på ett trevligt sätt. Genom att 
informera kunderna på detta vis känner de att banken bryr sig om dem. Enligt Andhagen 
kontaktar kunden banken på eget initiativ vartannat år, därmed behöver banken själv kontakta 
kunden för att få information om kundens situation. Vidare berättar han att när kunden är färdig 
med sina bankärenden på internet och loggar ut ser kunden en utloggningssida som är fylld med 
information. På den inloggade sidan har LF ett system som känner av vad kunden eventuellt 
saknar och då ges information om detta. Det tror Andhagen gör att kunden stannar kvar hos 
banken.  
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En kundundersökning har visat att en tredjedel av kunderna i storbanker känner sig väl 
omhändertagna, bland övriga banker känner sig hälften av kunderna väl omhändertagna (PFM 
Research, 2011). Ödlund påpekar att önskemål och förslag från kunderna alltid utvärderas 
utifrån den allmänna kundnyttan, medför förslaget kundnytta för alla segment kan det 
genomföras. Andhagen berättar att internetbanken hos LF är statisk, dock kan den anpassas från 
bankens sida genom gruppspecifik information. Kunden kan inte själv bygga moduler eller ändra 
färger. I en undersökning som genomförts av Simulo (2012) har möjligheterna att anpassa 
internetbanken undersökts. Varken Nordeas eller Handelsbankens internetbank är 
anpassningsbar och kunden kan inte genomföra några ändringar. Däremot är det möjligt att till 
viss del anpassa både Swedbanks och SEB:s internetbank.  

Skandia använder sig av instruktionsfilmer som publiceras på internetsidan för att på så sätt 
förmedla kunskap och därmed kunna hjälpa kunderna (Skandia, 2012b). Filmerna ska vara 
pedagogiska och kunden kan därmed följa med i förfarandet. Ödlund poängterar att 
kommunikationen är en ständig förbättringsprocess eftersom den alltid är på mottagarens 
villkor. Andhagen å andra sidan berättar att deras första möte med kunden alltid sker fysiskt och 
att banken då förklarar hur internetbanken används och hur kunden genomför olika 
transaktioner. LF arbetar mycket med att hjälpa kunden att utföra rätt ärende i rätt kanal, ”vi 
hjälper kunden att komma igång med internetkontoret, vi jobbar ofta strukturerat för att inte 
bomma någonting”. Undersökningen av Simulo (2012) visar att Skandiabanken ligger i framkant 
med instruktioner och liknande på internetsidan. Instruktionsfilmerna uppskattas av nya 
kunder och de förenklar processen när kunden ska lära sig något nytt. Flera av de andra 
bankerna har hjälpsidor men omfattningen varierar, exempelvis orsakar Nordeas hjälpsidor 
förvirring och en av testarna menar att informationen bör finnas på internetsidan men att han 
inte vet hur den ska hittas.  

Både Skandia och LF ligger högt på poängskalan när prisvärde undersöks (Parmler, 2011). De 
har båda poäng runt 80 vilket visar att kunderna tycker att produkterna har rätt pris. Swedbank 
och Nordea har däremot ett mycket sämre prisbetyg, de kommer knappt över 70. Vidare visar 
SKI:s undersökning att LF har mycket bra servicekvalitet som är mycket högre än de andra 
bankernas, dessutom uppfyller LF kundernas förväntningar (Parmler, 2011). SKI:s 
undersökning visar att pris har lägst betydelse av de fem faktorer som bedömdes av kunderna 
(Parmler, 2010). De andra faktorerna var image, förväntan, kvalitet och service. Andhagen 
berättar att pris och produkter inte är det viktigaste eftersom detta är snarlikt mellan bankerna, 
det viktigaste är att vara bra på att lyssna på kunden, då blir banken framgångsrik. Även Ödlund 
anser att det är svårt att konkurrera endast med pris. Banken måste erbjuda kunden en helhet, 
inte bara ett billigt pris.  

Skillnaden mellan inlåning och utlåning, räntenettot, har stigit och genererar på så sätt högre 
vinster till bankerna. Storbankerna har idag cirka 70 procent av bankmarknaden i Sverige, detta 
har gjort att marknaden i stort granskats av konkurrensverket som föreslår att det ska bli 
enklare att jämföra avgifter et cetera (Sprängs, 2012). ”När det gäller bankerna är det inte lätt att 
se igenom deras prissättning” (Sprängs, 2012). Den senaste tiden har media rapporterat mycket 
om storbankernas priser och främst om bolånemarginalerna, och både 
finansmarknadsministern och finansministern har uttalat sig negativt om dessa banker 
(Hedelius, 2011; di.se, 2012). Storbankerna menar att deras upplåningskostnader ökar och 
därmed ökar även bolåneräntorna, vilket upprör finansministern (di.se, 2012). När riksbanken 
sänkte reporäntan sänkte även LF och Skandia sina bolåneräntor, storbankerna menade dock att 
deras bolåneräntor inte påverkas av Riksbankens besked.  
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5.2.3 KOMMUNIKATION 

Både LF och Skandia kan enkelt kontaktas via e-post, formulär och chattfunktioner (Skandia, 
2012c; Länsförsäkringar Bergslagen, u.å. a). Ödlund berättar att ”chattfunktionen används för att 
skapa relationer med kunderna, via chatten kan kunden enkelt ta kontakt med banken och få svar 
på sina frågor och eftersom kunden är inloggad kan de få personliga svar och inte bara allmän 
information.” LF mycket med så kallade meddelanden, vilket innebär att banken visar olika 
meddelande på kundens internetsida som kunden kan klicka på om de vill. Meddelandet syns 
bra och är utformat så att kunden ska vilja läsa dem. Meddelandena har ofta positiva effekter, till 
exempel; ”om du gör det här, kan du komma in på kontoret och hämta en brandfilt”. Kunden blir 
belönad för att ha gjort någonting positivt för sin ekonomi och kunden känner att banken bryr 
sig. En undersökning av ett flertal internetsidor visade att flera av storbankerna har misslyckats 
i sitt försök att göra det enkelt för kunderna (E24, 2011). Även bankernas hjälpsidor får kritik i 
undersökningen, både SEB, Nordea och Swedbank får kritik för hjälpfunktionerna. Vidare 
berättade en affärsutvecklare i undersökningen att de banker som kan möta sina kunder rätt på 
internet har lättare att behålla kundernas förtroende.  

Ödlund berättar att deras VD var den första VD:n som startade en blogg på bankmarknaden. Där 
skrev han om bank och finans och svarade på frågor från kunderna och berättade om banken. 
Skandia använder sig av en robot, det vill säga en chattfunktion med en dator som svarar på 
generella frågor (Skandia, u.å.). Roboten kan hänvisa till en internetsida eller förklara hur 
kunden genomföra olika transaktioner. Roboten är i dagsläget inte interaktiv utan kan endast 
användas om kunden själv ställer en fråga.  

Kommunikationen på LF och Skandia är dubbelsidig, respondenterna berättar att bankerna kan 
ta kontakt med kunden och informera om nya produkter eller annan nyttig information. Dock 
kan kunden ta kontakt med bankerna för att ställa frågor eller framföra förslag via internetsidan 
(Skandia, 2012c; Länsförsäkringar Bergslagen, u.å. a). Även på storbankernas internetsidor kan 
kunden ta kontakt och på så sätt framföra synpunkter eller ställa frågor. Andhagen påpekar att 
kommunikationen från bankens sida måste vara utformad på rätt sätt för att den ska vara 
användbar. Vidare berättar han att inloggade möten i realtid troligtvis kommer att utvecklas 
inom en snar framtid eftersom detta är smidigt för kunderna.  

Andhagen berättar att ”allt kunden gör på internetbanken loggas, vi vet precis vart kunden varit 
och vad de gjort”. Banken kan sedan följa upp det kunden gör och sedan kundanpassa olika 
alternativ. Andhagen berättar att datan även sparas av säkerhetsskäl för att banken ska kunna ta 
fram kundens rörelser på internetbanken i efterhand. Ödlund menar att en av fördelarna med 
att kommunicera med kunderna på internetbanken är att kunden är inloggad och de vet vem 
kunden är. Då kan kommunikationen ske på ett helt annat sätt. Skandia jobbar med e-
nyhetsbrev som kunden själv kan välja om de vill ha. Det anser Ödlund stärker relationen till 
kunden. Hon menar att de vill ha en kund som är aktiv, de aktiva kunderna är oftast mycket 
nöjdare, om kunden har fler produkter blir denne aktiv och nöjdare. Andhagen menar att de 
stärker relationen genom att på ett trevligt sätt förmedla information om deras produkter och 
tjänster till kunden. Det är inte fördelaktigt att försöka tvinga på kunderna vissa produkter utan 
banken vill tillfredställa kundens specifika behov. De jobbar mycket med att se kundens behov 
och på så sätt erbjuda kunden rätt produkt. Alla banker måste se till kundens behov när råd ges, 
detta är lagstadgat i lagen om finansiell rådgivning (2003:862), dock är det många kunder som 
inte litar på att banken ser till kunden behov. Johan Parmler menar ”Kunden är inte alltid nöjd 
med rådgivningen. Kunden har en känsla av att banktjänstemannen kränger en produkt för att 
vinna en intern tävling” (Lindqvist Sjöström, 2010).  
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Andhagen påpekar att ”det vi gör är att hitta avvikelser, om en kund bor på en villaadress behöver 
denne troligtvis en villaförsäkring.” Sedan får kunden den informationen via internet i form av ett 
meddelande eller ett informationsbrev. Andhagen menar också att internet är bra verktyg för att 
få ut kunskap till kunden. Är det mycket prat i media om fondavgifter och avkastning kan de 
strukturera sin internetsida enligt det och göra det enkelt för kunden att läsa om dessa avgifter. 
Samtidigt kan banken tipsa om fondsparade för kunden. 

Klagomålshantering är styrd av lagar och regler som fastställts av FI, och varje finansiellt institut 
bör ha klara instruktioner för klagomålshantering (Finansinspektionen, u.å.). Institutet bör även 
ha en klagomålsansvarig och informera kunden om klagomålsförfarandet. Båda respondenterna 
poängterar att de har specifika personer som är ansvariga för de klagomål som kommer till 
banken. Genom att logga informationen från kunderna kan uppföljningen ske på ett smidigt sätt, 
därmed kan hela banken lära sig av klagomålet. Andhagen berättar även att trendrapporter 
författas, för att på så sätt följa klagomålen och vad de handlar om för tillfället. Ödlund menar att 
ett snabbt svar till kunden är viktigt och att banken berättar vad som kan göras åt klagomålet. 
Tycker kunden sedan inte att detta är godtagbart får kundombudsmannen ta ärendet vidare. 
Andhagen poängterar att den person som är bäst lämpad ska svara kunden, på det sättet är det 
möjligt att lösa kundens ärende snabbt och effektivt. Synpunkter behandlas på samma sätt, rätt 
person svarar kunden och kundens åsikt tillvaratas. Vidare menare Andhagen att klagomål tas 
på största allvar, de kan banken lära sig av. Lösningen kanske inte alltid tillfredställer kunden, 
dock kan det vara möjligt att hjälpa kunden på annat sätt, detta genom att försöka hitta ett 
eventuellt bakomliggande problem. 

