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Abstract 
The purpose of this study is to analyze how two banks in the Swedish banking market work to 

maintain relationships between banks and customers, since the use of digital banking services is 

increasing and the physical contact is reduced. This from a banking perspective to identify key 

factors in working to maintain relationships between banks and customers. This study is qualitative 

and the collected material is based on four conducted interviews at two different banks, two 

respondents in each bank. In this study, an ethical approach has been taken into account. Therefore, 

all respondents and banks are anonymized and classified information has been treated 

confidentially. The collected material is analyzed with the support of the theoretical framework. 

The theoretical framework is based on four different concepts; digital services, relationship, 

relationship management and loyalty. The results of this study shows that banks are well aware 

that the relationship between banks and customers have changed. What governs how banks work 

to maintain relationships is the customers themselves. The results shows that the banks have to 

adapt to how customers prefer a digital or physical relationship. Banks must therefore find a 

balance between the digital and physical relationship. According to the results of this study, the 

crucial factors in working to maintain relationships are following; Banks must adapt to the 

customer’s terms, find a balance between the digital and physical relationship, customize their 

CRM systems, create relevance to the customers, work closely with the customers, work for the 

customers to be loyal, build trust from the customers, develop digital services and work to ensure 

that the customers have their finances gathered in the bank.  
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1 Inledning 

Inledningsvis beskrivs bakgrunden till det valda studieområdet. Vidare presenteras även 

problematisering, problemformulering, syfte, studiens frågeställning och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 
De flesta människor har på ett eller annat sätt en relation med en bank (Svenska Bankföreningar, 

2015). För att skapa en relation krävs att minst två intressenter finner relationen lönsam i hopp om 

fördelar och förmåner. Vad ett företag i en relation har för fördelar är förknippat med kundens 

lojalitet. En lojal och trogen kund kommer på lång sikt generera mer intäkter än en kund med en 

övergiven relation. Från kundens håll skapas det till viss grad ekonomiska fördelar, anpassade 

förmånliga tjänster och produkter samt att det skapas sociala förmåner från relationen (Roig et al. 

2006). 

Relationen med banken varierar oss människor emellan och förändras hela tiden. För nästan 100 

år sedan kunde en banktjänsteman besöka kunden hemma för att hämta och tömma sparbössan, 

idag finns sparbössan digitalt där kunden själv kan sköta större delen av sin ekonomi (Nordea, 

2016). På den svenska bankmarknaden finns idag fyra stycken banker som kategoriseras som 

universalbanker: SEB, Handelsbanken, Nordea och Swedbank. De banktjänster som erbjuds idag 

finns till största del tillgängliga via internet och mobiltelefoni. Detta har bidragit till att de ärenden 

som sköts på bankkontoren idag i största del handlar om försäljning av produkter och tjänster samt 

rådgivning (Svenska Bankföreningar, 2015). Banksektorn är en bransch där mycket har förändrats. 

Generellt har utvecklingen gått mot att service numera erbjuds digitalt och att den fysiska kontakten 

minskar mellan bank och kund (Tinnilä, 2013). År 2003 använde 2,45 miljoner av Sveriges 

befolkning i åldrarna 16-74 internetbank, år 2007 använde 3,78 miljoner internetbank, år 2011 

använde 5,42 miljoner internetbank och år 2015 använde 5,69 miljoner internetbank. Statistiken 

visar tydligt att användandet utav internetbank har ökat mellan samtliga tidsperioder (Statistiska 

Centralbyrån,2016). 

Den förändring som skett har bidragit till ökad konkurrens inom bankbranschen som i sin tur lett 

till att banker behöver effektivisera sin verksamhet för att inte förlora kunder. Det har skett 

förändringar i regelsystemet av banksektorn, stora tekniska förändringar och konsumenternas 

efterfrågan har förändrats. Detta har lett till att det blir mer aktuellt att fokusera på att upprätthålla 

långsiktiga relationer (Gardener et al. 1999 refererad i Roig et al. 2006). För att uppnå detta måste 

man arbeta med att hantera relationerna. Ett sätt att hantera relationerna kallas för CRM (Customer 

Relationship Management) och är en typ av affärsstrategi som företag använder sig utav för att 

samla in och bearbeta kundinformation i databaser, vilket i sin tur leder till en fördjupad 

kundkännedom (Salami, 2009). En tidigare studie visar att med hänsyn till de förändringar som 

sker inom bankbranschen, är det viktigt att banker har utvecklade strategier som förhindrar just 

förlust av kunder. 
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Det tyder även på att bankerna bör fokusera på att upprätthålla långsiktiga relationer med kunderna 

för att kunna nå de fördelar man får av lojala kunder (Roig et al. 2006). Nyckeln till lönsamhet i 

företag är just lojala kunder (Reichheld & Sasser 1990, refererad i Srinivasan et al. 2002). 

1.2 Problematisering 
År 1996 lanserades den första internetbanken bland universalbankerna på den svenska 

bankmarknaden (Värlander & Julien, 2010). Det som internetbank innebär idag är att man dygnet 

runt exempelvis kan betala räkningar, föra över pengar, handla med värdepapper, få överblick av 

sina konton, ansöka om diverse tjänster och produkter samt få personlig service (Bihari, 2011). 

Internetbankens teknologi har under det senaste decenniet gjort stora framsteg vilket i sin tur har 

gjort det möjligt för kunder att just kunna sköta större delen av sina bankaffärer på internet 

(Takieddine & Sun, 2015). En tidigare studie betonar vikten av en marknad där fler och fler kunder 

kommer att sköta sina bankaffärer digitalt. Vidare rekommenderar bankerna kunderna att använda 

digitala tjänster eftersom det innebär minskade kostnader för bankerna samt att tjänsterna ger 

kunderna en ekonomisk bekvämlighet (Nielsen, 2002).  

Med ökat användande av digitala tjänster via internet och mobil försvagas dock de nära relationerna 

till banken (O’loughin et al. 2004). Svenska banker har under senaste åren lagt ner flera bankkontor 

och hänvisat sina kunder mot de digitala tjänster som finns tillgängliga. På grund av detta har 

behovet av fysiska bankkontor ersatts utav de digitala tjänsterna som bankerna erbjuder. Denna 

trend förväntas även fortsätta på grund av ökat antal mobila enheter som möjliggör självbetjäning 

för kunder (Tinnilä, 2012).  

Eftersom användandet av de digitala tjänsterna ökar och de nära relationerna försvagas, väcker 

detta frågor gällande hur banker arbetar för att behålla relationer med sina kunder.  

1.3 Problemformulering 
 I bakgrund och problematisering diskuteras hur användandet av digitala tjänster ökar och de nära 

relationerna försvagas i banksektorn. Detta har gjort att relationen mellan bank och kund 

förändrats. Eftersom kunder i större utsträckning kan sköta sin vardagliga ekonomi via digitala 

tjänster, bidrar detta till att kunder inte besöker bankkontor lika ofta. På grund av detta väcks 

intresset att analysera hur två banker på den svenska bankmarknaden idag arbetar i rådande 

situation, samt att analysera vilka faktorer som är avgörande i arbetet med att behålla lojala 

relationer mellan bank och kund. 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att skapa förståelse för hur två banker på den svenska bankmarknaden arbetar 

för att behålla lojala relationer mellan bank och kund, samtidigt som användandet av bankernas 

digitala tjänster ökar och den fysiska kontakten minskar. Att utifrån ett bankperspektiv identifiera 

avgörande faktorer i arbetssättet med att behålla lojala relationer mellan bank och kund. 
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1.5 Forskningsfråga 

Vilka faktorer är för banker avgörande i behållandet av lojala relationer med tanke på ökad 

användning av digitala tjänster? 

1.6 Avgränsningar 
I denna studie avgränsade vi oss till två banker på den svenska bankmarknaden. Detta då möjlighet 

att intervjua önskade respondenter endast fanns på de två studerade bankerna. Vi har även 

avgränsat oss mot att undersöka bankernas arbetssätt gällande relationer med privatkunder och 

därmed uteslutit företagskunder. Detta eftersom privatkunder är majoriteten utav bankernas 

kunder. Då vi även arbetade inom bank mot privatkunder under studiens gång fanns där av en bättre 

inblick för privatkunder än företagskunder.  
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2 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen är uppbyggd utifrån fyra olika begrepp; Digitala tjänster, Relation, 

Relationshantering och Lojalitet. Då begreppet relation är en central del i studien genomsyrar 

detta begrepp samtliga teman. Vidare presenteras en egenkonstruerad analysmodell. 

 

2.1 Val av teoretiska begrepp 
Digitala tjänster ligger till grund för hur relationen mellan bank och kund förändrats, detta begrepp 

blir därför centralt att presentera i studien. Under detta begrepp förklaras dess innebörd, utveckling 

samt hur detta påverkat relationen mellan bank och kund. Eftersom det är just relationen som 

förändrats på grund av de digitala tjänsterna blir även begreppet relation relevant att presentera i 

studien. Under begreppet relation beskrivs vad som krävs av banker för att upprätthålla relationer 

med kunder, vidare beskrivs även fem attribut för god kvalitet på en relation. För att analysera hur 

banker hanterar relationerna för att behålla dem presenteras begreppet relationshantering. Detta 

begrepp baseras på relationsmarknadsföring och CRM (Customer Relationship Management). 

Under detta begrepp förklaras vad som är viktigt att beakta i behållandet av relationer samt 

tillvägagångssätt för att uppnå detta. Vidare blir det relevant att presentera begreppet lojalitet 

eftersom en lojal kund stannar kvar i samma företag och behåller relationen. Under detta beskrivs 

begreppets innebörd samt vad som ligger till grund för att uppnå lojalitet.  

2.2 Digitala tjänster 
Internetbank är ett genombrott i dagens banksystem och är för många en självklarhet vid 

exempelvis överföring av pengar och betalningar av räkningar. Internetbank kan betraktas som en 

central där kunder kan sköta affärer de tidigare var tvungna att besöka ett bankkontor för att 

genomföra. Detta innebär att kunder spar tid eftersom de inte behöver den fysiska kontakten med 

bankkontoret. Det innebär dessutom tids- och kostnadsbesparingar för bankerna då kunder uträttar 

ärendena själva (Bihari, 2011). En följd av att kunderna kan uträtta ärendena själva via de digitala 

tjänsterna är att dessa har ersatt behovet av fysiska bankkontor (Tinnilä, 2012).  

Den stora utvecklingen av internet har bidragit till hur företag utövar affärer med konsumenter. 

Inte minst inom just banksektorn där fler banker blir virtuella och förser kunder med olika digitala 

tjänster. Det finns även helt virtuella banker utan fysiska kontor som ersatt anställda med 

informationsteknik. En följd av att banker kan erbjuda många digitala tjänster är att 

kostnadsbesparingar uppstår inom vissa områden. För en helt virtuell bank betyder dessa 

kostnadsbesparingar att banken kan erbjuda lägre eller inga avgifter alls samt högre ränta på 

räntebärandekonton än de traditionella bankerna. För att dessutom överleva i den 

konkurrenskraftiga banksektorn krävs det att bankerna kan erbjuda kunder digitala tjänster av hög 

kvalitet. Banker behöver i första hand förstå vad kunder behöver och använder, för att sedan 

övervaka och förbättra de brister som finns (Jun & Cai, 2001). 
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Den tekniska utvecklingen och det ökade användandet av internet väcker frågan i hur kunder 

föredrar interaktionen ansikte mot ansikte eller ny teknisk interaktion. I vilken utsträckning kunder 

föredrar balansen mellan de två interaktionssätten skiljer sig för olika kundgrupper. Detta är för 

banker en ömsesidig nyckelfråga, hur man ska balansera den personliga kontakten med kunden 

(Durkin,2004). 

 

2.3 Relation 

För att en långvarig relation ska finnas mellan bank och kund är en förutsättning att kunderna förblir 

nöjda. Det handlar för banker om att kunna överträffa kundens förväntningar samt erbjuda  god 

service. Uppfylls inte detta kan kunderna istället bli missnöjda och börja söka efter andra banker 

med liknande tjänster (Holmlund & Kock, 1996). En tidigare studie kom även fram till att 

missnöjdhet i bankernas relation till kund kan uppstå om inte bankerna kan erbjuda de 

interaktionssätt kunden vill använda sig av (Lang & Colgate, 2003). Det anses därför viktigt i en 

konkurrensutsatt marknad att fokusera på att upprätthålla relationerna med de befintliga kunderna 

(Grönroos 1990, refererad i Lang & Colgate 2003). Genom att ha långsiktiga relationer med kunder 

kan den kunskap som finns i dessa relationer utnyttjas för att utveckla en större bas av nöjda 

engagerade kunder (Holmlund & Kock, 1996).   

I en tidigare studie identifieras fem stycken attribut för god kvalitet på en relation; förtroende, 

kommunikation, engagemang, konflikthantering och kundtillfredsställelse. Förtroende i en relation 

handlar att man kan ge och hålla löften samt att man genom en säker övertygelse kan väcka intresse 

hos kunden. Kommunikation i en relation handlar om förmågan att utlämna aktuell och tillförlitlig 

information till kund. För att kunna upprätthålla en långsiktig relation krävs engagemang och 

ansträngningar. Engagemang i en relation handlar om närvaro, önskan att fortsätta relationen och 

viljan att anstränga sig för att upprätthålla relationen. Konflikthantering i en relation handlar om 

förmågan att förhindra och lösa konflikter innan de förvärras samt att kunna diskutera konflikter 

med andra. Konflikthantering kräver därför samarbete och att ett förtroende finns mellan båda 

parter. Kundtillfredsställelse handlar i en relation om hur man uppfyller kundens förväntningar. 

Uppfylls kundens förväntningar kommer relationen att kvarstå (Naude & Buttle 2000, refererad i 

Negi & Ketema, 2013). 

2.4 Relationshantering 

Det är för företag utmanande att behålla kunder och uppnå lönsamhet. Det handlar om att bygga 

ömsesidiga relationer som bekräftar och skyddar kundens rättvisa, självkänsla och säkerhet 

(Schneider & Bowen 1999, refererad i Negi & Ketema 2013). Andra hävdar att livslånga relationer 

grundar sig i uppfyllanden av löften, känslomässig bindning, ett ömsesidigt utbyte, etiska 

affärsmetoder och effektiv kommunikation (Berry 1983, Bejou & Ingram 1996, refererad i Negi & 

Ketema 2013).  

Relationsmarknadsföring inom bank definieras som den verksamhet som bedrivs av banker i syfte 

att attrahera, interagera med och behålla lönsamma eller förmögna kunder (Walsh et al. 2004).  
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Syftet med relationsmarknadsföring är att öka företagets lönsamhet samtidigt som man kan erbjuda 

bättre service för kunderna. För att vara en attraktiv bank bör relationsmarknadsföringsstrategier 

öka kundernas fördel med att vara i en relation med banken (Leverin & Liljander, 2006). Dock vill 

inte alla kunder skapa en relation då forskning tyder på att nära relationer inom bank är sällsynta 

och att de försvagas ytterligare av den ökade användningen av digitala tjänster (O’loughin et al. 

2004). Att som bank ha i uppgift att behålla de mest lönsamma kunderna har i dagens 

konkurrenskraftiga läge blivit svårare vilket kan bero på de standardiserade produkterna som 

bankerna erbjuder. Då alla kunder hos banken inte ger samma avkastning riktar bankerna sin 

relationsmarknadsföring till de mest lönsamma kunderna (Leverin & Liljander, 2006).  

Grönroos beskrev år 1994 en allmän definition på begreppet relationsmarknadsföring. Denna 

definierades som fördelaktiga utbyten och uppfyllanden av löften båda parter emellan i en 

interaktionsserie under hela relationstiden (Grönroos 1994, refererad i Palmer 2002).  

