
 
 

Örebro Universitet  

Handelshögskolan 

Företagsekonomi 

Självständigt arbete, avancerad nivå, 30 hp 

Handledare: Claes Gunnarsson 

Examinator: Christina Öberg 

VT 2015-06-04 

 

 

 

 

 

 

 

Hantering av kundrelationer i den digitala eran 

En studie av fyra svenska storbanker 

Elin Gustafsson 911108 

Emma Thelander 911123 



I 
 

Förord 

 

Vi hade en inledningsvis tuff start med denna uppsats och fick helt byta riktning och fokus när 

det kom till syfte, problemformulering och empiriskt tillvägagångssätt. Vi vill tacka Claes 

Gunnarsson, lektor på handelshögskolan vid Örebro universitet, som varit vår handledare men 

framförallt rikta ett stort tack till Lovisa Näslund, forskare vid Handelshögskolan i 

Stockholm, som var ett stort stöd och gav oss viktiga verktyg och hjälpmedel för att ta oss 

vidare när det var som svårast. Vi vill även rikta ett stort tack till alla respondenter som givit 

av sin tid och valt att medverka i denna undersökning, utan vilka denna uppsats inte hade varit 

möjlig att genomföra. 

 

Örebro 29 maj, 2015 

 

 

________________________                                       _________________________  

Elin Gustafsson    Emma Thelander



II 
 

Abstract 

Title: Hantering av kundrelationer i den digitala eran / Managing customer relationships in the 

digital era 

 

Authors: Elin Gustafsson and Emma Thelander 

 

Supervisor: Claes Gunnarsson 

 

University: Örebro universitet 

 

Date: 2015-06-04 
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Methodology: The study is of qualitative character, where the empirical material has been 
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1 Inledning 

I detta inledande avsnitt presenteras bakgrunden till studien och en problematisering kring 

denna, vilken mynnar ut i den fråga studien ämnar besvara samt syftet med densamma. 

Avslutningsvis inkluderas ett avsnitt om det vi efter genomförd studie har som ambition att 

bidra med samt de avgränsningar som gjorts. 

 

Bankmarknaden i Sverige har länge varit relativt stabil och oföränderlig, under 90-talet 

skedde dock en skiftning vilken inneburit att marknaden blivit mer dynamisk till följd av den 

ökade konkurrensen (Zineldin, 2005). Denna förändring skedde initialt då det 1985 

genomfördes en avreglering på den svenska finansmarknaden vilken innebar att kraven på, 

och kontrollen av, svenska banker minskade, vilket i sin tur ledde till att tröskeln för inträde 

på marknaden sänktes och det blev lättare för nya aktörer att etablera sig (Finanshistoria, 

2010). Bland annat Heffernan, O’Neill, Travaglione och Droulers (2008) konstaterar att 

konkurrensen på bankmarknaden bland annat ökat till följd av att företag som tidigare verkat 

på helt andra marknader valt att utöka sin verksamhet med internetbaserade banktjänster, 

såsom exempelvis ICA-banken och Ikano bank. Även maktbalansen på marknaden har 

omformats då det tidigare var bankerna som valde vilka tjänster som erbjöds kunderna utifrån 

det som var mest gynnsamt för den egna verksamheten, och på så vis kan sägas haft en 

maktposition över kunderna som var tvungna att anpassa sig efter detta (Peppard, 2000). Idag 

kan kunderna istället ställa krav, till följd av det ökade antalet aktörer, och maktbalansen har 

därför skiftat då bankerna nu i allt högre grad måste förhålla sig till det kunderna efterfrågar 

för att inte förlora dem till konkurrenterna. Det är framförallt transparensen och kundernas 

möjlighet att jämföra olika tjänster och produkter som har lett till att de idag har möjlighet att 

i större utsträckning ställa krav på bankerna (Manoj, Joju & Vasantha, 2014). 

 

“Allting som kan digitaliseras kommer att digitaliseras” är en fras som populariserades av 

MIT-professorn Nicholas Negroponte 1995 och är en återkommande beskrivning av hur 

verkligheten ser ut i det västerländska samhället. Detta är idag en sanning för många 

organisationer i de flesta branscher och det hör inte till vanligheten att hitta en stor 

organisation som inte åtminstone har en del av sin verksamhet förlagd på internet (E-

barometern, 2015). En av de branscher vars marknad har omstrukturerats till följd av 

digitaliseringen är banksektorn. Dels har traditionella banker valt att förflytta delar av sin 

verksamhet till internet och utökat sitt produkt- och tjänsteutbud med så kallade e-tjänster, 

dessutom har även företag som erbjuder finansiella tjänster men inte klassas som rena banker, 

så kallade “icke-banker”, trätt in på marknaden via internet och konkurrerar nu mot de 

traditionella storbankerna (Zineldin, 2005; Peppard, 2000). Internets framfart har bidragit till 

att de hinder inom bankvärlden som av kunder tidigare uppfattats som besvärliga faktorer, så 

som tid, rum och distans har brutits ned och idag inte längre utgör något hinder (Rehman, 

2012). Uttryck som “alla ekonomier behöver ett banksystem men inte nödvändigtvis en bank” 

eller kort och gott “banking är nödvändigt, banker är det inte” är välanvända i sammanhang 

kopplade till utvecklingen inom den finansiella sektorn (se e.g. Peppard, 2000). 
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De tjänster banker erbjuder är relativt homogena aktörerna emellan och för att kunna 

konkurrera i ett sådant klimat är det avgörande för banker att differentiera sig genom sin 

utökade produkt, att erbjuda något extra utöver grundtjänsten som får kunder att välja just den 

egna banken framför substituerande alternativ (Heffernan et al., 2008). Enligt Zineldin (2005) 

är det främsta syftet med management och marknadsföring över lag just att utveckla 

konkurrensfördelar som kan ge överlägset kundvärde i jämförelse med konkurrenter. 

Differentiering från konkurrenter och anpassning till kunder kan uppnås genom att fokusera 

på att bygga långsiktiga kundrelationer, alltså att använda sig av så kallad 

relationsmarknadsföring. Harden (2002) skriver i sin studie om att det skrevs om ”relationship 

banking” redan i slutet av 70-talet då banker började segmentera sina kunder för att skapa 

bättre förutsättningar för att bemöta dem och tillgodose deras behov. Harden (2002) menar att 

bankernas insikter om relationsfördelar kom ganska sent i jämförelse med andra branscher, 

vilket kan förklaras av att banksektorn har väldigt starka traditioner och tillvägagångsätt på 

vilka de alltid genomfört sin verksamhet, varför banker inte var tidiga med att ändra sin 

styrning mot ett mer kundfokuserat och relationsinriktat arbetssätt.  

 

Bankbranschen är en av de branscher vars verksamhet och arbete med kundrelationer 

påverkats i stor utsträckning till följd av utvecklingen av internetbaserade tjänster, då 

verksamheten tidigare präglats av fysiska möten mellan kund och personal där en relation 

uppstått på individnivå till att idag bli allt mer opersonlig, vilket är en utveckling Harden 

(2002) förutspådde. När kunderna i första hand använder internet som verktyg för att ta del av 

ett företags tjänster minskar den personliga kontakten och det uppstår ett service-gap vilket 

företaget måste anpassa sig till för att inte tappa relationen till kunderna och riskera ett 

minskat kundvärde. Med service-gap menas att den personliga kontakt och service som 

tidigare varit en del av interaktionen går förlorad till följd av att kunden i större utsträckning 

använder digitala kanaler, och det är av stor vikt att organisationen arbetar på nya sätt och 

med nya lösningar för att ersätta detta gap. Denna problematik har varit ett starkt bidragande 

incitament till genomförandet denna studie. Gwinner, Gremler och Bitner (1998) 

argumenterar för att en av de fördelar kunder ser med relationer till sin bank är sociala 

fördelar, att de känner en personlig relation till sin bankman. De sociala fördelarna är i stort 

sett omöjliga att uppnå om kunden övervägande interagerar med banken elektroniskt, och inte 

fysiskt träffar personal att skapa dessa sociala band med. En problematik för banker då deras 

verksamhet blir allt mer digitaliserad är alltså att hantera sina kundrelationer via digitala 

plattformar. 

1.2 Problematisering 

De traditionella bankerna måste anpassa sin verksamhet för att hantera förändringen mot en 

mer digitaliserad och konkurrensutsatt marknad. Frågan är dock, hur hanterar bankerna sina 

kundrelationer i och med dessa förändringar och de utmaningar de medfört? I takt med att 

bankmarknaden förändras och verksamheten i större utsträckning blir digitaliserad, kunderna 

mer självständiga och klimatet hårdare är det intressant att undersöka på vilka olika sätt 

bankerna nu möter sina kunder för att uppfylla deras behov och förväntningar, för att på så 

sätt främja kundlojalitet och lönsamhet (Heffernan et al., 2008). Manoj et al. (2014) 
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presenterar att ökad noggrannhet, ökat kundvärde och kundnöjdhet, kundlojalitet, ökad 

konkurrenskraft genom differentiering och lönsamhet är några av de främsta målen vid arbete 

med kundrelationer. Detta arbete har försvårats till följd av de förändringar som skett i 

sektorn, varför vi anser det vara av intresse att få en djupare förståelse för hur bankerna 

hanterar denna förändring och de svårigheter i arbetet med kundrelationer som uppstår som ett 

resultat av detta.  

 

Donio', Massari och Passiante (2006) visar i sin studie på att det finns en positiv korrelation 

mellan lojala kunder och lönsamhet för organisationen, vilket till viss del kan förklaras av att 

det kostar mer att attrahera nya kunder än att sälja till befintliga, lojala kunder (Dick & Basu, 

1994; Ndubisi, Wah & Ndubisi, 2007). Den förändring som skett på bankmarknaden är en av 

de främsta anledningarna till varför det idag är av stor vikt att ha en lojal kundbas. 

Konkurrensen har till ökat till följd av avregleringen och nya sätt att interagera med kunder 

har möjliggjorts genom digitaliseringen. Att utveckla starka relationer till sina kunder kan 

vara nyckeln till framgång och fortsatt lönsamhet för organisationen, varför arbetet med 

kundrelationer är viktigt för bankerna sett ur ett förändringsperspektiv (Donio' et al., 2006). 

 

Sammanfattningsvis kan därför sägas att problematiken i detta fall ligger i att banker agerar 

på en marknad under förändring med tjänster och produkter av mycket homogen karaktär. 

Avregleringen och digitaliseringen har försvårat arbetet med kundrelationer och ett sätt att 

hantera detta är genom fokus på långvariga kundrelationer vilket är viktigt för att skapa just 

kundvärde och lojala kunder, varför detta område både är aktuellt och intressent ur ett 

forskningsperspektiv (Zineldin, 2006). Förr skapades detta värde till stor del i det personliga 

fysiska mötet men till följd av den tekniska utvecklingen ser inte interaktionen mellan bank 

och kund ut på samma sätt längre. Problemet är alltså inte digitaliseringen eller avregleringen 

i sig, dock bidrar de båda till ett avsevärt hårdare klimat vilket ställer högre krav på bankerna 

och hur de arbetar med att skapa och bibehålla relationer till sina kunder. Svårigheten ligger 

därmed i hur tjänsteorganisationer, i detta fall traditionella banker, i dagsläget hanterar sina 

kundrelationer, framförallt på internet, för att inte förlora sin position på marknaden till nya 

konkurrerande aktörer.  

1.2.1 Kunskapslucka 

Det har hänt mycket de senaste 10 åren, bankverksamheten har gått från att vara till stor del 

kontorsbaserad till att idag vara överhängande digitaliserad, det kan idag sägas vara en ny typ 

av marknad med såväl nya utmaningar som möjligheter och verktyg. Vi anser det därför vara 

högst relevant att studera hur chefer på traditionella banker själva uppfattar denna förändring 

som skett och hur det påverkar deras arbete med kundrelationer. Zineldin (2008) skriver att 

det teoretiskt finns en lucka i relationsmarknadsförings- och relationsmanagementlitteraturen i 

stort när det kommer till e-tjänster då diskussionen och konflikten ofta handlar om att försöka 

definiera och karaktärisera de organisationer som använder dessa nya digitala verktyg istället 

för att se till hur dessa verktyg kan appliceras för att anpassas till den förändring som skett 

och ständigt är pågående, för att på gynnsamt sätt bygga och upprätthålla relationer till sina 

kunder.  
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1.3 Problemformulering 

Hur hanterar svenska traditionella storbanker de utmaningar, med fokus på kundrelationer, 

som uppstår till följd av de förändringar som präglar bankmarknaden? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra med ökad förståelse för hur traditionella svenska banker, 

alltså tjänsteföretag med fokus på konsumentmarknaden, hanterar de utmaningar gällande 

kundrelationer som blivit resultatet av den ständigt pågående förändringen mot en mer digital 

och konkurrensutsatt marknad.  

1.5 Bidrag 

Med studien söker vi bidra med ökad förståelse för hur traditionella svenska storbanker 

hanterar de utmaningar som är kopplat till kundrelationsarbete i takt med att digitaliseringen 

och konkurrensen ökar på bankmarknaden. Studiens bidrag är främst av praktisk karaktär då 

vi genom den empiriska undersökningen vill visa på hur de traditionella bankerna ur ett 

kundrelationsperspektiv konkret hanterar förändringen, med koppling till teori, och hur deras 

arbetssätt skiljer sig åt vilket är ett intressant bidrag för såväl bankerna som till forskningen. 

1.6 Avgränsning 

Avgränsning har gjorts kring betydelsen av begreppet banker, vilka är den empiriska 

utgångspunkten i denna studie. Banker med verksamhet på internet kan delas in i två typer; e-

banking och e-branching (Ravi et al., 2001). Med e-banking menas banker som är uteslutande 

internetbaserade och e-branching innebär vanliga traditionella banker som utöver sin 

kontorsförlagda verksamhet även erbjuder tjänster via internet för att öka kundvärdet. Denna 

studie utgår från banker som sysslar med e-branching och därmed har både fysisk och digital 

verksamhet, när termen bank eller banker används i studien är det således e-branching-banker 

som avses om inget annat anges. 
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2 Teori 

I följande avsnitt ges läsaren en teoretisk genomgång vilken ämnar ge förståelse för 

problemet inför kommande empiri- samt analysavsnitt. Fokus ligger vid 

relationsmarknadsföring, digitaliserad sådan, vilka för- och nackdelar som finns med detta 

samt differentieringsmöjligheter genom relationer.  

 

2.1 Relationsmarknadsföring 

Tjänsteföretag tillhandahåller sina kunder tjänster istället för fysiska produkter och för företag 

vars kärnutbud i stor grad är homogent gäller det att utmärka det egna organisationen genom 

den specifika tjänsten för att bli framgångsrik (Chaston, 2000).  Porter skrev redan 1998 om 

att tjänsternas betydelse ökade och att det finns stora incitament för att använda dessa som 

konkurrensstrategi och som möjlighet till differentiering. Att marknadsföra tjänster kan vara 

problematiskt då de inte är påtagliga produkter utan mer abstrakta och komplexa till sin 

karaktär (Gummesson, 1998). Det är i interaktionen mellan företag och kund som tjänsten 

uppstår, varför relationen är en mycket viktig del inom tjänstemarknadsföring. Relationen blir 

den för kunden påtagliga delen av tjänsten och att kontinuerligt sträva efter att upprätthålla 

goda relationer till kunderna, speciellt på en föränderlig marknad, är därför av mycket stor 

vikt för att skapa konkurrensfördelar.  

 

Relationsmarknadsföring introducerades som begrepp av Leonard Berry 1986 som valde att 

definiera detta som att attrahera, bibehålla och förbättra kundrelationer (Smith & Kawasaki, 

2014). Men relationsmarknadsföring är ett brett begrepp och kan snarare ses som ett 

samlingsnamn för flera skolor än en specifik teori och mycket forskning på ämnet berör även 

förtroende och kundnöjdhet. Ett arbetssätt som kan ses som en typ av relationsmarknadsföring 

är kundrelationsstyrning. Styrmetoden uppmärksammades i början av 90-talet och 

implementerades initialt främst i verksamheter inom IT-branschen innan det senare kom att 

bli en viktig metod även i andra branscher, såsom banksektorn (Payne & Frow, 2005; Lam, 

Cheung & Lau, 2013; Chao, Jen, Chi & Lin, 2007). Sättet på vilket organisationer agerade 

och hanterade verksamhetsfrågor förändrades under 90-talet och en skiftning mot ett mer 

marknadsinriktat och kundfokuserat förhållningssätt kunde uttydas som följd (Zineldin, 

2006). Arbete med kundrelationer har allt mer blivit en vardag och en nödvändighet för 

organisationer som vill öka sina vinster och sin lönsamhet (Esse, 2003), och idag kan 

relationer till och med ses som den nya valutan (Smith & Kawasaki, 2014).   

 

På marknader som utmärks av ett tufft klimat med ökad konkurrens är upprätthållande av 

långvariga kundrelationer ett sätt att behålla sin position på marknaden (Grönroos, 2000). En 

långsiktig relation är mer lönsam för organisationer än sporadiska interaktioner (Gummesson, 

1998; Berger & Bechwati, 2001; Payne & Frow, 2005), och en anledning till varför det är 

viktigt för organisationer att aktivt arbeta med att hantera sina kundrelationer när marknaden 

ständigt förändras är att det är en gynnsam strategi för att generera kundvärde (Zineldin, 2006; 
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Colgate, Buchanan-Oliwer & Elmsly, 2005; Bolton, Katok & Ockenfels, 2004). 

Relationsmarknadsföring, och kundrelationsstyrning, kan ses som en process i samspel med 

kunderna snarare än separata aktioner, där organisationer bygger och underhåller långvariga 

relationer med dem (Lam et al., 2013). Den första interaktionen som sker mellan företag och 

kund bör alltså inte ses som en avskild händelse, utan som en del i en relationsbyggande 

process i vilken kundvärde kan genereras (Zineldin, 2005). Att skapa värde för kunden som 

ligger utanför det faktiska värdet av tjänsten är en av de viktigaste faktorerna för att skapa 

dessa långvariga relationer. Kundvärde är i sin tur en bidragande faktor till kundlojalitet vilket 

kan leda till ökad lönsamhet (Hu, Kandampully & Juwaheer, 2009; Gwinner et al., 1998; 

Manoj et al., 2014).  

 

Relationsmarknadsföring kräver mer ansträngningar för bägge parter än 

transaktionsmarknadsföring, varför relationsmarknadsföringsstrategier måste generera mer 

värde för kunden än endast värdet av själva produkten (Grönroos, 2004). Kunden måste 

uppfatta och uppskatta värdet som skapas i relationen och om den utökade produkten upplevs 

negativt av kunden kan även värdet av kärnprodukten försämras. I vissa fall kanske 

kärnprodukten inte har något värde över huvud taget skiljt från den utökade produkten, i 

relationskontext är alltså det totala erbjudandet till kund både kärnprodukt och utökad 

produkt. Gwinner et al. (1998), och även Grönroos (2004), menar att kunder kan vara lojala 

mot ett företag om de känner ett stort värde i de utökade fördelarna med relationen även om 

tjänsten i sig inte är den allra bästa på marknaden, kundrelationsstyrning med ökat kundvärde 

kan således bidra till kundlojalitet. 

 

Relationsmarknadsföring kan alltså sägas vara en marknadsföringsstrategi där syftet är att 

bibehålla, utveckla och etablera kundrelationer som för alla inblandade är ömsesidigt 

lönsamma (Grönroos, 2000; Gummesson, 1998). För att uppnå detta bygger denna typ av 

marknadsföring på att vara lyhörd för kundens behov och preferenser för att således kunna 

stärka och bygga vidare på relationen (Grönroos, 2000). Det förutsätter dock att 

organisationen har omfattande kunskap om kunden för att strategin ska lyckas och att 

fördelarna med relationsmarknadsföring ska uppnås. Det är denna specifika kunskap om 

kunderna som gör organisationen stark ur ett konkurrensperspektiv och att 

relationsmarknadsföring till följd av detta får stor betydelse på en marknad som präglas av 

tuff konkurrens (Blomqvist et al., 2000; Porter, 1998). 