Enligt SKI behöver alla banker förbättra sin klagomålsprocess, 12 procent av alla privatkunder 
har klagat på sin bank och ytterligare fyra procent har anledning att klaga men inte gjort det 
(Parmler, 2011). Undersökningen visar också att en tredjedel av kunderna som klagar inte anser 
att deras problem blivit löst. Trots att många av kunderna inte klagar trots att de vill göra det, 
ökar antalet klagomål mot bankerna (Neurath, 2010). Klagomålen mot Swedbank och Nordea 
ökade mest, och kundombudsmannen på Nordea menar att varje klagomål är ett misslyckade 
från bankens sida.  

5.2.4 FÖRTROENDE 

Båda respondenterna understryker att LF och Skandia har kundernas förtroende. 
Respondenterna menar också om kunden inte har förtroende för banken byter kunden bank. 
Ödlund påpekar att det inte alltid är rationella saker som påverkar kundens förtroende, när det 
exempelvis var finanskris påverkades förtroendet trots att bankens position inte påverkades av 
krisen. Personalens kunskap och möjligheten att svara på kundernas frågor påverkar också 
kundens förtroende för banken. Vidare menar Ödlund att de arbetar med att personalen ska ha 
rätt svar, bankens PR-avdelning arbetar mycket med att följa vad media rapporterar om därefter 
tas information till de anställda fram.  

Ödlund berättar ”jag tror att det är jätteviktigt att banken är förutsägbar, ändringar ska inte ske 
under pågående avtal med kunden. Vi måste vara stabila, öppna och svara på frågor. 
Transparensen blir bara viktigare och viktigare, trycket ökar från de yngre generationerna dolda 
agendor accepteras inte.” Ödlund menar att finansbolagen generellt behöver vara mer 
transparenta för att vinna kundernas förtroende. ”Bankernas informationsövertag är betydande 
och den allmänna uppfattningen är att detta används för att öka bankernas vinster på kundernas 
bekostnad.” (Ludvigsson och von Rohr, 2012). Ökat förtroende uppnås när banken handlar 
ansvarsfullt, vilket kunderna anser att de svenska bankerna gör (Parmler, 2011). Bankens image 
påverkar om kunden har förtroende för banken och är nöjd med den (Parmler, 2010). 
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”Tidigare i år aviserade regeringen att reglering kan bli nödvändig för att tvinga bankerna att bli 
mer öppna om sina avgifter /…/” (Ludvigsson och von Rohr, 2012). I allmänhet är bankerna i 
Sverige ganska ovilliga att vara öppna med avgifter och liknande, transparensen på marknaden 
är mycket låg överlag och detta påverkar kundernas förtroende (Ludvigsson och von Rohr, 
2012). Ett genuint intresse och engagemang för kundens välmående är nödvändigt för att 
kundens förtroende ska återställas.  

Under 2011 fick Nordea en anmärkning från FI eftersom de hade brister i sitt bonussystem 
(Holst, u.å.). Regelverket kräver att den rörliga ersättningen skjuts upp, vilket Nordea inte har 
gjort. De har alltså inte uppfyllt kravet på god riskhantering. I en kundundersökning bland 3 500 
bankkunder har det kunnat konstateras att förtroende för banken skapas om kunden upplever 
att bankens råd baserar på kundens faktiska behov (PFM Research, 2011). Bland storbankernas 
kunder är det endast 16 procent som tror att banken sätter kundens behov i första rummet, 
bland de övriga bankerna är siffran 24 procent.  

5.2.5 NÖJDA OCH LOJALA KUNDER 

SKI:s undersökning visar att kunderna är lojala mot sin bank överlag, hälften av kunderna ser 
inget annat alternativ än sin huvudbank (Parmler, 2011). Dock ser ungefär en fjärdedel en 
möjlighet till ett fördelaktigt byte. Mätningen påvisar att då kunden ser en alternativ bank 
minskar lojaliteten. Undersökningen visar även att helkunder mer nöjda än de som har sina 
bankaffärer uppdelade. När kunden väljer bank är det tillgången och funktionaliteten på 
internetbanken som är ett av de viktigaste villkoren (E24, 2011).  

I SKI:s kundundersökning mäts ett stort antal aspekter på kundens relation till banken. Som 
bakgrund mäts faktorer som image, förväntningar, kvalitet, service samt prisvärde. Betyg sätts 
sedan från 0-100. Nedan redovisas några av de banker som är med i undersökningen. År 2011 
varierar betygen för alla de bankerna som är med i undersökningen; lägst 69,5 (SEB) och högst 
80,1 (LF). Skillnaderna som påvisas i figur 2 kan ses som måttliga, det är bara elva punkter som 
skiljer mellan den som får lägst betyg och den som får högst. Figuren visar även utvecklingen de 
senaste åren, LF ökar med cirka 1 poängenhet per år, medan många av de andra bankerna 
kvarhåller sitt betyg från år till år. Många av storbankernas kunder har dessutom tappat 
förtroendet för sin bank, vilket bör påverka hur lojal kunden är (DN, 2009). På internet har 
kunderna möjlighet att sprida information om bankerna som de önskar. Denna möjlighet har 
exempelvis Nordeas kunder tagit till vara på, och en internetsida där kunderna kan beskriva sina 
upplevelser om banken i fråga har upprättats (Sanningen om Nordea, u.å.).  

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Länsförsäkringar 71,1 75,8 76 76,4 75,6 77,9 78,7 79,6 80,1 
Skandia  71,0 72,1 72,8 74 74,2 75,2 78 75,4 
Nordea  66,4 64,9 67,4 69,2 67,3 67,9 70,9 71,3 70,7 
Swedbank 66,9 66,8 69,2 71,2 70,4 70,6 70,2 70,3 70,2 
Handelsbanken 71,8 71,1 72,7 74,1 74,1 75,0 76,9 78,3 77,8 
SEB 65,1 65,3 68,4 69,3 69,9 70,4 68,1 70,0 69,5 
Branschen 68,4 67,8 70,4 71,8 71,3 71,8 72,4 73,0 73,0 

 

 

 

Figur 2. Kundnöjdhet enligt SKI. 
Egen bearbetning.  
(Parmler, 2011, s. 5)  
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Andhagen tror att förklaringen till deras nöjda kunder är att kunderna har varit nöjda sedan de 
blev kunder, kunderna valde LF för det utbud banken har. Vidare berättar han att banken endast 
har utökat utbudet och inte förminskat det. Han menar att det ligger storbankerna i fatet att de 
varit med under så lång tid och därmed haft ett utbud som de behövt förminska. Att 
storbankerna lagt på avgifter på tjänster som tidigare varit kostnadsfria leder också till 
missnöjda kunder. Skandia kom till som en uppstickare en gång i tiden, och Ödlund menar att 
kunderna har valt Skandia för deras nytänkande, dess snabbhet och enkelhet. Fortsatt menar 
Ödlund att det är viktigt att värna om kunderna och visa att banken bryr sig. ”Omtanke och 
respons skapar kundnöjdhet.” 

I SKI:s undersökning av lojalitet har både LF och Skandia fått bra betyg och de har därmed 
många lojala kunder (Parmler, 2011). Ödlund menar att ”det är relativt mycket arbete med att 
byta bank idag. En kund ser sig som helkund där denne har sina bolån eller eventuellt en stor 
placering.” Fortsatt menar Ödlund att storbankerna är duktiga på att bevilja bolån med villkoret 
att kunden blir helkund. Den strategin har inte Skandia haft, Ödlund menar också att folk byter 
bank lite för sällan. En kund som är villig att bli helkund i en bank har ofta en starkare sits 
gentemot den kund som endast har ett bolån i en bank (Almgren och Neurath, 2012). 
Storbankerna menar att kunderna bör jämföra hela sitt innehav hos banken.  

Enligt Ödlund är den yngre generationen mindre lojal. När kunderna blir äldre och exempelvis 
köper hus, skaffar barn, har större sparande och placeringar blir de mer trögrörliga. Vidare 
menar Ödlund att om det inte fungerar som kunden vill, eller om en produkt saknas har banken i 
fråga inte en chans, då byter kunden bank. 

Ödlund berättar att om ett företag inte ger bra service har detta inte en chans att klara sig på 
dagens marknad. ”Kunderna kräver inte bara bra produkter och tjänster till ett billigt pris, 
kunderna vill även bli bra behandlade och omhändertagna av företaget. Alla företag måste förstå 
att kunderna kräver bra service och får de inte det hoppar kunden till en annan internetsida, det är 
hur enkelt som helst.” Ödlund menar att bank och försäkringsprodukterna är väldigt lika mellan 
bankerna och genom att ha tjänster och service som sticker ut och alltid ge kunden det lilla extra 
kan banken särskilja sig från sina konkurrenter. Det ställs höga krav på service från bankerna, 
dock menar kunderna att de får för lite service av bankerna (Lindqvist Sjöström, 2010). 
Kunderna upplever att storbankerna inte känner dem, de upplever också att storbankernas 
starka ställning har en negativ inverkan på bankens service (PFM Research, 2011). 

Skandia har jobbat mycket med segmenteringar för att lära sig kundens beteende och vilken 
potential de har. På så sätt kan de lära sig vad kunden uppskattar och vill ha, detta för att få en 
nöjd och lojal kund. Enligt Andhagen skapar LF lojala kunder genom att ge kunderna bra 
information, vilket leder till bra erbjudanden som medför att banken blir en bra och pålitlig 
leverantör av banktjänster. Genom att registrera kundens e-postadress kan LF kontakta 
kunderna med erbjudanden som passar just dem. Det kan vara tips om trädgård till villaägaren 
eller recept, sådant som egentligen inte hör till en bank men som gör att banken värnar om 
kunden. Detta skapar en lyxig känsla för kunden, de får något som de egentligen inte hade 
förväntat sig. 

LF har en konkurrensfördel i och med deras försäkringsbolag, som skött sig bra under de år 
bolaget funnits (Länsförsäkringar Bergslagen, u.å. b). Dessutom ägs bolaget av kunderna, vilket 
gör kunderna mer positiva till bolaget. Resultatet går inte till några utomstående utan det 
används för att hålla ner priserna och förbättra produkterna. Andhagen påpekar också att deras 
mål är att ge bästa möjliga service till kunderna. Han påpekar också att god tillgänglighet är 
mycket viktigt, det måste vara enkelt att komma i kontakt med banken. Fortsatt menar 
Andhagen också att de flesta ser LF som en helhet, som innefattar både bank och försäkring. Han 
tror att kunderna uppskattar att kunna samla allt på ett och samma ställe för att få en så smidigt 
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lösning som möjligt. Han menar att ”banken inte har de bästa priserna på bara bolån eller en 
försäkring utan prisfördelarna uppkommer först om kunden samlar allt hos LF, då får kunden ett 
förmånligt pris som konkurrerar väl med andra banker.” 

Integreringen med försäkringssidan i Skandia gör att privatkunden kan välja att träffa en 
försäkringsrådgivare, betala sina räkningar eller köpa värdepapper på internet (Skandia, 
2012d). Det helt upp till kunden hur de rör sig och hur de vill ha kontakt. Även Skandia 
konkurrerar med sitt ursprung från försäkringsbolaget. De har funnits länge som ett stabilt 
företag vilket gör att kunden känner sig säker. Ödlund menar att det är bankdelen i Skandia som 
är relationsskaparen, för kunden har tätare kontakt med sin bank. Samtidigt menar hon att det 
är viktigt att bygga på relationen oavsett vilket ärende kunden har, det ska vara lika enkelt för 
kunden att kontrollera sin försäkring som sitt konto. Att kunden har sina ärenden samlade på ett 
ställe gör också att relationen stärks, då kunden kontaktar Skandia kan kundtjänsten i ett 
inloggat möte följa vad kunden gör och ser på sin internetbank. Ödlund menar att ”då skapas en 
mer personlig relation till kunden och denne känner sig trygg och nöjd.” 
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6. ANALYS 

Följande kapitel inleds med en modell som tagits fram under studiens gång. Modellen är framtagen 
med hjälp av empirin men härleds till viss del från befintlig teori. Vidare analyseras och förklaras 
modellens utformning och användbarhet.  