Även om definitioner kan skilja sig åt är de flesta forskare överens om är att definitionen på 

relationsmarknadsföring är motsatsen till transaktionsmarknadsföring. För att kunna förstå en 

definition av begreppet relationsmarknadsföring behöver man särskilja dessa begrepp. 

Transaktionsmarknadsföring innebär en enda växling under kort tid med en tydlig början och ett 

tydligt slut. Relationsmarknadsföring innebär att fler länkade växlingar sträcker sig över en längre 

period och innehåller sociala samt ekonomiska band (Rao & Perry, 2002). 

För att vidare hantera relationer använder sig företag utav CRM (Customer Relationship 

Management). Detta är en typ av affärsstrategi som utnyttjas för att skapa och behålla givande 

relationer med kunder (Salami, 2009). Pedron & Saccol (2009) analyserar flera olika definitioner 

av CRM i sin forskning och menar att begreppet kan delas in i tre olika huvudområden. CRM kan 

ses som en filosofi vilket innebär att begreppet ses som en kundorienterad kultur i syfte att bygga 

långsiktiga relationer. CRM kan även ses som ett verktyg med fokus på IT-användning i syfte att 

samla in och analysera kundinformation för att stärka och behålla relationer. Slutligen kan CRM 

betraktas som en organisatorisk strategi. Detta för att bygga användbara planer och vidta åtgärder 

i syftet att utveckla och stärka relationer (Pedron & Saccol, 2009). Flera forskare menar att 

genomförandet av CRM inte anses fullständigt om inte samtliga huvudområden ingår (Gummesson 

1998, Langerak & Verhoef 2003, Newell 2003, O’Malley & Mitusses 2002, Payne 2006, Peppers 

& Rogers 1997, refererad i Pedron & Saccol 2009). Enligt Chalmeta (2006) krävs dock att företag 

ändrar sitt beteende och själva definierar en verklig CRM-strategi. Detta för att på ett effektivt sätt 

kunna hantera relationerna (Chalmeta, 2006). De företag som vill utveckla och behålla lönsamma 

relationer har på senare tid insett att kundspecifika strategier effektivt lämpar sig bäst. Fokus ligger 

därför på användandet av CRM, att kunna hantera relationer på enskild nivå med hjälp av 

kunddatabaser och kundanpassningsbara interaktiva tekniker (Verhoef & Donkers, 2001). 

För att lyckas med detta behövs identifiering av kunder göras i ett första skede för att hitta 

beteenden som kan påverkas. Vidare behövs lönsamheten för de enskilda kunderna analyseras 

(Chalmeta, 2006). Genom att använda den kundinformation som finns i databaserna kan potentiellt 

värdefulla kunder kontra icke-potentiellt värdefulla kunder särskiljas. 
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Detta ger tydliga bilder på vilka kunder som är mer lönsamma och därför mer värda att investera i 

samt fokusera på. Denna kundinformation är därför betydelsefull då ett införande och användande 

av CRM-system är kostsamt och man som företag strävar efter att ha lönsamma investeringar 

(Verhoef & Donkers, 2001). CRM ska dock inte enbart vara en betydelsefull strategi som endast 

gynnar företagens lönsamhet, CRM ska även ge kunder ett större värde i att ha en relation till 

företag. Genomförandet av CRM ska alltså leda till att företagets kundvård förbättras och att ett 

mervärde för de enskilda kunderna skapas (Chalmeta, 2006). Vidare leder CRM till möjligheten 

att bättre förstå vad olika kunder önskar i en relation med banken. Dessutom tenderar CRM leda 

till att banker kan öka det upplevda värdet för kunder och på så vis öka tillfredsställelsen så att de 

blir lojala (Kuo, 2011). 

2.5 Lojalitet 

I en relation finns minst två parter som i förväntan av fördelar och förmåner gynnar varandra. 

Kunden i relationen förväntar sig bland annat förmånliga erbjudanden och leverantören i relationen 

förväntar sig bland annat lojalitet från kunden (Roig et al. 2006).  

Lojalitet i en relation kan definieras på flera olika sätt. En övergripande definition kan vara att 

kunder har för avsikt att köpa från samma företag igen, att värdet som tas emot från en säljare är 

ett resultat som är större än värdet tillgängligt från andra alternativ (Casaló & Flavián, 2008). En 

annan definition lyder; ett djupt åtagande att återköpa en föredragen produkt eller tjänst konsekvent 

i framtiden, varigenom upprepa samma märke vid inköp, trots situationsspecifika aspekter och 

marknadsföringsinsatser som har potential att påverka ett förändrat beteende (Oliver 1999, 

refererad i Leverin & Liljander 2006). Kunder kan vara lojala på grund av olika saker. Kunder kan 

vara lojala till följd av hög grad av kundnöjdhet och vill därav fortsätta relationen. Kunder kan 

dessutom vara lojala på grund av höga byteshinder eller brist på alternativ (Andreassen & 

Lindestad, 1998). Tidigare forskning visar att lojala kunder tenderar att konsumera mer av bankens 

produkter, vara mindre priskänsliga samt fungera som word-of-mouth reklam för banken (Bedman, 

2013).  

Genom fler definitioner av lojalitet sammanställs två nivåer av lojalitet; attityd och beteende. 

Lojalitet som attityd handlar om inställningen till företaget baserat på tillfredställande erfarenheter 

från tjänster och produkter samt hur kunder arbetar för att utveckla sitt engagemang och förtroende 

till företaget. Lojalitet som beteende handlar om kundens mönster gällande inköp (Oliver 1999, 

refererad i Bedman 2013). Lojala kunder är för företag nyckeln till lönsamhet då förvärv av nya 

relationer innebär höga kostnader och gör därför många relationer olönsamma till en början 

(Reichheld & Sasser 1990, refererad i Srinivasan et al. 2002). 

Med dagens utveckling av internet och e-handel finns det många möjligheter att skapa lönsamma 

relationer med internetkunder. Det som krävs är att man förstår grunderna till e-lojalitet, det vill 

säga kundernas lojalitet mot företagets internetutbud (Srinivasan et al. 2002).  
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Srinivasan (2002) definierar i sin studie åtta stycken bakomliggande faktorer som sägs påverka e-

lojalitet och benämns på engelska som ”the 8C´s”; character, community, contact interactivity, 

customization, care, convenience, cultivation och choice. Sammanfattningsvis innebär dessa 

begrepp att företag måste skapa ett personligt internetutbud och kunna anpassa tjänsterna till 

enskilda kunder. Företag ska dessutom ge kunder möjligheten att interagera med företaget och 

erbjuda en bra kundvård. Vidare ska kunder ha möjligheten att interagera med nuvarande och 

blivande kunder i en social kontext och att företagets internetutbud är användarvänligt. Till sist 

innebär dessa begrepp att företag ska förse kunder med incitament i syfte att öka inköp samt att 

företag ska presentera samtligt utbud av tjänster och produkter (Srinivasan et al. 2002). 

2.6 Analysmodell 

 

Figur 1. Egenkonstruerad analysmodell. 

Analysmodellens syfte är att redogöra för vad som skall studeras samt hur begreppen är tänkta att 

användas. Den egenkonstruerade analysmodellen börjar i begreppet digitala tjänster och benämns 

i analysmodellen som användning av digitala tjänster. Användning av digitala tjänster i modellen 

kopplas till att bankens kunder kan uträtta större delar av sin vardagliga ekonomi själva vilket lett 

till att behovet av fysiska bankkontor minskar och därav den fysiska relationen (Tinnilä, 2012). 

Användning av digitala tjänster innebär därför en tidsbesparing för kunderna då behovet av att 

besöka fysiska kontor inte blir lika stort. Ytterligare är ökad användning av digitala tjänster en tids- 

och kostnadsbesparing för banker eftersom kunder kan uträtta bankärenden själva (Bihari, 2011). 

Den pil som går från användning av digitala tjänster till relation mellan bank och kund är det första 

steget i analysmodellen som ska visa att ökad användning av digitala tjänster påverkar relationen 

mellan bank och kund. Analysmodellens andra begrepp relation benämns i modellen som relation 

mellan bank och kund. Detta kopplas till att den tekniska utvecklingen och ökade användningen av 

digitala tjänster väcker frågor i hur kunder föredrar balansen mellan fysisk eller digital interaktion. 

Detta har därför blivit en viktig nyckelfråga för hur banker ska balansera den personliga kontakten 

(Durkin, 2004). 
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Detta leder vidare till hur banker ska hantera relationen varför analysmodellens tredje begrepp 

relationshantering presenteras, som i analysmodellen fungerar som en modererande variabel. Detta 

begrepp visar vilken effekt relationshantering har på modellens beroende variabel lojalitet inom 

relation. För att förtydliga detta i analysmodellen har en streckad pil utformats för att särskilja 

denna från de andra två pilarna. Den streckade pilen går mot den heldragna pilen från relation 

mellan bank och kund till lojalitet inom relation. Detta för att visa hur bankerna arbetar när 

relationen påverkas. Begreppet relationshantering innefattar relationsmarknadsföring och CRM. 

Relationsmarknadsföring definieras som verksamheten bankerna bedriver för att attrahera, 

interagera med samt behålla kunder (Walsh et al. 2004). CRM definieras som en affärsstrategi som 

utnyttjas för att skapa och behålla givande relationer med kunder (Salami, 2009). Eftersom 

modellen ska visa att ökad användning av digitala tjänster påverkar relationen mellan bank och 

kund som i sin tur påverkar lojalitet inom relationen, finns begreppet relationshantering mellan 

begreppen relation mellan bank och kund och lojalitet inom relation. Detta för att förstå hur 

bankerna arbetar för att uppnå lojalitet inom relationer. Analysmodellens beroende variabel och 

fjärde begrepp lojalitet benämns som lojalitet inom relation och kopplas i modellen till att kunder 

kan vara lojala på grund av olika faktorer. Bland annat att kunder tack vare hög kundnöjdhet vill 

fortsätta relationen och att kunder kan vara lojala på grund av höga byteshinder och brist på 

alternativ (Andreassen & Lindestad, 1998). 

Eftersom syftet med studien är att skapa förståelse för hur två banker på den svenska 

bankmarknaden arbetar för att behålla lojala relationer mellan bank och kund, samtidigt som 

användandet av digitala tjänster ökar och den fysiska kontakten minskar är lojalitet inom relation 

beroende variabeln. För att förstå och visa hur bankerna arbetar för att uppnå detta är 

relationshantering analysmodellens modererande variabel, med andra ord hur bankerna arbetar och 

vilken effekt detta får på att uppnå lojalitet inom relation. Användningen av digitala tjänster ligger 

i intresse för hur relation mellan bank och kund påverkas och hur bankerna arbetar med tanke på 

detta. I analysmodellen är därför användning av digitala tjänster och relation mellan bank och 

kund oberoendevariabler. 
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3 Metod 
 

3.1 Kvalitativ metod 
Studien har baserats utifrån en kvalitativ forskningsstrategi. Denna forskningsstrategi betonar 

vikten av att samla in och bearbeta material i form av ord istället för kvantifierad data i form av 

siffror (Bryman & Bell 2005, s. 297). Eftersom syftet med studien var att skapa förståelse för hur 

banker arbetar för att behålla lojala relationer vid ökad användning utav digitala tjänster, var det 

avgörande att utgå från just en kvalitativ forskningsstrategi. Ko de & Scholl (1998) menar att för 

att skapa en fördjupad förståelse i ämnet man studerar är nyttan i en kvalitativ forskning vad som 

egentligen sägs och hur det sägs, inte i hur många som säger det. 

I kvantitativ forskning ligger vikten i att bearbeta data i form av siffror som i sin tur leder till 

beräkningar och jämförelser i syfte att söka förklaringar i ämnet (Bryman & Bell 2005, s. 248-249). 

På grund av detta lämpade sig istället en kvalitativ forskningsstrategi bättre i studien än en 

kvantitativ forskningsstrategi.  

3.2 Datainsamlingsmetod 
Den vanligaste datainsamlingsmetoden i en kvalitativ studie är intervjuer. Intervjuerna kan vara 

strukturerade på olika sätt. De kan vara strukturerade vilket innebär att intervjuaren har ett strikt 

manus med förutbestämda frågor och försöker hålla sig till manuset så mycket som möjligt vilket 

gör att intervjun kan kännas stel. Motsatsen till en strukturerad intervju är en ostrukturerad intervju, 

vilket innebär att intervjuaren har färre förutbestämda frågor och istället lämnar ordet fritt för 

respondenten. Intervjun ska vara uppbyggd som ett vanligt samtal med utrymme för spontana 

följdfrågor. Den semi-strukturerade intervjun ligger i gränslandet mellan strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. I en semi-strukturerad intervju har intervjuaren förutbestämda teman som 

ska behandlas. De teman som behandlas ligger till grund för diskussion och fungerar som själva 

utformningen av intervjun (Qu & Dumay, 2011). Vid en semi-strukturerad intervju kan en 

intervjuguide konstrueras för att ge en tydligare översikt över teman och frågor. Oavsett struktur 

på intervju är huvudsyftet att få så innehållsrika och specifika svar som möjligt (Bryman & Bell 

2005, s. 361-363). 

Intervjuerna i denna studie var utformade på ett semi-strukturerat sätt. Detta för att som tidigare 

nämnt hålla relativt öppna intervjuer som möjliggjorde diskussion. Då syftet med studien var att 

identifiera just avgörande faktorer för hur banker arbetar med att behålla lojala relationer vid ökad 

användning av digitala tjänster, var det avgörande att intervjuerna inte följde ett strikt förutbestämt 

mönster. För att i intervjuerna skapa en grund för diskussion och utformning av samtal, 

konstruerades en intervjuguide. Intervjuguiden beskrev själva strukturen av intervjuerna samt vilka 

teman som behandlades. De teman som behandlades utformades utifrån den teoretiska 

referensramen. 
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3.3 Intervjuguide 
Intervjuerna i studien var som tidigare nämnt semi-strukturerade. En intervjuguide konstruerades 

därför inför intervjuerna med fyra olika teman och övergripande frågor till respektive tema. De 

teman som konstruerades till intervjuerna var; Digitala tjänster, Relation, Relationshantering och 

Lojalitet. För att förstå hur den ökade användningen av digitala tjänster påverkat bankernas relation 

till kund och hur bankerna anpassat sig kring detta, ställdes frågor gällande detta under temat 

digitala tjänster. För att skapa förståelse för hur en relation såg ut på bankerna och om distansering 

skett eller sker mellan bank och kund, ställdes frågor kring detta under temat relation. Vidare söktes 

svar på hur bankerna hanterade relationer med tanke på den ökade användningen av digitala 

tjänster, frågor gällande detta ställdes under temat relationshantering. Sist i intervjun ställdes 

frågor för att skapa förståelse för hur respondenterna såg på lojalitet och vad de ansåg viktigt 

gällande detta, dessa frågor ställdes under temat lojalitet. De övergripande frågorna till respektive 

tema presenteras i operationaliseringen samt löpande under empirin. Vidare presenteras de 

övergripande frågorna samt de följdfrågor som uppstod under intervjuerna i bilagor. 

3.4 Operationalisering 
Nedan presenteras samtliga intervjufrågor och dess koppling till begrepp som används från de 

teorier som valts för studien. 

 

Generella frågor 

 Vad är din position inom banken? 

Denna fråga ställdes för att ge svar på respondentens position inom banken och vad 

positionen innebar. Detta för att förtydliga de olika befattningarna respondenterna hade. 

Digitala tjänster 

 Hur ser du på möjligheter och risker med ökad användning av digitala tjänster? 

Denna fråga ställdes för att söka svar på respondenternas positiva och negativa syn på den 

ökade användningen av digitala tjänster. Detta kopplas till att de digitala tjänsterna bidrar 

till tids- och kostnadsbesparingar (Nielsen, 2002). Vidare kopplas det till att de digitala 

tjänsterna ersatt behovet av fysiska bankkontor (Tinnilä, 2012). 