 

Payne och Frow (2005) skriver att ägarvärdet kan förbättras genom att utveckla och anpassa 

relationer med nyckelkunder och kundsegment. Genom denna typ av styrning är det möjligt 

att förena all den potential som strategier inom relationsmarknadsföring och 

informationsteknik för med sig för att på så sätt skapa långsiktiga relationer med kunder och 

andra intressenter som i sin tur bidrar till värde för dessa, men likaså även lönsamhet för 

företaget, genom att använda sig av de möjligheter och verktyg tekniken för med sig. Att 

arbeta på detta sätt innebär ökade möjligheter att använda data och information för att både 

förstå kunder och skapa värde tillsammans med dem.  
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Grönroos (2004) menar dock att vissa kunder inte vill ha en relationell kontakt med en 

organisation och att en del kunder endast vill ha en relation i vissa situationer, han skriver att 

en relation oavsett alltid är en process över tid. Detta innebär att även kundvärdet skapas över 

tid och bör därför benämnas en värdeprocess, vilket innebär att om relationen ska bli 

framgångsrik och accepteras av kunder måste det finnas en positiv värdeprocess parallellt 

med den planerade kommunikationen och interaktionen, som uppskattas av kunden. Högt 

upplevt kundvärde kan även bidra till att kunderna är mer benägna att både föredra företaget 

över konkurrenter och rekommendera det till andra potentiella kunder, vilket då kan leda till 

ökad tillväxt för företaget (Hu et al., 2009).  

2.1.1 Varför relationsmarknadsföring är viktigt 

Att skapa och underhålla organisationens kundrelationer är enligt tidigare presenterad teori ett 

viktigt verktyg för organisationer verksamma inom branscher som karaktäriseras av hög 

konkurrens och snabba förändringar till följd av att tekniken ständigt går framåt. Colgate et al. 

(2005) och Bolton et al. (2004) beskriver relationsbyggande som en mycket viktig del i ett 

företags arbete mot att skapa kundvärde och öka lönsamheten och att kundrelationer, och 

styrning av dessa, är väl värt mödan för företag som arbetar med service. Svårigheten ligger 

dock som sagt i att skapa unika kundrelationer och kundupplevelser för att behålla en stark 

position gentemot konkurrenterna. 

 

Kundrelationsstyrning är alltså med stöd från teorier ovan en strategi som för både stora och 

små organisationer visat sig vara mycket användbar för att skapa värde för kunden och 

därmed också lojalitet och lönsamhet. Förbättrad lönsamhet uppnås framförallt till följd av att 

arbetet blir mer träffsäkert och därmed också mer effektivt och noggrant (Blomqvist et al., 

2000). Det finns två olika sätt på vilket lönsamheten kommer till uttryck, indirekt och direkt. 

Indirekt skapas lönsamhet genom att relationsmarknadsföringen bidrar till ökad kundlojalitet 

och därmed längre kundrelationer, vilket är ekonomiskt gynnsamt för företaget. Direkt 

lönsamhet skapas genom att marknadsföringen blir mer kostnadseffektiv då den är mer 

träffsäker och effektiv. 

 

Dock påstod Harden (2002) att relationer mellan kunder och banker skulle komma att bli allt 

mindre intima, vilket vi i retrospektiv kan sägas stämmer då bankverksamheten till stor del är 

förlagt på digitala plattformar idag. Detta till skillnad från tidigare då kontakten mellan kund 

och bank överhängande skedde på fysiska kontor. Harden (2002) poängterar vikten för banker 

att digitalisera och individanpassa sin kundkommunikation för att på bästa sätt skapa 

relationer till sina kunder varför digital relationsmarknadsföring är ett relevant teoretiskt 

område att studera sett till uppsatsens frågeställning.  

2.2 Digitaliserad relationsmarknadsföring 

Det finns ett vedertaget uttryck inom relationsmarknadsföringen som lyder ”människor gör 

affärer med människor de känner, tycker om och litar på” (Smith & Kawasaki, 2014). Detta 

har inte förändrats, dock har kanalerna genom vilka dessa affärer görs, förändrats. En av de 
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främsta förändringar som skett är med andra ord att kunderna i allt större utsträckning, ibland 

uteslutande, interagerar med organisationer via nya kanaler, digitala sådana. Smith och 

Kawasaki (2014) benämner detta ”New relationship marketing” och skriver att allt fortfarande 

handlar om relationer, oavsett vilket medie eller kanal som används. I och med 

digitaliseringen har relationsmarknadsföringen blivit mycket mer komplex, mycket på grund 

av alla de nya sätt att interagera med kunder som uppstått. Det har blivit en utmaning att 

bygga relationer och för att klara av detta samt underhålla kundrelationer under dessa 

förhållanden kan företag behöva gå ett steg längre än endast vanlig kundrelationsstyrning, 

detta kan ske genom användande av elektronisk kundrelationsstyrning (Keeling, Keeling & 

McGoldrick, 2011). Internets utveckling och framfart ger alltså nya möjligheter att även 

arbeta med relationsmarknadsföring viralt och styra dessa genom digitala kanaler (Colgate et 

al. 2005). Internet och användningen av datorer har exploderat de senaste decennierna men 

statistik visar nu att människor i större utsträckning använder mobila enheter när de nyttjar 

internet och således har ännu en skiftning skett (Smith & Kawasaki, 2014). 

 

Romano och Fjermestad (2003) framhåller vikten av att hela tiden ha kunden i åtanke vid 

arbete med kundrelationer på digitala plattformar. Människor har generellt sett ett inneboende 

motstånd mot nya och främmande lösningar, det är därför viktigt att göra systemen så 

användarvänliga och informativa som möjligt för att minska motståendet mot dessa. Detta 

menar författarna kan bli en positiv spiral då ökad kunskap hos kunderna kan leda till mindre 

motstånd vilket i sin tur kan leda till ytterligare ökad kunskap.  

 

Digital relationsmarknadsföring är i grund och botten detsamma som traditionell sådan fast 

med användande av moderna tekniska möjligheter med fokus på personalisering, teknologi, 

direktmarknadsföring och marknadssegmentsanpassad service (Manoj et al., 2014). Det är en 

utvecklad form av relationsmarknadsföring med utgångspunkt i nya typer av teknologi och 

traditionellt arbete med kundrelationer har vissa begränsningar som inte digital sådan har 

(Shan & Lee, 2003). Det mest gynnsamma sättet att skapa långvariga kundrelationer är att 

integrera den tidigare använda strategin i den nya elektroniska relationsmarknadsföringen 

(Shan & Lee, 2003), och utveckla denna för att bättre kunna anpassa servicen efter kundernas 

behov och öka kundvärdet (Fjermestad & Romano, 2003). Övergången till digital 

relationsmarknadsföring bör ske i fyra steg för att denna ska vara gynnsam (Smith & 

Kawasaki, 2014). Om alla stegen inte genomförs kan användningen av det digitala komma att 

bli en nackdel snarare än en fördel. Först och främst bör företaget segmentera sin kunder för 

att ta reda på vilka kunder som är intresserade av att övergå till en mer digital relation, i nästa 

steg konkretiseras mål för att kunna precisera vad som vill uppnås med en mer digital 

verksamhet. Det viktigaste steget är det tredje där en strategi tas fram då det måste finnas en 

plan för hur digitaliseringen ska genomföras. I det sista steget utformas de konkreta tekniska 

möjligheterna, vilka medel som ska användas för att genom strategin nå de mål som är 

uppsatta.  

 

Smith och Kawasaki (2014) anser strategibyggandet vara det mest grundläggande steget. Att 

adaptera de digitala möjligheterna utan att ha en tydlig strategi kan sluta med att företaget 
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förlorar kunder och blir mindre lönsamma. Att utforma digitala kanaler endast på grund av 

påtryckningar från media eller press då konkurrenterna tagit fram nya lösningar är inte 

gynnsamt för den egna organisationen. Utöver detta är det av stor vikt att inte förlora den 

personliga prägeln på relationen i takt med att dessa blir allt mer digitala. Att inte tappa denna 

faktor trots att relationsmarknadsföring idag inte ser likadan ut är avgörande för att inte 

förlora sin kunder till konkurrenter. Det är viktigt att behålla den mänskliga faktorn, det är 

mer effektivt att skapa förtroende och lojalitet från kunder om den personliga kontakten 

upprätthålls på något vis (Keeling et al., 2011). Det innebär dock inte att detta måste ske på 

det traditionella viset, genom fysiska möten, utan att tekniken kan utnyttjas som ett 

hjälpmedel för att fortfarande upprätthålla denna personliga prägel. 

 

Det kan sägas ha skett ett paradigmskifte där interaktion och kommunikation mellan företag 

och kund sker på ett helt nytt sätt och via nya kanaler än tidigare (Smith & Kawasaki, 2014). 

Betydelsen av relationen till kunden är dock inte mindre när det kommer till digital 

relationsmarknadsföring utan snarare att relation kan ses ur ett vidare perspektiv, att relation 

inte främst behöver byggas via fysiska interaktioner utan att all kontakt kunden har med ett 

företag kan ses som en relationell interaktion och således bör behandlas med 

kundrelationsstyrningssystem. Keeling et al. (2011) kommer i sin studie fram till att skapa 

djupa relationer av hög kvalitet i många avseenden är lika viktigt för kunden i en 

affärssituation som i andra situationer i livet. Alla kunder är dock olika och författarna menar 

att segmentering och profilering av kunder är viktigt för framtida digitala möjligheter när det 

kommer till relationsskapande. 

2.2.1 Varför digital relationsmarknadsföring är viktigt 

Tillämpning av digital relationsmarknadsföring är av stor betydelse för organisationer med 

verksamhet som karaktäriseras av att stora mängder kunddata måste hanteras och där 

välfungerande elektroniska kundrelationssystem inte endast underlättar hanteringen av kunder 

utan även ökar kundvärdet vilket, som diskuteras genomgående i denna studie, leder till ökad 

lönsamhet (Harvard management update, 2000). Användandet av detta kan underlätta ett 

företags värdeskapande processer genom att använda denna kunddata som de internetbaserade 

systemen ger för att lära sig om kunderna och deras behov och efterfrågan för att kunna 

utforma mer anpassade tjänster (Lam et al., 2013). Det kan även vara givande för 

organisationen i sig då många interna processer underlättas eller kan tas bort (Hasham, 2003). 

Det gemensamma målet är dock, som tidigare nämnts, generellt sett kundorienterat. 

Anledningen till att organisationer arbetar med digital relationsmarknadsföring är med andra 

ord generellt sett kundvärdedriven. De främsta konkreta målen med arbetet är dock att 

reducera marknadsföringskostnader, förbättra träffsäkerhet och relevans av 

rekommendationer och tjänsteerbjudanden till kunder (Manoj et al., 2014). Detta förväntas 

leda till ökad kundtillfredsställelse samt ökad omvändningen från potentiell kund till faktisk 

kund, kundåterköp och köpfrekvens, konkurrenskraft genom differentiering samt lönsamhet. 

Även Keramati, Mehrabi och Mousakhani (2008) och Lam et al. (2013) är inne på detta spår 

och belyser hur system för kundrelationsstyrning kan använda tekniska möjligheter som 

verktyg för att lagra, analysera och använda kunddata för att öka kundvärdet. Att använda 
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digitala kanaler och sociala medier ses även idag som en självklarhet och kan uppfattas 

negativt och konstigt av kunder om detta inte används (Smith & Kawasaki, 2014).  

2.3 Fördelar och nackdelar med relationsmarknadsföring 

Det är viktigt att poängtera att relationsmarknadsföring inte bör implementeras som en enskild 

marknadsföringsåtgärd då detta är något som bör genomsyra hela organisationen för att det 

ska vara gynnsamt för densamma (Grönroos, 1996). Om implementering sker på detta sätt kan 

långsiktiga konkurrensfördelar uppnås (Chaston, 2000), vilket i sin tur kan leda till förbättrad 

lönsamhet (Gwinner et al., 1998; Manoj et al., 2014). 

De främsta fördelarna med digital relationsmarknadsföring är ökad kundlojalitet, 

effektivisering av marknadsföringen, förbättrad kundservice och kundsupport samt 

kostnadsreducering, vilket även det kan leda till förbättrad lönsamhet (Scullin et al., 2002). 

Enligt Chen och Chen (2004) är relationsmarknadsföring på digitala plattformar ett sätt för 

stora företag att kunna ta väl hand om en stor mängd kunder vilket i mångt och mycket 

stämmer överens med de fördelar Scullin et al. (2002) tar upp. Som tidigare nämnt måste 

känslan av att kunden litar på, känner och tycker om företaget, eller rättare sagt människorna 

som jobbar där, vara uppfyllt även när interaktionen sker via digitala plattformar för att 

organisationen ska vara konkurrenskraftig. Nackdelen med att bygga relationer över digitala 

kanaler är att det tar mycket längre tid att bygga upp dessa tre faktorer som kunderna bör 

uppleva (Smith & Kawasaki, 2014).  

Det är dock inte sant att relationsmarknadsföring alltid leder till ökat kundvärde, 

konkurrensfördelar och slutligen lönsamhet för banker, eller att det skulle vara det mest rätta 

och effektiva sättet att bedriva bankverksamhet. Mathew och Stone (2003) skriver i sin studie 

att kunders förväntningar på banker idag, speciellt på stora banker, inte är att ha en tät 

personlig relation utan att det är den snabba och effektiva servicen som är av störst vikt. Det 

är enligt dem alltså inte en djup relation som är det viktigaste och det är med grund i detta 

som författarna anser att det är jätteviktigt för bankerna att ta till sig ny typ av teknologi som 

gör att det går snabbare och effektivare att erbjuda sina tjänster till kunderna, då det alltså 

skulle kunna vara detta som är avgörande för vilken bank kunden väljer. 

Å andra sidan menar Grönroos (1996) och Gummesson (1998) att det finns stora fördelar att 

skapa relation till kunden om produkten eller tjänsten som erbjuds är av stor betydelse för 

kunden, vilket hantering av pengar anses vara för de flesta individer. Det är genom relationen 

som förtroendet uppstår och en kund som övervinner sin osäkerhet inför ett företag är mycket 

mer trolig att stanna kvar hos denne. I och med det vi tidigare nämnt, om att kunder ofta är 

försiktiga när det kommer till nya exempelvis tekniska lösningar, är det än mer viktigt för 

banker att skapa en relation till sina kunder, trots att verksamheten blir mer och mer digital. 

Detta för att minska den osäkerhet som kan uppstå och på så sätt behålla kunder vilket leder 

till att organisationen blir konkurrenskraftig på marknaden.  
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2.4 Differentiering genom relationsmarknadsföring 

Vid förändringar med exempelvis ökad konkurrens som följd är det viktigt för organisationer 

att försäkra sig om att upprätthålla lönsamhet och stabil tillväxt. Ett gynnsamt sätt att 

åstadkomma detta är att ta väl hand om den existerande kundbasen, att genom kundrelationer 

skapa en bra kundupplevelse där kunden upplever ett högt värde (Esse, 2003). Aktivt arbete 

och fokus på kundrelationer kan alltså ses som ett medel för att öka kundens upplevda 

livstidsvärde, något som allt mer uppmärksammats och anammats av organisationer som en 

mycket viktig del i verksamheten, där kundrelationen ses som ett medel mot det överordnade 

målet kundvärde (Esse, 2003; Zineldin, 2006).  

 

Organisationer med relativt homogent tjänsteutbud aktörer emellan måste, för att kunna 

konkurrera i ett sådant klimat, differentiera sig genom sin utökade produkt, alltså erbjuda 

något extra utöver grundtjänsten i sig som får kunder att välja just det egna företaget framför 

substituerande alternativ (Heffernan et al., 2008). Det är dessutom viktigt för organisationer 

att försäkra sig om att fördelarna som kunderna kan dra nytta av genom att ta del av tjänsterna 

hela tiden kommuniceras och marknadsförs till dem (Hu et al., 2009). Enligt Zineldin (2005) 

är det främsta syftet med management och marknadsföring över lag att just differentiera sig 

och utveckla konkurrensfördelar som kan ge överlägset kundvärde. Han skriver att 

differentiering från konkurrenterna och anpassning till kunderna kan uppnås genom att 

fokusera på att bygga långsiktiga kundrelationer, alltså kundrelationsstyrning, och att företag 

måste skapa kundrelationer som ger kundvärde utöver det värde som kärnprodukterna själva 

genererar (Zineldin, 2005; Zineldin, 2006). När företaget lyckats upprätta en kundrelation är 

risken liten att denna avbryts så länge kunden anser sig få samma kvalitet gällande företagets 

produkter och tjänster samtidigt som att denne även upplever ett mervärde av relationen 

(Zineldin, 2006). Lojala kunder är lönsamma för organisationen och det är därför av stor vikt 

att skapa kvalitet och mervärde då kostnaden att tillfredsställa en redan lojal kund är betydligt 

mindre än kostnaden att hitta och tillfredsställa en ny (Ndubisi et al., 2007). 

 

En av de huvudsakliga fördelarna konsumenter upplever med att ha en relation till en 

tjänsteleverantör är de sociala fördelarna (Gwinner et al., 1998). Detta är alltså fördelar, eller 

kundvärden, som kunden upplever utöver värdet som tjänsten i sig medför och kan 

förekomma på olika sätt i olika relationer. Sociala fördelar beskrivs exempelvis som att 

personalen känner igen kunden, att kunden känner personalen och att denne kan utveckla 

personliga band, som kan uppfattas som vänskap, med personalen. Som kan utläsas handlar 

de sociala fördelarna mycket om en personlig, fysisk, interaktion med anställda på en 

organisation. Även Grönroos (2004) pekar på att kunden kan känna värde i relationen i sig 

och nämner då faktorer som förtroende, säkerhet och minskad upplevd risk. 

2.4.1 Kundvärde genom kundrelationer 

Relationskostnaden, vilken direkt påverkar kundens upplevda värde av relationen, inkluderar 

fler element än endast det monetära priset på tjänsten kunden erhåller (Grönroos, 2004). 

Kunder är generellt sett uppmärksamma på kostnaderna för att konsumera en tjänst och dessa 
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ställs i förhållande till den vinst kunden upplever av tjänsten, om kunden har en relation till 

tjänsteleverantören kan kostnaden upplevas som lägre och den totala upplevelsen och 

upplevda värdet blir då högre (Hu et al., 2009). Företag som verkar i hårt konkurrensutsatta 

miljöer bör inte endast fokusera på servicekvalitet, då detta endast är en del i 

kundtillfredsställelse, för att uppnå högt livstidvärde hos kunden, även aspekter som relation 

bör tas i beaktande. Det finns olika former av kundvärde och dessa kan förekomma i olika 

kontexter, med beteckningen kund menas generellt sett en heterogen grupp individer som 

förekommer i olika marknadssegment (Setijono & Dahlgaard, 2007). Marknadssegmentering 

är viktigt och innebär en förståelse för marknaden och kunderna och att segmentera dem ger 

företaget möjlighet att erbjuda de tjänster och produkter som passar de olika segmenten bäst, 

alltså att ge anpassat kundvärde (Esse, 2003). Beteckningen kund kan även innebära olika 

typer av kunder, såsom distributörer, återförsäljare och slutkonsumenter (Setijono & 

Dahlgaard, 2007), i denna studie är det dock slutkonsumenter det syftas till när termen kund 

används. 

 

Marknadsföring av kundvärdet bör vara i fokus för att kunna differentiera organisationen från 

konkurrenter och övertyga kunderna om att det erbjudna kundvärdet är det överlägsna på 

marknaden (Grönroos, 2004). Marknadskommunikationens syfte är alltså att stärka den 

värdeskapande processen i relationen mellan kund och företag, Esse (2003) skriver dessutom 

att det handlar om att differentiera sig genom att upphöja sina tjänster och erbjuda 

konkurrenskraftigt kundvärde, på så sätt kan organisationer förbättra den totala 

kundupplevelsen.  

 

Att beräkna kundvärde är för organisationer inte endast ett sätt att se företagets 

konkurrensfördelar utan kan även bli en drivande faktor för att ständigt förbättra produkt- och 

processkvaliteten i kunderbjudanden (Setijono & Dahlgaard, 2007). Att identifiera kundvärdet 

i olika tjänster och kontexter kan leda till såväl reaktiva som proaktiva förbättringar för en 

organisation, vilka med fördel kan komplettera varandra och skapa ett kundvärdedrivet 

ramverk för kvalitetsförbättringar i organisationen. Organisationer bör dock inte endast inrikta 

sig på att förbättra kundtillfredsställelsen utan även fokusera mot att förbättra kundens 

fullständiga upplevelse av kvaliteten på tjänster och öka kundens totala upplevda värde, hög 

servicekvalitet leder till överlägset upplevt värde, kundtillfredsställelse och fördelaktig 

uppfattning av varumärket (Hu et al., 2009). 