6.1 LOJALITETSFAKTORER INOM ECRM 

Det är många delar som måste samspela för att en kund ska bli lojal, inte bara en handling eller 
en strategi. För att en banks arbete med CRM och eCRM ska vara framgångsrikt måste 
tankesättet genomsyra alla delar i företaget. Relationsmarknadsföring på internet, eCRM, har sin 
grund i CRM det vill säga att tankesättet då en bank vill skapa lojala kunder via internet bottnar i 
dess CRM. Resultatet av studien visar dock ett behov av en modell som kan användas då en bank 
vill bygga relationer specifikt via internet. Det finns både skillnader och likheter från CRM som 
är viktiga att beakta för att effektivt skapa lojala kunder med hjälp av eCRM. De stora 
skillnaderna från CRM är att teknik är viktigt när en bank agerar på internet, även god service är 
vitalt för att banken ska kunna särskilja sig från sina konkurrenter och på så sätt skapa en lojal 
kund. Likheterna mellan CRM och eCRM är att förtroende och lojalitet är centralt oavsett vilken 
relation kunden och banken har. Utan förtroende skapas inte lojalitet, båda respondenterna 
framhäver att om kunden inte har förtroende för sin bank, kommer kunden i fråga att lämna 
banken.  

Den genom studien framtagna modellen redovisas nedan som figur 3. Den innehåller de faktorer 
som är av vikt i skapandet av relationer via internet, för de centrala faktorerna inom CRM se 
figur 1 (s. 5). För att den framtagna modellen ska vara enkel och överskådlig innehåller varje 
faktor även delmoment som ökar förståelsen. 
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6.2 TEKNIK 

Vid ett elektroniskt möte påverkas inte kunden av samma faktorer som vid ett personligt 
eftersom kunden i fråga inte träffar de anställda. Tekniken påverkar kundernas lojalitet på 
internet därför har den fått en central roll i studiens framtagna modell, figur 3. Denna faktor är 
av stor vikt när kunderna agerar på internet till skillnad från CRM och figur 1 då teknik inte alls 
har lika stor relevans. Om inte tekniken på internet fungerar kan banken varken visa 
engagemang eller kommunicera, därmed kan inte relationer skapas. Därav kommer denna del 
först i modellen. Tekniken är med andra ord inblandad i alla delar på internet. Kunden måste 
genomföra många av sina ärenden själv och då ställer denne krav på internetsidan. Kunden 
bedömer enligt Mukherjee och Nath (2003) internetsidan utifrån uppkoppling, hastighet, 
pålitlighet och användbarhet. Teknik innefattar säkerhet, användarvänlighet och utformning av 
internetsidan. Både Ödlund och Andhagen menar att kunderna värdesätter tydlighet och 
enkelhet på internetsidan. Det ska vara enkelt att genomföra transaktioner och hitta 
information. Utvecklingen inom internet och teknik går i en rasande fart. Omstruktureringar och 
förbättringar hinner knappt lanseras innan ny teknik är på ingång. Detta kan vara en nackdel för 
de riktigt stora bankerna då deras stora organisation kan göra att förbättringar tar tid och inte 
hinner bli färdiga innan de är föråldrade (Hofbauer, 2012). Båda LF och Skandia har effektiva 
avdelningar som sköter den tekniska delen och hinner på så sätt med i utvecklingen. Då Skandia 
och LF till stor del är inriktad på sin verksamhet via internet har de också teknikstöd för det. 
Följderna av att flera av storbankerna har problem med sina internetsidor är missnöjda kunder 
(Bergsell, 2012). De skyller på att det är många kunder som ska utföra ärenden samtidigt. Vilket 
kan anses som en dålig ursäkt, då det givetvis är ett flertal kunder som ständigt agerar på 
internet. Storbankerna bör anpassa tekniken efter det antal kunder de har.  

6.2.1 SÄKERHET  

Respondenterna och andra forskare (Colgate et al., 2005; Mukherjee och Nath, 2003) är överens 
om att säkerheten på internet är vital. Om säkerhet inte finns kan internetsidan inte finnas. 
Kunderna vill inte riskera sina pengar. Kunden ska inte behöva uppleva att internetbanken inte 
är säker, därför satsar bankerna mycket på säkerheten. En kunds förtroende påverkas av den 
upplevda säkerheten på internetsidan (Colgate et al., 2005). Det är viktigt att tekniken på 
internetsidan fungerar, kunden vill inte att det ska finnas någon risk när denne genomför sina 
bankärenden. Säkerhetsaspekten påverkar inte kunden vid ett personligt möte, kunden vill inte 
riskera sina pengar men vid ett personligt möte är kunden närvarande och kan ha kontroll. När 
kunden verkar på internet vet denne inte vem som sitter på andra sidan av datorskärmen och 
har kontroll. Vissa kunder känner osäkerhet på internet och detta påverkar deras förtroende för 
internetbanken (Mukherjee och Nath, 2003). Kundernas osäkerhet kan förstärkas när bankerna 
drabbas av bedrägerier på internet (Paulsson Rönnbäck, 2012). Undersökningen av Colgate et al. 
(2005) visade att en viss grad av förtroende krävs för att en person ska vilja bli kund hos en 
bank, därmed kan tidningarnas skriverier om bankbedrägerier påverka kundernas förtroende 
mot de banker som nämns i dessa sammanhang.  

Det är väldigt viktigt för kundens förtroende att känna sig säker då denne navigerar på internet. 
Förtroende innebär att kunna lita på att internetbanken är säker och att banken står för 
eventuella risker som finns kopplat till internetbanken. Kunden kan dock uppleva att 
internetbanken är osäker på grund av sin egen brist på kunskap. En kund som nyss börjat 
använda internet och inte känner till hur det fungerar kan uppleva en risk med att utföra 
banktjänster på internet, men det har egentligen inget att göra med den verkliga säkerheten på 
internetsidan. Detta medför att bankerna måste instruera kunderna om vad de kan göra för att 
öka säkerheten, exempelvis stänga ner webbläsaren efter användning och skydda sin kod 
ordentligt.  
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Andhagen berättar att de är tydliga och informerar kunden att om något skulle hända står 
banken för risken. Kunden blir ersatt om denne mot förmodan skulle utsättas för ekonomisk 
skada. I övrigt anser han inte att kunderna är oroliga över att använda internet. Dock hjälper 
banken alltid kunden att komma igång med internetbanken och berättar hur det fungerar och 
hur kunden ska göra, vilket medför att kunden blir mindre osäker och säkerheten upplevs som 
god. Om en kund å andra sidan upplever att internetsidan medför en förhöjd risk kommer 
kundens förtroende för banken att minska. Vana internetanvändare överskattar normalt inte 
riskerna på internetbanken och de har därmed högre förtroende för banken.  

Många undersökningar har visat att säkerhet är den faktor som kunderna uppskattar allra mest 
(Colgate et al., 2005; Mukherjee och Nath, 2003). Ytterligare en faktor som är mycket viktig på 
internetsidan är kundens integritet. Banken får inte göra några övertramp i kundens privata 
sfär. Bankerna är väl medvetna om att säkerheten är mycket viktig, utan god säkerhet skulle 
ingen använda bankens internetsida. Säkerhet är en bidragande del till kundens lojalitet på 
internet och därmed är säkerhetsaspekten en viktig del av teknik i figur 3.  

6.2.2 ENKELHET OCH UTFORMNING 

Internetsidan måste vara enkel och lättförstålig, men den måste även vara utformad på rätt sätt. 
Kunden vill inte utföra komplicerade ärenden och tidsåtgången för ärendet spelar in. Vid ett 
personligt möte behöver inte informationen vara lika enkelt utformad eftersom 
banktjänstemannen kan förklara för kunden. LF är som en internetbank med kontor, vilket 
indikerar att banken lägger stor vikt vid internet. Om kunden inte får en enkel och smidig 
internetsida kommer kunden lämna banken. Skandias internetbank har fått pris för att vara en 
bra internetbank som är enkel att använda, i undersökningen påpekade testpersonerna att 
internetbanken var det viktigaste kriteriet när kunden valde bank (E24, 2011). 

Reklam på en banks internetsida kan verka negativt och internetsidan skapar endast förtroende 
om den är utformad på rätt sätt (Hamlet, 2000; Floh och Treiblmaier 2006). Skandia använder 
sig av en kundpanel, genom att kunderna får vara med och ge sina åsikter utformas 
internetbanken efter deras önskemål. Att kunderna får säga sin mening är särskilt viktigt 
eftersom de inte kan bygga upp internetbanken själva. Alla banker bör lyssna på vad kunderna 
tycker och vill, eftersom kunderna delar med sig av sina åsikter om banken. Vid ett personligt 
möte ställer kunden inte krav på tekniken, men vid ett elektroniskt möte måste banken visa att 
de är trovärdiga och det kan de göra genom att ha en bra internetsida. En rörig internetsida är 
inte användarvänlig och båda respondenterna påpekar att kunderna vill ha en enkel 
internetsida. Kunden måste själv klara av att genomföra alla ärenden på internet, om detta inte 
är möjligt blir kunden irriterad och lojaliteten mot banken minskar.  

Andhagen berättar att ”År 2008 blev Länsförsäkringars internetbank utsedd som den mest 
användarvänliga och bästa, jag tror att skulle vi tävla med den internetbanken som vi hade då 
skulle vi komma tvärsist.” Bankerna bör förbättra sina internetbanker kontinuerligt eftersom den 
tekniska utvecklingen går framåt mycket snabbt. När ett företag skapar sin internetsida bör de 
fokusera på användarvänlighet. Dessutom rekommenderar kunder i olika undersökningar att 
internetsidan bör vara strukturerad och inte rörig. Det är även mycket viktigt att hjälp finns 
tillgänglig om något oväntat skulle hända. Bankerna måste ha en internetbank som passar alla, 
den kan inte vara komplicerad och tekniskt avancerad om inte alla kunder klarar av detta. 
Skandia påpekar att nytänkande, snabbhet och enkelhet är tre faktorer som gör att kunderna 
väljer att vara kunder hos dem. Skandia har tydliga instruktionsfilmer och hjälptexter. Kunderna 
kan tycka att det är svårt att utföra vissa saker på internet och hos Skandia kan de få hjälp och 
känner de sig trygga. De vill kunna få hjälp när de utför något, även hemma vid datorn. Där har 
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Skandia lyckats till skillnad från flera av storbankerna, vilka får kritik i undersökningar om hur 
pass användarvänliga deras internetsidor är. 