 Hur kommer den fysiska kontakten förändras? 

Genom att ställa denna fråga söktes svar på vad respondenterna ansåg gällande 

förändringen av den fysiska kontakten på grund av de digitala tjänsterna. Detta eftersom 

banker förser sina kunder med digitala tjänster och en förändring skett i hur banker utövar 

affärer med sina kunder (Jun & Cai, 2001). 

Relation 

 Hur ser en relation ut idag mellan bank och kund? 

Denna fråga ställdes för att skapa förståelse för hur en relation såg ut på banken. Detta då 

alla kunder är olika för banken och alla kunder inte ger samma avkastning (Leverin & 

Liljander, 2006). 
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 Hur ser relationen ut beroende på kundsegment? 

Genom att ställa denna fråga söktes svar på om bankerna hade olika kundsegment och om 

relationen såg annorlunda ut beroende på kundsegment. I vilken utsträckning kunder 

föredrar balansen mellan fysisk- och digital relation skiljer sig för olika kundgrupper 

(Durkin, 2004). 

 Anser du att en distansering skett till kund? 

Denna fråga ställdes för att få svar på om respondenterna upplevde att de nära relationerna 

försvagats på grund av ökat användande av digitala tjänster. 

Frågan kopplas till att nära relationer är sällsynta inom bank och att de försvagas ytterligare 

av digitala tjänster (O’laughin et al. 2004). 

Relationshantering 

 Hur ser du på användandet av CRM-system? 

Denna fråga ställdes för att få svar på hur bankerna arbetar med kundhanteringssystem 

(CRM-system) för att behålla relationer med kunder. Frågan kopplas till Verhoef & 

Donkers (2001) som menar att kundspecifika strategier lämpar sig bäst för att behålla 

relationer inom företag. 

 Hur ser du på konkurrensen med att behålla relationer? 

Denna fråga ställdes för att få svar på hur respondenterna såg på konkurrensen med tanke 

på den ökade användningen av digitala tjänster. Konkurrensen med att behålla lönsamma 

relationer har blivit svårare med tanke på bankernas standardiserade produkter (Leverin & 

Liljander, 2006).  

 Hur anpassar ni er för att tillgodose kundernas behov, fysiskt och digitalt beroende på hur 

kunden vill att relationen ska se ut? 

Frågan ställdes för att få svar på hur bankerna anpassar sig för varje enskild kund och hur 

alla kunders behov tillgodoses. Skall en långvarig relation finnas inom bank är en 

förutsättning att kunderna förblir nöjda och det handlar därför om att banken ska kunna 

överträffa kundernas förväntningar samt erbjuda god service (Holmlund & Kock, 1996). 

Frågan kopplas även till hur Walsh et al, (2004) definierar relationsmarknadsföring inom 

bank. Relationsmarknadsföring är den verksamhet som bedrivs av banker i syfte att 

attrahera, interagera med och behålla lönsamma eller förmögna kunder (Walsh et al. 2004). 

Lojalitet 

 Hur ser du på lojalitet och vad anser du är viktigt gällande detta? 

Denna fråga ställdes för att få svar på respondenternas syn på lojalitet och vad som är viktigt 

gällande detta. Detta skulle ge svar på hur bankerna arbetar för att uppnå lojala kunder. 

Frågan kopplas till att en kund i en relation bland annat förväntar sig förmånliga 

erbjudanden och leverantören i relationen förväntar sig bland annat lojalitet från kunden 

(Roig et al. 2006). 
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3.5 Urval 
De krav som ställdes på respondenterna var att de arbetade inom bank, att respondenterna skulle 

arbeta med privatkunder och hantera relationer på ett eller annat sätt samt att respondenterna skulle 

ha olika befattningar inom banken. För att i studien få så utförlig information som möjligt utifrån 

intervjuerna ansågs dessa krav relevanta. Det insamlade empiriska materialet var baserat på fyra 

intervjuer från två olika banker. Respondenterna i studien hade goda kunskaper inom ämnet och 

uppfyllde de krav som ställdes. Då vi under studiens gång arbetade inom bank underlättade detta 

processen att få tillgång till respondenter. Genom att kontakta kollegor på vår arbetsplats, 

rekommenderade de i sin tur lämpliga respondenter att intervjua. Respondenterna kontaktades via 

mail och telefon. För att säkerställa att respondenterna var lämpliga för intervju informerades dessa 

vid en första kontakt om studiens syfte och teman som skulle behandlas. Detta gjorde även att 

lämpliga respondenter kunde förbereda sig inför intervjuerna. Eftersom vi arbetade på bank under 

studien gång och de valda respondenterna då för oss var lättillgängliga, följde urvalet ett 

bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär ett icke-sannolikhetsurval där respondenter är 

lättillgängliga för forskaren i fråga (Bryman & Bell 2005, s. 124). 

3.6 Etiskt förhållningssätt 
För att ta hänsyn till ett etiskt förhållningssätt bör fyra överväganden beaktas; Anonymitet, 

Tystnadsplikt, Sekretess och Konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2011). Under studiens gång 

nämndes aldrig respondenternas riktiga namn eller de studerade bankernas namn, i syfte att ta 

hänsyn till anonymitet. Respondenterna och bankerna var således avidentifierade i hela studien. På 

grund av detta var det väsentligt att ha i beaktande hur materialet presenterades. 

Då krav på tystnadsplikt och sekretesslagar ställs på banktjänstemän ställdes inte heller frågor kring 

specifik kundinformation eller specifika strategier. Det var därför vid utformandet av intervjufrågor 

och vid intervjutillfällen viktigt att ta hänsyn till detta. Samtligt material har därför behandlats 

konfidentiellt och en noggrann sammanställning av intervjuerna presenteras därför utifrån det 

transkriberade materialet. För att säkerställa att intervjuerna genomförts kommer examinator av 

denna studie ha möjlighet att kontakta samtliga respondenter, vilket har godkänts av 

respondenterna. 

3.7 Respondenter 
Det empiriska materialet i studien består av insamlat material från intervjuer med fyra olika 

respondenter. Två respondenter från en bank och två respondenter från en annan bank. I studien 

valdes två respondenter med arbetsuppgifter gällande implementering av tillvägagångsätt i 

verksamheten samt utveckling av verksamheten. Vidare valdes två respondenter med 

arbetsuppgifter gällande genomförande av tillvägagångsätt i verksamheten. Detta motiveras genom 

att vi ville få en omfattande bild kring hur bankerna arbetar för att behålla relationer. För att leva 

upp till en bra kvalitet på en intervju är det viktigt att beakta intervjuns placering. Intervjun bör ske 

på en neutral plats där respondenten känner sig hemma och där man kan prata ostört. Det kan 

exempelvis underlätta att intervjua respondenten i dennes hem eller på dennes arbetsplats (Repstad 

& Nilsson 2007, s. 95).  
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Nedan presenteras samtliga respondenter i studien samt intervjuernas placering, tid och datum.  

3.7.1 Respondent Malin, Bank A 

För att ta hänsyn till anonymitet i studien och för att på ett enkelt sätt presentera intervjuunderlaget 

tilldelades följande respondent namnet Malin och bankens namn presenteras som bank A. 

Malin jobbar för hela privat- och företagsmarknaden med att implementera bankens digitala 

tjänster till kunderna. Tjänsten innefattar arbetsuppgifter som att få ut nya digitala 

betalningslösningar och tjänster som är under utveckling till kunderna. Malin har tidigare varit 

ledare inom banken i många år och haft ansvar för en stor mängd anställda. 

Intervjun med Malin utfördes på ett café på respondentens hemort. Detta upplevdes positiv då 

respondenten var bekant med miljön och uppfattades bekväm i situationen. Trots att intervjuns 

placering var på ett café genomfördes den ostört då det var få personer i lokalen. Intervjun startades 

klockan 09:30 den 3/5 2016. Den totala tiden för inspelat material uppgick till 58 minuter. 

3.7.2 Respondent Linn, Bank A 

För att ta hänsyn till anonymitet i studien och för att på ett enkelt sätt presentera intervjuunderlaget 

tilldelades följande respondent namnet Linn och bankens namn presenteras som bank A. 

Linn arbetar som privatrådgivare i banken och handlägger ärenden som berör bolån, sparande, 

placeringar samt försäkringar. Linn är även delaktig i ett projekt som behandlar bankens olika 

interaktionssätt. Linn har tidigare arbetat med försäkringsrådgivning åt kunder.  

Intervjun med Linn genomfördes på respondentens arbetsplats. Vi upplevde att respondenten var 

bekväm i situationen då respondenten var bekant med omgivningen. Intervjun startades klockan 

15.00 den 13/5 2016 och det inspelade materialet uppgick till 43 minuter. 

3.7.3 Respondent Per, Bank B 

För att ta hänsyn till anonymitet i studien och för att på ett enkelt sätt presentera intervjuunderlaget 

tilldelades följande respondent namnet Per och bankens namn presenteras som bank B. 

Per arbetar idag som kundtjänstrådgivare på banken. Tjänsten innefattar vardaglig bankservice till 

kund, spontanmöten med kunder, placeringsrådgivning och rådgivning kring pension och bolån. 

Intervjun med Per utfördes hemma hos respondenten. På grund av att intervjun utfördes på 

respondentens hemmaarena uppfattades denne trygg i intervjumiljön. Respondenten upplevde 

dessutom att placeringen av intervjun var bekväm då den utfördes just hemma hos respondenten. 

Intervjun startades klockan 16.00 den 7/5 2016 och det inspelade materialet uppgick till 34 minuter.  

3.7.4 Respondent Kim, Bank B 

För att ta hänsyn till anonymitet i studien och för att på ett enkelt sätt presentera intervjuunderlaget 

tilldelades följande respondent namnet Kim och bankens namn presenteras som bank B. 

Kim arbetar på bankens regionala huvudkontor med affärs- och verksamhetsutveckling. Kim har 

tidigare i banken jobbat som privat- och företagsrådgivare samt haft större ansvar gällande uppstart 

av bankkontor. 
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Intervjun med Kim var först tänkt att utföras på respondentens arbetsplats. På grund av diverse 

omständigheter för respondenten fanns inte möjlighet att genomföra intervjun på den placeringen. 

Intervjun genomfördes istället via telefon vilket upplevdes bra. Intervjun startades klockan 09.15 

den 10/5 2016 och det inspelade materialet uppgick till 45 minuter. 

3.8 Databearbetning och analysmetod 
För att på bästa sätt kunna tolka och analysera det empiriska materialet spelades samtliga intervjuer 

in efter godkännande av respondenterna. Enligt Bryman & Bell (2005, s. 374) vill man som 

intervjuare vara uppmärksam på vad respondenterna säger och hur de säger det. Därför användes 

även en dator för anteckningar av uttryck och svar från respondenterna. Detta underlättade även 

transkribering och tolkning av det empiriska materialet. Det inspelade materialet från intervjuerna 

lyssnades igenom ett flertal gånger för att säkerställa att ingen information utelämnats. Det 

inspelade materialet transkriberades sedan till text. Utifrån denna text sorterades irrelevant och 

känsligt material bort. Med irrelevant material menas här exempelvis kallprat och hälsningsfraser, 

med känsligt material menas sekretessbelagd information och information som kunde rubba 

respondentens och bankens anonymitet. Det finns dock en risk med att sortera bort empiriskt 

material då det i efterhand kan visas vara behövligt för studien (Bryman & Bell 2005, s. 377). Då 

den transkriberade texten bearbetades flertalet gånger ansågs denna risk minimal. Eftersom det 

fullständiga transkriberade materialet inte kunde presenteras, sammanställdes det kvarstående 

relevanta materialet och icke känsliga materialet tillsammans med de förda dataanteckningarna i 

studiens empirikapitel. Detta material analyserades sedan utifrån dess kvalitativa karaktär, det vill 

säga att en kvalitativ tolknings – och förståelseorienterad innehållsanalys genomfördes. Detta 

innebär att materialet analyserades med utgångspunkt i innebörden och meningen av det som 

materialet representerar. Detta möjliggör bättre förutsättningar att förklara och förstå materialet 

samt att generera bra slutsatser och resultat. Det handlar om att skapa en holistisk bild istället för 

att fokusera på specifika ord och delar i materialet, att uppmärksamma bakomliggande mönster i 

den kontext som studerats (Christensen et al, 2010, s. 296-297). För att lättare analysera och få en 

bättre överblick av materialet skrevs det sammanställda materialet för respektive respondent ut på 

papper. Detta gjorde att vi kunde markera viktiga begrepp och uttalanden från samtliga 

respondenter. I nästa skede kodade vi dessa begrepp och uttalanden till olika kategorier. Detta 

innebar att om en respondent exempelvis uttalat att CRM var en avgörande del i arbetet med att 

behålla relationer kodades detta uttalande till följande kategori; CRM är viktigt. Uttalade en annan 

respondent att banken arbetar mycket med CRM för att uppnå lojala kunder kodades även detta 

uttalande till kategori; CRM är viktigt. Detta gjorde att vi kunde analysera kategorierna för att 

identifiera mönster respondenterna emellan. För att på ett enkelt sätt presentera det analyserade 

materialet sammanställdes de mönster som identifierats under de begrepp som ingår i 

analysmodellen; digitala tjänster, relation, relationshantering och lojalitet. Detta gjorde även att det 

blev lättare att koppla eventuella likheter och skillnader mellan identifierade mönster till tidigare 

forskning inom respektive begrepp. 
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3.9 Studiens tillförlitlighet och kritiskt förhållningssätt 
Vid en kritisk bedömning av en kvantitativ forskning utgår man ifrån begreppen reliabilitet och 

validitet. Dessa begrepp innebär att mäta hur väl slutsatser hänger ihop eller inte i en forskning 

(Bryman & Bell 2005, s. 304-306). Eftersom denna studie var kvalitativ blev det inte aktuellt att 

använda dessa begrepp. Vid en kritisk bedömning av en kvalitativ forskning föreslås istället två 

andra grundläggande kriterier, det vill säga trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell 2005, s. 304-

306). Dessa två kriterier har tillämpats i denna studie. 

3.9.1 Trovärdighet 
Kriteriet trovärdighet grundas på fyra olika delkriterier; Pålitlighet, Möjlighet att styrka och 

konfirmera, Tillförlitlighet och Överförbarhet (Bryman & Bell 2005, s. 304-308).  

Pålitlighet; För att en studie skall anses pålitlig är ett kriterium att man som författare kan lämna 

en fullständig och tillgänglig redogörelse för studerat underlag (Bryman & Bell 2005, s. 304-308). 

För att denna studie skulle leva upp till detta kriterium i största grad redogjordes tillvägagångssättet 

fullständigt samt att en noggrann sammanställning utav det transkriberade materialet presenterades. 

Dock kunde inte det inspelade materialet lämnas ut på grund utav den banksekretess som råder 

samt på grund utav anonymitet, detta gällde även det transkriberade materialet. På grund av detta 

kan studiens pålitlighet ifrågasättas. 

Möjlighet att styrka och konfirmera; Detta kriterium innebär att man som författare inte skall låta 

sin teoretiska inriktning eller sina personliga värderingar påverka studiens tillvägagångssätt och 

resultat (Bryman & Bell 2005, s. 304-308). Då vi under studiens gång arbetade inom bank kan även 

detta kriterium ifrågasättas eftersom just banker studerades. För att uppnå detta kriterium har vi 

under studiens gång endast utgått från respondenternas åsikter och inte låtit våra egna erfarenheter 

påverkat resultatet. 