 

Zineldin (2006) utvecklar detta och skriver att ökat kundvärde och ökad kundlojalitet är 

sprunget ur långvariga och stabila kundrelationer vilket i sin tur bidrar till ökade 

konkurrensfördelar och då även större marknadsandelar och slutligen också lönsamhet för 

företaget. Chen och Chen (2004) trycker på att det måste finnas kunskap om konkurrenter, 

kundsegment och kunder för att kunna utforma differentiering och personifiering av tjänster 

vilket gör relationen till den specifika kunden unik. 
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3 Metod 

I följande avsnitt motiveras de metodologiska val som gjorts i denna studie där bland annat 

val av forskningsmetod, tillvägagångssätt, urval, intervjuutformning, empirisk undersökning 

och bearbetning av det insamlade materialet beskrivs och förklaras. Slutligen ges även en 

reflektion kring de metodval som gjorts. 

 

De metodologiska utgångspunkter som presenteras nedan har grundats på studiens syfte, 

frågeställning och kontext varför den utmynnat i en kvalitativ forskningsstrategi med en 

ansats där empiri är drivande för att sedan studerats genom teoretiska glasögon Genomgående 

har ett kritiskt förhållningssätt antagits för att i stor utsträckning upprätthålla relevans för 

studien vilket redogörs för i avsnitt 3.5. Studien är en jämförelse mellan de fyra svenska 

storbankerna och vi har haft en ambition att ge ökad förståelse och insikt i bankernas 

problematik med att hantera sina kundrelationer i takt med de förändringar som sker på 

marknaden. Att utgå från de fyra stora bankerna har gett en djup och samtidigt bred bild av 

hur de arbetar med denna problematik i dagsläget. 

3.1 Studiens utformning och forskningsstrategi 

Denna studie tar sin grund i den empiriska undersökning som genomförts på de fyra svenska 

storbankerna. Det empiriska materialet har sedan underkastats och analyserats utifrån den 

teori som återfinns i föregående avsnitt vilket presenteras i avsnitt 4?? (Bryman & Bell, 

2005).  Detta innebär att studien bygger på det empiriska materialet som sedan ställs mot teori 

för att kunna presentera en intressant analys och kunna dra meningsfulla slutsatser   

 

Det är utifrån studiens problematik som forskningsfråga och syfte med studien har utformats. 

Forskningsfrågan och syftets karaktär har lagt grund för ett tillvägagångssätt av kvalitativ 

karaktär, varför denna typ av forskningsstrategi tillämpats i studien. Att göra en distinktion 

kring vilken forskningsstrategi som tillämpas underlättar övriga metodologiska val då dessa 

direkt påverkas av vald strategi (Bryman & Bell, 2005). Den förståelse som önskas skapas 

genom denna studie kan ej uppnås på samma sätt genom kvantitativ empiriinsamling varför 

valet av strategi föll sig naturligt. Då utgångspunkten i denna studie var att sträva efter att 

undersöka olika uppfattningar och tillvägagångssätt kring ämnet som valts, inte söka rätt eller 

fel, blev en kvalitativ forskningsstrategi ett självklart val. Denna strategi lämpar sig bättre för 

att fånga individers uppfattningar och tolkningar av den verklighet vi lever i vilket var målet 

med intervjuerna, alltså att skapa förståelse för problematiken genom respondenternas 

tolkningar och uppfattning kring denna (Bryman & Bell, 2005). 

 

När valet att använda banker som fallföretag tagits föll det sig naturligt att genomföra den 

empiriska undersökningen på plats hos dessa fyra banker med individer anställda på 

respektive bank. För att få så grundlig information som möjligt valdes enskilda intervjuer med 

respondenter från bankerna som forskningsdesign. Utgångspunkten för dessa intervjuer 
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grundas på den problemformulering, och diskussion kring denna, som presenteras initialt i 

studien och syftet med studien är att bidra med ökad förståelse för denna problematik. 

3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Teoretiskt urval 

Det initiala arbetet bestod till stor del av att finna relevant teori inom undersökningsområdet 

sett till den problematik som presenterats i inledningen för att skapa en gedigen teoretisk 

grund att förankra studien i. Att noggrant arbeta med att hitta användbar teori ger en ökad 

förståelse för ämnets bakgrund både för oss som författare men även för läsaren. Teorin består 

av sekundära källor och är främst hämtad från vetenskapliga tidskrifter vi har tillhandahållit 

från olika databaser med inriktning på företagsekonomisk forskning. Denna teori är framtagen 

och publicerad med ett syfte skiljt från det som denna studie grundas på, dock har denna teori 

ändå kunnat användas som ram och referenspunkt till studien (Bryman & Bell, 2005; 

Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). Information och kunskap kring de fyra 

bankerna som används som praktiska exempel i denna studie har anskaffats genom den 

empiriska undersökningen samt internetsidor. 

3.2.2 Val av organisation för praktiskt exempel och respondenturval 

Då denna studie ämnar ge en bild av hur banker i dagens läge hanterar de svårigheter som 

uppstått kring kundrelationer i takt med de förändringar som sker på marknaden var det 

mycket gynnsamt att chefer från samtliga storbanker i Sverige var mycket tillmötesgående 

och positivt inställda till att delta i studien. Detta då intervjuer med respondenter på samtliga 

banker gav en god insikt i hur de tacklar den problematik som ligger till grund för uppsatsen. 

Eftersom att vi hade satt upp relativt höga krav för vårt respondenturval underlättade det 

mycket att ha anställda på fyra banker att intervjua. Att få tillgång att träffa samtliga 

respondenter inom samma bank med den kunskap som krävs för att intervjun ska vara 

relevant och givande för undersökningen insåg vi skulle bli problematiskt. Intervjuer med fyra 

banker anser vi leder till att undersökningen får ett mer generellt bidrag och en förståelse för 

problematiken över lag, snarare än predikamentet för endast en enskild bank. Vi insåg att djup 

inte nödvändigtvis innebär att vara smala gällande undersökningsobjekt utan snarare gällande 

hur strategi för att undersöka denna problematik utformats, vår teoretiska grund och de frågor 

som denna mynnade ut i. Att intervjuer genomfördes på flera olika banker har också bidragit 

till en möjlighet att se likheter och skillnader dem emellan vilket är intressant ur ett 

analysperspektiv. 

 

De kriterier vi satte upp inför urvalet av respondent var att denne var tvungen att ha en 

chefsposition eller ha motsvarande kunskap inom området för arbete med kundrelationer, 

både traditionellt sett men också på internet, och att denne känner till och har kunskap om de 

förändringar som skett på bankmarknaden. Då respondenterna innehar olika typer av 

chefstjänster på olika nivåer i organisationerna skiljer sig deras kunskap inom ämnet 

naturligtvis åt. Vi strävade därför efter att för samtliga banker intervjua en respondent med 
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chefsposition på lokal nivå och en på mer central nivå. Detta lyckades vi med i alla förutom 

en bank, vilket är den banken som arbetar mest decentraliserat varför vi inte ser detta vara 

problematiskt. Vi har efter genomförandet av intervjuerna inte heller uppfattat detta som 

negativt då djup och betydelsefull information samlats in från samtliga respondenter vilket 

bidragit positivt till kommande analys, då skillnader och likheter tydligt kunde urskiljas 

mellan bankerna. Vi ser det även som ett tillskott att få både perspektiv från chefer som 

arbetar i nära anslutning med kunderna och de chefer som hanterar denna problematik på mer 

central nivå.   

3.2.3 Empirisk undersökning  

Den empiriska undersökningen och de metodologiska val som gjorts kring denna har styrts av 

studiens syfte och forskningsfråga. Intervjuer har som sagt genomförts med nio respondenter 

varav tre stycken genomfördes över telefon. Då syftet med denna studie är att bidra med ökad 

förståelse för hur banker hanterar de utmaningar som är kopplat till kundrelationsarbete till 

följd av de förändringar som präglar bankmarknaden valdes intervjuer som forskningsmetod 

för insamling av det empiriska materialet. Detta för att intervjuer gynnade vår ambition att 

skapa en djup förståelse för fenomenet och tillät oss att tillskaffa en gedigen empirisk grund 

inför kommande analys (Bryman & Bell, 2005; Christensen et al., 2010). Ytterligare fördelar 

med denna forskningsmetod, vilket även stämmer för kvalitativa studier i allmänhet, är 

enkelheten att skapa en stor informationsrikedom och samtidigt låta respondenten förklara 

sådant som inte förstås av intervjuaren och på så sätt skapa ett djup. 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Intervju 

Intervjuerna har genomförts på de fyra största traditionella svenska bankerna. Dessa banker 

klassas, som tidigare nämnt, som e-branching-banker då de har såväl traditionell 

kontorsverksamhet som internetförlagd verksamhet. Intervjuerna har genomförts med två 

respondenter vardera från tre olika banker och tre respondenter från en bank, varför vi anser 

att varje bank är empirimässigt väl representerade. Hos vissa av respondenterna fanns en 

önskan om anonymitet vilket bidrar till att det i studien inte kommer hänvisas till specifika 

respondenter eller banker utan dessa benämns istället för Bank A, Bank B, Bank C och Bank 

D. Respondenterna består i Bank A av en kontorschef, en Head of channels inom retail och en 

Head of CRM-retail inom stora företag och institutioner. I Bank B består respondenterna av 

en kontorschef och en regionschef. I Bank C består respondenterna av två kontorschefer på 

två olika orter och i Bank D av en kontorschef och en kommunikationsansvarig för 

internetbanken. Vid samtliga intervjuer som genomfördes genom fysiska möten, vilka var sex 

stycken, var det vi som besökte respondenterna på deras respektive kontor och genomförde 

intervjuerna antingen på deras kontor eller i konferenslokaler. Resterande intervjuer 

genomfördes via telefon på förbokad tid. 
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I denna studie valdes en semistrukturerad intervjudesign då detta tillåter respondenten att tala 

relativt fritt vilket var eftersträvansvärt i detta fall då ambitionen är att skapa förståelse för 

problematiken genom respondenternas berättelser (Christensen et al., 2010). En intervjuguide 

arbetades fram, vilken användes som en försäkran för att alla relevanta ämnen och teman togs 

upp, och vi jobbade aktivt med följdfrågor i de lägen vi ansåg det behövas eller fick 

uppfattningen om att djupare information fanns att hämta. 

 

Respondenterna fick information innan intervjun startade om att de fick prata fritt och att det 

inte gjorde något om de svävade ut och talade om sådant de ansåg relevant i den ställda 

frågan. Det underlättade att hela tiden ha intervjuguiden att återkomma till för att försäkra oss 

om att de ämnen som är relevanta togs upp. Intervjuerna blev till följd av att vi lät 

respondenten utveckla samtalet i den riktning som kändes naturligt, och lät dem tala så länge 

de ville, lite olika till karaktären, både sett till innehåll och varaktighet. Den genomsnittliga 

intervjulängden var i denna studie ungefär 45 minuter. 

 

Före varje intervju tillfrågades respondenterna om vi fick tillåtelse att spela in under samtalet. 

Samtliga respondenter ansåg detta vara okej och det möjliggjorde att vi som intervjuare på ett 

mer aktivt sätt kunde delta i intervjun. De fördelar som ljudupptagning förde med sig var att 

det inte uppstod något distraktionsmoment i form av att föra anteckningar, vilket bidrog till ett 

större fokus och delaktighet från vår sida vilket även möjliggjorde att följdfrågor kunde 

ställas, vilket i sin tur leder till en större förståelse, samt att samtalet blev mer avslappnat 

(Bryman & Bell, 2005). Ytterligare en positiv aspekt av att intervjuerna spelades in var att vi 

vid ett senare tillfälle kunde genomföra en fullständig transkribering av det totala empiriska 

materialet, vilken har legat till grund för den innehållsanalys som genomförts från kodning, 

till kategorisering och slutligen analys och diskussion kring informationen. Dessutom har 

möjlighet funnits att ständigt gå tillbaka till inspelning och transkribering för att säkerställa att 

kontexten inte går förlorad eller att relevant information missas. 

 

De frågor intervjuguiden består av utformades dels med utgångspunkt i den 

problemdiskussion som presenteras i uppsatsens inledande kapitel och även utifrån vissa delar 

av det teoretiska materialet i referensramen. Initialt ställdes frågor kring hur respondenterna 

ser på konkurrenssituationen, på bankmarknadens utveckling och de förändringar som skett 

till följd av avreglering och digitalisering. Dessa frågor grundades i den diskussion som förs 

initialt i uppsatsen kring hur digitaliseringen ökar allt mer (E-barometern, 2015) och hur nya 

aktörer etablerar sig på marknaden (Zineldin, 2005; Peppard, 2000; Heffernan, 2008).  

 

Frågor utformades även för att fånga respondenternas bild av uppsatsens centrala ämne, alltså 

relationer. Enligt exempelvis Colgate et al. (2005) och Bolton et al. (2004) är kundrelationer 

en central del i en organisations arbete för att skapa kundvärde och lönsamhet och det ansågs 

därför relevant att fråga respondenterna hur de såväl uppfattar som hanterar arbetet med 

kundrelationer. Frågor som ”Vad är en kundrelation för dig?” och ”Hur upplever du att arbetet 

med kundrelationer har förändrats i er bank sedan kunderna allt mer började använda sig av 

era digitala tjänster?”. Vi ställde frågor som både separat och kombinerat tar upp 



17 
 

kundrelationer och förändring för att få en så djup och bred bild som möjligt av 

problematiken. 

Det empiriska materialet presenteras i avsnitt 4. Dock har vi där endast valt att framställa 

respondenternas bild av förändringen och de utmaningar som blir konsekvens av dessa för att 

i analysavsnittet övergå till att presentera och analyser det empiriska material som har fokus 

på hur bankerna hanterar dessa utmaningar. Denna uppdelning har gjorts då vi först vill ge 

läsaren en bakgrund och insyn i hur respondenterna på de olika bankerna ser på förändringen, 

samt undvika långdragna presentationer av materialet om hantering för att sedan upprepa 

detta igen i analysen. 

3.4 Analysmetod 

Kvalitativa studier generar många gånger stora mängder data som samlas in under den 

empiriska undersökningen (Bryman & Bell, 2005). Till följd av detta blir arbetet med att 

analysera materialet väldigt omfattande och utgör en stor del av studiens arbetsprocess. För att 

underlätta denna process har det empiriska materialet transkriberats kontinuerligt och i nära 

anslutningen till intervjuerna. Den analysmetod som valts för denna studie är kvalitativ 

innehållsanalys, vilket är en metod där stor tyngd ligger vid forskarens roll när det kommer till 

att skapa mening i och av texter. Texten består i detta fall av transkriberingarna från 

intervjuerna som utgör den empiriska undersökningen och vikt har lagts vid att låta kategorier 

växa fram för att skapa en förståelse för materialet där hänsyn även tagits till kontexten för att 

skapa en helhetsbild. Analysen kan i stora drag sägas syfta till att, utifrån det empiriska 

materialet, lyfta och konstruera mönster och teman genom att kategorisera de meningsenheter 

som bestämmer den största delen av innehållet och variationen i transkriberingarna 

(Christensen et al., 2010). 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan man i innehållsanalysen antingen se till det 

manifesta innehållet, med vilket menas det som explicit uttrycks i texten, eller, vilket är 

vanligt i kvalitativa studier, välja att göra en tolkning av textens innebörd vilket även kallas att 

analysera det latenta innehållet. Då denna studie är av kvalitativ karaktär har en analys av det 

latenta innehållet genomförts, det innebär alltså att vi tolkat det material som samlats in. Vi är 

dock av uppfattningen att det inte går att komma ifrån att forskaren alltid gör tolkningar under 

studiens gång men anser att omedvetna tolkningar inte blir lika djupa och skapar lika mycket 

förståelse som när utgångspunkten är att faktiskt tolka materialet och inte endast ordagrant se 

till det som står i texten. Att genomföra en kvalitativ innehållsanalys där det latenta innehållet 

tolkas förutsätter dock att teman och kategorier inte bestäms i förväg utan att dessa växer fram 

under arbetets gång vartefter att det empiriska materialet bearbetas, med detta menas att en 

induktiv kodningsansats använts.  

 

Analysprocessen i denna studie kan sägas ha genomförts i fem steg och inleddes med att alla 

transkriberingar lästes flera gånger för att en uppfattning av helheten och en förståelse för vad 

som egentligen sagts under intervjuerna skulle skapas. Det andra steget var att markera och 

plocka ut de fraser och meningsenheter som ansågs beskriva och förklara meningen med 



18 
 

texten, detta gjordes noggrant då det är viktigt att dessa är representativa för det empiriska 

materialet i sin helhet (Graneheim & Lundman, 2004). Att markera dess meningsenheter kan 

vara problematiskt då val av för stora enheter kan resultera i att de innehåller information om 

mer än en företeelse och val av för små kan bidra till att materialet tappar betydelse, oavsett 

vilket fel man begår är chansen stor att betydelsefull information går förlorad. I vissa fall blev 

dessa meningsenheter relativt långa men vi arbetade noggrant med att inte förlora den kontext 

i vilken meningsenheterna uttryckts av respondenterna eller inkludera för mycket information 

som inte var relevant. Denna process kallar Christensen et al. (2010) för reduktionsprocessen. 

Då det är vi som studerar detta fenomen som blir tolkare av innebörden i det empiriska 

materialet är det av stor vikt att inte lägga för mycket fokus på vissa enskilda intervjuer eller 

delar av dessa då resultat i detta fall kan bli snedvridet och inte representativt för materialet i 

stort. 

 

Det tredje steget i analysen bestod i att göra texten mer lätthanterlig men utan att det relevanta 

innehållet och betydelsen gick förlorad, detta gjordes genom att materialet kodades 

(Christensen et al., 2010). Kodningen gjordes genom att de meningsenheter vi ansåg relevanta 

och meningsfulla för vår problematik kondenserades för att sedan etiketteras, vilket utgör 

koderna. 

 

Det fjärde steget i analysprocessen, som enligt Christensen et al. (2010) kan ses som 

struktureringsprocessen, innebär att de kodade meningsenheterna grupperas i noggrant utvalda 

kategorier som på bästa sätt skapar förståelse för det empiriska materialet och samtidigt 

återspeglar det centrala budskapet i intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004). Begreppet 

kundrelationer är den övergripande kategorin för samtliga kategorier och dessa har inte tagits 

fram från den teoretiska referensramen utan har vuxit fram då vi arbetat med att reducera och 

koda det empiriska materialet. Under arbetet med kategoriseringen fanns ständigt en 

medvetenhet om att inte pressa in meningsenheter i olika kategorier där de egentligen inte 

passar bara för att det fanns en kategori. Graneheim och Lundman (2004) beskriver 

kategoriseringen och indelningen av koder i dessa som ett kritiskt moment i analysprocessen. 

Det är viktigt att kategorierna är fullständiga i sig själva och uteslutande från varandra, med 

vilket menas att det ska finnas en relevant kategori för samtliga meningsenheter och att en 

meningsenhet inte ska kunna passa i fler än en kategori. 

 

I det femte och sista steget sattes det bearbetade materialet som strukturerats till kategorier 

under struktureringsprocessen i förhållande till den teori som presenterats i avsnitt två för att 

skapa mening och ökad förståelse för studiens problematik ur ett teoretiskt perspektiv. Detta 

presenteras i kommande analys som är uppbyggd utifrån de kategorier som arbetats fram från 

det empiriska materialet genom innehållsanalysen. 

 

För att inte förlora kontexten och sammanhanget i de beskrivningar och återgivelser som 

respondenterna gav har vi under arbetets gång ständigt återgått till våra transkriberingar för att 

försäkra oss om att vi inte framställer missvisande resultat eller drar inkorrekta slutsatser 

(Bryman & Bell, 2005). Arbetssättet har över lag varit iterativt, med vilket menas att vi inte 
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Figur 3.1, Tabell som exemplifierar hur innehållsanalysen genomfördes 

genomgått processen från början till slut utan flera gånger återgått till tidigare faser för att 

omarbeta dessa (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Nedan visas en exemplifiering av slutledningsprocessen, alltså hur vi konkret har gått tillväga 

från att ta ut meningsenheter, till kondensering och kodning av dessa till skapandet av 

kategorier.  