6.3 ENGAGEMANG  

Banken måste visa engagemang mot kunden i alla situationer. Dock ter sig engagemanget på 
väldigt olika sätt beroende på vart kunden befinner sig. I figur 1 är det personliga mötet är en 
stor del av relationsskapandet. På internet sker inget personligt möte, med andra ord skapas 
relationer på andra villkor. Kunden påverkas inte av hur banktjänstemannen beter sig och ser ut, 
däremot påverkas kunden av hur internetsidan är uppbyggd. Precis som när kunden och 
banktjänstemannen skapar en relation i det personliga mötet, får kunden en relation med 
bankens internetsida. Trots att det personliga mötet inte sker på internet är engagemang en 
viktig del av figur 3. Både Evans et al. (2006) och Fung (2008) påpekar att en relation inte kan 
existera utan engagemang, det är den viktigaste faktorn. Dessutom framhåller båda 
respondenterna att det är viktigt att lyssna på kunden och på så sätt visa engagemang. Det är 
viktigt att visa att banken bryr sig. Andhagen berättar att när banken bryr sig om kunden så 
utökar denne sitt engagemang och banden till banken stärks.  

Enligt Ödlund visar Skandia engagemang genom att finnas där kunden är, de koncentrerar sig på 
att möta kunden på de platser där denne befinner sig och internet är en viktig plats där många 
kunder befinner sig dagligen. Skandia är bra på att finnas där kunden är, till exempel på 
Facebook och Twitter. Via sociala medier och sin internetsida kan banken få fram sitt budskap 
till kunden oftare och enklare. Kunden besöker sin internetbank mycket frekventare än de 
besöker sitt bankkontor, därmed är engagemang vara en del i figur 3 och eCRM. Kunden 
uppskattar att känna sig speciell och bli bemött på ett engagerat sätt, de vill känna att banken 
anstränger sig för att tillfredställa deras behov. Andhagen säger att det är viktigt att banken 
kontaktar kunden, då skapas ett ömsesidigt engagemang. Gemensamt för LF och Skandia är att 
de visar stort engagemang för sina kunder och att det är kundens behov som styr deras 
verksamhet.  

Att LF tar kontakt med sina kunder medför att kunderna känner sig speciella, att banken visar 
engagemang uppskattas av kunderna. Internetsidan finns alltid tillgängligt för kunden. Det kan 
vara både bra och dåligt för banken. Det betyder att den alltid måste fungera samtidigt som 
kunden kan få svar på sina frågor dygnet runt. Kunden förstår att en banktjänsteman inte finns 
tillgänglig dygnet runt men en internetsida måste alltid fungera och finnas till för kunden. 
Skandias och LF:s engagemang för kunden får också genomslag i undersökningar som gjorts. 
Storbankernas kunder känner sig inte väl omhändertagna av sin bank, vilket påverkar kundens 
känsla av lojalitet (PFM Research, 2011). 

Fung (2008) beskriver beräknande engagemang, det vill säga kundens upplevda kostnad för att 
eventuellt byta bank eller känslan av att var fast i en relation. Känslan av att inte kunna byta 
bank eller att låsa in sig i en tjänst påverkar kunden negativt och en sådan kund är sällan nöjd. 
LF:s kunder är nöjda för att de fått precis det de valt. Precis som Andhagen berättar är det till 
LF:s fördel att de inte minskar sitt utbud, tar bort kontanter och lägger på avgifter. I sådana fall 
påverkas kunden av det beräknande engagemanget (Fung, 2008), kunden känner sig låst och 
påtvingad vissa produkter eller tjänster. Andhagen berättar att detta är en nackdel för de banker 
som funnits under en lång tid då marknaden har förändrats. Ibland är förändringar ett måste för 
banken men de uppskattas inte av kunden. Idag är bland annat kontanthantering en sådan fråga.  

Även Ödlund omtalar det beräknande engagemanget. Hon menar att kunderna byter bank för 
sällan. Det har förmodligen att göra med att det kan upplevas som krångligt och tidskrävande. 
Kunden kanske inte tycker att det är värt tiden som krävs, de kan inte heller veta om det 
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kommer bli bättre på den andra banken. För att kunden ska bli lojal arbetar Skandia mycket med 
att lära känna kundernas beteende och därmed kunna matcha deras önskan med rätt produkter. 
På så sätt minskar det beräknande engagemanget och kunden har fått vad denne önskat. Så 
länge kunderna är nöjda med sin bank kommer de inte ge sig ut och leta efter en annan bank. 
SKI:s rapport visade är de flesta helkunder är nöjda men om de börjar leta efter andra alternativ 
ser kunden automatiskt fler nackdelar med sin huvudbank. En bank bör därför aktivt arbeta med 
att inte ge kunden anledning att leta efter andra alternativ. Trots att det kan vara svårt att visa 
engagemang mot varje enskild kund är det mycket viktigt att visa för kunderna att banken bryr 
sig. Evans et al. (2006) påpekar att utan engagemang finns ingen relation. Detta påstående 
tillsammans med bankernas åsikt att engagemang bör visas mot kunden i den utsträckning det 
är möjligt stärker modellen där engagemang är en av faktorerna.  

Andhagen berättar att en kund i snitt kontaktar banken på eget initiativ en gång vartannat år. 
Detta kan innebära att väldigt många kunder knappt har någon personlig relation till sin bank. 
Genom kontakten på internetsidan kan kunden kontakta sin bank enkelt, vilket medför att en 
god relation kan skapas på internet. Kunderna utför sina bankärenden på internetsidan och får 
svar på sina frågor där. Banken kan försöka kundanpassa internetsidan vilket medför att kunden 
känner sig sedd och speciell. Bankerna bör kundanpassa sin internetsida eftersom kunder 
vanligtvis återvänder till de sidor som är kundanpassade, eftersom kunden blir mer tillfredställd 
där (Fung, 2008). Banken kan välja att visa erbjudanden som är anpassade för just denna kund, 
såsom LF och Skandia gör. På så vis är det lättare att nå ut till kunden, till exempel kan alla de 
som saknar sparande få information om det då de besöker sin internetbank. Vidare kan de själva 
påbörja ett sparande och känner sig nöjda och lojala sin bank som gett dem ett bra tips om 
sparande. Både Ödlund och Andhagen menar att det är viktigt att fånga upp kundernas önskemål 
och synpunkter. Detta för att kunna förbättra internetsidan regelbundet för att kunna anpassa 
den efter kundens behov. 

Ett företags vision beskriver väl vad de fokuserar på i sin verksamhet. Skandia och LF:s visioner 
har kundfokus och därmed förmedlar bankerna att de värnar om kunden i första hand. Visionen 
bör genomsyra hela organisationen och alla anställda bör arbeta för att nå upp till den. 
Exempelvis handlar Nordeas och Swedbanks visioner i stort om bankens roll på marknaden och 
hur framgång ska nås. Kunden är inte i fokus i dessa visioner, vilket kan bidra till att de anställda 
i bankerna inte arbetar för att kunden ska vara nöjd och därmed lojal. Nordea och Swedbank är 
de banker som har flest kunder, men deras visioner är inte så kundfokuserade. Dessa kunder 
kan sakna engagemang från sin bank. Dock visar SKI att bankerna överlag blir bättre på att visa 
engagemang för kunden.  

6.3.1 KUNDANPASSNING  

”Omtanke och respons skapar kundnöjdhet!” Båda respondenterna påtalar att kundens 
valmöjlighet påverkar dess nöjdhet och lojalitet. En kund som valt sin bank för dess utbud 
stannar kvar för att den har fått precis de produkter som efterfrågats. Den befintliga teorin 
trycker på att en kundanpassad internetsida hjälper till att skapa lojala kunder. En egengjord 
internetsida upplevs som tillförlitlig (Mukherjee och Nath, 2003) men också för att en 
egenskapad internetsida inte går att efterlikna hos en annan bank och när kunden vant sig vid en 
viss internetsida och tjänst medför det merarbete för kunden att byta bank.  

På LF och Skandias internetsida kan inte kunden ändra något själv, det kan de däremot göra på 
både Swedbank och SEB men inte på Nordea och Handelsbanken. Frågan är hur stor roll den 
typen av kundanpassning spelar, bryr sig kunden om denne har en rosa eller en blå bakgrund. 
Kunden bör bry sig om att denne får relevanta råd och produkter. Den typen av kundanpassning 
arbetar både LF och Skandia mycket med. Kunden kan namnsätta konton och specialanpassad 
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information skapas av banken. Det finns givetvis krav på egen anpassning i form av egna 
kortmotiv och egenvalda pinkoder, men att själv kunna forma sin internetsida verkar inte ligga i 
topp bland kundönskemålen. LF använder sig av ett system där banken kan söka efter kunder 
som saknar en viss produkt. Därefter kan banken publicera informationen om produkten på 
dessa kunders internetbanker, kunden får informationen och kan själv läsa om produkten. När 
LF kontaktar kunderna skickas inte samma e-post till alla kunder, utan en viss gruppspecifik 
anpassning görs.  

Kundanpassning är inte en del av figur 1, detta kan bero på att en människa enkelt kan anpassa 
sig efter olika situationer och människor. Därmed är det något som förväntas vid ett personligt 
möte på en bank. Båda bankerna i studien påpekar att en viss kundanpassning görs vilket är ett 
led i att visa engagemang mot kunden. Även andra undersökningar har visat att om banken 
anpassar internetsidan efter kunden inger det förtroende hos kunden och en kund som känner 
förtroende känner även lojalitet mot banken. Till skillnad från figur 1 är kundanpassning en 
viktig del i figur 3, dock är det en integrerad del i bankens engagemang. När banken anpassar sig 
efter kundens specifika önskemål kan kundens lojalitet öka.  

6.3.1.1 PRIS  

Lee-Kelley et al. (2003) påpekar att pris är en viktig faktor inom eCRM, dock påpekar både 
Ödlund och Andhagen att priset inte är den viktigaste faktorn när en kund väljer bank. 
Banktjänsterna är mycket homogena på marknaden och priserna ligger till stor del på samma 
nivå. Det är inte möjligt att konkurrera med priserna för att vinna lojala kunder utan på 
bankmarknaden är priset en del i en större faktor. Priset ses med andra ord inte som den 
viktigaste delen i skapandet av en lojal kund, därmed är inte pris en enskild faktor i figur 3, utan 
ses som en bidragande del i bankens engagemang.  

Dock pågår ett ständigt priskrig på internet. Är kunden inte nöjd med en produkt kan den enkelt 
söka information på internet om liknande produkter med bättre priser. Enligt Ödlund är det 
viktiga att erbjuda kunden ”det lilla extra” detta görs genom att erbjuda tjänster eller service 
som sticker ut. Precis som Ödlund beskrev är service mycket viktig och kundens upplevda 
känsla av service påverkar dess känsla mot banken. Får kunden god service och hjälp med sina 
banktjänster accepterar de ett högre pris. Priset måste vara förenligt med det kunden får. Enligt 
SKI:s undersökning får LF och Skandia bra betyg gällande deras priskvalitet, sämre betyg får 
däremot Nordea och Swedbank (Parmler, 2011). Deras betyg är betydligt sämre och det kan 
bero på att de tar ut extra avgifter eller har lagt på avgifter allt eftersom. Det uppskattas, precis 
som Andhagen nämnde, inte hos kunderna. Tidningarna nämner ständigt vem som erbjuder den 
bästa räntan, lägst avgifter och så vidare. Frågan är hur stor betydelse detta har. Vissa kunder 
byter bank för att få en bättre ränta, men frågan är om alla gör det.  