Tillförlitlighet; Detta kriterium handlar om att studien genomförts i enlighet med de inblandade 

personerna samt aktuella regler (Bryman & Bell 2005, s. 304-308). För att leva upp till detta fick 

respektive respondent i slutet av samtliga intervjuer ta del utav det insamlade materialet. Detta för 

att säkerställa att insamlat material överensstämde med vad respondenten uttalat samt vad som 

ansågs som känslig information. Eftersom ett etiskt förhållningssätt togs i beaktande under studiens 

gång anser vi även att studiens aktuella regler uppnåtts. 

Överförbarhet; Detta kriterium handlar om i vilken mån studiens resultat kan överföras till annan 

kontext eller situation (Bryman & Bell 2005, s. 304-308). Eftersom denna studie har ämnat 

analysera just bankers arbetssätt att behålla relationer kan överförbarheten anses begränsad till viss 

del. Dock behandlade studien behållandet av relationer vid ökad användning av digitala tjänster. 

Det kan tänkas finnas fler branscher där liknande förhållanden råder. Därför kan studiens resultat i 

viss utsträckning överföras till annan kontext. 

3.9.2 Äkthet 
Detta kriterium grundas på fem olika delkriterier; Rättvis bild, Pedagogisk autenticitet, Ontologisk 

autenticitet, Taktisk autenticitet och Katalytisk autenticitet (Bryman & Bell 2005, s. 308-309). 
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Rättvis bild; Detta kriterium handlar om i vilken utsträckning studien ger en rättvis bild gällande 

åsikter och uppfattningar bland de individer som studerats. Med andra ord i vilken utsträckning 

åsikter och uppfattningar tolkas av respondenter oavsett befattning (Bryman & Bell 2005, s. 308-

309). Då respondenterna i studien haft olika befattningar anser vi detta kriterium uppnått. 

Pedagogisk autenticitet; Detta kriterium handlar om i vilken utsträckning studiens bidrag lett till 

hur respondenter fått en starkare bild av hur andra respondenter i samma omgivning uppfattar saker 

och ting (Bryman & Bell 2005, s. 308-309). Då det utfördes två intervjuer på två olika banker samt 

att respondenterna hade olika befattningar, har samtliga respondenter möjlighet att ta del av 

varandras uppfattningar. Även detta kriterium anser vi därför uppnått.  

Ontologisk autenticitet; Detta kriterium handlar om hur väl studien bidrar till att respondenter får 

en förbättrad förståelse för sin situation och omgivning (Bryman & Bell 2005, s. 308-309). Genom 

att respondenterna har möjlighet att ta del av studiens resultat kan dessa skapa sig en bättre 

förståelse och möjligen få nya infallsvinklar kring sin situation och omgivning. Därför anser vi att 

detta kriterium är uppnått. 

Taktisk autenticitet; Detta kriterium handlar om i vilken utsträckning studien bidrar till möjligheter 

för respondenter att vidta förbättringsåtgärder (Bryman & Bell 2005, s. 308-309). Då studien utgick 

från bankernas perspektiv och inte kundernas perspektiv anser vi detta kriterium svagt uppnått. Då 

studien inte gav en förståelse för vad kunder anser viktigt i att behålla relationen till en bank, 

begränsades möjligheter för respondenterna att vidta förbättringsåtgärder. Dock har 

respondenterna möjlighet att få inblick i hur en annan bank samt andra respondenter tolkar och 

uppfattar situationer. Vi anser att detta kan leda till att man som respondent uppmärksammar brister 

och förbättringar i sin egen tolkning. 

Katalytisk autenticitet; Detta kriterium handlar om hur väl studien bidrar till att respondenter kan 

förändra sin situation (Bryman & Bell 2005, s. 308-309). Respondenterna har genom studiens 

resultat möjlighet att se över sitt tillvägagångsätt i arbetet med att behålla relationer jämfört med 

andra respondenters tolkningar. Därför anser vi att studien kan bidra till att respondenter kan 

förändra sin situation. 

3.10 Insamling av data 
Enligt Christensen et al (2010) kan data delas in i två kategorier; sekundär- och primärdata. 

Sekundärdata är data som innan studiens början finns tillgänglig och som samlats in av andra 

forskare och använts i annan kontext. Sekundärdata kan exempelvis vara extern information som 

finns i kommersiella och offentliga databanker (Christensen et al. 2010, s.91). Primärdata är data 

som samlas in för den aktuella studien i syfte att komplettera den information som redan samlats 

in genom sekundärdata. Primärdata kan även användas om den information som redan finns 

tillgänglig inte är anpassad till specifika önskemål. Primärdata kan i en studie samlas in genom 

exempelvis intervjuer och observationer (Christensen et al. 2010, s.103-104). 

I denna studie har enbart primärdata samlats in vilket utgörs av de fyra intervjuerna som genomförts 

i studien. 
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Vidare har vetenskapliga artiklar, litteratur samt information från internet samlats in och använts 

för teoretiska begrepp och analys. Studiens vetenskapliga artiklar är hämtade från Örebro 

Universitetsbibliotekets databas Summon. I denna databas användes sökord som; Bank, digital 

services, relationship, loyalty, CRM, relationship management och internet banking.  

3.11 Metodreflektion 
Denna studies empiriska material består som tidigare nämnt utav fyra semi-strukturerade 

intervjuer. Denna typ av datainsamlingsmetod ansåg vi vara bäst lämpad för att besvara studiens 

forskningsfråga. Skulle vi i denna studie exempelvis ha använt oss utav en enkätundersökning tror 

vi inte det skulle ge samma utförliga information eftersom frågor i enkätundersökningar ofta blir 

slutna. Genom att via semi-strukturerade intervjuer samla in material kunde vi få djupare 

information samt lättare ställa följdfrågor. Eftersom vi dessutom hade direktkontakt med 

respondenterna vid intervjuerna kunde vi även få snabbare återkoppling på svar vi upplevde 

otydliga. Att vi i en första kontakt med respondenterna informerade om studiens syfte och teman 

ser vi även positivt för intervjuerna. Vi kunde genom detta tillvägagångssätt säkerställa att 

respektive respondent var lämpad för intervju, dessutom hade respondenterna möjlighet att 

förbereda sig inför intervju.  

Vi hade med avsikt valt att intervjua respondenter med olika befattningar i bankverksamheten. Två 

respondenter hade en befattning med arbetsuppgifter som innefattade implementering av 

tillvägagångssätt och utveckling av verksamhet. Resterande två respondenter hade en befattning 

med arbetsuppgifter som innefattade genomförande av tillvägagångssätt. Vi valde detta för att som 

tidigare nämnt få en mer omfattande bild kring hur banker arbetar för att behålla relationer. Även 

om detta val var avsiktligt vill vi belysa att detta skulle kunna ifrågasättas eftersom respektive 

respondent inte besatt likvärdig information för att besvara intervjuernas samtliga frågor. Vi 

upplever dock att detta val var bra för studiens resultat eftersom vi tror att vi inte hade fått en lika 

omfattande bild om vi bara intervjuat respondenter med samma befattning. 

Att endast två banker analyserats kan ifrågasätta trovärdigheten i studien. Vi kan inte med säkerhet 

säga att resultatet av denna studie representerar alla banker på den svenska bankmarknaden. För att 

uppnå ett mer trovärdigt resultat i studien hade fler banker kunnat analyseras. Vi hade dessutom 

kunnat intervjua fler respondenter för att få en ännu mer övergripande bild kring tolkningar av 

rådande situation.  

Vidare kan bankernas sekretesslag samt tystnadsplikt bidra till ett mindre djupgående resultat då 

respondenterna inte kunde utlämna fullständig information gällande strategier och 

tillvägagångssätt. Detta var dock något som beaktades vid studiens genomförande.  

Eftersom vi dessutom inte kunde redogöra det fullständiga transkriberade materialet kan även detta 

ifrågasätta trovärdigheten. Vi vill dock poängtera att bankernas sekretesslag och tystnadsplikt samt 

respondenternas och bankernas anonymitet inte var något vi hade kunnat påverka för att göra denna 

studie mer trovärdig.  
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En utav intervjuerna genomfördes via telefon på grund av diverse omständigheter. På grund av 

detta tillvägagångsätt fanns det inte möjlighet att tolka synliga uttryck av respondenten. Trots detta 

upplevdes genomförandet av intervjun bra då respondenten ringde när det passade denne och då 

befann sig i tyst och bekväm miljö. Dessutom spelades hela intervjun in vilket underlättade 

tolkning av insamlat material. I jämförelse med de intervjuer som genomfördes fysiskt upplevde vi 

ingen större skillnad i kvalitet på intervju. Vi kan dock inte med säkerhet säga om det insamlade 

materialet från denna intervju hade blivit annorlunda om intervjun genomförts fysiskt. 

Under samtliga intervjuers gång svävade respondenterna iväg från de ställda frågorna. Vi fick 

exempelvis mycket information om hur digitala tjänster kan tänkas se ut i framtiden. Vi anser att 

detta både var negativt och positivt. Det negativa var att intervjuerna tog längre tid och att vi ibland 

var tvungna att upprepa frågor för att få svar. Det positiva med att respondenterna svävade iväg var 

att en holistisk tolkning kunde bildas kring respondenternas rådande situation. 

.  
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4 Empiri 
I kapitlet nedan kommer samtliga respondenters svar från respektive intervju att presenteras. Detta 

görs i en sammanställning utifrån de fyra intervjuerna som genomförts i studien. Kapitlet 

presenteras utifrån studiens fyra begrepp; Digitala tjänster, Relation, Relationshantering och 

Lojalitet. Den text som framgår under respektive fråga är vad respektive respondent svarade under 

intervjun. Varje enskilt textstycke inkluderar även respondenternas svar på de följdfrågor som 

uppstod under de övergripande frågorna.  

4.1 Digitala tjänster 

 
Hur ser du på möjligheter och risker med ökad användning av digitala tjänster? 

Malin, Bank A 
Det finns alltid möjligheter och risker i allt, men något Malin lyfter fram som en möjlighet kring 

detta är att skapa en tydlig relevans till kund. Med en tydlig relevans menar Malin att tjänster och 

produkter som banken erbjuder ska vara väldigt personligt riktade till enskilda kunder. Banken ska 

kunna ge relevant information om alla existerande tjänster och produkter som kunden är i behov 

av och det ska kännas personligt. Som privatkund ska man även få möjligheten att välja om det ska 

vara personligt eller inte. Banken ska kunna rikta in sig på privatkunders livssituation och paketera 

erbjudanden kring det. Enligt Malin är detta något som banken tror kommer stärka de existerande 

relationerna mer än vad det gör idag. Risken menar Malin kan vara att man som kund uppfattar den 

personliga informationen som identitetskränkande, att man som bank vet för mycket. Malin betonar 

vikten av att man som kund ska ha möjligheten att välja hur personlig informationen ska vara. 

Malin säger att en svensk privatkund i genomsnitt träffar banken en gång per år, men det finns även 

väldigt många kunder som träffar banken var tredje eller var femte år idag. Dessa relationer 

kommer enligt Malin kunna stärkas ännu mer av just digitaliseringen, genom att banken ska ligga 

i framkant kring digitala lösningar och blir mer relevant till kund. Malin säger att de privatkunder 

som inte besöker banken istället väljer att sköta sin vardagliga ekonomi digitalt och kontaktar 

istället banken vid större livshändelser. Banken arbetar aktivt för att på bästa sätt fånga upp de 

livshändelserna snyggt på kunders önskade interaktionssätt. Det är enligt Malin viktigt för banken 

och avgörande för kunderna att de får bestämma interaktionssättet som lämpar sig bäst. Samtliga 

interaktionssätt måste alltid finnas tillgängliga för kunderna. Malin säger att banken vill och 

kommer alltid fokusera på kunden och på kundens villkor först. Att vara extremt kundcentrerade 

är enligt Malin avgörande för framtida relationer. 

Linn, Bank A 
Enligt Linn går digitaliseringen fort och det gäller för banken att hänga med i utvecklingen. Banken 

ser många möjligheter med en ökad användning utav digitala tjänster. Linn betonar vikten av närhet 

i relationerna. Eftersom banken idag enligt Linn har lättare att nå ut till kunderna och att kunderna 

har lättare att interagera med banken, arbetar banken med att interaktionen ska vara relevant för 

kunden. Den ökade användningen utav de digitala tjänsterna gör det enligt Linn möjligt för banken 

att lättare informera kunder om anpassade erbjudanden för respektive kund. 



  

24 
 

Linn ser detta som en möjlighet att stärka relationerna och komma närmare kunden. 

De digitala tjänsterna gör det enkelt och bekvämt för kunder att hantera sin ekonomi vilket kan 

vara både positivt och negativt. På grund av enkelheten och den bekvämlighet som tjänsterna 

medför säger Linn att det blir lättare för kunder att byta bank. Kunder behöver inte träffa banken 

fysiskt för att genomföra detta utan de kan själva göra det digitalt. Linn menar att ökat användande 

av digitala tjänster kan leda till att banken lättare tappar kunder. Enkelheten gör det även möjligt 

för kunder att lättare göra placeringar digitalt på eget initiativ. Linn menar att det finns en risk för 

att kunder utan rådgivning gör dåliga placeringar.  

Per, Bank B 
Per säger att kundernas ökade användning av digitala tjänster inom banken är tydlig. Möjligheterna 

med detta är att man som kund kan lära sig sköta fler ärenden själv och genom att sköta dessa även 

få en bättre koll på sin egen ekonomi. I samband med att kunder sköter större delen av ärendena 

själva kan banken enligt Per fokusera på att arbeta proaktivt mot kunderna och lägga resurser på 

annat. Det vill säga att banken lättare kan fokusera på att följa upp respektive kund. Med tanke på 

att de flesta kunder använder digitala tjänster menar Per att man som bank dessutom kommer 

närmare kunden via de olika interaktionssätten som finns. Att man som kund alltid kan ta kontakt 

med banken även om just kontoret är stängt. Gällande risker menar Per att de kunder som inte 

hänger med i utvecklingen kan få det svårare att vara kund på banken eftersom Per anser att det 

mesta kommer skötas digitalt framöver. Per menar även att det kan finnas risk för kunder att göra 

dåliga investeringar då det är lätt att göra via digitala tjänster utan rådgivning. 

Kim, Bank B 
Kim säger att lönsamheten kan öka med tanke på den ökade användningen utav digitala tjänster. 

Kunder som aktivt använder bankens digitala tjänster tenderar att göra fler affärer med banken än 

de som inte använder dessa tjänster i lika stor utsträckning, detta i sin tur leder till ökad lönsamhet. 

Enligt Kim vill därför banken att fler kunder ska bli mer digitalt aktiva. Risken gällande det ökande 

användandet av digitala tjänster säger Kim kan vara att man tappar kunder. För att undvika detta 

arbetar banken med att skapa en balans mellan den fysiska och den digitala miljön. Då banken 

erbjuder konkurrenskraftiga samt attraktiva digitala tjänster och finns lättillgängliga via kontor, 

försöker banken enligt Kim skapa en balans för att tillgodose alla kunders behov. Utmaningen 

ligger enligt Kim i att banken själv måste digitaliseras och förstå hur viktigt det är att hänga med i 

utvecklingen samt att kunna förstå vad kunderna efterfrågar digitalt. 

Hur kommer den fysiska kontakten förändras? 

Malin, Bank A 
Enligt Malin kommer inte den fysiska kontakten för företagskunder att försvinna. Detta på grund 

av att företag alltid kommer behöva ett affärspartnerskap vilket banken bygger på att upprätthålla 

för företagen. Ser man till privatsegmenten kommer enligt Malin den fysiska kontakten troligen 

minska framöver. Malin tror att den fysiska kontakten förmodligen bara kommer finnas kvar vid 

större livshändelser bland privatkunder och därmed bara gällande rådgivning. 
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Linn, Bank A 
Linn säger att den fysiska kontakten mellan bank och kund har minskat och kommer fortsätta 

minska. Linn tror att de enklare ärenden som utförs på bankkontor kommer att försvinna men att 

rådgivning kring större händelser i livet kommer finnas kvar fysiskt. Kunder som exempelvis 

ansöker om bolån vill överlag sitta ner med en rådgivare och stämma av så att allting är korrekt. 