3.5 Studiens trovärdighet 

Det är viktigt att kunna bedöma och bestämma en studies kvalitet och trovärdighet. För 

kvalitativa studier görs detta lite annorlunda än vid kvantitativa studier då det går att 

argumentera för att det finns fler än en bild av den sociala verkligheten, med andra ord finns 

inget absolut svar (Bryman & Bell, 2005). Strävan med en studie är att den bör vara trovärdig 

och för att bedöma om detta uppnås finns olika mått att använda. För kvantitativa studier 

används måtten reliabilitet och validitet men för kvalitativa studier, likt denna, används ofta 

tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet (Guba, 1981; Bryman & Bell, 2005).  

Om utgångspunkten är att det inte finns en absolut sann social verklighet, är det av stor vikt 

att läsaren känner tillförlitlighet och en acceptans till studien denne tar del av för att denna ska 

uppfattas vara trovärdig (Bryman & Bell, 2005; Graneheim & Lundman, 2004). För att skapa 

tillförlitlighet har stor vikt lagts vid att fokusera studien genom att noggrant jobba med 

problematisering, syfte och frågeställning och flera gånger återgå till detta arbete för att 

fokusera studien ytterligare. Även avgränsning, såväl praktiskt som teoretiskt, har genomförts 
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med stor noggrannhet, precis som val av datainsamlings- och analysmetod, för att på bästa 

sätt anpassa genomförandet till studien syfte och dess problematik. Att välja respondenter 

med olika erfarenheter är fördelaktigt då en bred syn på problematiken eftersträvas, varför 

valet att intervjua fyra banker var gynnsamt för studien. Om respondenter med olika 

bakgrund, utbildning, kön osv. väljs ut bidrar det till större variation i den empiriska 

undersökningen vilket även det bidrar till tillförlitlighet för studien. Ytterligare åtgärder för att 

styrka tillförlitligheten är att vi skickat resultaten till respondenterna, respondentvalidering, 

för att låta dem avgöra om vi tolkat deras berättelser och åsikter rätt.  

 

Att använda rätt typ av insamlingsmetod av empiriskt material är också viktigt för att stärka 

tillförlitligheten vilket vi anser oss gjort då intervjuerna har gett rik och djup information av 

fenomenet och enligt oss är det bästa sättet för att få reda på hur anställda med kunskap väljer 

att beskriva och förklara det (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuerna bidrog till att vi 

fick tillgång till information kring strategier som vi inte kunnat ta del av genom dokument, 

observationer eller enkäter då det inte givit oss lika stor nyans eller möjlighet att ställa 

följdfrågor och fördjupa oss i olika ämnen med respondenterna. Det är när respondenterna 

själva får sitta och prata utan att vi egentligen säger eller frågar något som mycket intressant 

information kring hur de resonerar kommer fram. Vid följdfrågor kan respondenterna 

utveckla sina svar vilket skapar en djupare förståelse för fenomenet. Att ta del av dokument 

eller liknande skulle inte vara givande då det är förskrivet och inte anpassat till vår 

problematik vilket innebär att det är noga genomtänk för att framställa den egna 

organisationen i god dager.  

 

Förutom respondenturval och val av insamlingsmetod är det viktigt att välja den analysmetod 

som är mest fördelaktig för att skapa förståelse för vår problematik för att öka tillförlitligheten 

(Graneheim & Lundman, 2004). När datan analyserats har stor vikt lagts vid att inte välja för 

små eller stora meningsenheter som sedan kodats och kategoriserats då detta kan bidra till att 

information går förlorad då en meningsenhet antingen kan innehålla för mycket mening eller 

att informationen blir fragmenterad. För att ytterligare stärka tillförlitligheten har vi i avsnitt 

analysmetod exemplifierat hur denna kodning och kategorisering gått till då vi visat på hur 

meningsenheter valts ut, hur dessa har kondenserats och kodats för att sedan kategoriserats 

där kategorierna utformats för att vara ömsesidigt uteslutande och inte innehålla irrelevant 

data. Vi har även valt att ta med citat i analysen då detta ytterligare stärker tillförlitligheten.  

 

Likt reliabilitet inom kvantitativ forskning kan begreppet pålitlighet användas inom den 

kvalitativa forskningen för att bedöma en studies trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004; 

Bryman & Bell, 2005). För att skapa pålitlighet till studien har alla steg i processen noggrant 

redogjorts för i metodavsnittet. Öppenhet kring teoretiskt urval, respondenturval, 

intervjuutformning, analysmetod samt att transkriberingarna tillsammans med 

ljudupptagningen från intervjuerna finns tillgängliga är av stor vikt för att öka studiens 

pålitlighet. Det är viktigt att presentera alla dessa processer tydligt för att ha möjlighet att dra 

teoretiska slutsatser som enligt läsaren är pålitliga. Enligt Guba (1981) kan problem kring 

pålitlighet uppstå då kvalitativa studier ofta innebär att det empiriska materialet samlas in 

under en längre tid och inte allt på samma gång. Detta innebär att situationen för intervjun och 



21 
 

förutsättningen för densamma kan komma att ändras vilket kan påverka datainsamling och då 

samtidigt pålitligheten. Då intervjuerna som genomförts varit semistrukturerade, men ändå 

grundats på en intervjuguide, har dessa sett lika olika ut och tagit olika riktning till följd av att 

respondenterna styrt samtalet åt olika håll. Dock har samtliga förutbestämda teman tagits upp 

vilket har skapat en viss struktur under intervjuerna. Då det är respondenternas tankar och 

förklaring till händelser och arbetssätt som är intressant för vår problematik, och inte konkreta 

svar på specifika frågor, tror vi detta inte har kommit att påverka pålitligheten i denna studie. 

Guba (1981) lägger även till att den empiriska insamlingen är en pågående process som 

ständigt utvecklas vilket är något som är ofrånkomligt vid genomförandet av en kvalitativ 

studie.  

 

Till sist används även begreppet överförbarhet som ett mått på en studies trovärdighet. Med 

detta menas om resultaten för en kvalitativ studie går att överföra på andra kontexter eller 

situationer eller vid ett senare tillfälle (Guba, 1981; Bryman & Bell, 2005). Kvalitativa studier 

har ofta en tendens att i stor utsträckning bero den kontext i vilken den genomförts och detta 

bidrar till att överförbarhet blir svårt att uppnå. Lincoln och Guba (1985) skriver att 

överförbarheten kan ökas genom ”tät” beskrivning. Detta förfarande är ungefär detsamma 

som vi arbetat med för att öka pålitligheten, alltså att ha en rik beskrivning och redogörelse 

för kontext, urval, respondenter, datainsamlingsmetod och analysprocess. Detta för öka 

möjligheten för andra att tolka hur pass överförbar denna studie är och således skapa sig en 

uppfattning om dess trovärdighet.  

3.6 Metodreflektion 

Kvalitativa studier, likt denna, karaktäriseras av att det är en tolkning av verkligheten som 

genomförs vilket bidrar till att studien i flera avseenden blir subjektiv (Bryman & Bell, 2003). 

Ett exempel på detta är när vi både under och efter intervjuerna gjorde en subjektiv tolkning 

av respondenternas åsikter. Denna subjektivitet är med andra ord något vi är medvetna om och 

har reflekterat över, dock strävar vi inte efter någon form objektivitet då detta inte är möjligt 

vid genomförandet av kvalitativa studier. Vi har varit deltagande och gjort subjektiva 

tolkningar vid både insamling och bearbetning av det empiriska materialet och vi anser att 

insamling och tolkning av data är så nära sammankopplade att de inte bör diskuteras separat.  

 

En styrka med att intervjua anställda inom banksektorn är att förändringen mot ett mer digitalt 

samhälle är mycket tydlig för just denna bransch och intervjuerna bringade därför rikt och 

djupt empiriskt material som gynnat studien. Det var viktigt för oss att intervjuerna skedde 

med respondenter med kunskap i ämnet och insikt i arbetet med CRM och eCRM, varför 

studien ytterligare gynnades av att respondenterna arbetar på olika banker då det bara är ett 

fåtal på varje bank med denna typ av kunskap. Det hade varit problematiskt att få denna 

information om endast en eller två banker använts som praktiskt exempel då intervjuer hade 

skett med respondenter utan kunskap i ämnet.   

 

 



22 
 

3.6.1 Källkritik 

Den teori som ligger till grund för studiens referensram har arbetats fram grundligt och en 

ansträngning har gjorts för att finna relevant teori, detta med en ständig hänsyn till 

matchningsproblematiken (Holme & Solvang, 1997). Svårigheten med matchning innebär att 

den teori som används som grund har ett helt annat primärt syfte än det aktuella för denna 

studie, vilket kan bidra till den på ett felaktigt sätt kan stödjas av forskning som inte 

överensstämmer med denna studie. För att ta reda på detta måste den forskning som används 

läsas noggrant för att skapa en förståelse kring varför den har genomförts och det är först då 

som en avvägning kan göras angående om denna är relevant eller inte. Vi har inte endast 

använt lättillgängliga källor utan låtit syfte och frågeställning styra sökandet av information, 

och inte tvärt om. 

 

Ytterligare noggrannhet har lagts vid att genomgående vara kritiska till vem eller vilka som är 

upphovsmän till forskningen. Vi har ständigt strävat efter att finna grundkällan och inte 

referera till studier som återger andra forskares resultat då ett sådant förfarande bidrar till att 

färre felaktigheter och misstolkningar uppstår (Holme & Solvang, 1997). Att det finns en 

transparens kring källans uppkomst och upphovsman är av stor vikt för dess trovärdighet, men 

även öppenhet och information kring varför materialet framställs har varit viktigt för att vi ska 

känna tillit till materialet vi tar del av.   
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4 Empiri 

I empiriavsnittet presenteras först en genomgång av den svenska bankmarknaden och 

bankernas verksamhet följt av en empirisk sammanställning uppdelad efter de fyra bankerna, 

detta för att ge läsaren en förståelse för bankmarknadens förändringar och utmaningar inför 

kommande analysavsnitt där hantering av dessa analyseras. 

4.1 Den svenska bankmarknaden 

Enligt finansinspektionen (2014) finns det i Sverige totalt 117 banker. Av dessa 117 finns 

olika typer av banker och frånsett de traditionella, som varit verksamma en lång tid, 

etablerades majoriteten av dessa på marknaden under 90-talet (Svenska Bankföreningen, 

2015). Avregleringen av den svenska bankmarknaden genomfördes, som nämns i uppsatsens 

inledning, 1985, då kraven på och kontrollen av svenska banker minskade (Finanshistoria, 

2010). I och med detta förbättrades etableringsmöjligheterna för nya aktörer och antalet 

banker har ökat som följd. Avreglering av finanssektorn är dock inte unikt för Sverige utan 

har förekommit i ett flertal länder, vilket främjat internationell konkurrens och svenska banker 

konkurrerar således inte endast med nationella aktörer utan även utländska spelare (Holland, 

Locket & Blackman, 1997). De nyetablerade bankerna är framförallt privatkundsinriktade och 

har internet och telefon som sitt främsta interaktionsmedel med kunder. Vissa av dessa är så 

kallade nischbanker med fokus på exempelvis värdepappershandel och 

finansieringsverksamhet medan andra valt att bredda sitt utbud och därför kan ses som 

fullsortimentbanker för privatkunder. De banker som i denna studie används som praktiskt 

exempel är dock Sveriges fyra största bankaktiebolag som från mitten av 90-talet utvecklats 

till stora finanskoncerner med betydande roll både nationellt såväl som internationellt. 

 

2014 stod de finansiella företagen i Sverige för 4,8 procent av landets BNP och deras 

egentliga funktion i samhället är att tillhandahålla system för sparande, finansiering, 

riskhantering och betalningsförmedling som är effektiva och pålitliga för kunderna (Svenska 

Bankföreningen, 2015). Bankernas faktiska verksamhet består främst av inlåning och utlåning 

och räntesättning av dessa, som till stor del beror på räntorna på penningmarknaden, men 

även andra faktorer. Utöver detta är en viktig arbetsuppgift för bankerna att erbjuda 

betalningsförmedling, alltså att genomföra snabba och säkra betalningar eller 

värdepapperstransaktioner. Även riskspridning är en av de tjänster banker erbjuder sina 

kunder vilket innebär att minska, omfördela och sprida kundernas finansiella risker. 

 

Till följd av att de traditionella bankerna utvecklats och att det finns många nyetablerade 

aktörer på marknaden är det idag ett stort förändringstryck som karaktäriserar bankbranschen 

(Svenska Bankföreningen, 2015). Digitaliseringen är den kanske mest påtagliga förändring 

som påverkar bankerna, och även den som troligtvis har den mest omfattande påverkan på 

sektorn (Jayawardhena & Foley, 2000). Exempelvis kan sägas att elektroniska betalningar har 

på de pappersbaserade betalningarnas bekostnad ökat explosionsartat från ca 100 miljoner 

transaktioner i mitten på 90-talet till 2 400 miljoner transaktioner år 2013 (Sveriges Riksbank, 
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2015).  Den teknologiska utvecklingen öppnar nya möjligheter för traditionella banker att 

utforma sina tjänster och nå kunderna (Jayawardhena & Foley, 2000). Några fördelar med 

digitalisering av verksamheten är kostnadsbesparingar, ökad kundbas, marknadssegmentering 

och kundanpassning, marknadsföring och kommunikation, innovation samt möjlighet till 

utveckling av biverksamheter utöver klassiska banktjänster. Om avregleringen möjliggjorde 

för fler aktörer att etablera sig på marknaden, möjliggör dagens digitala lösningar dem även 

att hitta kostnadseffektiva sätt att bedriva verksamhet, varför digitaliseringen är en bidragande 

faktor till den ökade konkurrensen (Holland et al., 1997).  

För att förtroende och tillit ska upprätthållas gentemot den svenska finanssektorn och dess 

infrastruktur är det viktigt att det finns lagar och regleringar för bankverksamheten samt 

myndigheter som ser till att bankerna efterföljer dessa (Svenska Bankföreningen, 2015). För 

att upprätthålla finansiell stabilitet regleras bankverksamheten och det är Riksbanken och 

Finansinspektionen som kontrollerar att bankerna håller sig inom ramen för vad som är 

tillåtet. Finansinspektionen har en mer direkt tillsyn medan Riksbanken har ett mer 

övergripande ansvar. Det är alltså, något förenklat, avregleringen i kombination med 

digitaliseringen som skapat det klimat som idag råder på bankmarknaden. 

4.2 Bank A 

4.2.1 Konkurrenssituationen 

Respondenterna i Bank A beskriver den rådande konkurrensen som tuff och identifierar två 

olika typer av konkurrenter, den ena är de klassiska konkurrenterna i form av de övriga 

storbankerna och den andra är nischaktörer. Respondenterna upplever att det ständigt 

tillkommer nya aktörer på marknaden och att dessa verkar inom ett flertal olika områden. 

Bankmarknaden präglas således av en väldigt divergerad konkurrenssituation, vilken Bank A 

måste förhålla sig till. En utmaning med dessa nya konkurrenter är att de kunnat inrikta sig på 

olika specifika områden och således anskaffat sig spetskunskaper inom just sitt område för att 

kunna konkurrera med en väldigt specialiserad, inriktad, verksamhet. Denna möjlighet har 

inte Bank A och de övriga storbankerna då de har ett mycket bredare och mer omfattande 

tjänsteerbjudande att fokusera på. Ett exempel på ett sådant område är sparande, där 

respondenterna i Bank A har insett att det inte är rimligt att sikta mot att komma ikapp en 

väldigt spetsnischad aktör, i vart fall inte ur ett kortsiktigt perspektiv. Denna konkurrens ser 

då alltså annorlunda ut än den som Bank A möter från likvärdiga aktörer, där utmaningen 

istället ligger i att samtliga storbanker har relativt liknande tjänsteutbud och där det är svårare 

än i andra branscher att göra något som är unikt. 

4.2.2 Digitalisering  

Från att tidigare haft i stort sett endast kontorsbaserad verksamhet erbjuder bank A idag ett 

flertal kanaler för kunderna att ta del av deras tjänster genom. Dessa är appar för mobil och 

surfplatta, internetbank, telefonbank, närvaro på sociala medier såsom facebook, men även 

fortfarande fysiska kontor med rikstäckande närvaro. Den kanal som används överlägset mest 
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är apparna. En av respondenterna beskriver hur de tidigare sett kontoren som huvudkanal till 

skillnad från nu då det digitala är huvudkanalen i interaktionen med kunderna. Idag är 

kunderna mer benägna att söka svar på frågor gällande sina bankärenden på internet snarare 

än att kontakta sin bank, de hanterar även allt mer avancerade ärenden på egen hand. Detta 

påverkar kontorsverksamheten främst genom att de enkla ärendena som kunderna tidigare 

frekvent kom in för blir färre och färre, i stort sett dagligen. Det finns idag helt nya 

möjligheter för kunderna att agera självständigt gällande sina bankaffärer och respondenterna 

upplever att kunderna har ett ändrat beteendemönster i form av allt mer internetanvändning 

vilket präglar samhället i stort och då även finanssektorn.  

De upplever även att detta kundbeteende är en generationsfråga då internet och de tekniska 

verktyg som finns är vardagsmat för den yngre generationen, och att använda sig av detta 

även för sina bankärenden således ter sig högst naturligt och självklart. Dock är det även 

många som inte vuxit upp under interneteran som har hoppat på teknikanvändningen, men det 

finns även de som gärna håller sig till sina gamla invanda mönster och ser det som en 

självklarhet att uträtta sina ärenden på fysiska kontor. 

Detta gör alltså att det blir allt mindre fysisk interaktion mellan Bank A och dess kunder och 

respondenterna tror att en viktig del i denna övergång är att hitta bra sätt att samla information 

om kunderna via de digitala kanalerna när de inte längre i lika stor mån kan göra det via de 

fysiska mötena. En av respondenterna uttrycker att denna tror att en av de största 

utmaningarna framöver för banken kommer vara att hitta bra sätt att hantera all data som 

genereras då kunderna interagerar med banken på digitala plattformar. Detta är enligt 

respondenten något som svenska storbanker i nuläget inte är världsmästare på men måste bli 

väldigt fort för att kunna behålla konkurrensfördelar i ett allt tuffare marknadsklimat. En 

annan respondent menar att användning av denna kunddata inte är något som genomförs på 

ett strukturerat sätt i den dagliga kontorsverksamheten, dock använder sig respondenterna på 

mer centralt placerade positioner i organisationen sig av såväl intern som extern data, även om 

förbättringar då är att önska.  

Det som samtliga respondenter i Bank A nämner som de främsta positiva aspekterna med 

förändringen digitalisering är att det göra bankverksamheten bättre för kunderna då de nu kan 

göra saker säkrare, snabbare, billigare, med större transparens och hålla en genomgående 

bättre koll på sig privatekonomi. Den stora utmaningen för banker rent övergripande framöver 

menar en respondent kommer att vara komplexiteten som digitaliseringen dock medfört, att 

det idag finns många fler parametrar som påverkar och att det inte längre räcker för bankerna 

att ge avkastning på kundernas sparkapital utan att det kommer att krävas ett större värde i 

hela strukturen. Det krävs ett större mervärde för kunderna för att skapa incitament att välja 

just Bank A på en marknad med ett stort antal andra aktörer som rent siffermässigt kan ge 

kunden större ekonomiska fördelar inom sina spetsområden.  

Bank A har genom undersökningar funnit att det finns ett gap mellan hur nöjda kunder känner 

sig med de digitala kanalerna och hur nöjda de känner sig med sin bank generellt, där det 

digitala nöjet är betydligt högre än nöjdheten med banken i stort. Detta tror de beror på att 

kunder idag över lag har ett bristande förtroende för banker till följd av finanskrisen 2008. 
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4.2.3 Relationer 

Respondenterna förklarar att det skiljer sig väldigt mycket från kund till kund när det kommer 

till vilken typ av relation de vill ha till sin bank. För vissa kunder är det av mycket stor vikt att 

upprätthålla en personlig relation till sin bank för att uppleva ett högt värde medan det för 

andra endast är fokus på enkla och effektiva lösningar. Alla individer har även olika 

definitioner för innebörden av ordet relation, vilket betyder att en bra sådan betyder olika för 

olika kunder. Sen menar respondenterna att de inte tror att det är någon kund som har något 

emot att ha en bra relation till sin bank.  