LF har ett bonussystem där kunden får bättre pris desto mer denne samlar hos banken. 
Gemensamt för LF och Skandia är att de öppet redovisar sina priser och de visar exakt vad 
kunden kan göra för att pressa priserna, vilket hjälper kunden att jämföra dem. Lee-Kelly et al. 
(2003) anser att kunderna uppskattar att enkelt kunna jämföra priser på internet. Det är till stor 
fördel för Skandia och LF att de så öppet visar för kunderna vad de får, på flera av storbankerna 
är det svårt att utläsa priser och kunderna kan inte veta om det verkligen är de priserna som 
gäller. Bolåneräntorna är ett hett diskuterat område och på storbankerna kan kunderna få rabatt 
men hur mycket och för vad är svårt för kunden att få reda på. Därför är det svårt för dem att 
jämföra priset i dessa fall. Det är oerhört viktigt med tranparens, kunderna vill veta vad det 
kostar och vad pengarna går till. Ett steg i rätt riktigt är att konkurrensverket har föreslagit att 
det ska bli enklare att jämföra priser. Vidare skrev forskarna att kunderna lägger större fokus på 
priserna om annan information saknas (Lee-Kelly et al., 2003). De påpekar att kunderna ser 
priset som en indikator på kvalitet, positiva erfarenheter med banken medför lägre 
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priskänslighet. Banken måste vara förutsägbar, speciellt när det gäller priserna, de kan inte 
ändra avgifterna flera gånger per år, det skapar en osäkerhet hos kunden. 

6.3.2 KUNSKAP 

Vid CRM är kunskap en central faktor, personalen måste vara kunnig, är den inte det minskar 
kundens förtroende (Moscarini, 2007). På internet är det givetvis viktigt att kunskapen finns och 
är korrekt, men den påverkar inte kunden i lika stor utsträckning. Moscarini (2007) skrev i sin 
artikel att kunden tar förgivet att banken är kompetent, vilket medför att det som står är riktigt 
och därmed tänker kunden inte mer på det. En banktjänsteman kan ge fel kunskap till kunden, 
det är troligare att fel information ges på kontor eftersom den mänskliga faktorn spelar in. 
Felaktiga uppgifter som publiceras på internetsidan är ovanligare. Därför har kunskap i figur 3 
fått en mindre central roll och är integrerat i engagemang. Bankerna visar engagemang mot 
kunden genom att förmedla nödvändig kunskap, vilket är en skillnad mellan figur 1 och figur 3. 
Inom eCRM är kunskap ett sätt för banken att visa engagemang men precis som Ndubisi et al. 
(2007) konstaterade i sin forskning att bankens kunskap inte påverkar kundens lojalitet direkt. 
Skulle det dock visa sig att felaktig information publicerats på internetsidan skulle detta givetvis 
minska kundens förtroende för banken. Detta kan i sin tur leda till minskad lojalitet.  

Ödlund och Andhagen menar att det är viktigt vilken kunskap de förmedlar till kunden på 
internetsidan. Den information som publiceras på respektive banks internetsida är välarbetad 
och kunden ska enkelt förstå informationen. Det är viktigt att banken lär kunden att genomföra 
sina ärenden själv, genom att banken förmedlar denna kunskap till kunden, upplever kunden att 
banken bryr sig. Skandia använder sig av instruktionsfilmer på internet för att förmedla 
kunskapen till kunden. Det finns så mycket hjälpmedel och idéer idag att även kunskap kan bli 
en konkurrensfördel för banken (Gummesson, 2002). Skandia har en fördel av att ha utvecklats 
på internetsidan, deras internetsida är genomarbetad och innehåller all information som kunden 
behöver. I allmänhet kan det vara en nackdel för en bank att de utvecklades genom kontor, de 
blir bundna till kontoret och kunden måste besöka kontoret för att lösa problem och få kunskap 
(Cybercom Group Europe AB, 2004). Skandia är företrädesvis en internetbank och är inte 
begränsade av kontoren på samma sätt. Även LF är mycket inriktade på sin internetbank, enligt 
Andhagen är de ”en internetbank med kontor”, och kunderna uppskattar att kunna utföra alla 
tjänster på internet. 

Skandia och LF lägger mycket arbete på att informationen som förmedlas till kund är rätt och 
riktig, en kund förväntar sig att det banken skriver eller säger är korrekt. LF och Skandia har 
lyckats med att förmedla kunskap och information som de lever upp till. Uppriktighet mot 
kunderna är viktigt (Moscarini, 2007). Banken måste leva upp till det de förmedlar, för kunden 
antar att det är sanning. Floh och Treiblmaier (2006) påpekar att bankens rykte påverkar 
kundens upplevda känsla av om banken är kunnig, om banken har bra rykte upplever kunderna 
att kunskapen är hög. Kunskap är i figur 3 en integrerad del av engagemang och utan kunskap 
skulle förtroendet minska hos kunden. 

Fortsatt menar Peppers och Rogers (1997) att det är viktigt att ta vara på kundens kunskap, 
genom feedback och önskemål kan banken bygga på relationen till kunden. Bankerna bör ha 
kunddatabaser där de sparar information om kunden och på så sätt kan de bygga upp en 
relation till kunden. Som nämnts ovan brukar kunderna vara villiga att ge feedback om 
möjligheten ges och båda bankerna tillhandahåller möjligheten att skicka e-post till banken för 
att framföra synpunkter. Genom att bygga upp ett starkt varumärke som signalerar engagemang 
och kunskap kan bankerna vinna kundens förtroende och i förlängningen deras lojalitet, vilket 
figur 3 visar. LF och Skandia lägger mycket resurser på att förmedla kunskap till kunderna, vilket 
medför att kunskap är en viktig del när lojaliteten skapas. Genom att värdesätta kunskap inom 
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banken byggs även engagemang mot kunden upp. Därmed ingår kunskap som en del i figur 3 och 
det ömsesidiga engagemanget.  

6.4 KOMMUNIKATION 

God kommunikation är en viktig faktor inom CRM, vilket det även är i eCRM och figur 3. Dock 
visar studien att kommunikation i internetsammanhang har en helt annan innebörd än vid CRM. 
Vid ett personligt möte är det viktigt att parterna förstår varandra och att de kan kommunicera 
med samma språk. Banktjänstemannen måste diskutera på kundens nivå. Med ord och bilder 
kan banktjänstemannen göra sig förstådd och god kommunikation uppstår. På internet är det 
betydligt svårare för banken att hjälpa kunden när denne inte förstår, detta för att 
banktjänstemannen inte sitter med kunden när denne gör sina ärenden. Banken måste förlita sig 
på instruktioner, meddelanden och filmer. Mukherjee och Nath (2003) konstaterade i sin 
forskning att kommunikationen påverkar kundens förtroende och därmed lojalitet mot banken.  

Ett gott rykte kan påverka kundernas åsikter positivt, vilket kan medföra positiv 
ryktesspridning. Det är viktigt att bankerna är informativa i sin kommunikation, de bör inte 
försöka kränga sina produkter till kunderna. Informationen skapar valmöjligheter för kunden 
vilket inger förtroende. Många av kunderna upplever dock att de inte får råd utifrån sin specifika 
situation, vilket är oroväckande (Lindqvist Sjöström, 2010). Enligt lag måste alla banker ge 
rådgivning och föreslå produkter anpassat för varje kund.  

Genom att kunden enkelt kan kommunicera med banken i form av exempelvis e-post kan 
kunden få svar snabbt. Det är därmed mycket viktigt att denne får ett svar och då måste banken 
finnas tillgänglig för kunden på internetsidan. Mukherjee och Nath (2003) påpekar att banken 
bör tillhandahålla chattfunktioner, snabba svar och personliga meddelanden för att öka det 
sociala samspelet med kunden. Både Ödlund och Andhagen påpekar vikten av god 
kommunikation, om kunden exempelvis inte kan nå banken är chansen stor att kunden avslutar 
relationen. Fortsatt menar Andhagen att kommunikationen måste vara utformad på rätt sätt och 
kunden måste kunna välja själv om denne ska läsa meddelandet, detta stärker kundens lojalitet. 
De banker som kan möta sina kunder rätt via internet har lättare att behålla kundernas 
förtroende (E24, 2011). Båda respondenterna samt Mukherjee och Nath (2003) påtalar att 
kommunikation är en viktig del inom eCRM och därmed också en del i figur 3. Detta är en likhet 
mellan de två figurerna, kommunikation är en viktig del inom alla relationer.  

När kunden kan kontakta banken genom internetsidan och därigenom enkelt få hjälp skapas ett 
starkare band mellan banken och kunden. Kundernas förtroende påverkas av kommunikation 
som förmedlas genom bankens internetsida (Mukherjee och Nath, 2003). Genom att lära sig hur 
kunden agerar på internet kan bankerna se vart kunden stöter på problem och därefter förändra 
och förbättra detta. Chattfunktioner är positivt för kunderna, dock tillhandahåller inte alla 
banker denna funktion vilket drar ner deras tillgänglighet och möjlighet för kunderna att enkelt 
och snabbt få hjälp. Fördelen med internet är att kunden själv får välja vilken väg denne vill ta 
kontakt med banken på. I studien kontaktades flera banker och endast ett fåtal svarade snabbt, 
däribland Skandia.  

Ödlund påpekar att transparens blir allt viktigare, detta styrks av Mukherjee och Nath (2003) 
som skrev i sin forskning att öppenhet mot kunden är en av de faktorer som påverkar 
kommunikationen. Transparensen på bankmarknaden är överlag låg och regleringar för ökad 
transparens är på förslag (Ludvigsson och von Rohr, 2012), vilket är till stor fördel för kunderna. 
Fortsatt påpekar Mukherjee och Nath (2003) att banken har mer information gentemot kunden 
vilket kan påverka kundens förtroende negativt. Det är således viktigt att banken är öppen mot 
kunden och förklarar varför exempelvis förändringar genomförs. Banken bör inte framföra 
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ursäkter som kunden genomskådar, information till kunden bör vara korrekt. Om banken inte 
lyckas framföra det önskade budskapet till kunden skapas missförstånd vilket inte skapar lojala 
kunder. Kommunikationen måste vara bra och korrekt mot kunden.  

En robot är ett sätt för banken att kommunicera snabbt och enkelt med kunden utan väntetiden 
som en e-postfunktion kan medföra. En robot är positivt för kundernas förtroende eftersom den 
kan hjälpa kunderna med olika problem eller länka dem till olika delar av internetsidan 
(Mukherjee och Nath, 2003). Kunderna värdesätter att kommunikationen med banken kan ske 
på ett smidigt sätt, genom internetsidan behöver kunden inte lämna sitt hem. Båda 
respondenterna påpekar vikten av god kommunikation, vilket stärks av den teori som finns 
inom ämnet. Tillsammans stärker bankerna och teorin modellen, där kommunikation är en 
lojalitetsfaktor.  

6.4.1 TILLGÄNGLIGHET 

Kunden kan besöka bankkontoret vissa tider, däremot är internetsidan ständigt tillgänglig för 
kunden och kan besökas när som helst. På så vis kan kunden göra sina bankärenden när som 
helst och slipper anpassa sig efter kontorets öppettider. Här skiljer sig figur 3 mot figur 1, 
kommunikation via internet sträcker sig mycket längre än vid ett möte och banken bör arbeta på 
ett helt annat sätt. En kund kan förstå att ett kontor inte har öppet dygnet runt, det är inte 
rimligt att det är öppet på natten, men internetsidan måste finnas tillgänglig för kunden när 
helst denne vill använda banken på internet. Vilket är en av anledningarna till att tillgänglighet 
är en viktig del inom eCRM.  