Linn tror att rådgivning kommer kunna skötas via digitala tjänster i framtiden men att kunder i ett 

första steg vill träffa rådgivaren fysiskt. Det fysiska mötet är enligt Linn avgörande för förtroendet 

vilket i sin tur underlättar den digitala relationen om kunden så önskar. Att dessutom låta kunden 

har samma rådgivare anser Linn vara viktigt för att relationen ska stärkas och kvarstå. 

Per, Bank B 
Per säger att banken idag kan erbjuda fysisk kontakt i hög grad. Per anser att den fysiska kontakten 

med banken minskar men tror inte att den kommer försvinna helt. En anledning till att kontakten 

minskar är enligt Per att banken hänvisar sina kunder till de digitala tjänster som finns. Varför den 

fysiska kontakten kommer finnas kvar är på grund av att banken måste kunna tillgodose alla 

enskilda kunders behov. Det kommer enligt Per alltid finnas kunder som vill ha den fysiska 

kontakten med banken, främst gällande rådgivning. 

Kim, Bank B 
Den fysiska kontakten kommer till stor del att försvinna enligt Kim. Dock inte för företagskunder 

och ärenden gällande placeringar och rådgivning. Kim tror att bankens system kommer att bli mer 

digitaliserade framöver och att det är dessa som kommer sköta beslutsfattandet gällande rådgivning 

och placering. Kim tror att den fysiska kontakten mellan rådgivare och kund framöver kommer 

handla om känslan av närvaro och rent kundansvar, att man som rådgivare agerar som stöd. 

4.2 Relation 

 
Hur ser en relation ut idag mellan bank och kund? 

Malin, Bank A 
Enligt Malin utförs majoriteten av alla interaktioner i banken via digitala tjänster, det visar inte vad 

alla kunder gör via dessa tjänster men visar att fler kunder använder digitala tjänster. De kunder 

som kommer in till bankens kontor är knappt hälften av alla samtal som banken får via 

telefonbanken. Det sker även cirka 15 miljoner inloggningar via bankens applikation varje månad. 

Det man kan göra på bankens applikation är generellt att se bolån, sparande, transaktioner och 

överföringar. Malin påpekar att det finns stor potential i bara applikationen för att kunder ska få en 

bekvämare vardag. Enligt Malin vill inte majoriteten av bankens alla kunder besöka ett bankkontor 

för att göra en överföring när de kan göra överföringen hemma. Malin menar att relationen idag 

mellan bank och kund ser olika ut beroende på kund. Relationen finns via kontor, via bankens 

mobilapplikation, via telefonbanken, via hemsidan samt via sociala medier. Bankens syn på 

relation är enligt Malin bred, den beror helt på vad kunden önskar få uträttat. Den ökade 

användningen av digitala tjänster har genom åren förändrat beteendet av bankens anställda som 

möter kunder och därmed relationen. 
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Malin säger att för tre år sedan såg ett kontor helt annorlunda ut än vad det gör idag, det var 

betydligt mer fysiskt och bankens mobilapplikation hade ungefär i den tiden precis börjats byggas 

upp. Detta sätter då enligt Malin spår kring hur relationen förändrats. 

Linn, Bank A 
Det första Linn säger och tänker på gällande relation mellan bank och kund är att relationen är 

fysisk, Linn menar dock att relationen mellan bank och kund ser olika ut beroende på kund. Då 

banken finns tillgänglig via olika interaktionskanaler kan kunder själv välja via vilken kanal de vill 

interagera med banken. En digital relation handlar enligt Linn om att interagera med banken via 

internettjänster, sociala medier, bankens applikation samt via telefon. Relationen blir således olika 

beroende på hur interaktionen sker mellan bank och kund. Linn menar att relationen både är fysisk 

och digital men att kunder i större utsträckning väljer att interagera med banken via digitala tjänster. 

Detta är enligt Linn bra då det sparar tid för både kunderna och banken. Eftersom kunder sköter de 

enklare ärendena själva via digitala tjänster handlar den fysiska relationen mellan bank och kund 

mer om rådgivning.  

Per, Bank B 
Per menar att bankens relation till kund ser olika ut idag beroende på kund. Majoriteten av bankens 

kunder sköter sina ärenden via digitala tjänster, de ärenden som sköts på kontor handlar i största 

del om rådgivning och placeringar. Per säger att kundernas relation till banken således beror på 

vilken typ utav ärende som ska uträttas samt hur kunden vill bemöta banken för att få ärendet utfört. 

Per säger att relationen sker både via digitala tjänster och via fysisk kontakt på kontoret. 

Kim, Bank B 
Enligt Kim ser relationen mellan bank och kund olika ut helt beroende på vilken kund man pratar 

om. Kim menar att exempelvis ålder och livssituation spelar roll för hur relationen ser ut. Kim 

säger att bankens relation till kund idag styrs i hög grad utav kunderna själva, då rörligheten för 

kunderna ser annorlunda ut idag än vad den gjorde förut. Detta på grund utav digitaliseringen som 

gjort att kunder har en större valfrihet att röra sig mellan olika interaktionssätt. Generellt handlar 

relationen inte längre om att komma in till banken och göra överföringar. Kim menar att relationen 

handlar mer om rådgivning och placeringar. Kim säger att kundens efterfrågan på det fysiska mötet 

har minskat radikalt och fler kunder rör sig inom de digitala tjänsterna. Det har därför enligt Kim 

blivit svårare för banken att idag behålla långsiktiga relationer. 

Hur ser relationen ut beroende på kundsegment? 

Malin, Bank A 
Enligt Malin finns det idag på banken en trend där väldigt många kunder av den äldre generationen 

besöker banken för att få hjälp gällande digitala tjänster. Kundtjänstärenden har på senare tid 

förändrats till att guida den äldre generationen i hur de använder exempelvis bankens 

mobilapplikation och Swish. Malin säger att man kan se privatmarknadens kundsegment i form 

utav en triangel. 
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Högst upp i triangeln finner man de kunder som enligt Malin definieras som de mest förmögna 

kunderna och att det i ordning efter förmögenhet trattas nedåt i triangeln. Malin menar att en liten 

tårtbit av denna triangel representerar de privatkunder som inte vill använda digitala tjänster i större 

grad och att denna tårtbit av kunder består utav blandade åldrar. Denna tårtbit är dock enligt Malin 

väldigt liten i jämförelse med hela privatkundstocken i triangeln. Malin säger också att vissa 

mönster finns där yngre generationer besöker bankernas kontor fysiskt och inte bara digitalt.  Med 

detta sagt menar Malin på att kunderna är olika och att det måste finnas alternativ till alla kundernas 

behov. 

Linn, Bank A 
Linn säger att det generellt är den yngre generationen som är för de digitala tjänsterna och dess 

utveckling. Majoriteten som använder de digitala tjänsterna är både unga och i medelålder. Det är 

inte lika många utav den äldre generationen som vill ha en mer digital relation med banken. Dock 

förekommer det att den äldre generationen vill använda sig utav digitala tjänster, det är därför enligt 

Linn viktigt för banken att inte utesluta något segment för hur relationen kan tänkas se ut. De 

kunder som besöker bankens kundtjänst för att uträtta ärenden de istället skulle kunna själva är 

enligt Linn lite emot digitalisering. De kunder som besöker rådgivare på kontoret är kunder som 

vill ha hjälp med ärenden som gäller större livshändelser. Möjligheten finns att uträtta större delen 

av dessa ärenden digitalt, Linn upplever dock att kunderna vill ha en fysisk kontakt för att känna 

trygghet i dessa typer av ärenden. Linn menar att den fysiska kontakten skapar mervärde vid dessa 

ärenden vilket är svårare att skapa via en applikation. 

Per, Bank B 
Per säger att det i banken idag självklart finns både äldre och yngre kunder. De äldre kunderna 

upplevs dock ha svårare för hur banken förändras digitalt, samtidigt menar Per att den yngre 

generationen även har svårt att hänga med i utvecklingen men inte i lika stor grad. Dock är det 

enligt Per flest äldre kunder som besöker banken för att uträtta vardagliga ärenden, så som 

överföringar och kontoöversikt. 

Kim, Bank B 
Kim säger att banken egentligen inte delar in kunderna i olika segment. Kim är dock medveten om 

att vissa kunder använder de digitala tjänsterna mer än andra. Dock betonar Kim istället vikten av 

att kunder tillhör olika kontor och att det är upp till respektive kontor att ha kundansvar och att 

dessutom lägga rätt tid på rätt kund. Självklart måste banken enligt Kim lägga lite mer fokus på de 

kunder som är lönsamma vilket innebär att vissa kunder har en närmre relation med banken än 

andra. Kim säger då att relationen ser olika ut beroende på hur respektive kontor hanterar kunderna. 

Anser du att en distansering skett till kund? 

Malin, Bank A 
Malin upplever inte att den ökade användningen av digitala tjänster lett till en distansering till kund, 

Malin tror snarare tvärtom. För alla privatpersoner i samhället uppkommer det händelser i livet där 

personerna i fråga behöver hjälp gällande sin ekonomi. 



  

28 
 

När dessa livshändelser sker och något stort händer i livet som att köpa hus, gifta sig eller skaffa 

barn menar Malin att dessa personer vill ha rådgivning och att banken då behöver finnas där i de 

situationerna. Rådgivningen gör att privatpersonerna känner sig mer säkra i de beslut som tas och 

rådgivningen kommer därför alltid finnas kvar. Malin säger dock att det personliga mötet kommer 

bli mer digitalt och att det kommer bli en betydligt mer personlig upplevelse genom digitala 

mötesplatser. I dagens läge står banken i gränslandet mellan fysiskt och digitalt men att 

digitaliseringen ökar. Enligt Malin arbetar därför banken med att göra det så personligt det bara går 

i den digitala relationen. För att inte övergången till digitaliseringen ska bli fel menar Malin att 

banken behöver arbeta med att ha en relevans till kunden. 

Linn, Bank A 
Linn menar att banken kommer närmare kund med tanke på ökad användning av digitala tjänster. 

Med tanke på de olika interaktionskanalerna som finns blir banken mer lättillgänglig och kunder 

har lättare att interagera med banken. Detta gör att banken i sin tur lättare kan följa upp kunderna 

oavsett tid på dygnet och är då inte begränsade till öppettiderna på kontoren. Då banken har många 

kunder blir det enligt Linn nästintill omöjligt att göra detta fysiskt för varje enskild kund. De 

digitala tjänsterna underlättar därför för banken att interagera med kunderna samt att lättare kunna 

ge indikationer gällande kunders ekonomi. Detta möjliggör enligt Linn att banken kan knyta 

kunderna närmare. 

Per, Bank B 
Per tycker inte att det ökande användandet av digitala tjänster lett till distansering till kund. 

Eftersom det i banken finns många olika interaktionssätt mellan bank och kund idag, menar Per på 

att banken har möjlighet att komma närmare kunden via dessa. Bankens kunder kan interagera med 

banken via en välfungerande mobilapp, telefon, sociala medier, internettjänster samt via kontor. 

Per tycker att man kommer närmare kunden idag tack vare den digitala utvecklingen än vad man 

gjorde då den fysiska kontakten var det enda alternativet. Per upplever dock att den fysiska 

kontakten med kund har minskat och betonar då vikten av att få kunderna att känna sig sedda via 

samtliga interaktionssätt för att relationen ska kvarstå. 

Kim, Bank B 
Kim upplever inte att det skett en distansering till kund. Kim menar istället att banken kan komma 

närmare kunderna via digitala tjänster om banken gör det på rätt sätt. Med rätt sätt menar Kim att 

banken har ett ansvar att följa regler kring hur man får och inte får hantera kundinteraktioner. 

Banken strävar efter att ha en nära fysisk relation till kunden, genom att exempelvis inte skicka ut 

dokument för underskrift elektroniskt styr banken istället in kunderna till kontoren för underskrift. 

Dock måste banken enligt Kim även ta hänsyn till de kunder som vill använda sig mer utav de 

digitala tjänsterna, banken har en stor skara kunder som vill just detta. Kim menar att banken måste 

bli bättre och utvecklas inom detta område.  
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4.3 Relationshantering 

 
Hur ser du på användandet av CRM-system? 

Malin, Bank A 
Enligt Malin arbetar många avdelningar inom banken mycket med just CRM. Hur mycket banken 

arbetar med detta säger Malin är en fråga om gränsdragning för identitetskränkning. CRM-systemet 

förändras mycket inom banken och innehåller en stor bas av kundinformation. Med denna 

information kan enligt Malin många slutsatser dras kring varje enskild kund. Vad Malin påpekar 

gällande den information som finns tillgänglig är att banken ska kunna förvalta den på rätt sätt för 

att det inte ska leda till identitetskränkning. Banken har också lagkrav kring hur informationen får 

förvaltas. Dock är möjligheterna med denna information avsevärt stor, CRM ses enligt Malin som 

bankens hjärta för hantering av relationer. Informationen som finns inom CRM måste dock 

hanteras på ett respektfullt sätt för kunden, det ska hanteras efter kundens villkor och för kundens 

upplevelse. De kunder som inte vill ha personlig information ska ha möjligheten att inte få det. För 

de kunderna som inte vill etablera sig via digitala tjänster måste banken finnas tillgänglig fysiskt. 

Enligt Malin handlar det om att banken behöver anpassa sig för olika kunder på olika sätt, annars 

finns risker att man istället tappar kunder. Banken behöver anpassa CRM-systemet annorlunda 

beroende på hur kunden vill hanteras. Banken kan heller inte gå antingen djupt eller brett utan 

banken behöver finnas överallt så kunden har en möjlighet att välja. För de kunder som inte vill ha 

personlig information måste banken istället erbjuda paketerade erbjudanden. Att banken istället 

informerar om erbjudanden som skulle kunna tänkas passa respektive kund utifrån andra kunder i 

liknande livssituation. Malin menar att man måste hitta ett sätt som får alla kunder att känna sig 

bekväma i relationen. CRM-arbetet är därför enligt Malin utmanande men nyckeln för bankens 

framtid.  

Linn, Bank A 
Linn säger att banken har olika CRM-system som behandlar och presenterar kundinformation. Det 

system Linn själv arbetar med visar olika produkter och tjänster som kunder saknar eller kan 

rekommenderas behöva. Exempelvis placeringsrekommendationer, saknad av låneskydd och 

pension på banken. Genom dessa system kan banken enligt Linn rikta personliga erbjudanden och 

rekommendationer kring tjänster och produkter till enskilda kunder. Banken kan med dessa system 

hitta bra affärsmöjligheter och det upplevs dessutom proffsigt att man som rådgivare har koll på 

kundens engagemang i banken. Linn säger att det är ett avgörande verktyg som banken använder 

sig av för hantering av relationer. Eftersom banken har många privatkunder lägger banken fokus 

på att utveckla dessa system för att lättare kunna fånga upp kundaffärer. Linn menar att dessa 

verktyg är en förutsättning för att lyckas med alla interaktionskanaler. Det måste finnas system 

bakom varje kanal för att kunna nå kunden på bästa sätt, speciellt för de kunder som bara är aktiva 

digitalt. Enligt Linn har banken annars ingen koll på vilka kunderna är och hur banken ska uppfylla 

kundernas behov. 
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Per, Bank B 
Per säger att det i banken finns interna system som innehåller kundinformation. Dessa kan banken 

använda sig utav för att kontakta enskilda kunder och erbjuda anpassade produkter och tjänster för 

respektive kund. Per anser att det är ett bra verktyg att använda sig av då alla kunder är olika och 

är i behov av olika produkter och tjänster. För att få kunden att känna sig unik och uppmärksammad 

anser dessutom Per att detta verktyg lämpar sig bra då banken får specifik information om 

respektive kund. 