Det är uppenbart att det är en förändring som skett, att interaktionen blivit mer digital. En 

respondent säger att det är svårt att upprätthålla samma typ av personliga relation som innan 

när kunderna främst använder sig utav appen. Kunderna är inte längre hänvisade till sin bank 

på samma sätt som innan eftersom att de nu för tiden kan sköta sina bankärenden utan 

egentligen någon som helst kontakt eller interaktion med banken.  

Kunderna skiljer sig som sagt väldigt mycket åt och vad som upplevs värdefullt för en kund 

kanske inte alls stämmer överens med en annan kunds uppfattning. Utmaningen som uppstår i 

detta fall blir att hitta tjänster för alla behov, då kraven ser väldigt olika ut. Svenska folket är 

över lag lite misstänksamma mot aktörer inom banksektorn vilket är en utmaning för banken 

att motbevisa. Det bästa är när banken känner att de har en ”win-win situation”, alltså en 

relation där både bank och kund upplever att de gynnas av samarbetet och därmed skapas en 

större trygghet i relationen.  

4.3 Bank B 

4.3.1 Konkurrenssituationen 

Respondenterna på bank B anser båda två att det hänt väldigt mycket bara de senaste åren och 

att en stor förändring som påverkar konkurrenssituationen på marknaden är sprungen ur att 

det är väldigt lätt att kolla upp och jämföra olika banker. Även medias roll och att bankerna 

figurerar och jämförs i olika medier spelar in och gör att konkurrensen blir tuffare då 

kunderna i större utsträckning är medvetna om konkurrenternas utbud. Båda respondenterna 

beskriver även att det finns två olika typer av konkurrens. Den ena är de traditionella 

bankerna, de stora konkurrenterna, bank B framhäver inte sina tjänster som de bästa bland 

dessa utan anser att de traditionella aktörerna på marknaden har relativt lika utbud. För det 

andra har det har kommit en uppsjö av nischbanker och andra företag som erbjuder 

banktjänster. Förr var det endast de traditionella bankerna som konkurrerade om kunderna, 

men i och med ett ökat antal aktörer hårdnar konkurrensen och tittar man framåt kommer den 

att bli ännu tuffare. Exempelvis bedriver Scandia och Ica idag bankverksamhet, vilket tyder 

på att andra globala företag, såsom Google och Facebook också kan komma att bli en spelare 

på marknaden i framtiden. Dessa har en gigantisk kundbas vilket är en stor fördel på 

bankmarknaden. Respondenterna säger att det till stor del är det faktum att de har en stor 
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kundbas som idag är deras fördel på marknaden. Men att vara stor kan även vara en nackdel 

då utmaningen blir att vara snabbrörlig samtidigt.  

De menar de att det har hänt enormt mycket på senaste tiden och de anser många kunder vara 

otrogna, att de har relationer på flera olika håll. Det var inte på samma sätt förr, då hade ofta 

kunden en bank för allting. Sammanfattningsvis kan alltså uttydas att respondenterna hos 

bank B anser att konkurrensen om kunderna är relativt hård, men att den är densamma för 

samtliga storbanker. Konkurrensen är inte heller konstant utan tidvis är den hårdare och tidvis 

lättare, det varierar över tid. Variationer går även att uttyda mellan olika orter, då de på vissa 

ställen är mindre konkurrens än på andra.  

4.3.2 Digitalisering  

Digitaliseringen på bankmarknaden är mycket påtaglig och händelseförloppet kan sägas ha 

sett ut som följande; från kontor till bankomater till internet och nu går det från de vanliga 

internettjänsterna till mobila lösningar och där vill bank B vara marknadsledande, vilket de 

också anser sig ha möjlighet att vara. Allting blir mer internetbaserat och det är mer sällan 

kunden kommer in på banken, nu för tiden kanske bara några få gånger under sin livstid. Ser 

man till antal bankkontor har dessa blivit färre och färre och generellt sett är det färre kunder 

som kommer in på kontoren. Trots detta är det som sagt många som har kontakt med banken 

vid större händelser i livet, de vill då komma in och träffa någon som de får den personliga 

kontakten med. Därför satsar bank B mycket på rådgivning, att det ska vara fokus på den så 

att den ska vara så bra som möjligt de gånger kunden kommer in på banken. På grund av detta 

är bankkontoret kvar som kanal, trots att de andra kanalerna används mycket mer frekvent, 

märks det att kunderna uppskattar att komma in på kontoret och träffa någon, de fysiska 

mötena är alltså fortfarande viktiga, även om de sker allt mer sällan.  

Idag kan kunden göra så mycket mer själva, förr gjorde det knappt en ändring i sina fonder 

utan att fråga om hjälp, nu sköter de nästan samtliga bankärenden på egen hand. Att kunderna 

i större utsträckning använder de digitala kanalerna och personalen således pratar med kunden 

vid färre tillfällen bidrar till att det ställs högre krav på de anställda när de väl träffar kunden 

då de inte vet när detta kommer ske igen. Om det inte ställs rätt frågor fås ej rätt information 

om kunden vilket bidrar till att banken kan erbjudan de mest optimala lösningarna för denne. 

Det blir skarpt läge varje gång kunden tar kontakt med banken, hanteras inte denna kontakt på 

bästa sätt finns det risk att kunden blir missnöjd och då ser sig om efter andra alternativ.  

Det digitaliseringen främst bidragit till är en helt annan tillgänglighet. Information kan fås när 

som helst och att uträtta bankärenden går att göra vilken tid på dygnet kunden önskar, utan att 

gå till banken. I och med detta förväntar sig kunderna snabbare och snabbare leveranser 

vilken är en drivkraft för bank B i sitt arbete. Tidigare kunde en av konkurrenterna komma 

med en ny lösning och övriga banker hade då ett tag på sig att utveckla sina tjänster för att 

matcha detta, idag handlar det inte längre om samma tidsfrist. Har en bank en ny funktion i 

sin app förväntar sig kunderna att bank B ska ha detsamma inom högst ett par dagar. Detta är 

ett tydligt exempel på att leveranser förväntas gå mycket snabbare än tidigare.  
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4.3.3 Relationer 

Det blir tuffare då kunder förr i tiden inte gjorde aktiva val på samma sätt som idag utan man 

föddes i större utsträckning in i en bank. Idag gör man ofta ett aktivt val första gången en stor 

affär ska genomföras, och ett bostadslån måste tas exempelvis, och då väljer kunden att göra 

en jämförelse mellan de olika bankerna för att hitta den som bäst passar deras önskemål. Förr 

nöjde kunden sig med den relation som man hade till banken, men idag ställs större krav, och 

då de flesta aldrig haft kontakt med banken, utan bara haft ett lönekonto och lite sparande, 

görs detta val först när det sker en stor händelse i livet. Dock säger en av respondenterna, att 

när kunden valt en bank, blir denne relativt orörlig. Så länge som banken inte gör något 

misstag eller gör kunden besviken finns det goda möjligheter till att denne väljer att stanna 

kvar och att relationen utvecklas.  

När en kund väljer att byta bank får de frågan om varför och i nästan alla fall handlar det för 

kunden om att relationen inte fungerar, vilket visar på hur viktig denna del är. En av 

respondenterna säger att det är jättevitalt att ha en fungerande relation till kunden. Finns det 

en god relation får banken alltid en chans till, men finns det inte det får de inte en ny chans 

om något går fel. Den andra respondenten beskriver på samma sätt att det är på grund av en 

bristande relation som kunderna byter bank, vissa gånger spelar priset in, men detta kan 

förhandlas, känner kunden att den får dålig rådgivning kommer denne att byta. En bra 

kundrelation beskrivs vara då kunden känner att denne får ut någonting av att göra affärer 

med banken, eftersom att bankerna är relativt lika sett till tjänster och produkter, det är därför 

det är relationen, och hur den hanteras, som skiljer bankerna åt.  

En respondent menar att det är klart att de tappar en hel del relation med kunder i och med att 

de agerar mer på digitala plattformar, varför de arbetar hårt för att upprätthålla dessa även där. 

Dock anses fördelarna överväga nackdelarna då det blir mer effektivt och kunden får mer 

insyn. Det är alltid lättare att behålla en kund än att jaga nya kunder vilket också visar på hur 

viktigt relationsbyggandet är. Det är även mycket roligare att skapa en relation till en kund 

och bygga vidare på den då du kan ta reda på dennes tankar och idéer om sparande och 

liknande och därför kan anpassa tjänsten mycket bättre.  

4.4 Bank C  

4.4.1 Konkurrenssituationen 

Förändringar gällande konkurrenssituationen har skett under en längre tid och beror på olika 

faktorer. En respondent på bank C beskriver konkurrensen som tuff och att den blir tuffare 

och tuffare med tiden. Att konkurrensen ökat anser respondenten både vara till bankens fördel 

och nackdel, att de i vissa fall har lättare att hantera konkurrensläget än nyare banker men att 

det är en utmaning att ständigt arbeta för att vara uppdaterad och hänga med i 

konkurrensläget. I dagsläget uppfattas inte de nischbanker som klivit in på marknaden som 

stora konkurrenter. De beskrivs som uppstickare som inte har möjlighet att erbjuda den 
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helhetsaffär som de traditionella bankerna vilket beskrivs vara en fördel för bank C och övriga 

banker vi intervjuat, alltså möjligheten till en helhetsaffär.  

En respondent beskriver prispressen vara tuffare idag samt att konkurrensen ser annorlunda ut 

till följd av att kunderna tar större initiativ att själva jämföra och kolla upp bankerna, att det 

idag, till skillnad från för tio år sedan, gäller att ständigt hålla den egna banken uppdaterad för 

att hänga med i utveckling och kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga gentemot övriga 

banker. Samtidigt som att verksamheten och tjänsterna blir väldigt mycket smidigare ökar 

kraven på samtliga aktörer på marknaden, konkurrensen kommer att hårdna ytterligare i 

framtiden. Marginalerna kommer att, oavsett om man tidigare varit affärsidkare eller bank, 

pressas och det kommer att bli svårare att upprätthålla en lönsam verksamhet. Utmaningen för 

banken är därför att fokusera mycket på ”nöjd kund” vilket en av respondenterna beskriver att 

de är väldigt måna om, att de hoppas att kunderna upplever tjänsten och servicen på det sätt 

som banken menat.  

En av respondenterna tror även att nischbankerna kommer att få det tuffare än vad de haft 

hittills. Detta på grund av att de inte är tillräckligt stora och etablerade, då det i dagens 

bankklimat gäller att ha ett stort sortiment. Fortsätter livet i det tempo det gör nu, att alla 

jobbar mycket och det är mycket som ska hinnas med har kunderna inte tid att dela upp sina 

bankärenden hos olika aktörer utan uppskattar att ha allt hos en och samma bank.  

4.4.2 Digitalisering  

En av de förändring som digitaliseringen varit en bidragande faktor till är att 

bankverksamheten i större utsträckning blir genomlysta, som respondenten själv kallar det, av 

media. Detta innebär att det blivit en större öppenhet och att det flödar mycket mer 

information som kunderna kan ta till sig. En av respondenterna menar att detta skulle kunna 

vara den största förändringen inom banksektorn och att det leder till att kunder, många men 

inte alla, är mer pålästa och har större kompetens vilket leder till att de kan ställa högre krav 

på bankerna. Utmaningen är dock inte endast att kunderna har mer kunskap om den egna 

banken utan får större insikt i bankverksamheten överlag och har därför större möjlighet att 

jämföra banker och är mer benägna att byta än tidigare, säger än av respondenterna. Förr 

växte man upp med en bank som man hade hela livet men det är inte på samma sätt idag, man 

är mer ombytlig, säger en av respondenterna. Det som kan uttydas här är att denna förändring 

lett till utmaningar i form av att ett maktskifte skett på marknaden, kunderna har större insikt 

och kunskap om marknaden och kan därför själva har större kontroll och inflytande i sina 

bankaffärer.  

Även konkreta förändringar gällande verksamheten har kommit som en följd av 

digitaliseringen. I och med att kompetensen hos kunderna ökar, att de är mer kunniga, sköts 

de enkla ärendena hemma för att sedan komma in och utföra de mer avancerade 

banktjänsterna på banken. Bank C har dock kontanthantering kvar på sina kontor och 

respondenterna menar att detta är en anledning till varför de i större utsträckning har 

möjlighet att möta kunderna till vardags, inte bara då de har svåra avancerade ärenden de 

behöver hjälp med. Det säger sock att denna typ av tjänst minskat avsevärt till följd av 
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digitaliseringen och användning av kort och andra betalningsmöjligheter. Verksamheten har 

även förändrats sett till att de personliga mötet minskat till förmån för kontakt via mail och 

telefon. Respondenterna menar dock att de, trots denna förändring, försöker att upprätthålla en 

personlig kontakt för att skapa en bra kundrelation i alla fall. Den stora utmaningen är då att 

få samtliga kunder att känna sig sedda och omhändertagna, vilket inte är lätt. Det är så mycket 

som går att ta reda på själv och gör man inte det kan man bara maila, och då vill man ha ett 

snabbt svar, det är svårt att skapa den känslan för kunden då.  

I början skiftade det från det personliga mötet mot mer och mer användning av den 

internettjänst som banken erbjuder. Nu har det dock skett ytterligare en skiftning och 

användningen av internetbanken har planat ut till följd av mobilappens framfart. En 

respondent beskriver att de digitala plattformarna är den största kontaktytan de har till 

kunderna idag, då de bara besöker kontoret i snitt en gång vartannat år, och att det därför är 

jätteviktigt att kunden blir nöjd och känner sig tillfreds med den service de får genom dessa 

kontaktkanaler. Det är viktigt att rätt budskap går fram, då det inte är lika lätt att 

kommunicera på detta sätt. Det är en sak vad som sägs och en annan hur kunden uppfattar det, 

hur mottagaren uppfattar vårt budskap spelar väldigt stor roll. Det är en utmaning för banken 

att hinna med att utveckla appen så att den innehåller det som krävs, att kunden inte känner att 

de saknar något som finns på internetbanken. Något respondenten funderar över är vad som är 

nästa steg och hur de ska kunna upprätthålla alla säkerhetskrav som måste uppfyllas.  

4.4.3 Relationer 

En av respondenterna talar om hur viktigt det är att den personliga relationen upprätthålls till 

kunderna trots att de allt mer använder digitala kanaler för att utföra sina banktjänster, nästan 

att det blir ännu mer viktigt. Det faktum att digitaliseringen bidrar till ett könslöst, neutralt och 

opersonligt samhälle menar en respondent leder till att det personliga mötet och relationen blir 

allt viktigare. Det är den personliga relationen som håller i slutändan, menar respondenten, 

men tillägger att det är dennes egen uppfattning och att det självklart kan gå trender i detta 

och att internet kan vara ännu mer inbjudande för de yngre som växt upp med internet, men 

att det kan gå i vågor och perioder. En annan respondent förklarar dock att ny statistik visar 

att den yngre generationen idag, till skillnad från tidigare, uppskattar det personliga mötet mer 

än kunder i åldrarna runt 40. Denna menar att det är spännande och en utmaning för banken 

då den yngre generationen ser internet som en hygienfaktor, något som bara ska funka och 

finnas där. Internetfunktionen är ingenting som bidrar till utökat värde, utan är något som är 

självklart, och att det därför blir viktigare att komma in och prata med någon och få en 

personlig relation, varför de måste anstränga sig hårt för att skapa detta. Respondenten anser 

det vara jättekul att de yngre har en högre uppskattningsgrad för det personliga mötet.  

Utvecklingen går väldigt fort fram och det är svårt för de som själva arbetar på banken att ta 

till sig den nya kunskapen, det är tufft att hänga med. En respondent menar att relationen i 

grund och botten är densamma, då ett personligt möte är uppbyggt av samma komponenter 

men att utmaningen är att kunden är mer påläst, både självmant via internet men också 

information från media, vilket innebär att de i större utsträckning kan argumentera i vissa 

frågor vilket kräver en kompetenshöjning hos personalen. Däremot innebär det stora 
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utmaningar i och med att kunderna ställer högre krav på banken, relationerna kan inte 

hanteras på samma sätt som tidigare utan det gäller att banken är uppdaterad och ständigt 

hänger med i utvecklingen för att kunden ska känna sig tillfreds med relationen. En kund som 

är nöjd med relationen till banken har större incitament till att stanna i denna vilket är bättre 

för både banken och kunden, det innebär mindre risker, bättre lönsamhet och att kunden har 

någon att lita på vilket leder till en effektivare relation, vilket banken strävar efter. Men att 

relationen till kunden är bra betyder dock inte att kunden för alltid kommer att vara lojal, men 

att lojaliteten är högre än den annars skulle vara.  

4.5 Bank D 

4.5.1 Konkurrenssituationen 

Även respondenterna i Bank D ser konkurrensen i dagens läge som tuff. Och även de ser att 

det idag finns två typer av konkurrens, tillskillnad från tidigare, detta då från allt fler 

nischaktörer och andra aktörer som inte definieras som rena banker men ändå sysslar med 

banking och även andra traditionella storbanker. En respondent poängterade att något som 

utmärker bankmarknaden från andra branscher är att storbankerna tillhandahåller i stort sett 

likadana produkter, det är alltså ett väldigt homogent utbud och svårt att utforma unika 

lösningar som tydligt skiljer bankerna emellan. Att konkurrensen är hård och ser ut att bli än 

tuffare ses dock inte nödvändigtvis endast som något negativ, en av respondenterna uttrycker 

att denna tycker att det är spännande att se hur marknaden kommer att utvecklas och hur detta 

kommer att påverka bankbranschen och då även Bank Ds verksamhet.  

4.5.2 Digitaliserat  

Respondenterna i Bank D upplever att den främsta skillnaden sett till bankverksamhet kontra 

för några årtionden sedan är alla nya tekniska hjälpmedel och centraliserade system som 

finns. Bank D erbjuder samma kanalutbud som övriga banker, det vill säga kontoren, appar, 

internetbank, telefonbank samt en närvaro på sociala medier. De ser en stark trend digitalt och 

majoriteten av deras kundinteraktioner sker på nätet eller via någon annan digital kanal. Den 

kanal som används flitigast av kunderna är appen och en respondent beskriver även hur de sett 

att beteendet i användandet av appen ändrats då de ser stora ökningar i antalet besök per kund, 

att många kunder går i på bankappen i stort sett dagligen, trots att de inte nödvändigtvis har 

ett ärende att ta hand om. En annan tydlig förändring är att kunderna idag utför att större del 

av sina ärenden självständigt och en av respondenterna uttrycker viss oro inför att den 

personliga rådgivningen kanske kommer att försvinna i framtiden, detta är en stor fördel 

kunder har hos banker och något respondenten tror är väldigt värdefullt. En del andra 

respondenter uttryckte att de trodde att kunder fortfarande uppskattar relationsaspekten även 

då de agerar på digitala plattformar, en respondent i Bank D däremot tror att de kunder som 

väljer dessa kanaler främst är intresserade av funktion och användarvänlighet, snarare än 

andra mervärden. Detta påverkar då hur banken måste möta dessa kunders behov och det blir 

en utmaning att lokalisera vilka kunder som uppskattar en relation och vilka som endast 

fokuserar på kanalernas funktionella värde. 
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En stor förändring verksamhetsmässigt är att det för exempelvis tjugo år sedan såg mycket 

annorlunda ut sett till var kunderna vill möta banken, då var de nästan dubbel personalstyrka 

på en av respondenternas kontor och en stor del av arbetet sköttes manuellt. Detta har då 

förändrats till följd just av att kunderna idag kan utföra allt fler ärenden självständigt med 

hjälp av de nya tekniska lösningarna, vilket har förändrat den traditionella bankens roll. Att 

kunderna kan göra allt fler enkla ärenden själva bidrar till att de ärenden som kommer in på 

kontoren är av allt högre komplexitet varför det krävs en stor kompetenshöjning hos 

personalen för att kunna spetsområdena. Kunderna är idag inte längre beroende av de 

traditionella bankerna på samma sätt som tidigare då det finns banking i olika former överallt, 

vilket är en insikt en av respondenterna tror kommer att prägla branschens framtid allt mer.  