När kunden själv kan klicka på olika meddelanden och själv bestämma vad den vill göra, får 
kunden en positiv upplevelse av internetrelationen. Peppers och Rogers (1997) beskriver att det 
är viktigt att ha kunskap om kunden och hur denne agerar inom CRM, vilket banken enkelt kan 
få om kunden utnyttjar internet. Kundens agerande på internetbanken kan loggas och på så vis 
får banken information om vad kunden läser om eller vilka produkter denne vill ha.  

Respondenterna påpekar att kunderna värdesätter tillgänglighet på internet, tillgängligheten 
spelar en central roll i kundens lojalitet. Som Colgate et al. (2005) skriver har relationer via 
internet en fördel i att de sker oftare och tätare. Kunden kan själv välja helt när denne vill besöka 
banken och kunden måste inte anpassa sig till öppettider och dylikt. Andhagen menar att 
kunderna uppskattar att kunna komma i kontakt med banken dygnet runt. Detta påstående 
stärker figur 3, där tillgängligheten är en del i kommunikationen. Ytterligare något som 
kunderna värdesätter är ett snabbt svar, om kunden skickat en fråga till sin bank vill kunden 
inte vänta i flera veckor eller ens dagar på ett svar. Därmed finns det stora fördelar med 
chattfunktionen som tillhandahålls. Hjälpfunktionerna som Skandia tillhandahåller på sin 
internetsida prisades när internetbanken utvärderades (E24, 2011). I undersökningen påpekas 
det även att de banker som tillhandahåller flest möjligheter till e-möten på sin internetsida har 
stor chans att behålla sitt förtroende under finanskriser.  

Vidare kan tilläggas att bankens tillgänglighet utvecklas hela tiden, både LF och Skandia 
tillhandahåller chattfunktioner och meddelandefunktioner, de finns på Facebook och Twitter 
samt att deras chefer skriver bloggar. Kunderna kan ta kontakt hur de vill, när de vill och om 
banken inte lever upp till kundens förväntningar kan kunden berätta det för andra med hjälp av 
internet. Skandia finns där kunden finns, vilket innebär att de måste ligga i framkant när det rör 
utvecklingen på internet. Tillgängligheten uppskattas av kunderna, ett bankkontor räcker inte 
för att kunden ska känna att tillgängligheten är hög. I den här frågan har andra banker en 
nackdel i och med att de använder internet mer som ett hjälpmedel än som ett eget kontor, att ta 
reda på vad som kan göras på internet och vad som kräver ett besök på kontor kan upplevas 
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omständigt av kunderna (Cybercom Group Europe AB, 2004). Förmodligen drar det ner 
kundernas lojalitet då internetbanken har visat sig ha väldigt stor betydelse vid bankval. 
Kunderna uppskattar att kunna utföra alla sina tjänster på internet vilken de kan hos både LF 
och Skandia. Båda dessa banker ser internet som ett eget kontor och inte som ett hjälpmedel. 
Både Andhagen och Ödlund menar att bankens tillgänglighet är vital för att kommunikationen 
ska fungera med kunden. 

6.4.2 KLAGOMÅL 

Enligt Ndubisi et al. (2007) påverkas kundens förtroende för banken av hur klagomål sköts. 
Inom CRM måste personalen vara ordenligt utbildad i hur klagomål ska hanteras och 
bemötandet av kunden är av stor vikt. Klagomål har stor betydelse på internet men handlar i 
stort om den tekniska aspekten inte om själva bemötandet. En kund måste kunna lämna ett 
klagomål via internet men det har inte lika stor betydelse för kundens lojalitet. Till skillnad från 
figur 1 är klagomålshantering inte en egen faktor i figur 3 utan en del av hur banken 
kommunicerar med kunden på internet. I Sverige är klagomålshanteringen reglerad från FI:s 
sida, därmed har bankerna vissa regler de bör rätta sig efter.  

Skandia och LF följer dessa rekommendationer strikt, vilket är till fördel för både kunden och 
banken. Genom att logga klagomålen kan de enkelt följas upp och bankerna kan använda dem 
för att göra förbättringar. Skandia har beslutat att den person som pratar med kunden ska kunna 
fatta ett beslut om exempelvis ersättning eller liknande. Detta förfarande styrks av Gummesson 
(2002) som påpekar att ett klagomål, om möjligt, bör åtgärdas i kundens första kontakt med 
företaget. Även LF försöker lösa klagomålen nära kunden, de har beslutat att den person som är 
bäst lämpad att svara kunden också ska göra det. Vilket medför att kunden undviker att slussas 
runt mellan olika instanser. Dock visar SKI:s undersökning att hela bankmarknaden har problem 
med klagomålshanteringen (Parmler, 2011). Många kunder klagar inte trots att de vill det. 
Genom att bankerna gör det enklare för kunderna att lämna klagomål via internet kan banken 
enkelt hjälpa kunden med dess problem. Kunden slipper en jobbig konfrontation och ärendet 
kan lösas utan onödig argumentation och ilska. 

Kahn (1995) påpekar hur viktigt det är med god klagomålshantering och hur bra det är för 
företaget att klagomål rapporteras. Det är ett tillfälle för företaget att ta tillvara på kundernas 
åsikter och genom klagomålen kan kunden förmedla hur de vill bli bemötta av företaget. 
Andhagen berättar att det inte alltid går att gå kundens väg i ett klagomål men att de alltid 
försöker komma fram till en lösning som är bra för kunden. Precis som Ödlund beskriver är det 
viktigt att kunden får ett snabbt svar. Det är ett stort steg för kunderna att klaga på en produkt, 
vilket underlättats av internet. LF och Skandia har formulär på internet där kunden enkelt kan 
fylla i sina synpunkter och ange det sätt han vill bli kontaktad på. Det kan vara skönt för kunden 
att slippa ta en personlig kontakt och sköta klagomålet per e-post.  

Varken Ödlund eller Andhagen nämner att kunderna klagar mer då de tror att de kan få 
kompensation för det inträffade. Enligt Evans et al. (2006) är det vanligt att kunden klagar för att 
bli av med sin ilska och frustration, inte för att få kompensation. Dock verkar både Andhagen och 
Ödlund vara väl medvetna om hur viktigt det är med god klagomålshantering, detta för att värna 
om sina kunder. Andhagen berättar att de genom att logga klagomålen kan se trender, är det 
många som klagar på samma sak måste en förbättring göras.  

Undersökningen av SKI indikerar att flertalet banker inte sköter sin klagomålshantering bra och 
SKI påpekar att ingen av bankerna i undersökningen fick godkänt i sin klagomålshantering 
(Parmler, 2011). Kunderna tycker inte att klagomålshanteringen är bra, trots att båda bankerna 
berättar om en minutiös hantering av klagomålen. Dessutom är det fyra procent av kunderna 
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som velat klaga men som inte gjort detta (Parmler, 2011). Kunderna skickar inte in klagomål då 
de inte tror att det kommer leda till en lösning av problemet. 

Bra klagomålshantering stärker kundens lojalitet. Bankerna kan enkelt genomföra 
kundundersökningar via internet för att ta reda på vad kunderna behöver och efterfrågar vid en 
klagomålsprocess. Precis som figur 3 visar är klagomålshantering ett sätt för banken att 
kommunicera med kunden och vice versa. 

6.5 GOD SERVICE 

I alla kanaler och vid alla tillfällen kundkontakt sker är service otroligt viktigt. Det är genom 
service bankerna kan särskilja sig och sticka ut, då många av produkterna är homogena inom 
bankmarknaden. Detta är viktigt vid ett personligt möte men lika viktigt via internet, dock ter sig 
servicen olika. Både Ödlund och Andhagen berättar att service är mycket viktigt, kunderna 
kräver mer och mer från företagen och service är något som kunderna i allra högsta grad 
efterfrågar. Ges inte detta avslutas relationen. I figur 3 genomsyrar god service hela processen 
och bankerna bör ha stort fokus på det. Service är ingen egen faktor i figur 1 vilket kan ses som 
en brist. Den faktor som figur 1 visar som mer central är kvalitet i relationen, den innehåller 
delvis god service och hur kunden uppfattar relationen. Denna studie visar dock på att genom 
god service kan kvalitet i relationen uppnås, samtidigt skapas förtroende mellan parterna. Om 
alla delar i figur 3 uppfylls är relationen av god kvalitet, eftersom kunden är lojal. Kunderna 
ställer allt högre krav på bankerna, Wikström et al. (1998) menar att kunderna får allt mer 
kunskaper och att de etablerat sig som subjekt som bankerna interagerar med. När kunderna får 
mer kunskap som görs tillgänglig via internet ställer de krav på servicen som tillhandahålls av 
bankerna eftersom priser, internetsidor och produkter går att jämföra.  

Överlag inom hela bankmarknaden anser kunderna att servicen är låg, samt att stor del av 
storbankernas kunder inte känner sig väl omhändertagna av sin bank (Lindqvist Sjöström, 2010; 
PFM Research, 2011). Det kan vara svårt att konkurrera med exempelvis pris, bankerna måste 
erbjuda kunden ett helhetspaket, inte bara ett billigt pris. Till exempel är LF:s mål att ge bästa 
möjliga service till kunderna. Peppard (2000) menar att servicemöjligheterna ökar på internet, 
vilket innebär att bankerna har goda möjligheter att ge god service. LF och Skandia lägger stor 
vikt vid service och exempelvis visar SKI:s undersökning att LF:s servicekvalitet är hög och den 
ligger i framkant på bankmarknaden (Parmler, 2011). Att vissa banker minskar sitt utbud kan 
medföra att kunderna känner sig missnöjda eftersom servicen minskar. Service är en mycket 
viktig del i relationen som kunderna i hög grad efterfrågar. Att kunderna själva får välja sina 
tjänster påverkar kunderna positivt. Kunden känner att servicen är hög och att de får det de 
önskar.  

Både LF och Skandia använder god service som en mycket viktigt konkurrensfördel. Varje gång 
kunden tar kontakt ska denne bli bra bemött oavsett om det gäller ett klagomål, en fråga eller 
om den vill avsluta något. Alla kunder behandlas lika, rika som fattiga, unga som gamla. Flera 
gånger påpekar Andhagen och Ödlund att det är servicen som är nyckeln till framgång. Precis 
som Grönroos (2002) och Evans et al. (2006) beskriver är servicen väldigt viktig för att en god 
relation ska skapas och bibehållas. Dessa resonemang stärker modellens utformning och att god 
service är en övergripande faktor som tränger in i alla delar i modellen. LF och Skandia använder 
sitt "god-service-tankesätt" i hela bankverksamheten även på internet, där god service har stor 
betydelse. När en kund skickar e-post, gör en förfrågan eller har ett tekniskt problem måste 
kunden bli bemött snabbt och smidigt. God service gäller inte bara vid en personlig kontakt via 
telefon eller i ett möte. Det gäller även i en chattfunktion eller i en e-postkonversation. Service är 
centralt och det är LF och Skandia medvetna om. Grönroos (2002) påpekar att service är viktig 
oavsett hur kontakten mellan företag och kund ser ut, det spelar ingen roll om kontakten sker 
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under kort eller lång tid. God service är viktigt oavsett var relationen sker och när kontakten 
mellan bank och kund sker på internet bör banken ge kunden god service eftersom kunden 
enkelt kan lämna internetsidan. Med andra ord är god service ingenting som är speciellt för 
relationsbyggandet på internet utan det är minst lika viktigt vid personliga kontakter med 
banken. Vidare resulterade det i att figur 3 genomsyras av god service vilket en modell som 
gäller CRM också bör innehålla. God service gör att banken kan utmärka sig i jämförelse med 
andra banker.  