Kim, Bank B 
Enligt Kim har inte banken ett uttalat CRM-system som kategoriserar kunder. Fokus ligger istället 

på att rådgivare samlar information om kunder för att uppnå en god kundkännedom. Kim menar på 

att kundinformation lagras i flera olika separata system och inte i ett och samma system. För att 

banken ska ha en god kundkännedom och kundansvar menar Kim på att det finns två olika 

tillvägagångssätt för att uppnå detta. Antingen är det upp till kontoren att bygga och stärka 

relationen genom en fysisk kontakt eller så ligger ansvaret hos de som utvecklar de digitala 

tjänsterna att erbjuda attraktiva tjänster och produkter. Dock finns självklart kundinformation för 

det anställda att ta del av men inte i ett specifikt CRM-system. Att veta var kunder uträttar sina 

affärer är inte för banken det viktigaste. Enligt Kim handlar det mer om att förstå vad kunden är i 

behov av för att kunna erbjuda bra service, vilket Kim anser är en avgörande del i arbetet med att 

behålla kunder. 

Hur ser du på konkurrensen med att behålla relationer? 

Malin, Bank A 
Malin upplever och tror att de framtida kunderna kommer förvänta sig att man kan göra allt och 

lite till via de digitala tjänsterna. Dagens yngre generation framförallt. Malin menar att allting som 

banken erbjuder och har idag kommer vara en form av hygiennivå framöver. Att det som erbjuds 

idag framöver kommer ses som en självklarhet, att man som privatperson kommer kunna göra allt 

digitalt. På grund av detta blir det lättare för kunder att byta bank. Det handlar därför enligt Malin 

om att banken som helhet behöver kunna effektivisera sina tjänster snabbt och utvecklas, att som 

anställd ha kompetens kring samtliga produkter och tjänster samt att allt banken erbjuder ska vara 

relevant och ha bra innehåll. Vidare säger Malin att banken arbetar aktivt med att skapa miljöer där 

kundinteraktioner kan ske annorlunda och bättre än vad det gör idag. Malin säger att banken 

interagerar mycket med framtidens kunder för att vara framåtsträvande. Bankens framtida kunder 

är dagens ungdomar och barn. Banken lägger idag resurser på att i ett tidigt skede förstå vad barn 

och ungdomar förväntar sig av en bank samt hur framtida relationer kan komma att se ut. Enligt 

Malin har banken gjort undersökningar bland barn och ungdomar gällande hur de ser på digitala 

tjänster och ekonomiska termer. Banken vill lära sig och förstå verkligheten utifrån barnens och 

ungdomarnas perspektiv och hur banken kan underlätta deras ekonomiska vardag. 

Linn, Bank A 
Linn säger att det idag råder konkurrens mellan bankerna på marknaden. Bankerna erbjuder 

standardiserade produkter och tjänster samt att det idag finns många nischbanker på marknaden. 
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Enligt Linn kan dessa banker ta de kunder som är väldigt aktiva digitalt och för att undvika detta 

arbetar banken med att hänga med i den digitala utvecklingen. Genom att kunna erbjuda samma 

produkter och tjänster som nischbankerna samt att finnas tillgänglig både fysiskt och digitalt, 

skapas förutsättningar för att vara konkurrenskraftig på marknaden. Vidare betonar Linn vikten av 

att mötet med banken oavsett interaktionssätt ska vara personligt och att de produkter och tjänster 

som erbjuds ska vara personligt anpassade.   

Per, Bank B 
Per anser att banken står starkt i dagens marknadsläge. Banken har lång och god historik vilket 

enligt Per känns tryggt. Per menar dock att banken ska utvecklas mer på det digitala planet för att 

hänga med i utvecklingen och inte förlora kunder. Per anser att bankens decentraliserade arbetssätt 

är en styrka i att behålla kunder då snabba beslut kan tas direkt på kontoren. Vilket är något banken 

fortsättningsvis kommer att arbeta med. 

Kim, Bank B 
Ser man till konkurrensen handlar det enligt Kim om att ta reda på vilken kund man vill jobba med, 

vilken målgrupp man har och att därefter kunna rikta erbjudanden. De flesta banker erbjuder idag 

liknande tjänster och samma typer av digitala lösningar och banken måste därför sticka ut på ett 

eller annat sätt. Kim säger att bankens fysiska närvaro, servicenivå och lokala beslutsfattande 

skiljer sig från andra banker. Trots att banken stänger kontor, stänger konkurrenterna fler kontor. 

Detta tror Kim kan komma att gynna banken då den är mer tillgänglig fysiskt än andra banker. Det 

Kim poängterar kommer vara viktigt är att beakta de nischbanker som finns på marknaden idag. 

Förändringar i stora organisationer tar längre tid än i de mindre organisationerna. Kim menar att 

man bör se över möjligheter att ingå partnerskap eller någon form av samarbete med nischbankerna 

för att överleva på marknaden. Vidare menar Kim att frågan är om man ska låta nischbankerna ta 

en del utav bankens befintliga kunder eller involvera nischbankerna i verksamheten. 

Hur anpassar ni er för att tillgodose kundernas behov, fysiskt och digitalt beroende på 

hur kunden vill att relationen ska se ut? 

Malin, Bank A 
Malin säger att dagens samhälle förändras ständigt, inte minst inom banksektorn där alla banker 

idag befinner sig i något slags skifte. Malin definierar förändringen som en ”revolution”, inget 

enskilt steg i banken utan ett tryck från omvärlden. Den starka förändringsresa som sker gör att 

banken står inför att överhuvudtaget ha ett värde i framtiden. Det kommer enligt Malin hända 

otroligt mycket i framtiden och det gäller för hela banken att vara extremt snabbfotade. För att 

banken ska möta denna förändring på bästa sätt och kunna tillgodose kundernas behov arbetar 

banken med att ha en stark kundcentrering. Malin upplever också att banken skall utvecklas mer 

digitalt, för det är där majoriteten av privatkunderna vill tillägna sin tid för ekonomiska behov. Till 

de få kunder som frekvent möter banken fysiskt gäller det enligt Malin att upplevelsen för detta 

möte förstärks. Banken kommer där ha i fokus att göra det på rätt sätt utifrån kundens villkor. Malin 

nämner att det alltid kommer finnas kunder som inte vill möta banken digitalt. Banken behöver då 

alltid kunna erbjuda fler alternativ för att kunna tillgodose dessa kunders behov. 



  

32 
 

Utifrån fler genomförda kundundersökningar fick banken svar på att privatpersoner tycker det är 

viktigt att vid större livshändelser få återkomma till samma rådgivare. Malin anser då att detta möte 

lika gärna kan ske via digitala tjänster så länge det är samma rådgivare. Att banken kan erbjuda 

samma rådgivare, ett återkommande namn till kunden, bygger trygghet samt en bra relation och är 

något banken arbetar aktivt för. Malin belyser även graden av communities och poängterar att 

banken arbetar mer och mer för att synas och vara tillgänglig på fler mötesplatser. Banken har 

exempelvis Facebooksidor där utbildade rådgivare dagligen arbetar med att offentliggöra relevant 

information till kunder samt svara på kundfrågor. Detta för att kunna tillgodose kundernas behov 

och göra det lättare för interaktion. Malin menar att den kundtjänst som idag finns på banken, 

kommer behöva utvecklas mer inom dessa områden. För att banken ska kunna utvecklas och 

komma på nya lösningar finns det interna team som testar och driver tjänster framåt. Detta för att 

kunna förenkla användandet av tjänster för kunderna samt förenkla interaktionen mellan bank och 

kund. 

Linn, Bank A 
För banken är det enligt Linn viktigt att kunden själv får bestämma hur relationen ska se ut och att 

allt sker på kundens villkor. För att leva upp till detta jobbar banken med att kunna erbjuda samma 

service och tillgänglighet på samtliga interaktionskanaler. Linn säger att bankens alla avdelningar 

och kontor arbetar i olika team för att på bästa sätt förstå kundernas behov oavsett krav på relation. 

Genom feedback och informationsutbyten teamen emellan uppmärksammas eventuella brister samt 

förbättringsområden. För att ytterligare anpassa sig till de förändringar som sker arbetar banken 

med att presentera samtligt tillgängliga interaktionskanaler samt vad man kan utföra på respektive 

interaktionskanal till kunder. Linn menar att det är kunderna som bestämmer och att alternativ 

måste anpassas därefter. 

Per, Bank B 
Per säger att om man ser till den digitala utvecklingen ligger banken efter i jämförelse med de andra 

bankerna. Banken arbetar dock aktivt för att hänga med i utvecklingen. I banken finns olika team 

som dagligen arbetar med utveckling av digitala tjänster samt som arbetar med förenklade 

lösningar för kunder. Att som anställd på banken se till att man själv är utbildad gällande bankens 

produkter och tjänster samt de interaktionssätt som finns, menar Per är ett avgörande första steg 

för att kunna bemöta kunderna på ett bra sätt. 

Kim, Bank B 
Det är enligt Kim svårt att anpassa sig för bankens alla kunder. Banken är en decentraliserad 

organisation vilket innebär att en stor del utav ansvaret ligger på respektive kontor. Utan en 

övergripande strategi eller kundsegmentering är det enligt Kim upp till varje enskilt kontor att 

bestämma vilka kunder de vill arbeta med samt hur de vill anpassa sig till kundernas behov. Då 

banken har ett väldigt stort kontorsnätverk är banken väldigt lättillgänglig för kunderna fysiskt, 

vilket enligt Kim blir likt moment 22. Då banken är så pass lättillgänglig som den är fysiskt, uträttar 

kunder ärenden på banken som de egentligen skulle kunna göra via de digitala tjänsterna. För att 

anpassa sig arbetar banken i större utsträckning med att digitalisera kunderna. 
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4.4 Lojalitet 

 
Hur ser du på lojalitet och vad anser du är viktigt gällande detta? 

Malin, Bank A 
Malin menar att varje gång en privatkund går in och använder bankens applikation eller hemsida 

stärks varumärket för banken. Bankens mest lojala och lönsamma kunder är de som besöker banken 

via digitala tjänster, via telefon samt via kontor. Dock är det inte varumärkets publicitet som ger 

lojala kunder, det handlar enligt Malin om mer än det. Malin anser att det som är viktigt för lojala 

kunder är vad banken i helhet står för, vad banken sänder för budskap och vad banken förmedlar. 

Vad banken gör idag är att försöka rikta ett mer tydligt budskap som är betydligt mer relevant för 

kunden. Banken arbetar därför mer idag med att bygga marknadsföringen kring aktuella händelser 

och kan på så vis ge direkta råd och tips för hur saker kan göras smidigt för kunder. Enligt Malin 

arbetar även banken starkt med att skapa relevans mot kunden. Att hänga med i den digitala 

utvecklingen är avgörande, det ska för de kunder som finns vara så enkelt som möjligt att använda 

alla de digitala tjänster som finns. Malin menar även på att man ska fortsätta bygga en konversation 

med kunderna som ger, bygger och innehåller rik information och utveckling på den ekonomiska 

arenan. För banken är förtroende basen för lojalitet och grunden till att banken idag ens existerar. 

Enligt Malin har man inte som bank några kunder om inte ett förtroende finns, det är utefter detta 

man kan fortsätta arbeta för att behålla och stärka relationerna. Vidare säger Malin att det finns 

lagkrav och ett stort samhällsansvar gällande rådgivning som begränsar banken i dess agerande, 

men det handlar om att finnas där för kunderna på deras villkor. Detta ska gynna båda parterna 

långsiktigt. 

Linn, Bank A 
Linn anser att en lojal kund för banken är en kund som värdesätter vad banken står för och 

förmedlar, en kund som ser relationen långsiktigt, en kund som har hela sin ekonomi samlad i 

banken samt en kund som är ambassadör för banken. Banken vill och arbetar med att samtliga 

kunder ska bli helkunder. Det vill säga kunder som har sparande, lån, pension, kort och konton 

samt sin lön i banken. Linn säger att när kunden har hela sin ekonomi samlad på banken blir det 

lättare för rådgivare att förstå kundens situation och ge råd utifrån denna situation. Har inte kunden 

hela sin ekonomi samlad i banken blir det enligt Linn svårare att ge råd om helheten och bygga 

relationen vidare. Det som är avgörande för banken i arbetet med lojala kunder är att jobba nära 

kunderna och följa upp kundrelationerna. Då banken hänvisar sina kunder till att använda de 

digitala tjänsterna blir det särskilt viktigt att den digitala relationen blir personlig då man inte får 

den fysiska närheten. Vidare menar Linn att banken ska kunna erbjuda produkter och tjänster som 

varje enskild kund är i behov av oavsett interaktionssätt för att skapa nöjda kunder samt att knyta 

kunderna närmare banken. 

Per, Bank B 
Enligt Per är bankens lojala kunder de kunder som anses som helkunder. Det vill säga de kunder 

som har sitt pensionssparande, sparande, bolån, internettjänster, kort och konton hos banken. 
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En lojal kund är även enligt Per en kund som bara har en bank och använder bankens tjänster 

vardagligen. Per menar även att man som lojal kund behåller samma bank även om det finns 

billigare alternativ, att man ska vara stolt kund på banken. Per tror inte att kunder är lojala på grund 

utav den kvalitetsstandard de digitala tjänsterna har, Per tror snarare att det är bemötandet från 

banken samt hur man som bank uppfattas som är avgörande. Att banken även behöver vara 

uppdaterade gällande den digitala utvecklingen är inte uteslutet. Enligt Per handlar relationen om 

att kunden kontinuerligt ska bli sedd och känna sig personligt bemött, Per menar att man ser 

relationen ur ett relationsperspektiv och inte ett transaktionsperspektiv. Man vill inte få kunden att 

känna sig som en i mängden. Där tycker Per att banken är stark. Banken arbetar mycket med att 

följa upp respektive kundrelation vilket Per anser vara viktigt för att behålla relationerna. Genom 

att banken dessutom är decentraliserad och att varje anställd har bred kunskap kan många beslut 

fattas snabbt oavsett vilken mötesplats kunden väljer att kontakta banken via. 

Kim, Bank B 
Kim menar att en lojal kund för banken rent utav är en kund som stannar kvar på banken länge och 

som fungerar som ambassadör för banken. Att man som kund pratar gott om banken för andra. För 

att få lojala kunder är det avgörande att kunderna har samtliga delar i banken. Det vill säga 

sparande, lån, kort, konton och att lönen kommer in på ett konto i banken. Kim säger att kunden då 

kallas för helkund. Då kunder har samtligt engagemang i banken blir även bytesbarriärerna högre 

vilket innebär att kunderna föredrar att behålla samma bank. Vidare handlar det om att banken 

måste vara tillgänglig när kunden önskar det, vilket Kim anser väldigt viktigt. Därför arbetar 

banken med att kunder ska höra av sig till det kontor som de tillhör, för att banken lättare ska kunna 

fatta snabba beslut. Alla beslut fattas av den rådgivare kunden träffar, detta bidrar till att kunden 

känner att man har en relation med banken. Detta är enligt Kim viktigt för banken att behålla, med 

tanke på digitaliseringen. Kim poängterar även att en god kundkännedom är avgörande, att kunden 

känner sig sedd och personligt bemött av inte bara en utan fler anställda.  
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5 Analys 
Nedan presenteras analysen utifrån empiri kopplat till den teoretiska referensramen. Vidare 

presenteras en koppling till analysmodellen.  