Respondenterna i Bank D upplever att de traditionella storbankerna insett att de inte kan 

tvinga in kunderna efter som banking finns överallt, kunderna är idag inte beroende av banken 

rent fysiskt för att genomföra bankärenden och respondenterna tror att denna insikt kommer 

att prägla branschens framtid.  

Något som digitaliseringen fört med sig är att det idag är en mycket mer snabbrörlig marknad. 

En av respondenterna menar att de idag har väldigt svårt att planera för längre tidsperioder 

utan att de mer måste fokusera på kortsiktigare mål då det är så ovisst hur marknaden kommer 

att se ut i framtiden. En svårighet med det höga tempot är även att göra avvägningar om när 

de bör lansera nya tjänster, om de är väldigt tidiga med en ny lösning kan övriga konkurrenter 

hinna utveckla denna ännu bättre och banken hamnar då på efterkälken trots att de initialt var 

först med tjänsten.  

4.5.3 Relation 

En av respondenterna konstaterar att den vanliga uppfattningen om relationer är att de handlar 

om individer som pratar och träffas fysiskt, respondenten menar dock att det inte 

nödvändigtvis är så det ser ut i dagens samhälle, idag har människor relationer över internet 

och via sociala medier. Detta är verkligheten även i bankvärlden, de relationer som finns 

mellan banker och kunder över internet är minst lika viktiga som de som skapas via fysiska 

interaktioner. Internets möjligheter till datainsamling och bearbetning har gett banken stora 

mängder information om kundernas beteende och preferenser vilket gör att en personligt 

anpassad relation kan finnas även på nätet, även om den är i en annan form än en fysisk. Att 

upprätthålla relationer i den digitala eran måste alltså inte endast ses som en utmaning utan 

kanske även en möjlighet om man är öppen för att omdefiniera fenomenet relation och dess 

innebörd. En fråga en av respondenterna dock ställer sig är om kunder kommer att vilja ha 

relationer till sin bank framöver eller om de istället kommer vilja ha en mer okomplicerat, 

autonom kontakt till banken med så lite interaktion som möjligt. Dock tror denna att de 

kunder som har ambitioner gällande sin ekonomi kommer att värdesätta bankrelationen även i 

framtiden, då de ser vilka fördelar en sådan kan bringa.   
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5 Analys 

I följande avsnitt presenteras den innehållsanalys som genomförts av det empiriska materialet 

som för denna studie samlats in, detta med återkoppling till den teori som ligger till grund för 

studien. Avsnittet är uppdelat efter de fyra utmaningar vi uppmärksammat; konkurrens, 

digitalisering, ökade krav från kund och färre fysiska möten, med fokus på hur bankerna 

hanterar dessa. Avslutningsvis finns en kortfattad sammanfattande kommentar för att ge en 

översikt av hur bankerna arbetar i jämförelse med varandra.  

5.1 Differentiering för att hantera konkurrens 

Trots konstaterandet från såväl forskare som praktiker att konkurrensen blivit hårdare 

uppfattar vi att respondenterna inte ser detta som något överhängande hot. Samtliga 

respondenter ser inte de nischade bankerna och spetsaktörerna som någon större 

konkurrensfaktor, dock konstaterade vi att dessa aktörer har vissa fördelar gentemot de 

traditionella bankerna varför de inte bör räknas bort. Som Ravi et al. (2001) skriver 

konkurrerar de traditionella bankerna idag inte längre endast med aktörer med likvärdig 

affärsmodell utan även med nischade aktörer som överhängande bedriver verksamhet på 

digitala plattformar, och således har möjlighet att spetsinrikta sin kunskap på dessa kanaler. 

Även företag som utvidgat sin verksamhet genom att erbjuda banktjänster, men som initialt 

verkat inom en annan bransch, konkurrerar om kunderna (Heffernan et al., 2008). Detta kan 

ställas mot storbankerna som till följd av sina helhetserbjudanden måste fokusera på ett större 

antal tjänster. Den ökade konkurrensen har lett till nya utmaningar för bankerna men 

situationen har snarare motiverat dem att utvecklas och hitta nya vägar att nå kunderna och 

skapa kundvärde. Det är dock anmärkningsvärt att respondenterna inte uppfattar 

uppstickarkonkurrenter och nischade banker som ett överhängande hot, till följd av att de 

upplever en trygghet och överlägsenhet i sitt helhetsutbud. En anledning till varför vi anser 

detta anmärkningsvärt är då bland annat Heffernan et al. (2008) belyser den ökade 

konkurrensen till följd av nya aktörer och Rehman (2012) skriver att faktorer som kan 

upplevas som besvärliga av kunder så som tid, rum och distans idag inte längre är ett problem, 

vilket vi kan se vara en fördel för nya e-banking-aktörer och en anledning till varför 

konkurrensen bör tas på allvar. 

Manoj et al. (2014) skriver om att bankmarknaden idag präglas av öppenhet och transparens, 

vilket bidrar till kundernas ökade möjligheter att jämföra olika alternativ, vilket vi ser som en 

utmaning för storbankerna. Detta då kunderna, som vi diskuterar ovan, idag har en tendens att 

förvänta sig att få sina behov mötta (Peppard, 2000). Vid jämförelse av de olika nya 

respektive traditionella aktörernas erbjudanden kan de få förväntningar på vilka tekniska 

lösningar de vill att sin bank ska erbjuda, som denna inte kan möta. Värde är något som 

genereras då en kund upplever att denne får något utöver vad som förväntats, om kunden då 

upplever att förväntningarna inte möts kan detta istället göra att denne får en negativ 

upplevelse utan genererat värde (Grönroos, 2004).  
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Det mest framträdande verktyget vi upplever att bankerna använder sig av för att hantera de 

utmaningar kring konkurrens som förändringarna bringat är differentiering och även den som, 

föga förvånande, skiljer bankerna mest åt. Att hitta sin plats bland konkurrenterna är i den allt 

tuffare situationen på marknaden avgörande för bankernas långsiktiga välmående och 

överlevnad (Zineldin, 2006). Eftersom banktjänster är väldigt homogena banker emellan, 

vilket samtliga respondenter uttrycker, är det svårt för dem att differentiera sig genom 

tjänsterna i sig, varför den utökade produkten, alltså det som kännetecknar banken utöver de 

faktiska tjänsterna, är deras främsta konkurrensfaktor (Heffernan et al., 2008). Ett sätt att öka 

konkurrenskraften genom differentiering är genom arbete med kundrelationer (Manoj et al., 

2014). 

 

Differentiering har sedan länge varit en viktig strategi för i stort sett alla organisationer men vi 

ser det vara än viktigare idag, och framförallt för banker som har ett homogent utbud, då 

kunder, som vi diskuterar ovan, är mer ombytliga och i större utsträckning jämför olika 

alternativ för att finna det som enligt dem bidrar till högst värde. Det är just det unika värdet 

som måste kommuniceras ut till kund för att visa hur banken särskiljer sig på marknaden och 

på så vis skapar konkurrenskraft (Grönroos, 2004; Hu et al., 2009). Målet med differentiering 

är att genom den värdeskapande processen identifiera vilket unikt kundvärde organisationen 

kan leverera och sedan även leverera det på ett lyckat sätt (Payne & Frow, 2005; Esse, 2003). 

Nedan analyserar vi hur vi uppfattar att respektive bank konkret differentierar sig för att skapa 

detta kundvärde och behålla sina kunder för att utveckla långa relationer. 

5.1.1 Bank A  

De differentieringsstrategier som utmärker Bank A är för det första att banken söker utmärka 

sig genom att försöka frångå uppfattningen om att banker är stora, gamla, tröga institutioner. 

Harden (2002) skriver exempelvis att banksektorns traditionella aktörer ofta är något bundna 

av de starka traditioner och praxis som under lång tid vuxit fram och präglat branschen. Bank 

A vill dock skapa en uppfattning av att banken är modern och nytänkande för att appellera till 

de kunder som värderar just dessa typer av attribut, de vill utstråla en ungdomlig fräschör för 

att vara attraktiv även för unga kunder och ständigt ligga i framkant när det kommer till 

digitala lösningar. Genom detta önskar de kunna sticka ut på en marknad som, som sagt, har 

en tendens att uppfattas som inte allt för modern.  

 

Bank A arbetar därför mycket med att differentiera sig via sina digitala kanaler, vilket tydligt 

hänger ihop med önskan om att uppfattas som moderna och nytänkande. De strävar efter att 

hela tiden tänka ett steg längre och ser det som sitt uppdrag att differentiera sig genom god 

service på digitala plattformar. Bank A har en vision om att hundra procent av 

vardagsbankingen ska ske självständigt med hjälp av de digitala lösningar som erbjuds. De 

arbetar därför med att göra självbetjäningskanalerna så bra som möjligt så att kunderna inte 

ska känna att de saknar någonting. Med detta i åtanke kan en koppling dras till Mathew och 

Stone (2003) som skriver att det är effektivitet och teknisk modernitet som kunderna 

uppskattar och att banker därför fokuserar på det. Sett till hur Bank A arbetar och lägger sitt 

fokus stämmer deras vision överens med denna teori.  
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Att vara bäst på kundupplevelse i de olika kanalerna är en strävan då de inser sina 

begränsningar i att vara specialister på alla olika delar av verksamheten, med tanke på de 

nischaktörer som finns. Att välja att differentiera sig genom att ligga i framkant med digitala 

lösningar, såsom nya funktioner i appen, där ju mycket av interaktionen med kunder idag 

sker, anser vi positivt då det är i den riktningen utvecklingen ständigt strävar och det är 

mycket mer hanterbart att fokusera på att bli bäst på en specifik del av det totala 

tjänsteerbjudandet. Heffernan et al. (2008) och Peppard (2000) tar upp att det är av stor vikt 

att ständigt hitta nya sätt att möta kunderna och att utveckla god personlig service oavsett 

vilken kanal kunden föredrar, vilket kan uppnås på det sättet Bank A strategisk arbetar, alltså 

att vara i teknisk framkant. Detta leder i sin tur till konkurrensfördelar och kundlojalitet vilket 

är eftersträvansvärt med en strategi som differentiering (Zineldin, 2006).  

Förutom detta har även Bank A en strategi för att differentiera sig genom att skapa flera 

kontaktytor till sina kunder, inte bara som bank. För att uppnå detta försöker de vara 

närvarande i samhället, samhällsmedborgare som de väljer att kalla det, genom att exempelvis 

vara sponsor till olika lokala föreningar för att på detta sätt skapa närhet mellan bank och 

kund. Förhoppningen med sådana satsningar är att synas och ge kunder incitament att välja 

Bank A.  

5.1.2 Bank B 

Samtliga banker som används som fallföretag i denna studie har en styrka i att kunna erbjuda 

helhetslösningar för kund men att endast se till helheten gällande tjänsterna räcker dock inte. I 

dagens bankklimat gäller det att erbjuda något ytterligare värdefullt för kunderna för att 

hantera de utmaningar de står inför (Zineldin, 2005; Zineldin, 2006). Relationen kan ses som 

det utökade värdet och för att stärka denna fokuserar Bank B främst på sin rådgivning. Alla 

banker strävar naturligtvis efter att ge sina kunder en bra rådgivning men detta är något det 

trycks extra hårt på enligt respondenterna i Bank B. De jobbar ständigt med att utveckla 

rådgivningen då denna ses vara en stark grund till en bra relation med kunderna. Banken 

försöker att förekomma kunden, att arbeta proaktivt genom att hålla koll i systemet om det 

sker en större händelse eller att något är på väg att hända, då kontaktar de kunden innan denna 

hör av sig till banken. Strävan är även att inte nöja sig med att ge generella råd utan att ge 

kundanpassade råd vilka blir bättre ju längre relation banken har till kunden och då främst 

gällande sparande vilket är den del av verksamheten som Bank B anser det finnas störst 

skillnader. Att rådgivning är en viktig dimension i bankverksamhet håller vi med 

respondenterna om, något vi dock anser att bankerna bör vara uppmärksamma på är hur de 

levererar rådgivningen till sina kunder. Målet är inte att vara billigast och en metod de har för 

att hantera relationen till kunderna på bästa sätt är att varje kund tilldelas en personlig 

bankman som hjälper kunden med hela bank- och försäkringsaffären. Detta för att det ska 

skapas en personlig kontakt mellan bank och kund vilket gynnar relationen. Traditionellt sett 

har personliga kontakt genomförts via fysiska möten på kontoren men i takt med att kunderna 

allt mer föredrar att agera på digitala plattformar måste bankerna hitta vägar att möta 

kunderna i dessa kanaler men samtidigt kunna leverera tjänsterna på ett minst lika bra sätt 

som i de fysiska, för att inte förlora kunder (Zineldin, 2006). Ett sätt Bank B sökt lösa detta på 
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är att införa “onlinemöten”, där kund och rådgivare kan arbeta på samma skärm utan att 

fysiskt vara vid varandra. På detta vis förlorar de inte kontakten mellan personlig bankman 

och kund även om denne inte har möjlighet eller lust att fysiskt ta sig till kontoret. Smith och 

Kawasaki (2014) skriver att tekniska lösningar alltid måste baseras på något strategiskt mål 

och inte endast utvecklas för sakens skull. Bank B har, som sagt, en vision om att vara bäst på 

rådgivning, detta är då en differentieringsstrategi och onlinemöten en teknisk lösning utformat 

för att kunna uppnå denna strategi.  

För att kunna ge individanpassade råd och relevant och bra rådgivning till kunder kan banken 

dra stor fördel i att titta på den data kunden genererat när denna interagerat med banken via 

olika digitala kanaler. För att lyckas med detta krävs att de system som används klarar av att 

bearbeta all data på ett bra sätt och för att, bland annat, kunna göra detta talar respondenterna 

om hur banken just nu investerar i och arbetar med att utveckla ett helt nytt gemensamt 

system för samtliga kontor och digitala kanaler. Stora satsningar görs på IT-utveckling och 

samtliga respondenter är övertygade om att detta kommer att ge bra avkastning i framtiden. 

IT-satsningarna kommer möjliggöra nya typer av lösningar som kan levereras snabbt och 

säkert och som dessutom är anpassade utefter kundernas behov. Denna satsning på att vara i 

framkant gällande sina system tror vi kommer att ge utdelning då den är i linje med den 

tekniska utveckling som sker, och i linje med det bland annat Keramati et al. (2003), Lam et 

al. (2013) och Dychè (2001) säger om hur tekniska lösningar kan användas för att hantera 

kunddata och genom detta skapa ökat kundvärde. Fokus är alltså inte att endast ha de bästa 

digitala lösningarna utan att dessa ska vara anpassade till kundens behov för att på bästa sätt 

kunna upprätthålla ett högt kundvärde och vidareutveckla kundrelationen trots att det inte sker 

att fysiskt möte.   

5.1.3 Bank C  

Det som främst skiljer Bank C från de övriga tre är att deras ambition är att arbeta lokalt och 

decentraliserat. Detta speglas även digitalt då banken har lokalt anpassade internetsidor där 

kunden enkelt kan få information om dennes närmaste bankkontor och dess personal. De vill 

arbeta nära kunden och när denne kontaktar banken ska någon på det lokala kontoret svara, 

inte en central växel. På så sätt upprätthålls en personlig kontakt som bidrar till att kunden 

känner sig trygg och att relationen stärks. Den lokala och personliga fokuseringen stärks av att 

samtliga kontor har egna beslutanderätter och därmed kan fatta snabba beslut utifrån vad som 

är mest lämpligt för kunden. En respondent säger att det är de som är närmast kunden, varför 

det således är mest logiskt att de fattar besluten gällande denne. Att kunna ge snabba besked 

och att ha mandat att göra affär på en gång skapar en trygghet för kunden, de ska uppleva att 

de råd de får är genuina och enbart baserade på att vara bäst för kundens förutsättningar. Det 

är detta som är bankens styrka och som präglar verksamheten, inte att alltid vara billigast, 

men att satsa på relation och mervärde. Ledorden som banken arbetar utifrån är enkelhet och 

omtanke, och är det som genomsyrar hela deras verksamhet. 

Strategin att jobba nära kunden och fokusera lokalt har varit givande för företaget och är det 

än idag, och en anledning till detta kan vara att det fortfarande finns ett stort segment kunder 

som föredrar denna typ av interaktion med banken, alltså mer lokal förankring och inte fokus 
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på att vara tekniskt i framkant, även om dessa kunder såklart också använder digitala kanaler. 

Detta då värde för kunder är subjektivt och uppnås med olika medel och i olika typer av 

kontext (Setijono och Dahlgaard, 2007). Bank C är trygga, stabila och försiktiga, och kan 

ibland uppfattas som tråkiga, enligt dem själva, men anser att det ibland är bra att vara 

försiktig också. I tidsandan som råder idag kan det tyckas mest attraktivt att vara så modern 

som möjligt men som vi diskuterat tidigare så ser kundernas behov och önskemål mycket 

olika ut och att ta rollen som den lite mer försiktiga aktören kan vara en förmånlig 

differentieringsmetod, då de kunder som uppskattar denna typ av aktör känner ett stort värde i 

ett sådant ställningstagande. Dock är vi osäkra på om denna profilering kommer vara 

gynnsam i längden om detta segment kunder blir färre, vilket utveckling hittills tyder på då 

allt fler använder internet och appar, och om de då kommer att förlora sina kunder till de 

banker som istället differentierar sig starkare genom att vara i framkant när det gäller digitala 

lösningar. Detta speciellt om vi ser till det Mathew och Stone (2003) skriver om att det idag 

inte är relationerna som är viktigast utan snarare de digitala kanalernas funktionalitet och 

finess.  

 

Att Bank C skiljer sig från övriga tre går även att uttyda då respondenter från övriga banker, 

när de reflekterade över kontorsverksamheten, spekulerade kring hur denna kommer att se ut 

framöver och att den troligtvis kommer att omstruktureras och minska, vilket är i linje med 

det Peppard (2000) skriver om att det är banking som är centralt, inte nödvändigtvis banker i 

sig. Hos Bank C talades det snarare om att de fortfarande öppnar nya kontor och tror att 

kontorsverksamheten även fortsättningsvis kommer att vara en väldigt viktig faktor för 

banken och dess kunder. Detta för att de anser det personliga fysiska mötet vara en viktig 

faktor för att stärka relationen till kunden och strävar därför efter att ha minst ett bankkontor 

på de flesta orter.  

 

När det kommer till att synas och höras är Bank C även restriktiva där och respondenterna 

beskriver att de inte jobbar så, alltså med exempelvis reklam, då det kostar stora mängder 

pengar vilka måste tjänas in från kunden. Ibland kan de synas lokalt, genom att sponsra någon 

lokal förening men deras främsta fokus är att ha nöjda kunder som talar gott om banken inför 

andra potentiella kunder. Det är därför de måste fokusera än mer på att upprätthålla nöjdheten 

hos sina kunder, eftersom att de inte marknadsför sig i andra kanaler. De anser att lönsamhet 

skapas på kundens villkor och arbetar därför inte med säljtävlingar eller liknande för att skapa 

lönsamhet utan lägger allt sitt fokus på att kunden ska vara nöjd, och därmed vilja bibehålla 

relationen till banken.  

5.1.4 Bank D 

Bank D har en differentieringsstrategi som innebär att de vill profilera sig som 

företagarbanken. En av respondenterna förklarar att de har en större bas av företagskunder, 

och mindre inom retail, men att de kunder som de ingår relationer med ska vara ambitiösa och 

vilja arbeta med banken som en partner, vilket i större utsträckning sker med företagskunder. 

Reichheld (1996) skriver att det finns olika typer av kunder, de som eftersträvar en relation 

med, exempelvis, sin bank och därmed har större potential att bli lojal, och de som inte gör 
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det. Om vi förutsätter att ovan beskrivna typ av kund är mer benägen att vilja ingå i relationer 

med en bank än kunder som är mindre engagerade i sina finanser kan denna strategi vara 

gynnsam om vi ser till det Zineldin (2006) säger om att organisationer bör segmentera sina 

kunder för att identifiera vilka som är ekonomiskt lönsamma att skapa långvariga relationer 

med. Respondenterna på Bank D säger att det gäller att vara trygg med det man faktiskt vill 

leverera och att det är viktigt att hålla sig till huvudspåret, ha tydliga riktlinjer för vad som är 

deras business. Fokus ligger då vid företagskunder och ambitiösa privatkunder segmentering 

mot dessa sker för att hanteringen av kundrelationer ska bli så gynnsam som möjligt.  