6.6 FÖRTROENDE = LOJALITET 

Inom CRM kan lojaliteten riktas mot den anställde som kunden träffar, kunden känner 
förtroende mot banktjänstemannen och blir därmed lojal mot denne, inte mot banken. Detta 
visas i figur 1, där förtroende och kvalitet i relationen leder till en lojal kund. Inom eCRM riktas 
förtroendet mot internetsidan och företaget bakom denna, kunden träffar aldrig de anställda och 
kan därmed inte få förtroende för dem. Både LF och Skandia betonar att om kunden inte känner 
förtroende mot banken, då byter kunden bank, det vill säga kunden blir aldrig lojal om 
förtroende saknas. Förtroende och lojalitet är centralt inom både eCRM och CRM, därmed är 
figur 1 och figur 3 lika i denna aspekt. Parmler (2011) menar att om kunden ser en alternativ 
bank minskar både nöjdhet och lojalitet. Därmed är det mycket viktigt att banker försöker skapa 
förtroende hos sina kunder.  

De ovan nämnda faktorerna är nyckeln till förtroende och i förlängningen lojalitet mellan 
banken och kunden. Oavsett vilken relation som finns är förtroendet vitalt. Andhagen menar att 
förtroendet skapas när banken uppfyller kundens förväntningar, det blir ännu bättre om 
förväntningarna överträffas. Om förväntningarna överträffas skapas även lojalitet. Den 
transparens som tidigare diskuterats har stor betydelse för kundens förtroende och lojalitet. Har 
kunden möjlighet att få inblick i varför avgifter tas ut och hur pengarna används har kunden 
lättare att acceptera dem. Om kunden vet vart pengarna går misstänker de inte att pengar går till 
chefernas bonusar. 

Ödlund menar att bankens konsekvens i sitt arbete ökar kundernas förtroende, kunden har valt 
det de får. Grönroos (2002) beskriver vikten av att vara konsekvent, han menar att det generella 
förtroendet är viktigt. Vet kunden att det är en stabil bank med fasta värderingar ökar 
förtroendet. Grönroos (2002) har också berört systembaserat förtroende vilket Andhagen 
relaterar till när han berättar att kunden skyddas av lagar och regler vilket de anser viktigt att 
förmedla till kunden. LF förmedlar villkoren på produkterna och anser att det är mycket viktigt 
att kunden kan lita på att banken levererar de produkter som utlovats. Då påverkas det 
processbaserade förtroendet, genom att LF uppfyller det utlovade, ökar kundernas 
processbaserade förtroende eftersom kunden får sin önskan tillfredställd.  

Grunden till att skapa en lojal kund är förtroende och det är både LF och Skandia mycket 
medvetna om. Genom att LF och Skandia genomsyras av kundvård och ett intresse att göra 
kunden nöjd och tillfredställd får bankerna kundernas förtroende. Det visar både den empiriska 
undersökningen och även den teori som bearbetats i studien, detta styrker figur 3. De 
kundundersökningar som gjorts tidigare i Sverige tyder på att om banken har kundens 
förtroende stärker det banden till banken och kunden blir lojal. 

För att få ett ökat förtroende av kunden då den agerar på internet är säkerhetsaspekten central, 
känner sig inte kunden säker då den utför sina bankärenden kommer kunden inte bli långvarig. 
Därför informerar LF och Skandia sina kunder om vilka säkerhetsprogram som behövs och hur 
kunderna ska bete sig på internet för att det ska vara säkert. I avsnitt 3.2 behandlades kundens 
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upplevelse av säkerhetsaspekten och vilken betydelse den har. Värt att poängtera är att utan god 
säkerhet kan en internetbank inte drivas. 

Genom att Skandia och LF värnar om sina kunder på ett engagerat sätt får bankerna kundernas 
förtroende. Kunderna känner sig väl omhändertagna och kunderna får produkter de behöver, 
därmed ökar lojaliteten. Genom engagemanget känner sig kunden säker i att den inte missat 
någon vital del och kunden kan lita på att de får goda råd om de vänder sig till banken. Via 
internetsidan kan kunderna enkelt ta kontakt och via den säkra inloggningen kan kunderna få 
personspecifika svar.  

Ödlund menar att det är viktigt att värna om kunderna och visa att banken bryr sig. Detta skapar 
förtroende och lojalitet. Både LF och Skandia menar också att deras kunder är lojala för att 
kunderna har fått det som kunden valt, utbudet har inte minskats och därmed har kunderna inte 
förlorat något. Andhagen menar att när andra banker minskar sitt utbud påverkas kundens 
lojalitet. Både LF och Skandia tillhandahåller bank- och försäkringsprodukter och Andhagen 
menar att kunderna uppskattar att kunna samla allt på samma ställe, detta kan påverka 
kundernas lojalitet mot dessa två banker. Ödlund menar att storbankerna varit duktiga på att 
erbjuda bolån med villkoret att kunden måste bli helkund hos banken, därmed sluts ett mer 
långsiktigt avtal och kunden binds. Detta kan påverka kunden negativt eftersom de inte har ett 
val när de ska teckna banktjänster (Kahn, 1995).  

Både LF och Skandia har en stor fördel i och med deras moderbolag, som båda funnits länge och 
etablerat sig som två seriösa och trovärdiga försäkringsbolag. Att en kund påverkas av ett 
företags rykte får anses som känt. Därmed har bankerna stor nytta av sina moderbolags goda 
rykte, vilket även båda respondenterna påtalar. Om en kund upplever att en bank har dåligt 
rykte kommer kunden i fråga att bli avskräckt från att använda internetbanken. Förtroendet 
påverkas av att bankerna inte är helt nya och okända, de är kända varumärken. Det faktum att 
bankerna har vanliga kontor lugnar kunden då den agerar på internet, Colgate et al. (2005) 
påpekar att kunderna blir nervösare och oroligare av en bank som endast finns på internet. 
Dessa två aspekter stärker kundens förtroende för bankerna. Hur mycket det påverkar kunden 
är svårt att reda ut, Skandia är väldigt framgångsrika trots att de endast har ett kontor. Dock 
genomför Skandia en satsning under 2012 på att öppna tio stycken kontor över hela Sverige, 
vilket kan innebära att Skandia anser att kontor saknas hos dem. 

En lojal kund skapas och bibehålls av att de ovan nämnda faktorerna uppfylls. Engagemang 
krävs för att kunden ska känna sig speciell och för att den ska känna att banken bryr sig. Ödlund 
menar att kunderna ställer höga krav på bankerna idag, det räcker inte att ha låga priser, service 
och omtanke måste genomsyra hela banken. För att engagemanget ska fungera måste även 
bankens kommunikation mot kunden fungera, genom att bankerna använder sig av 
chattfunktioner, e-post, instruktioner et cetera kan kommunikationen ske, både från bankens 
sida men även från kunden. Kunden kan ta kontakt med banken och på så sätt få hjälp om något 
gått snett, kunderna ställer även höga krav på bankernas tillgänglighet, båda respondenterna 
berättade att kunderna uppskattar att banken finns tillgänglig alla dygnets timmar. De två ovan 
nämnda faktorerna bör uppfyllas för att på så sätt skapa och bibehålla en lojal kund, men även 
internetsidan i sig påverkar kunden förtroende och lojalitet. Internetsidorna måste vara säkra 
och det får antas att alla banker prioriterar detta eftersom internetsidan inte kan finnas om den 
inte är säker. Enkelhet påverkar utformningen på internetsidan, som måste utformas rätt för att 
kunderna ska acceptera den. Om faktorerna uppfylls och genomsyras av god service skapas 
förtroende och genom att skapa förtroende byggs också lojaliteten upp. En lojal kund lämnar 
inte banken i första taget och därför eftersträvar de flesta banker en lojal kund.  
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7. SLUTSATS 

Internet är ett fördelaktigt verktyg när relationer med kunder byggs upp. För att en kund ska bli 
lojal finns vissa faktorer som i huvudsak påverkar kunden. Internet används i hög utsträckning av 
den svenska befolkningen och en bank som inte har en välarbetad internetsida förlorar kunder. 
Banken kan med hjälp av internet stärka relationen till kunden och göra den fortsatt lojal. 

7.1 STUDIENS BIDRAG – HUR SKAPAR EN BANK LOJALITET VIA 
INTERNET? 

Flera forskare har bevisat att internet kan förbättra lojaliteten, det finns dock olika åsikter om 
vilka faktorer som påverkar kunden när denne agerar på internet. Syftet med denna studie var 
att förklara hur banker kan skapa lojala kunder och ta reda på vilka faktorer som är viktiga på 
internet. Detta visas genom en modell som bankerna kan använda i sitt arbete med eCRM.  

Under studiens gång har figur 3 utarbetats, vilken är det huvudsakliga bidraget från denna 
studie. Figuren visar vilka faktorer som är viktiga när en bank vill skapa lojala kunder på 
internet. Dessa faktorer är; teknik, engagemang och kommunikation, fortsatt behöver banken 
genomsyras av god service för att på så sätt få kundens förtroende och i förlängningen en lojal 
kund. Nytt i sammanhanget är att studien har visat vilken vital roll tekniken spelar på internet. I 
denna studie omfattas teknik av säkerhet, enkelhet och utformning. Detta är en av de stora 
skillnaderna mellan forskningen av Ndubisi et al. (2007) och denna studie. När bankerna agerar 
på internet ställs hög krav på tekniken, i ett personligt möte är detta inte lika viktigt. Tidigare 
forskning har visat att säkerhet är mycket viktigt på internet (Colgate et al., 2005; Mukherjee och 
Nath, 2003). Detta har även konstaterats under studiens gång då båda respondenterna 
framhävde att de inte kan ha någon internetbank om den inte är säker. Colgate et al. (2005) och 
Mukherjee och Nath (2003) genomförde sina studier genom att intervjua kunder i respektive 
land. Trots att denna studie och de två nämnda studierna inte genomförts på liknande sätt eller i 
samma land är resultaten liknande; säkerhet och därmed teknik är viktigt på internet. Denna 
likhet kan förklaras med att de undersökta företagen är banker och trots olikheter mellan 
länderna vill ingen kund känna sig osäker med sin internetbank. Respondenterna i denna studie 
påpekade även att kunderna önskar enkelhet på internetbanken.  

Det har konstaterats i denna studie att engagemang och kommunikation är viktigt även när en 
bank agerar på internet. Ndubisi et al. (2007) kunde konstatera att dessa två faktorer är viktiga 
när en bank agerar i ett personligt möte. De två respondenterna framhöll dock att 
kommunikationen bör genomföras på rätt sätt för att vara verkningsfull. De liknande resultaten 
trots olikheterna i studiernas tillvägagångssätt tyder på att engagemang och kommunikation är 
viktiga faktorer oavsett om banken agerar på internet eller i personliga möten. Denna studie har 
bidragit till att visa att kommunikation och engagemang är faktorer att tänka på även på internet 
och svensk bankmarknad.  