5.1 Digitala tjänster 
Tillvägagångssätten för hur bankerna arbetar med att komma närmare kunderna skiljer sig åt. I 

bank B anser vi att fokus ligger mer på den fysiska relationen än den digitala relationen. Attributet 

engagemang för en god kvalitet på en relation menar Naude & Buttle (2000) handlar om närvaro 

och viljan att anstränga sig i relationen. Detta upplever vi att bank B arbetar för fysiskt då de 

exempelvis styr in kunderna till kontoret för underskrift av diverse handlingar. För att behålla 

relationer förstår dock bank B vikten av att utvecklas på det digitala planet och vill få kunderna att 

känna sig sedda via samtliga interaktionskanaler. Bankens kunder har även visats bli mer lönsamma 

för banken genom ett mer aktivt användande av digitala tjänster. Vi anser det därför klokt att 

banken arbetar för att hänvisa sina kunder till de digitala tjänsterna som erbjuds. Ser man till båda 

bankerna anser vi de befinna sig i gränslandet mellan fysiska- och digitala relationer men att bank 

A rör sig mer åt det digitala hållet och bank B åt det fysiska hållet. Detta kopplar vi till vad Durkin 

(2004) menar, att det generellt blivit svårare för banker att hitta en balans mellan den fysiska- och 

digitala kontakten. Även om bank B strävar efter att ha kvar den fysiska relationen i större 

utsträckning ser banken ändå möjligheter kring den ökade användningen av digitala tjänster. 

Eftersom kunderna kan sköta större delen av ekonomin själva finns därför utrymme för banken att 

arbeta mer proaktivt mot kund och lättare kunna följa upp respektive enskild kund. Vi anser att 

banken genom denna möjlighet lättare kan hitta balansen mellan den fysiska- och digitala 

relationen för att på ett enklare sätt behålla relationerna. Kim säger själv i intervjun att de försöker 

skapa en balans genom att erbjuda attraktiva digitala tjänster men att samtidigt finnas lättillgängliga 

via kontor. Genom att erbjuda attraktiva tjänster anser vi detta kan kopplas till vad Jun & Cai (2001) 

menar vara viktigt för att banker ska överleva på marknaden. Det krävs för banker att erbjuda sina 

kunder internettjänster av hög kvalitet (Jun & Cai, 2001). Eftersom vi upplevde att bank B tror att 

digitala tjänster kommer användas mer framöver anser vi att detta även är något de bör lägga mer 

vikt på i sitt arbete mot kund. För att banken ska kunna konkurrera framöver och inte tappa kunder 

är det därför viktigt för banken att förstå vad deras kunder behöver och vilka internettjänster de 

verkligen använder. För att sedan övervaka samt förbättra de brister som finns (Jun & Cai, 2001). 

Arbetssättet i bank A tolkar vi som framåtsträvande gällande utvecklingen av de digitala tjänsterna. 

I intervjuerna med Malin och Linn framgår det att möjligheterna anses stora med digitala tjänster 

inom relationer mellan bank och kund. Det vi uppfattar viktigast är att bank A ser möjligheter att 

rikta personliga erbjudanden till enskilda kunder då det idag blivit betydligt lättare att nå kunderna, 

banken har idag möjlighet att skapa relevans till kunden. Med relevans menade Malin och Linn att 

all information banken förmedlar till kund ska bara vara information som kunden verkligen är i 

behov av samt vill ta del av. Allt detta för att banken ska komma närmare kunden och stärka de 

relationer som finns. Detta tolkar vi som en typ av strategi inom relationsmarknadsföring. 

Tolkningen är likt hur Walsh et al. (2004) definierar relationsmarknadsföring inom bank. 
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Syftet med relationsmarknadsföringen är att attrahera, interagera med och behålla lönsamma 

kunder (Walsh et al. 2004). Genom att bank A riktar personligt anpassade erbjudanden är det enligt 

Malin viktigt att kunden har valet att bestämma i vilken grad erbjudandena får vara personliga. Det 

finns här för banken en risk att de personligt anpassade erbjudandena uppfattas identitetskränkande 

av kunderna. Eftersom de digitala tjänsterna dessutom gör det enklare och bekvämare för kunder 

idag att sköta sin ekonomi har det även enligt Linn blivit enklare för kunderna att byta bank. Roig 

et al. (2006) menar att det är viktigt att banken har utvecklade strategier som förhindrar just förlust 

av kunder. Överlag uppfattas bankens arbetssätt väl genomtänkt eftersom banken är medveten om 

de risker som även följer möjligheterna med ökat användande av digitala tjänster. Då bank A anser 

att deras kundcentrering är avgörande för relationer samt att de fokuserar på kunden och dess 

villkor först, upplever vi att det finns en genomtänkt strategi för att förhindra just förlust av kunder 

vilket vi kopplar till det Roig et al. (2006) menar. 

Den ökade användningen av digitala tjänster kommer enligt samtliga respondenter inte bidra till att 

den fysiska relationen försvinner helt, dock upplevs den minska i framtiden på grund av detta. Detta 

ligger i linje med vad Tinnilä (2012) menar, att behovet av fysiska bankkontor byts ut av de digitala 

tjänsterna och att det är en trend som förväntas fortsätta. Vad bankerna tror om det fysiska mötet i 

framtiden är likt varandra. Bankerna kommer ha kvar den fysiska kontakten då båda bankerna vill 

finnas tillgängliga via alla interaktionssätt i syfte att kunna tillgodose samtliga kunders behov. Båda 

bankerna tror att det fysiska mötet främst kommer handla om rådgivning vid större livshändelser. 

Det som anses viktigt i detta är att kunderna skall få träffa samma rådgivare för att lättare bygga 

ett förtroende bank och kund emellan. Att förtroende är viktigt för en relation är även något Naude 

& Buttle (2000) menar är ett attribut för god kvalitet på en relation och något vi anser höra ihop 

med vad bankerna anser viktigt. 

Bankerna tror även att rådgivningen framöver kommer handlar om att visa stöd och ett bra 

kundansvar vid större beslut i kundernas liv. Överlag tolkar vi att den fysiska kontakten kommer 

att minska och för att bankerna ska behålla relationerna är det avgörande att arbeta nära kunderna 

och vara tillgänglig via alla interaktionssätt.  

5.2 Relation 
När vi i intervjuerna frågade respondenterna hur det såg på begreppet relation fick vi svar från 

samtliga att relationen ser olika ut beroende på kund. Att det är banken som måste anpassa sig efter 

hur kunden vill att relationen ska se ut och fortlöpa. Detta anser vi stämma överens med ett utav de 

fem attributen för en god kvalitet på en relation. Genom att man som företag uppfyller kundens 

förväntningar kommer relationen att kvarstå (Naude & Buttle, 2000). Vi anser även detta ligga i 

linje med vad Holmlund & Kock (1996) menar vara en förutsättning för att kunderna ska förbli 

nöjda. Samtliga respondenter är dessutom överens om att relationen mellan bank och kund både är 

digital och fysisk men att kunderna rör sig mer åt en digital relation. Beroende på vilken typ av 

ärende som ska uträttas väljer kunder olika interaktionssätt och därför ser relationen olika ut.  

 



  

37 
 

Respondenterna upplever att den fysiska relationen till största del handlar om rådgivning gällande 

större händelser i kundernas liv och att den digitala relationen handlar om vardagliga ärenden via 

digitala tjänster. Då kunderna till större del använder de digitala tjänsterna vid enklare ärenden 

menar Linn att det sparar tid, både för kunderna och för banken. Vi kopplar detta till Bihari (2011) 

som menar att kunder inte behöver den fysiska kontakten lika mycket idag som förut eftersom 

kunder idag kan sköta större delen av sina affärer digitalt. Detta menar Bihari (2011) är 

tidsbesparande som även Linn säger.  

Enligt Malin har relationen förändrats på grund utav utvecklingen av de digitala tjänsterna. Kim 

menar även att relationen ser annorlunda ut idag än vad den gjorde förut då bankens kunder idag 

har större valfrihet att röra sig mellan de olika interaktionssätten. Vi anser att detta ligger i linje 

med vad Jun & Cai (2001) påstår, att utvecklingen av internet medverkat till hur företag utövar 

sina affärer med kunder. Vi upplever att de två studerade bankerna är medvetna om att relationen 

har förändrats på grund utav den ökade användningen av digitala tjänster och att de har samma syn 

på hur förändringen påverkat relationen. Dock skiljer sig uppfattningen bankerna emellan kring 

hur relationen ser ut beroende på kundsegment. Det framgår att större delen av bankernas kunder 

använder digitala tjänster oavsett ålder men i olika utsträckning. Vi anser att detta kan kopplas till 

Durkin (2004) som menar att balansen mellan den fysiska- och digitala relationen skiljer sig åt 

beroende på kundgrupper. Detta stämmer vidare överens med vad rådgivarna Per och Linn anser. 

De säger att det är fler av den yngre generationen som använder de digitala tjänsterna och att den 

äldre generationen använder dessa tjänster i mindre utsträckning. Malin ser dock en trend där fler 

äldre personer besöker banken för att guidas i den digitala miljön. Malin menar att ålder och 

dessutom förmögenhet inte spelar roll för vilka kunder som använder digitala tjänster. Enligt Kim 

delar banken inte upp kunderna i olika segment, det fokuseras istället i bank B på att kunder tillhör 

olika kontor. I bank B läggs mer tid på lönsamma kunder vilket innebär att dessa kunder får en 

närmare relation med banken än andra kunder. Här upplever vi dock att banken ändå har någon 

form utav kundsegmentering med tanke på hur Kim uttrycker sig. Att banken lägger mer tid på 

lönsamma kunder anser vi vara klokt med stöd i att Leverin & Liljander (2006) menar att det i 

dagens konkurrenskraftiga läge är svårt att behålla de mest lönsamma kunderna. Oavsett hur 

relationen ser ut tolkar vi att bankerna anser det vara viktigt att det ska finnas alternativ för 

kundernas behov och att inget kundsegment utesluts.  

När vi i intervjuerna frågade respektive respondent om de upplevde att en distansering skett till 

kund svarade samtliga att de inte upplevt detta. Alla respondenter menar på att man genom den 

ökade användningen av digitala tjänster kan komma närmare kunderna och stärka de befintliga 

relationerna. Detta motsäger O´Loughin (2004) som menar på att de nära relationerna inom bank 

försvagas ytterligare av den ökade användningen av digitala tjänster. 

5.3 Relationshantering 
För att förstå innebörden och definitionen av relationsmarknadsföring menar Rao & Perry (2002) 

att man bör särskilja på begreppen transaktion- och relationsmarknadsföring. 
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De menar på att transaktionsmarknadsföring innebär en enda växling under kort tid medan 

relationsmarknadsföring innebär fler länkade växlingar under en längre period. I linje med detta 

och vad respektive respondent i studien sagt, framgår det att relationsmarknadsföring kan kopplas 

till bankernas arbetssätt för att behålla relationer.  

Utifrån vad Salami (2009) menar gällande hur företag kan hantera relationer, anser vi att paralleller 

kan dras till hur de studerade bankerna arbetar för att stärka samt behålla relationer. 

Respondenterna Malin, Linn och Per säger att de på ett eller annat sätt har tillgång till 

kundinformation via CRM-system för att hantera relationer. Kim är den enda respondenten som 

inte uttalar sig ha ett direkt CRM-system, Kim menar dock att man i separata system får tillgång 

till kundinformation för att hantera relationer. Systemen som bankerna använder sig av innehåller 

specifik kundinformation om enskilda kunder vilket de utnyttjar för att behålla relationerna. Detta 

kan kopplas både till vad Salami (2009) beskriver CRM handlar om och hur Pedron & Saccol 

(2009) definierar CRM. I samtliga intervjuer tolkar vi det avgörande för bankerna att kundspecifika 

strategier ska ligga i fokus vilket anses intressant då Verhoef & Donkers (2001) även betonar vikten 

av detta. Samtliga respondenter säger även att man kan fånga upp affärsmöjligheter genom att 

förstå vad kunderna är i behov av och ha koll på kundens engagemang i banken. Chalmeta (2006) 

menar att detta är avgörande för att behålla lönsamma relationer. Vidare menar han att företag bör 

anpassa beteendet och själva utforma CRM-strategier (Chalmeta, 2006). Vi drar här parallellen till 

vad Malin menar att banken behöver göra. Det vill säga anpassa deras CRM-system annorlunda 

utifrån hur respektive kund vill bemötas. Även Linn menar att det är avgörande att ha anpassade 

CRM-system bakom respektive interaktionssätt. Vidare kopplar vi vad Chalmeta (2006) menar till 

vad Per och Kim säger angående den enskilda kundinformation som de hanterar. Per och Kim säger 

att banken genom interna program kan arbeta för att få enskilda kunder att känna sig sedda och 

unika samt att banken då kan erbjuda bättre service. Detta anser vi ligga i linje med att företagets 

kundvård förbättras och ett mervärde skapas för varje enskild kund som (Chalmeta, 2006) menar. 

När vi i intervjuerna frågade hur respondenterna ser på konkurrensen med att behålla relationer var 

samtliga respondenter överens med vad Leverin & Liljander (2006) menar. Att bankerna idag 

upplever att de tjänster som erbjuds är standardiserade och att det därför blivit svårare att behålla 

kunder. Samtliga respondenter betonar vikten av att sticka ut på ett eller annat sätt och att kunna 

möta kundens behov både digitalt och fysiskt. Som tidigare nämnt menar Jun & Cai (2001) att 

bankernas internettjänster ska vara av hög kvalitet. Även här anser vi det ligga i linje med var 

respondenterna menar att banken behöver arbeta för, att kunna effektivisera tjänsterna snabbt för 

att hänga med i den digitala utvecklingen. Ytterligare poängteras konkurrensen från de nischbanker 

som idag finns på bankmarknaden. Även här finner vi relevans med vad Jun & Cai (2001) menar 

angående de virtuella bankerna. Dessa nischbanker erbjuder enbart internettjänster och kan tänkas 

ha vissa fördelar som inte de studerade bankerna kan tänkas ha. Nischbanker har i större 

utsträckning möjlighet att erbjuda bättre villkor gällande exempelvis placeringar och räntor (Jun & 

Cai, 2001). Vi anser att detta ligger i linje med vad respondenterna anser viktigt i arbetet med att 

behålla relationer. 
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Det som kommer vara avgörande i detta arbete är för bankerna att kunna erbjuda samma tjänster 

som nischbankerna erbjuder, alternativt att ingå någon form utav samarbete med nischbankerna. 

Vi anser detta klokt för bankerna att reflektera över då en ökad användning av digitala tjänster sker 

och kunder i framtiden kommer förvänta sig mer av bankerna, som även Malin påpekar. Srinivasan 

et al, (2002) menar att det finns möjlighet att skapa lönsamma relationer med digitala kunder med 

tanke på dagens utveckling av internet. Vi anser det därför viktigt att bankerna tagit hänsyn till 

nischbankerna. Här kan vi dra parallellen med hur bankerna arbetar angående sitt internetutbud. 

Att internettjänsterna ska vara personligt anpassade och att interaktion skall finnas i stor 

utsträckning mellan bank och kund som även Srinivasan et al. (2002) menar. 