 

Ett sätt för bankerna att differentiera sig genom sin utökade produkt är, enligt Zineldin (2005), 

att upprätthålla långvariga relationer, vilket är något som Bank D satsar extra hårt på. Detta 

menar Esse (2003) vara ett av de bästa sätten för organisationer att uppnå lönsamhet, då 

långvariga kundrelationer bidrar till ökat kundvärde vilket vi genomgående visat på leder till 

kundlojalitet och ökad lönsamhet (se e.g. Berger & Bechwati, 200; Lam et al., 2013). Något 

Grönroos (2004) pekar på är att en av de faktorer som kan få kunder att uppleva ett värde i att 

ha en relation med ett företag, exempelvis då Bank D, är känsla av förtroende. Ett sätt en 

respondent i Bank D menar att de arbetar för att kunderna ska känna förtroende i relationen är 

genom att vara den partnern som de behöver i sina affärer, att de skapar värde tillsammans 

med kunden. Något Keeling et al. (2011) skriver är att det är viktigt att behålla den mänskliga 

och personliga faktorn även i relationer som inte skapas på det traditionella viset för att skapa 

förtroende och lojalitet från kunderna, att kunden känner att Bank D är en partner kan då vara 

ett sätt att arbeta med detta. Just förtroende är även en faktor som är viktigt om en kund ska 

ingå partnerskap med en bank och, som Floh och Treblmeier (2006) samt Ndubisi (2007) 

skriver, är det viktigt att ha ett högt förtroende för att uppnå e-lojalitet, alltså lojalitet över 

internet. Gwinner et al. (1998) skriver att en huvudsakliga fördelar kunder upplever med 

relationer är förtroendefördelar, vilka tar sig i uttryck genom e.g. minskad upplevd risk och 

ökad trovärdighet. Att kunderna känner ett förtroende till Bank D trots att kontakten övergår 

mer och mer till de digitala kontaktytorna är mycket viktigt för att företagskunderna och de 

ambitiösa kunder ska fortsätta sin relation med banken. 

5.2 Digitalisering som utmaning 

5.2.1 Sömlöshet mellan kanaler 

I takt med att den tekniska utvecklingen går framåt har bankerna kunnat använda nya kanaler 

för kunderna att ta del av tjänsterna i, såsom via appar och internetbanken, detta har medfört 

att relationsmarknadsföringen blivit allt mer komplex (Smith & Kawasaki, 2014). Detta har 

gett kunderna en större valfrihet men medför även utmaningar då kunder agerar i flera olika 

kanaler och det då kan bli ett informationsgap mellan dessa. Något som respondenter från 

samtliga banker nämner explicit eller implicit är att de arbetar med satsningar på att än mer 

integrera de olika kanalerna med varandra där informationen som insamlas i en kanal används 

för att anpassa nästa kanal efter kunden. Detta för att skapa en sömlöshet mellan kanalerna, 

där kunden smidigt och obehindrat kan hoppa mellan dem. Målet är att kunderna inte ska 

känna att de möter eller får uppge samma information ett flertal gånger i olika kanaler utan att 
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det de gjort i en kanal ska påverka vad denne möter i nästa. Ett av de främsta målen med 

användande av kundrelationssystem via internet är just att förbättra träffsäkerheten för 

kunders interagerande i olika kanaler och att individanpassa de tjänster som erbjuds kunder 

(Manoj et al., 2014; Chen & Chen, 2004). Vi har förstått att detta är något respondenterna 

uppmärksammar som en viktig del i arbetet för att maximera det värde kunder upplever när de 

agerar på digitala plattformar, alltså vikten av att kunders agerande registreras och att 

kanalerna anpassas därefter. För att uppnå denna sömlöshet är det viktigt att företagen har en 

välfungerande flerkanalsintegrationsprocess, det vill säga beslut om hur de bör använda sig av 

olika kanaler för att kunden ska få en enhetlig och positiv upplevelse, där denne lätt kan röra 

sig mellan olika plattformar utan att uppleva några hinder (Payne & Frow, 2005). Här handlar 

det alltså om att använda den data kunder genererar när de agerar på olika plattformar, för att 

anpassa tjänsterna efter kundens preferenser och beteende för att denna ska uppleva ett högt 

värde av att interagera med den givna banken (Lam et al., 2013). Ett problem vi kan se att 

Bank C eventuellt skulle kunna ha här är att deras kontors-, telefon- och internetbaserade 

verksamhet har en tydlig lokal prägel, medan appar till mobil och surfplatta, vilket i dagens 

läge är de kunder använder mest frekvent, är centralstyrda. Detta kan medföra att det blir ett 

större gap mellan de lokalt och centralt styrda kanalerna och kunden kan således uppleva en 

diskrepans dem emellan vilket kan minska dennes upplevda värde i agerande mellan kanaler. 

Bank A som istället satsar på att få så stor del av verksamheten som möjligt centralstyrd på 

digitala plattformar kan ha lättare att överbrygga gapet mellan kanalerna då dessa mer centralt 

och standardiserat kan kopplas till varandra. Att Bank A arbetar på detta sätt kan underlätta 

deras vision om att vara marknadsledande inom digital verksamhet. Bank B är i fart med att 

investera i ett helt nytt centralstyrt datasystem vilket kommer omfatta samtliga kontor. Detta 

görs för att öka kapaciteten att integrera de olika kanalerna och kommer att bidra till en bättre 

digital upplevelse för kunden och större effektivitet då samtliga kommer att använda samma 

system. 

5.2.1 Användning av kunddata 

När kunderna agerar i de olika kanalerna genereras alltså en stor mängd data om deras val och 

beteenden och det finns idag goda tekniska möjligheter att lagra denna typ av data (Keramati 

et al., 2008; Lam et al., 2013). Utmaningen för banker till följd av dessa nya möjligheter i 

digitaliseringens kölvatten ligger i hur de på bästa sätt ska bearbeta denna data och omvandla 

den till funktioner och lösningar som kunder uppfattar som värdefulla. En respondent i Bank 

B nämner att ett hinder i detta är att de traditionella storbankerna över lag har väldigt gamla 

system som bara byggs på och kanske inte har kapacitet att på ett optimalt sätt hantera denna 

utmaning med att bearbeta och använda kunddatan, varför de valt att starta processen att byta 

ut hela systemet. En respondent i bank D beskrev hur de använder sig av säljstödsystem som 

genom bearbetning av kunddata kan ge tips och råd om vad som bör erbjudas till vilka 

kunder. En från Bank A berättade om hur de arbetar med något som kallas know your 

customer, alltså lär känna din kund, där det handlar om att ha olika strukturer för att få en bild 

över kunder och kundsegments olika preferenser och behov. Genom att använda den data som 

de internetbaserade datasystemen genererar kan bankernas värdeskapande processer 

underlättas genom att, som respondenterna ovan säger, konkretisera kunders behov och 
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preferenser för att kunna utforma mer anpassade tjänsteerbjudanden (Lam et al., 2013). Då 

Bank B som sagt ska byta ut hela datasystemet kommer de få helt nya möjligheter att använda 

den data som samlas in. Här görs alltså en ansträngning för att uppdatera sig från de många 

gånger föråldrade systemen för att kunna hantera den nya typen av information som banken 

nu har tillgång till. Något som inte får förloras i takt med att personliga kontakter övergår till 

digitala är den personliga faktorn då denna är en mycket viktig del i 

relationsmarknadsföringen (Smith & Kawasaki, 2014; Keeling et al., 2011), detta kan 

förhindras genom användning av kunddata för att kunden ska känna att det som erbjuds är 

anpassat efter just dennes preferenser.  

 

Att använda kunddata behöver dock inte endast vara till för att ge organisationen information 

om kunderna, utan kan även nyttjas för att ge kunderna själva information om sina egna 

aktiviteter och skapa värde på det sättet. Dychè (2001) menar att relationsorienterade 

datasystem kan fungera som en infrastruktur som ger ökade analysmöjligheter för och ökat 

stöd till kunderna och Payne och Frow (2005) visar på att organisationer, genom den 

värdeskapande processen, kan använda data för att skapa värde tillsammans med kunderna. 

Att återge bearbetad data i paketerat format till kunderna är något som flera av respondenterna 

tryckte på som en viktig del i att skapa ett mervärde för kunderna för att kunna hantera 

konkurrensen. De poängterade att de ofta får stora mängder information om kunderna som 

dessa kan ha stor nytta av gällande sina bankärenden och i sin relation till banken. Två av 

respondenterna i Bank A nämnde exempelvis det system som finns i bankens app där 

kundernas kortköp genererar information som sedan kan visa för kunden vilka olika 

kategorier denne spenderar sina pengar på. Detta är ett tydligt exempel på hur kunddata kan 

insamlas, bearbetas och återges för att skapa mervärde. Keramati et al. (2008) skriver om 

vikten att utveckla strategier och system som utnyttjar de tekniska möjligheter och verktyg 

som finns för att ta till vara på och analysera data för att skapa kundvärde, och detta värde kan 

komma att bidra till överlägsna kundupplevelser och kundrelationer som är starka och 

varaktiga (Payne & Frow, 2005). Att ge tillbaka information till kunderna och således skapa 

mervärde är ett sätt att ge kunderna incitament för att välja den banken och således kunna 

konkurrera mot övriga aktörer på marknaden.  

 

Precis som teorin visar på, att det är viktigt att använda kunddata, talar i stort sett samtliga 

respondenterna om att detta är någonting som de bör förbättra sig inom och har alltså själva 

insett de möjligheter som finns med att ta tillvara på denna information, och även sina 

nuvarande brister i att göra så. En respondent ur Bank B talar om ”big data”, med vilket i 

detta fall menas de stora mängder data kunder genererar när de agerar på digitala plattformar 

och som sedan kan lagras i databaser. En anledning till att bankerna kan ha svårt att hantera 

“big data” är det som framkommer i föregående stycke, nämligen att bankernas datasystem 

generellt sett är något föråldrade och således kanske inte har den kapacitet som krävs för att 

bearbeta den mycket stora mängd information som ansamlas. En lösning på detta problem är 

att utforma välfungerande elektroniska kundrelationsstyrningssystem vilket kan ses som en 

infrastruktur som underlättar arbetet med kundrelationer och kunddata (Dychè, 2001). Även 

Lam et al. (2013) beskriver dessa system som något som kan underlätta insamlingen och 

bearbetningen av kunddata, då de internetbaserade systemen ger möjlighet att på ett bättre sätt 



41 
 

anskaffa kunskap om kunderna och deras behov genom att se till deras beteenden på digitala 

kanaler. Bankerna kan då få en insikt i kundernas preferenser och anpassa tjänster utefter 

denna information. Detta är då ett sätt att hantera att de i många fall inte längre har någon 

fysisk interaktion med kunderna där de kan få reda på denna typ av information, alltså ett sätt 

att hantera att verksamheten blivit allt mer digitaliserad.  

5.3 Ökade krav från kund som utmaning 

5.3.1 Kunden i maktposition 

Det större antalet aktörer till följd av avregleringen, och digitaliseringens möjligheter har gjort 

att kunderna idag har en mycket större maktposition gentemot bankerna än tidigare (Peppard, 

2000; Manoj et al., 2014). Även respondenterna till samtliga banker märker av detta och 

uttrycker att det är kunderna som bestämmer hur och var de vill ta del av banktjänsterna och 

bankerna anpassar sig efter dessa krav. Kunderna har även varit en av de mest drivande 

faktorerna i den digitala utvecklingen på bankmarknaden (Harden, 2002). Det ter sig då falla 

naturligt att banktjänster blivit allt mer digitala då det är på dessa plattformar kunderna 

föredrar att utföra sina bankärenden. Respondenter från Bank A och D poängterade vikten av 

att kunden tillåts göra ett självständigt val kring vilken eller vilka kanaler denne föredrar, och 

att då kunna möta de kunder som vill använda digitala kanaler där med bra digitala lösningar, 

men även kunna möta de kunder som fortfarande känner sig mest bekväma med att använda 

kontoren som främsta kanal. Respondenterna i Bank C anser i linje med detta att det är 

kunden som bestämmer hur denne vill göra sina bankärenden, det är kundens behov och 

önskemål som styr. Dock är det viktigt att vara uppmärksam på att förändringar kan ske över 

tid, bara för att kunden i dagsläget inte vill använda sig av digitala kanaler är det viktigt att 

vara öppen för att detta kan förändras i framtiden. Att kunden idag är i en högre maktposition 

är alltså något bankerna måste hantera genom att utforma verksamheten efter det kunden 

efterfrågar, då kunden idag annars enkelt kan välja en annan bank.  

5.3.2 Kunden i utvecklingsprocessen 

Utvecklingen har bevisats gå mot en övervägande användning av digitala kanaler och bästa 

sätt att utveckla dessa för att kunna hantera kundrelationer är att involvera kunderna i 

utvecklingen. På så vis blir de utformade direkt utifrån kundernas efterfrågan och behov, 

istället för att investera i nya lösningar och sedan behöva justera dessa utefter kundernas 

återkoppling kring dem. Konkret innebär detta att bankerna involverar kunderna i 

utvecklingen av olika tjänster och funktioner för att försäkra sig om att dessa är så 

användarvänliga som möjligt. Detta kan ske genom att kunderna får ge förslag och feedback 

på olika plattformar, såsom facebook som en respondent från Bank D nämner, kunder kan 

även, om en respondent i Bank C säger, få delta i workshops där nya tjänster och lösningar 

introduceras och testar, eller att de bli tillfrågade vid sitt användande av exempelvis appar. Att 

som organisatione ha en närvaro på sociala medier upplevs idag av många kunder som en 

självklarhet (Smith & Kawasaki, 2014).  Enligt Zineldin (2006) kan detta ses som en 

marknadsföringsstrategi där kunden och kundperspektivet integreras i tjänsteutvecklingen för 
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att skapa mer substans i relationen mellan företag och kund genom att kunden i större 

utsträckning kan påverka vad som faktiskt ska utgöra relationen. När användare involveras i 

tjänsteutvecklingsprocesser kan dessa göras mer användarvänliga och informativa, vilket gör 

även övriga användare mer positivt inställda till tjänsterna och motståndet mot dem minskar 

(Romano & Fjermestad, 2003). Kunder har annars en tendens att vara något avigt inställda till 

förändringar som de inte helt förstår, att då utgå från kunderna och deras behov och önskemål 

vid utveckling av olika tjänster på digitala plattformar är därför ett viktigt verktyg för att 

hantera att kundrelationerna allt mer är via digitala plattformar, då tjänsterna naturligt blir mer 

kundanpassade. 

5.3.3 Fokus på kund 

Det grundläggande syftet med kundrelationsstyrning på digitala plattformar är just att göra en 

organisation mer kundfokuserad (Romano & Fjermestad, 2003; Manoj et al., 2014; Chan, 

2005; Dimitriadis & Stevens, 2008). Samtliga respondenter talar om detta, att det bästa sättet 

att hantera kundrelationer och deras krav är att utveckla verksamheten så att kunden ständigt 

är i fokus. Relationsmarknadsföring bygger just på att se till kundens preferenser och behov 

för att kunna stärka relationen till denne (Grönroos, 2000). För Bank A handlar detta 

exempelvis om att genom användning av kunddata försöka identifiera kundens behov för att 

utifrån det erbjuda anpassade lösningar för den specifika kunden. En respondent i Bank B 

pekar på vikten av att använda sig av segmentering för att kunna möta kundernas väldigt 

differentierade krav, och även att göra det så smidigt som möjligt för kunderna. I Bank C 

trycker de mycket på att de vill bygga långsiktiga, nära relationer till kunder för att dessa ska 

känna sig trygga och sedda. Att skapa värde tillsammans med kunden i ett partnerskap är 

något en respondent i Bank D nämner och att det är kundens behov som hela tiden ska vara i 

fokus vid utveckling av tjänster och plattformar.  

Som vi genomgående konstaterat har kunderna en central roll i bankernas verksamhet, vilket 

även Romano och Fjermestad (2003) menar vara något som bör vara i fokus vid arbete med 

kundrelationer. I takt med att kundernas krav ökat, till stor del som en följd av digitaliseringen 

vi tidigare skrivit om, är en utmaning idag att kunna analysera kunders olika preferenser för 

att matcha tjänster och service till den specifika kunden för att uppnå så högt kundvärde som 

möjligt och fördjupa relationen. Samtliga respondenter från de fyra bankerna menar att kunder 

ställer mycket tuffare krav än vad de gjorde tidigare och att dessa krav ser olika ut beroende 

på kund och kundgrupp. För att lyckas med att anpassa sina tjänster och möta de olika kraven 

kan organisationer använda sig av segmentering (Zineldin, 2006). Esse (2003) menar att 

marknadssegmentering kan hjälpa organisationer att ge anpassat kundvärde, vilket då är ett 

viktigt verktyg för att tackla utmaningen att kraven ser olika ut och det gäller att hitta olika 

lösningar som kan appellera till olika kunder.  

5.3.4 Relevans för kund 

Något vi uppfattar att samtliga respondenter är överens om är att en av de viktigaste 

aspekterna för de tjänster och funktioner bankerna erbjuder är att de ska vara relevanta för 

kunden, detta för att hantera de högre krav som ställs. Denna uppfattning är i enighet med det 
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Manoj et al. (2014) menar vara ett av de främsta konkreta målen vid arbete med 

kundrelationer genom digitala kanaler, nämligen att förbättra träffsäkerheten och relevansen 

av de tjänster som erbjuds kunderna. Detta innebär att de erbjudanden kunderna får på de 

olika plattformarna ska vara anpassade efter kunden och dennes behov, vilket sker genom 

exempelvis användning av kunddata och kundsegmentering. En respondent i Bank A lyfter att 

det även är en utmaning att inte endast erbjuda relevanta tjänster för det kunden efterfrågar 

vid den givna tidpunkten, utan att även kunna prediktera vad denne önska framöver för att 

kunna skapa värde i relationen på lång sikt.  Ett sätt att hantera detta är som Bank B där den 

data som insamlas när kunderna agerar på bankens digitala plattformar används för att försöka 

förekomma kunden med vad denna vill ha lösningar på och således ha ett mer proaktivt 

arbetssätt. En respondent i Bank D menar att det handlar just om att skapa något i relation till 

kunden som är relevant för denne. Detta gör de genom att se till olika målgrupper och även 

titta i kunddatan för att se vilka kunder som efterfrågar vad och sedan utforma tjänster och 

produkter efter detta. Smith och Kawasaki (2014) belyser att det är viktigt att behålla ”the 

human touch” även vid digitala relationer, och att använda kunddata för att utforma lösningar 

som är relevanta för olika individer och segment kan då vara ett sätt att hantera detta på. 

5.4 Färre fysiska möten som utmaning 

En naturlig följd av att kunderna allt mer agerar på digitala plattformar är att antalet fysiska 

möten mellan kund och företag minskar, vilket medför vissa utmaningar. Detta är en mycket 

central problematik för banker, alltså hur de bör arbeta för att skapa ett likvärdigt substitut på 

digitala plattformar för det fysiska mötet för att fortsätta generera värde till kunden (Harden, 

2002). Vi upplever att respondenterna, liksom vi själva, ser den svåraste aspekten att ersätta 

vara den som Gwinner et al. (1998) beskriver som de sociala fördelarna med en relation, till 

följd av att kunden inte fysiskt träffar personalen. En respondent i Bank A beskrev varför 

relationer är så viktigt på så sätt att när kunderna har alla siffror och data så kommer de ändå 

basera sina beslut och uppfattningar på den känsla de har för banken, det är därför viktigt att 

kunna leverera ett mervärde via de relationer banken har med sina kunder för att ge kunden en 

positiv känsla vilket då kan påverka utöver upplevelsen av de faktiska tjänsterna. Detta är i 

linje med det Smith och Kawasaki (2014) säger om att människor helst gör affärer med 

människor de känner och litar på, detta faktum har inte förändrats även om medierna detta 

görs genom har det. Att utveckla starka relationer till sina kunder kan vara nyckeln till 

framgång och fortsatt lönsamhet för organisationen, varför arbetet med kundrelationer är 

viktigt för bankerna sett ur ett förändringsperspektiv (Donio' et al., 2006). 