De två respondenterna framhävde även vikten av god service, vilket är en av de nya delarna i 
figur 3. Kunderna kräver service, banktjänsterna är mycket homogena i Sverige och därför 
behöver bankerna skilja sig från mängden och detta kan göras med hjälp av god service på 
internet. God service bör finnas i hela processen och hela organisationen bör sträva efter att ge 
god service till kunderna. Den tidigare modellen av Ndubisi et al. (2007) visade att förtroende 
och kvalitet i relationen direkt påverkar en kunds lojalitet. Denna studie har visat att på internet 
påverkar förtroendet kundens lojalitet. Kvalitet i relationen på internet uppnås när kunden är 
lojal. Studien har även bidragit med en syn utifrån bankernas perspektiv, många av de tidigare 
studier som genomförts är i stor utsträckning utförda utifrån kundens perspektiv.  
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7.2 VILKA CENTRALA FAKTORER PÅVERKAR EN BANKKUNDS 
LOJALITET PÅ INTERNET? 

Strategierna för CRM kan inte appliceras direkt vid relationer via internet, banken måste 
förändra dem. Internet är ett bra verktyg för att bygga på sin relation med kunden, men banken 
måste nyttja verktyget rätt. För att en kund ska bli lojal, krävs att kunden har förtroende för sin 
bank. Med kundens förtroende har banken lättare att få en nöjd och tillfredställd kund. För att en 
kund ska bli lojal är det viktig att god service genomsyrar hela bankens arbetssätt, både på 
internet och på kontor. För att kunna uppnå detta via internet har följande faktorer störst 
betydelse; 

Teknik är en övergripande faktor som innefattar allt från att internetsidan fungerar till säkerhet 
och utformning. Studien har visat att teknik är vitalt när en bank verkar på internet. Detta 
eftersom när en kund agerar på internet är internetsidan den enda kontakten mellan kund och 
bank. Därmed är internetsidan lojalitetsskaparen och denna måste fungera. Denna faktor har 
berörts inom eCRM, dock visar denna studie att tekniken är ännu mer vital vid bank på internet. 
Detta är även en av de stora skillnaderna mellan eCRM och CRM, eftersom när ett personligt 
möte sker spelar tekniken en mindre roll. I figur 3 spelar teknik en stor roll, en internetsida som 
är uppbyggd på ett lättförståeligt sätt är ett måste för en bank. När en kund väljer bank läggs 
stor vikt vid internetbanken och därmed är det otroligt viktigt att internetsidan är enkel att 
använda och att tekniken fungerar. Banken måste dessutom tillhandahålla god säkerhet för att få 
kundens förtroende, annars kommer kunderna inte göra sina bankärenden på internet. Dock 
kan kunden uppleva att internetbanken är osäker på grund av sin egen okunnighet, banken bör 
hjälpa kunden att förstå med hjälp av instruktioner.  

På internet bör banken visa engagemang på andra sätt än när de möter sin kund personligen, 
studien visar tydligt att engagemang är viktigt även på internet. Banken bör finnas där kunden 
är och ta hand om sin kund. Banken kan enkelt kontakta kunderna vid sitt arbete med eCRM, 
vilket är en skillnad från CRM. På internet kan banken även kundanpassa erbjudanden och 
information efter kundens behov. Priset spelar roll, men det är inte allt. Inom bankmarknadens 
eCRM har priset mindre betydelse än vid eCRM i andra branscher. Kunden tycker det är 
viktigare att få bra hjälp med sin ekonomi. När kunden besöker banken påverkas dennes 
förtroende av om banktjänstemannen är kompetent och har god kunskap. På internet påverkar 
inte kunskapen kundens förtroende direkt, utan kunden tar förgivet att kunskapen finns. 
Kunskapen är ett sätt att visa engagemang för kunden och dessutom visa att banken bryr sig om 
denne. Den publicerade informationen får dock inte vara felaktig då skulle kundens förtroende 
och lojaliteten minska.  

Det är viktigt att kommunikationen mellan banken och kunden fungerar på internet. Genom att 
kunden enkelt kan ta kontakt med banken och få svar på sina frågor stärks relationen. Internet 
är fullt av kommunikationsmöjligheter och banken bör använda sig av chattfunktioner, e-post, 
instruktioner et cetera för att på detta sätt finnas tillhands om kunden behöver banken. 
Tillgänglighet är viktigt för kunden, med hjälp av internet kan kunden när som helst utföra sina 
bankärenden. Vid ett personligt möte på kontoret kan banktjänstemannen enkelt förklara för 
kunden hur en produkt fungerar, detta är inte möjligt via internet och därför bör det finnas 
instruktioner som kunden enkelt kan hitta och förstå. Klagomål har inte lika stor roll via 
internet, det är mer en teknisk del som måste fungera.  
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7.3 HUR BÖR EN BANK ANVÄNDA SIN INTERNETBANK SOM 
INSTRUMENT FÖR ATT SKAPA LOJALA KUNDER? 

Resultatet av studien visar på att Skandia och LF använder internet för att skapa lojala kunder. 
De ser internet som ett viktigt medel att enkelt kunna nå sina kunder och kan där anpassa 
informationen som når kunden efter kundens behov. Empirin visar att det mest vitala på 
internet är tekniken, utan den kan inte internetbanken finnas. Specifikt för bankmarknaden och 
dess internetbanker är att säkerheten är speciellt viktig. Brister i säkerheten leder till missnöjda 
kunder, vilket studien visat att flera av storbankerna har fått på grund av bland annat 
bedrägeriförsök. 

Vidare visar studien att när en bank vill skapa lojala kunder via internet är det en fördel att se 
internetbanken som ett eget kontor, kunden vill kunna göra alla sina bankärenden där för att 
slippa krångel. Skandia och LF har fokus på internetbanken och har haft detta sedan starten, 
dessa banker ligger i framkant i den utvecklingen, medan flera av storbankerna anses ha 
krångliga och svår navigerade sidor. Skandias satsning på instruktionsfilmer uppskattas, därmed 
skapas lojalitet eftersom kunden får information om hur internetbanken fungerar. Då flertalet 
storbanker får kritik för just detta kan slutsatsen dras att det har stor betydelse för kunden att 
det ska vara enkelt att utföra ärenden på internet. 

Kundanpassning är en bra relationsbyggare, vilket forskare inte lagt så stor vikt vid tidigare. Då 
banken vill skapa lojala kunder på internet är kundanpassningen till stor hjälp. Detta är även 
specifikt för bankmarknaden, då det finns mycket produkter och kunderna tycker det är svårt att 
veta vad de bör ha för tjänster. Genom att på individ- eller gruppnivå anpassa sin information 
efter kundens behov skapar banken ett förtroende hos kunden. LF och Skandia lägger stor vikt 
vid att erbjuda kunden produkter som är anpassade till just dem via internet. Kunderna blir 
lojala för att de får vad de har valt, LF och Skandia har inte minskat sitt utbud eller lagt på 
avgifter. Det gör kunderna nöjda till skillnad från storbankerna som funnits med så pass länge 
att de tvingats ta bort tjänster som till exempel kontanthantering.  

I media diskuteras ofta bankerna och dess bolåneräntor. Där visar studien att en bank har stor 
fördel med att öppet visa sina räntor samt vilket rabatt kunden har möjlighet att få. Transparens 
gör det lättare för kunden att jämföra vad denne får för ränta vid val av bank. Studien visade 
dock att priset inte har någon direkt påverkan på kundens lojalitet. Priset är snarare en 
parameter på tjänstens kvalitet. Eftersom priserna och produkterna inom bankmarknaden är 
relativt homogena väljer kunderna bank efter service och känsla. LF och Skandia visar sina 
priser öppet därmed vet kunden vilket pris denne kan förvänta sig, detta ökar kundens vilja att 
stanna i banken då kunden vet vad denne får. Tidigare studier har visat att priset har stor 
betydelse på internet, dessa är dock inte inriktade på bankmarknaden. En kunds bankkontakt 
anses vara så pass vikigt att de hellre betalar ett högre pris för att få bra hjälp med deras 
ekonomi.  

Genom att banken visar omtanke för kunden kan banken få kundens förtroende, i studien 
framkom det att flertalet kunder hos storbankerna anser att de inte blir väl omhändertagna hos 
sin bank. I längden tjänar banken på att värna om sina kunder, lyssna på dem och visa dem 
engagemang. Respondenterna menar att det är för kunden de finns till, det syns i deras visioner 
och i deras arbetssätt. Hur en bank hanterar klagomål påverkar relationen med kunden, 
resultatet av denna studie visar motsatsen, på internet är klagomålshanteringen av en mer 
teknisk karaktär. Bara kunden kan lämna sitt klagomål enkelt blir denne tillfredställd.  

Denna studie av best practice visar att det är mycket viktigt att kundernas behov får styra 
bankens verksamhet så som den gör i LF och Skandia, detta medför att kunden känner sig viktig. 
En bank bör fokusera en tillgänglig och enkel internetsida som är säker och lättnavigerad. 
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Genom att konkurrera med god service och omtanke kan en bank komma långt. Med 
transparens behåller banken sina kunder, då vet kunden vad denne får. Internet kan om det 
används på rätt sätt stärka bankens relation till kunden vilket i förlängningen kan leda till lojala 
kunder.  

7.4 FORTSATT FORSKNING 

Resultaten av studien visar på att en bank har stor fördel av sitt rykte, bankerna i studien har 
fördel av sitt moderbolag, i detta fall försäkringsbolag. Länsförsäkringar och Skandia startade 
som försäkringsbolag och har fått många bankkunder från försäkringssidan. Kunderna verkar 
uppskatta att kunna samla allt på samma bolag och på så sätt kunna få hjälp med bank och 
försäkring på en och samma gång. Därför vore det intressant med vidare forskning inom det 
området för att ta reda på hur stor betydelse det har vid val av bank och försäkringsbolag. 
Ytterligare en aspekt att undersöka är hur stor roll priset har vid val av försäkring, och om det 
har större betydelse än vid val av bank.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

 
 

BAKGRUNDSFRÅGOR_____________________________________________________________________________                             

 Vilken position har du inom företaget?  

 Hur länge har du jobbat som det? 

 Vad har du för tidigare bakgrund? 

 Hur många privatkunder har ni? 

 Ökar antalet kunder? 

 Har ni en avdelning som endast arbetar med internetbanken? 

 Arbetar ni kontinuerligt för att förbättra internetbanken? 

INTERVJUFRÅGOR________________________________________________________________________________ 

 Era privatkunder är väldigt nöjda med internetbanken, vad gör ni som andra banker inte 
gör?  
 

 Era privatkunder är mycket nöjda mer er bank enligt SKI, vad gör ni som andra banker 
inte gör när det gäller kundnöjdhet? 
 

 Hur använder ni er av internetbanken för att skapa/stärka en relation med kunden? 
 

 Hur skapar ni lojala kunder? 
 

 Vad värdesätter kunderna på internetbanken? 
 

 När kunden använder sin internetbank är det viktigt att han söker och får kunskap om 
banken, hur hjälper ni kunderna med det? 
 

 Hur kommunicerar ni med kunderna på internet och hur kan de kommunicera med er? 
 

 För att en relation ska fungera är det viktigt med ömsesidigt engagemang, dvs. att 
företaget visar intresse och engagerar sig i relationen och i kundens tillfredsställelse, hur 
visar ni engagemang mot kunden? 
 

 Hur hanterar ni klagomål och synpunkter i banken? 
 

 Upplever ni att ni har kundernas förtroende? 
 

 Upplever ni att en del kunder tycker att det känns osäkert att använda internetbanken? 
 

 Vilka medel använder ni för att konkurrera med andra banker?  
 

 