5.4.1 Minskad direktinteraktion 

Denna minskade fysiska interaktion kan ge upphov till ett servicegap, vilket måste fyllas med 

något annat av värde för att inte riskera att förlora kunden (Harden, 2002). En respondent i 

Bank A upplever att det skiljer sig mellan att ha en bankrelation med en person de träffar och 

har en personlig relation till och en kund som endast använder sig av internetbanken eller 

appar. När faktorer som tid, rum och distans, vilka präglar relationer vid fysiska möten, 

försvinner kommer relationen att ta en annan form och se annorlunda ut (Dannenberg & 



44 
 

Kellner, 1998). Utmaningen ligger alltså i att denna traditionella relationsaspekt måste ersättas 

med andra värden för att inte kunderna ska uppleva att relationen till banken har försämrats 

sedan de börjat utföra allt fler ärenden på egen hand. Den andra respondenten i Bank A anser 

dock att digitala relationer inte skiljer avsevärt från andra typer av relationer, fokus måste 

dock ligga på enkelhet, tydlighet och att anpassa kommunikationen baserat på kanal. Bank B 

försöker kombinera det digitala med ett traditionellt möte genom deras onlinemöten. Detta 

kan ses som ett försök att få nyttan av mer direkt interaktion och de möjligheter som den 

digitala plattformen medför samtidigt. Bank C är den bank av de fyra som trycker mest på 

vikten i att behålla viss del fysiska möten och tror att kunder även fortsättningsvis kommer att 

uppskatta denna typ av interaktion, kanske mer än de övriga tre tror. Denna bank har samma 

kanalutbud som de övriga men även de digitala kanalerna har här en mer lokal prägel när de 

andras är mer standardiserade oberoende av vilket bankkontor kunden formellt sett tillhör. 

Här hanterar banken förändringen genom att ta vara på en konkurrensfördel de traditionella 

storbankerna trots allt har gentemot e-banking bankerna, då de fortfarande erbjuder 

kontorsverksamhet där kunden kan ha ett fysiskt möte och en personlig interaktion med en 

bankman.  

5.4.2 Segmentering 

Något som i stort sett samtliga respondenter uttryckte är att de idag upprätthåller nära 

relationer till ett färre antal kunder än tidigare. Harden (2002) skriver också om denna 

utveckling mot en mindre personlig relation, precis som Zineldin (2006) som skriver att den 

personliga relationen till kunder upprätthålls med färre individer. Det skulle vara alldeles för 

omständligt och resurskrävande att ha personliga relationer med samtliga kunder, där används 

istället datainsamling och bearbetning för att få mer individanpassade kundupplevelser. De 

kunder som fokuseras på är de som gör mycket affärer med sin bank, som aktivt valt denna 

som sin huvudbank. En respondent från Bank C beskrev hur de arbetar för att planera så de 

hinner kontakta alla de kunder som ska kontaktas och att dessa ska känna sig sedda och 

omhändertagna, denna kontakt är då av mer personlig karaktär och kan ske via olika kanaler. 

Bank A tar reda på vilka som ska kontaktas genom sina system där de får information om 

vilka kunder som är på väg att genomföra en händelse och därmed kan förekomma kunden 

och kontakta denne, vilket de tror gynnar relationen. Bank D är noggranna med att ta reda på 

vilka kunder som är beredda på att satsa på partnerskapet med banken, ambitiösa kunder, då 

de är dessa de vill lägga sitt fokus på och som de tror värdesätter en relation till banken. För 

att kunna identifiera dessa kunder som bör kontaktas eller som banken bör upprätthålla en mer 

nära relation till krävs att bankerna segmenterar sin kundbas och identifierar dessa (Uncles et al., 

2003), vilket Zineldin (2006) menar med fördel görs genom användande av olika digitalt baserade 

kundrelationssystem. 

5.4.3 Långvariga relationer 

Respondenterna är eniga om att de alla arbetar för att upprätthålla långvariga relationer till 

kunderna, vilket bland annat Zineldin (2006), Berger och Bechwati (2001), Esse (2003) och 

Lam et al. (2013) menar är ett sätt att generera såväl mer värde för kunden som större 
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lönsamhet för företaget. Dock blir detta svårare och svårare och bankerna måste därför ha en 

strategi för hur dessa relationer ska upprätthållas. Starka kundrelationer kan ge stor 

konkurrenskraft men det tar längre tid att bygga dessa via digitala plattformar, i jämförelse 

med traditionella fysiska möten (Smith & Kawasaki, 2014), varför bankerna nu måste jobba 

än hårdare. En respondent från Bank D beskriver, som vi tidigare nämnt, att de har strategin 

att satsa på att skapa starkast relationer med seriösa kunder som uppfattar dem som en partner 

snarare än endast en leverantör av finansiella tjänster, men självklart önskar att ha långsiktiga 

relationer till samtliga kunder. Ett av deras arbetssätt är att deras analysteam arbetar direkt 

med kunden, detta då främst gällande större kunder och företagskunder, detta till skillnad från 

andra storbanker som har ett separat analysteam som kopplas in. På så sätt kan banken fatta 

beslut tillsammans med kunden mer i realtid och då skapa en närmare relation. Nyckeln för att 

lyckas med långvariga kundrelationer är att kundtillfredsställelsen konstant fortsätter att vara 

hög (Zineldin, 2006), det räcker alltså inte endast med att skapa en relation, denna måste även 

underhållas, varför detta inte kan göras med samtliga kunder. Detta kan exempelvis göras på 

det sätt vi beskriver bank C göra ovan, att planera för hur kontakten ska ske med kunderna så 

att de känner sig sedda, eller som bank A, att förekomma kunderna då detta får dem att känna 

sig värdefulla. Något som dock måste finnas i åtanke är att inte alla kunder vill ha en relation i 

alla lägen och allt det då inte är långsiktigt gynnsamt att lägga resurser på skapa och 

upprätthålla relationer till dessa kunder, och ansträngningar att göra så kan snarare få motsatt 

effekt än vad som önskats (Grönroos, 2004). Det är därför återigen viktigt att segmentera 

kundbasen och marknaden på ett bra sätt för att identifiera de kunder som det kommer vara 

långsiktigt lönsamt att bygga relationer med. En respondent i Bank B beskriver hur de 

hanterar denna typ av kund genom att där kunna erbjuda en riktigt bra mobilbank eller app 

som kunden istället uppskattar, för att få kontakt med denne.  

5.5 Sammanfattande kommentar 

Respondenterna från de fyra bankerna har alla en snarlik uppfattning om hur 

konkurrenssituationen ser ut och hur digitaliseringen inverkat på verksamheten. Detta är föga 

förvånande då de alla är relativt homogena aktörer på en och samma marknad. Dock väljer de 

att hantera detta på olika sätt vilket framkommit i denna analys.    

 

För Bank A ses de digitala lösningarna i större utsträckning som målet, det är där de vill vara 

ledande och har som mål att kunderna i stor utsträckning ska använda dessa, då de, utöver 

relationen, tror att detta är något kunderna värdesätter. Detta i jämförelse med Bank B som 

även de vill vara framstående när det kommer till IT och digitala plattformar, men ser detta 

som ett medel för att nå målet som är att upprätthålla den personliga relationen. Bank B ser 

alltså relationen som det främsta målet med Bank A i större utsträckning tror att kunderna vill 

sköta sina ärenden själva och därför uppskattar effektivitet och tekniska lösningar. Bank C är 

lika Bank B på det sätt att relationen är i fokus, dock har de inte strävan efter att vara i 

framkant gällande de digitala lösningarna, utan differentierar sig genom att vara det lokala 

alternativet med bankkontor med egna beslutsrätter och kontanthantering. Satsningar görs på 

att utveckla kontorsverksamheten och öppna nya kontor, inte att bygga om och utveckla de 

tekniska lösningarna på samma sätt som övriga banker. Även Bank D har relationen i fokus, 
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men profilerar sig som företagarbanken och arbetar därför noggrant med segmentering för att 

utröna vilka kunder som är benägna att ingå en relation med banken som uppfattas som ett 

finansiellt partnerskap. 

 

Digitaliseringen bidrar till en avsevärt större mängd kanaler genom vilka kunden kan 

interagera med kanalen. Den största skillnaden på hur detta hanteras ser vi mellan Bank A och 

B gentemot Bank C. A och B satsar stor på i de digitala kanalerna och arbetar för att systemen 

ska vara helhetliga och även styr denna utveckling centralt för att upplevelsen ska se likadan 

ut för samtliga kunder. Bank C arbetar som sagt med mer lokal förankring och mer lokal 

styrning, varför diskrepansen mellan kanaler kan bli större. Samtliga fyra banker är lika på det 

sätt att de försöka integrera kunden i utvecklingen av de digitala kanalerna och samtliga satsar 

stort på sociala medier där kunderna kan ge snabb återkoppling vilket gynnar bankernas 

utveckling.  

 

Samtliga respondenter talar mycket om hur viktiga relationerna till kunderna är och att det 

verkligen är en utmaning att upprätthålla dessa i förändringens tider. Det som framkommer 

från alla som mycket viktigt är att segmentera kunderna för att på så sätt kunna få information 

om skillnader och likheter kunder emellan för att bättre kunna fokusera och anpassa sina 

tjänster efter kundernas behov. Detta görs på olika sätt men vi uppmärksammar att samtliga 

banker anser sig själva kunna bli bättre på detta och därför försöker utvecklas genom att hitta 

nya sätt att samla in data och information om kunderna på ett smidigt sätt.  

 

Framtidssynen skiljer sig lite åt och den största skillnaden uppfattade vi mellan hur Bank B 

och C ser på utvecklingen angående kundernas bankval. Bank B tror att utveckling går mot att 

kunderna blir mer och mer otrogna sin bank, alltså att de använder olika banker beroende på 

vem som erbjuder den bästa tjänsten. Bank C tror däremot att kunderna, med tanke på att livet 

blir mer stressigt, kommer att vilja samla allt på ett ställe. Att de ser så olika på denna 

utveckling kan bero på vilka kunder de attraherar. Bank C har varit den trygga och försiktiga 

banken och kanske därför har kunder som vill samla allt på ett ställe för att öka tryggheten. 

Bank B vill ligga mer i framkant och kanske därför attraherar kunder som är uppdaterade på 

bankmarknaden och vad aktörerna har för olika erbjudanden.  
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6 Diskussion 

Nedan framställs en kortfattad diskussion där analysen knyts ihop och diskuteras, såväl 

utifrån teori som egna reflektioner. 

 

Det vi kunnat utläsa av analysen är att samtliga banker arbetar kundfokuserat men att de 

använder lite olika tillvägagångssätt för att differentiera sig för att bibehålla relation till 

kunderna, vilket ger en indikation på att de förstått hur viktig roll kundrelationer kan ha för att 

generera ökad kundlojalitet och lönsamhet på bankmarknaden idag (se e.g. Hu et al., 2009; 

Manoj et al., 2014). Det område vi tror kommer att bli allt viktigare för att kunna hantera 

kundrelationer är att kunna använda den data som samlas in när kunderna agerar i olika 

kanaler för att kunna utforma individanpassade lösningar och erbjudanden för att maximera 

det värde varje kund upplever i relationen. Vi kan utifrån denna studie utröna att kunder i 

dagens samhälle blir allt mer vana vid att få det de vill ha, när de vill ha det, förväntningarna 

är således redan höga initialt och det krävs då ännu större ansträngningar från bankernas sida 

att utveckla tjänster som överträffar dessa höga förväntningar, och ständigt håller takt med 

konkurrenter, för att generera kundvärde vilket ger dem incitament att bibehålla relationen 

och inte byta bank. Att uppnå detta är en viktig faktor redan idag och något vi tror kommer att 

bli än viktigare framöver då kunder blir allt mer benägna att byta bank om andra mer 

fördelaktiga alternativ uppdagas. Det gäller då verkligen för bankerna att satsa på att skapa en 

värdefull relation för att hålla kvar kunderna i så stor mån som möjligt då detta är mycket mer 

kostnadseffektivt än att ständigt jaga nya kunder (Ndubisi et al., 2007; Dick & Basu, 1994). 

Annars riskerar bankerna alltså att förlora kunder, antingen till någon av de övriga 

storbankerna, eller till någon av de nya aktörerna på marknaden, som e-banker. 

 

En konsekvens av fenomenet e-banking, och ökningen av denna, är att det utmanar den 

traditionella bank-kund-relationen. Digitaliseringen innebär, som vi nämnt, att det inte längre 

finns någon begränsning till tid, rum och distans (Rehman, 2012). Dannenberg och Kellner 

(1998) skriver att utveckling mot en mer digitaliserad kundrelation inte nödvändigtvis 

behöver vara mycket annorlunda gentemot en traditionell relation som utmärks av personligt 

interagerande, men att det dock finns argument för att en relation inte blir densamma om 

dessa faktorer, vilka är definierande karaktäristika för relationer med personlig interaktion, 

försvinner. Då det finns många banker som enbart är internetbaserade går det bevisligen att 

upprätthålla en relation med kunderna trots distans och med interaktion endast via digitala 

system och frågan är då om de traditionella bankerna, i dess fysiska utformning, är 

överflödiga inom en överskådlig framtid. Mathew och Stone (2003) visar i sin studie finns det 

belägg för att bankkunder faktiskt inte alls värdesätter relationen i lika stor utsträckning som 

de anser effektivitet och nya tekniska möjligheter vara viktigt. Om det främsta som då 

särskiljer banker med e-branching från banker med e-banking är att de förstnämnda erbjuder 

relationer genom fysiska möten, och relationer inte anses lika viktigt av kunder och dessutom 

kan vara oberoende av fysiska möten, vad fyller då de traditionella bankerna för funktion i sin 

nuvarande form?  
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Digitaliseringen som förändring har inte endast inneburit att bankerna bättre måste anpassa 

sig till vad kunderna förväntar sig, utan denna utveckling har för vissa även förändrat synen 

på banker, vilket e.g. Peppard (2000) skriver, och huruvida dessa är nödvändiga i och med 

digitaliseringen. Samtliga respondenter sa dock under intervjuerna att det inte ser att 

bankerna, eller kontorsverksamheten, kommer att försvinna inom en överskådlig framtid 

vilket säger emot detta ifrågasättande av traditionella banker. Respondenterna tror, utifrån 

erfarenhet och förväntningar på framtiden, att de fysiska kontoren kommer att vara en fortsatt 

viktig del av verksamheten men jobbar samtidigt aktivt med att utveckla sina digitala tjänster 

och möjligheter att hantera relationer på detta sätt. Vår fundering är om de kanske skjuter sig 

själva i foten då de själva aktivt bidrar till en förändring mot att göra de fysiska kontoren och 

de fysiska mötena mindre centrala och betydelsefulla, för att behaga kunden just nu, istället 

för arbeta för att göra sig själva, i sin fysiska form, oumbärlig för kunden för att på så sätt 

säkra bankernas framtid. För som en av respondenterna själv säger så kommer utvecklingen 

aldrig att gå så sakta som den gör just nu, och den anses av samtliga respondenter redan nu ha 

gått, och går, väldigt fort. 
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7 Slutsatser 

I detta avslutande kapitel framställs de slutsatser som genomförd studie utmynnat i, detta med 

grund i föregående analys och diskussion för att besvara den inledande 

problemformuleringen.  

 

Så, hur hanterar då svenska traditionella storbanker de utmaningar, med fokus på 

kundrelationer, som uppstår till följd av de förändringar som präglar bankmarknaden? Det 

första vi kunnat uttyda används för att lyckas generera ett unikt värde till kunder, och på så 

sätt hantera den ökade konkurrensen förändringarna på marknaden fört med sig, är olika 

differentieringsmetoder. Dessa är inte främst kopplade till de faktiska tjänsterna då dessa är 

relativt homogena och oföränderliga, utan handlar istället om att hitta vilka olika värden 

bankerna kan erbjuda sina kunder utöver de faktiska tjänsterna. Att differentiera 

verksamheten är långt ifrån en nyhet inom organisationsvärlden men vi har genom det 

empiriska materialet kunnat dra slutsatsen att det är något som blivit allt viktigare och något 

som kräver ett större fokus idag kontra tidigare, till följd av den ökade konkurrensen och 

digitaliseringen. Vi kan urskilja tre olika linjer utifrån vilka denna problematik kan hanteras. 

En metod är att arbeta för att ligga i framkant teknikmässigt och sträva efter att ständigt 

utveckla nya innovativa lösningar för att hitta alternativa möjligheter till kommunikation och 

relationsskapande med kund på digitala plattformar, där större del av interaktionen sker idag. 

Detta görs exempelvis genom att arbeta mer centraliserat och genom att använda kunddata. 

Den andra metoden är, i motsats till föregående, att fokus ligger vid att behålla den 

traditionella verksamhets- och kundrelationsutformningen genom att ha en decentraliserad 

och lokal prägel för att kunna ha mer personliga, nära relationer till kunderna. Slutligen ser vi 

en differentieringsmetod som kan sägas platsa mellan de två metoderna ovan där fokus ligger 

vid kunder med tydliga ambitioner som värdesätter välutvecklade, uppdaterade tekniska 

lösningar, men även en mer personlig och nära prägel gällande relationen till banken. Olika 

differentieringsmetoder används för att kunna attrahera olika typer av kunder och således få 

en kundbas som värdesätter det unika mervärde som erbjuds. En slutsats vi drar är alltså att 

det finns tre olika differentieringsmetoder som används av de svenska storbankerna för att 

hantera utmaningar som idag finns kopplade till kundrelationer.  

Vidare har vi kunnat uttyda att banker idag arbetar för att skapa en sömlöshet mellan olika 

kanaler för att hantera det informationsgap digitaliseringen kan föra med sig, detta för att ge 

kunden en enhetlig upplevelse vid interaktion med banken. För att uppnå detta insamlas och 

bearbetas kunddata på olika sätt. Det vi kunnat utläsa är även att de banker vars strategi är att 

vara marknadsledande på tekniska lösningar på central nivå arbetar ännu tydligare med att 

hitta sätt att använda denna kunddata på. Kunddata används även för att främja relationen till 

kunder över digitala plattformar genom att individ- eller segmentanpassa kundupplevelsen. 

För att hantera att kunden idag har en mycket större maktposition än tidigare beskriver 

samtliga respondenter att kunden hela tiden är utgångspunkten i verksamheten. Vi ser här att 

kunder inkluderas i tjänsteutvecklingen för att försäkra att dessa möter de krav kunderna 

ställer och för att kunna göra dem mer anpassade och relevanta för kunden vilket främjar 

relationen även då denna förläggs till digitala istället för fysiska kanaler. Utöver kundernas 
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möjligheter att direkt influera används även kunddata för att ge indikationer på preferenser 

och beteende som används vid utveckling av tjänster och erbjudanden. För att hantera den 

stora mängd kunder bankerna har arbetar de med segmentering för att uttyda vilka kunder det 

är lönsamt att bygga relationer med och således lägga resurser på. Här används information 

om kunderna och system för att hålla koll på dessa kunder och när de bör kontaktas. Vi kan 

alltså dra slutsatsen att kunddata används av svenska banker på olika sätt för att kunna hantera 

kundrelationer i den rådande situationen på marknaden, och att användningen av detta 

ständigt förbättras och utnyttjas på ett bättre sätt.  

7.1 Vidare forskning 

Under arbetets gång har vi stött på vissa alternativa perspektiv denna problematik skulle 

kunna undersökas ur, vilka vi nu tänkte presentera här. I denna studie utgår vi ifrån 

bankchefer och banker, och tar således inte så stor hänsyn till kunden och dennes perspektiv, 

vilket då skulle kunna vara intressant att se närmare på i en annan studie. Exempelvis skulle 

en jämförelse kunna göras mellan vad kunder respektive organisationer upplever vara de 

viktigaste aspekterna vid relationsskapande via digitala kanaler. Ett annat intressant 

angreppssätt skulle kunna vara att rikta in sig på endast en strategi och verkligen gå på djupet 

med denna, exempelvis differentiering med fokus mot såväl management som 

marknadsföring. En djupare studie i vad som händer med den sociala aspekten när relationer 

blir allt mer virtuella skulle även vara intressant, och även att titta på vilka faktorer som kan 

ersätta den aspekten. Till sist tror vi att det skulle kunna vara intressant att ställa e-bransching- 

och e-banking-banker mot varandra gällande deras relationsarbete för att se hur dessa 

förhåller sig till varandra.  
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