Något vi kan särskilja på gällande konkurrensen bankerna emellan är att bank B ser sitt 

decentraliserade arbetssätt som en styrka i att behålla relationer och därför något de kommer 

fortsätta arbeta vidare på. Bankens fysiska tillgänglighet samt snabba beslutsfattande gör att de 

sticker ut på ett annat plan än via den digitala kontakten. Gällande konkurrensen fokuserar bank A 

mer på utvecklingen av de digitala tjänsterna och uppfattas av banken som en styrka. Vi kan här se 

att bankerna konkurrerar på olika sätt. Hur de två studerade bankerna anpassar sig gällande den 

ökade användningen av digitala tjänster kopplar vi till vad Jun & Cai (2001) menar. Att de båda 

bankerna blir mer digitala och att de även hänvisar sina kunder till de olika digitala tjänsterna som 

finns. Det som framgår avgörande i bankernas arbetssätt för att anpassa sig handlar i grund och 

botten om att kunna bemöta kunden på kundens villkor. Vi kommer återigen in på svårigheten 

gällande balansgången mellan den fysiska- och digitala interaktionen som Durkin (2004) även 

poängterar. Båda bankerna har olika team som arbetar för att förstå kundernas relation till banken 

samt hur man ska kunna tillgodose kundernas behov beroende på interaktionssätt. Detta möjliggör 

för bankerna att identifiera eventuella brister och förbättringsområden. Även detta kan kopplas till 

vad Jun & Cai (2001) menar gällande ett arbetssätt för att kunna tillgodose kundernas behov. I 

bank A framgår att det ska finnas en stark kundcentrering oavsett vart kunden vänder sig. Samma 

service ska erbjudas oberoende på vilket interaktionssätt kunden än väljer. Banken måste utvecklas 

mer på det digitala planet för de kunder som önskar en digital relation, samtidigt måste banken 

stärka upplevelsen för de kunder som önskar en fysisk relation. Vi upplever att bank B inte behöver 

anpassa sig i större utsträckning för den fysiska relationen då de redan är väldigt lättillgängliga 

fysiskt. Både Per och Kim anser istället att banken i sig måste digitaliseras för att i nästa skede 

kunna digitalisera kunderna. Vi anser detta bra eftersom det är banken som måste anpassa sig efter 

kundernas behov och inte tvärtom. 

5.4 Lojalitet 
I enlighet med vad Casaló & Flavián (2008) menar kan lojalitet i en relation definieras på olika 

sätt. Detta är något som framgick från respektive respondent i studien, att samtliga respondenter 

hade olika syn på vad lojalitet i en relation är. Malin betonar vikten av att bankens mest lojala samt 

lönsamma kunder är de som besöker banken via alla interaktionssätt. Linn menar att bankens lojala 

kunder är dem som värdesätter vad banken står för, vad banken förmedlar, kunder som har 

långsiktig syn på relationen, kunder med hela ekonomin samlad i banken och kunder som fungerar 

som ambassadörer för banken. 
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Per menar att bankens lojala kunder är de kunder som anses som helkunder, enbart har en bank 

samt använder bankens tjänster vardagligen. Slutligen menar Kim att en lojal kund för banken är 

en långsiktig kund samt en ambassadör för banken. Bedman (2013) menar att lojala kunder 

fungerar som word of mouth reklam för banken vilket vi anser ligga i linje med vad både Kim och 

Linn poängterar. Per säger även att lojala kunder bör stanna kvar i banken även om det i andra 

banker finns billigare alternativ vilket Bedman (2013) också betonar att lojala kunder tenderar att 

göra. Vidare menar Kim att om kunder blir helkunder ökar bytesbarriärerna. Detta kopplar vi till 

vad Andreassen & Lindestad (1998) menar att lojala kunder kan bero på. Just att kunder kan vara 

lojala på grund av höga byteshinder. Utifrån respondenternas svar gör vi en egen tolkning baserat 

på Oliver’s (1999) definition av vad en lojal kund är. Att en lojal kund har ett djupt åtagande att 

stanna kvar i en och samma bank och använder dess tjänster frekvent samt att kunden stannar kvar 

i banken trots situationsspecifika aspekter som exempelvis billigare alternativ från konkurrenter. 

Enligt Reichheld & Sasser (1990) är lojala kunder nyckeln till lönsamhet för företag. Detta anser 

vi båda bankerna förstår vikten av och att de strävar efter att ha just lojala kunder. Vi anser att 

arbetssättet med att uppnå lojala kunder bankerna emellan är likt varandra. Vi tolkar att bankerna 

arbetar med att få kunderna att känna sig personligt bemötta, att bankerna arbetar med att skapa 

relevans till kunden genom personligt anpassade erbjudanden samt att bankerna arbetar för att få 

kunderna att samla hela sin ekonomi i en och samma bank. 

I intervjun med Malin nämndes att förtroende för banken är basen i relationen och att det är utefter 

detta man vidare kan bygga och stärka relationerna. Naude & Buttle (2000) menar att förtroende 

handlar om uppfyllanden av löften och att man genom detta vidare väcker intresse hos kunden. Vi 

tolkar även att resterande respondenter anser att förtroende är grunden i att bygga och stärka 

relationer. Det Naude & Buttle (2000) påpekar ovan är något vi anser ligger i linje för bankernas 

arbetssätt i behållandet av relationer. Vi tolkade även att bankerna arbetar för och förstår vikten av 

att kunna erbjuda alla efterfrågade interaktionssätt till kunderna för att inte missnöjdhet skall uppstå 

i relationen likt vad Lang & Colgate (2003) poängterar. 

Användandet av digitala tjänster har ökat enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (2016) vilket 

samtliga respondenter också påpekar. Srinivasan et al. (2002) betonar i sin studie möjligheten för 

ökad lönsamhet i relationer med tanke på utvecklingen av internet. Vidare nämns i studien att man 

måste förstå grunden i e-lojalitet för att verkliggöra denna möjlighet. Vi tyder att båda banker 

arbetar i enlighet med vad Srinivasan et al. (2002) menar vara grunden i e-lojalitet för att genom 

detta öka lönsamheten i relationerna. Genom att tolka helheten i vad respektive respondent säger 

kring begreppet lojalitet tolkar vi att de förväntar sig precis det Roig et al. (2006) menar en relation 

handlar om. Genom att bankerna anpassar sig efter kundens behov, erbjuder fler alternativ till 

interaktion samt anpassade personliga erbjudanden till enskilda kunder, förväntar sig bankerna 

lojala kunder. Detta för att relationen i slutändan skall gynna båda parter precis som Roig et al, 

(2006) menar. Vi ser därför bankernas arbetssätt som en strategi inom relationsmarknadsföring i 

enlighet med vad Leverin & Liljander (2006) menar. Genom att bankerna erbjuder den service 

kunderna önskar skall detta leda till lojala kunder och i sin tur att företagets lönsamhet ökar.  
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5.5 Koppling analysmodell 

 
Figur 2. Egenkonstruerad analysmodell. 

Det första steget i analysmodellen visar hur användning av digitala tjänster påverkar relation 

mellan bank och kund. I ovanstående analys under begreppet digitala tjänster framgår att 

bankkundernas användande av digitala tjänster har påverkat relationen mellan bank och kund 

eftersom majoriteten av bankernas kunder sköter de flesta ärendena själva digitalt. Det framgår 

att användandet av digitala tjänster har ökat inom bankerna och att bankerna dessutom hänvisar 

sina kunder till de digitala tjänster som finns. På grund av detta har den fysiska kontakten minskat 

vilket lett till att relationen mellan bank och kund förändrats. Det andra steget i analysmodellen 

visas av den heldragna linjen från relation mellan bank och kund till lojalitet inom relation. På 

grund av att användandet av digitala tjänster ökat och relationen förändrats har även lojaliteten 

inom relationen påverkats. Detta för att bankernas tjänster och produkter idag är standardiserade 

och det på grund av detta blivit lättare att byta bank. Dessutom har lojalitet inom relation 

påverkats då alla kunder har olika behov som måste tillgodoses. Även om majoriteten av 

bankernas kunder föredrar att använda sig av digitala tjänster finns det fortfarande kunder som 

inte gör det. Bankerna måste således ta hänsyn till dessa kunder och även tillfredsställa deras 

behov. Det har på grund av detta blivit svårt för bankerna att hitta balansen mellan den fysiska- 

och digitala relationen för att kunna tillgodose alla kunders behov. Eftersom lojalitet inom 

relation förändrats arbetar bankerna aktivt för att behålla relationerna och uppnå lojalitet inom 

relation. Detta kopplas till begreppet relationshantering och är det tredje steget i analysmodellen. 

Detta ska visa att bankerna arbetar med att hantera relationerna för att uppnå just lojalitet inom 

relation samt vilken effekt det har på lojalitet inom relation. Bankernas arbetssätt med 

relationshantering har en betydande roll för framtida långsiktiga relationer. Genom att använda 

kundhanteringssystem kan bankerna lättare tillgodose behoven för varje enskild kund. Detta 

genom att via dessa få utökad kundkännedom och därefter kunna anpassa personliga 

erbjudanden. Detta är en avgörande del i bankernas arbete med relationshantering. För att 

bankerna ska uppnå lojalitet inom relation är det avgörande att kunderna bestämmer hur 

relationen ska se ut och att det sker på kundens villkor. Som tidigare nämnt är bankernas 

produkter och tjänster till stor del standardiserade. 
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Genom att ständigt vara uppdaterade inom den digitala miljön och att skapa relevans till kunden 

skapas förutsättningar för att behålla lojalitet inom relationerna. I ovanstående analys under 

begreppet lojalitet finner vi olika definitioner för vad en lojal kund är och hur bankerna arbetar 

med relationshantering för att uppnå lojalitet inom relationer. Bankerna ser lojala kunder som 

nyckeln till lönsamhet och är därför väl medvetna om att de måste ta väl hand om sina kunder, 

särskilt eftersom digitaliseringen påverkat relationerna.  
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6 Slutsats och diskussion 
Nedan besvarar vi studiens frågeställning och klargör slutsatser.   

Det vi i studien sökte svar på och hade som frågeställning var följande;  

 Vilka faktorer är för banker avgörande i behållandet av lojala relationer med tanke på ökad 

användning av digitala tjänster?  

Vidare var syftet i studien följande; 

 Syftet med studien är att skapa förståelse för hur två banker på den svenska bankmarknaden 

arbetar för att behålla lojala relationer mellan bank och kund, samtidigt som användandet 

av bankernas digitala tjänster ökar och den fysiska kontakten minskar. Att utifrån ett 

bankperspektiv identifiera avgörande faktorer i arbetssättet med att behålla lojala relationer 

mellan bank och kund. 

Vi kan utifrån denna genomförda studie förstå att bankernas arbetssätt idag för att behålla lojala 

relationer aldrig kan generaliseras för samtliga kunder, bankerna måste således anpassa sig för 

respektive enskild kund. Avgörande faktorer gällande behållandet av relationer vid ökat 

användande av digitala tjänster är många. Det som ligger till grund för och förklarar samtliga 

faktorer är att bankerna helt och hållet styrs av kunderna. Oavsett hur kunderna önskar att relationen 

ska se ut, digital eller fysisk, måste bankerna anpassa sig efter detta och arbetar därför med att hitta 

balansen mellan dessa relationer. Bankerna är således oerhört kundcentrerade i sitt arbetssätt att 

behålla relationer. För att anpassa sig är bankernas CRM-system avgörande för att utöka 

kundkännedomen och få information om vad kunderna efterfrågar. Dessa system är dessutom en 

viktig pelare i hur bankerna arbetar med att erbjuda anpassade och personliga erbjudanden, att 

skapa relevans. Bankerna utvecklar därför dessa system ständigt, speciellt utifrån bankernas olika 

interaktionssätt. Här är det dock viktigt för bankerna att ta hänsyn till de lagar och regler som finns 

gällande behandlandet av kundinformation samt att kunden själv ges möjlighet att välja hur 

personligt anpassade erbjudandena får vara. Detta för att de riktade erbjudandena inte skall 

upplevas identitetskränkande av kunden. Vidare är det för bankerna viktigt att kunderna känner sig 

sedda och på grund av detta känner att de är i en relation med banken. Bankerna arbetar således 

med att skapa relevans till kunderna och komma nära dem. Eftersom bankerna hänvisar kunderna 

till de digitala tjänsterna har bankerna lättare att nå ut till kunderna och genom detta kommer 

närmare kunderna. Vidare är en avgörande del i arbetet med att behålla relationer att kunderna är 

lojala. Här är förtroende grunden i att uppnå lojala kunder. Bankerna arbetar därför med att få 

kunderna att samla hela sin ekonomi i samma bank och bli helkunder. Genom att kunder blir 

helkunder kan bankerna erbjuda bättre service då de kan ge övergripande råd om hela ekonomin 

samt att kundernas bytesbarriärer blir högre. Bankerna arbetar dessutom med att rikta personliga 

erbjudanden för att kunderna ska känna sig unika, vilket är viktigt för att behålla relationer. För att 

möta de krav kunderna ställer på bankernas tjänster läggs fokus på utveckling av just de digitala 

tjänsterna genom olika interna team. Detta är även avgörande då hänsyn måste tas till de 

nischbanker som idag finns på marknaden. Det är viktigt att kunna erbjuda samma digitala tjänster 

som nischbankerna så att bankerna inte förlorar de kunder som föredrar en digital relation.  
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Efter studien stärks våra tankar om att problemet har relevans. Detta eftersom respektive 

respondent själv upplyste att relationerna har förändrats med tanke på ökad användning av digitala 

tjänster och den att fysiska kontakten minskar. Vi anser att studiens syfte och frågeställning 

besvarats då slutsatser kring avgörande faktorer i arbetssättet med att behålla lojala relationer 

mellan bank och kund har klargjorts. De identifierade avgörande faktorerna för att behålla lojala 

relationer är följande; Banker måste anpassa sig efter kundernas villkor, hitta balansen mellan 

digital- och fysisk relation, anpassa deras CRM-system, skapa relevans till kunderna, arbeta nära 

kunderna, arbeta för att få lojala kunder, skapa förtroende från kunderna, utveckla digitala tjänster 

samt arbeta för att kunderna har hela sin ekonomi samlad i banken. 

Resultatet av denna studie bidrar praktiskt till att banker inom det studerade området får ökad 

förståelse av vilka faktorer som är avgörande i arbetet med att behålla lojala relationer mellan bank 

och kund. Dessa faktorer bidrar till att banker får en övergripande bild och infallsvinklar i rådande 

situation, där digitaliseringen har ökat. Studiens vetenskapliga bidrag är de identifierade avgörande 

faktorerna som är av betydelse för relationen mellan bank och kund vid ökad användning av digitala 

tjänster. Studiens vetenskapliga bidrag är således; Banker måste anpassa sig efter kundernas 

villkor, hitta balansen mellan digital och fysisk relation, anpassa deras CRM-system, skapa 

relevans till kunderna, arbeta nära kunderna, arbeta för att få lojala kunder, skapa förtroende från 

kunderna, utveckla digitala tjänster samt arbeta för att kunderna har hela sin ekonomi samlad i 

banken. Genom att avgörande faktorer identifierats kan resultatet i denna studie tillämpas och 

jämföras i vidare forskning.  

6.1 Förslag på vidare forskning 
Vi anser att det vidare skulle vara intressant att ur ett kundperspektiv analysera vilka faktorer  

kunder anser avgörande för att de ska behålla relationen med banken. Att ur detta kundperspektiv 

jämföra avgörande faktorer med en studie likt denna. Vidare hade det varit intressant att analysera 

fler banker, i syfte att analysera skillnader och likheter i bankernas arbetssätt för att behålla 

relationer. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide, Malin 

 
Generella frågor 

 Vad är din position inom banken? 

Följdfråga: Vad innebär denna tjänst? 

Digitala tjänster 

 Hur ser du på möjligheter och risker med ökad användning av digitala tjänster? 

Följdfråga: Skulle du kunna utveckla begreppet relevans? 

 Hur kommer den fysiska kontakten förändras? 

Relation  

 Hur ser en relation ut idag mellan bank och kund? 

Följdfråga: Hur har relationen förändrats?  

 Hur ser relationen ut beroende på kundsegment? 

 Anser du att en distansering skett till kund? 

Följdfråga: Hur arbetar ni för att möta digitaliseringen? 

Relationshantering 

 Hur ser du på användandet av CRM-system? 

Följdfråga: Är CRM avgörande i ert arbete med att behålla relationer? 

Följdfråga: Hur använder ni CRM för de personer som inte vill ha personlig information? 

 Hur ser du på konkurrensen med att behålla relationer? 

Följdfråga: Hur arbetar ni för att utvecklas? 

 Hur anpassar ni er för att tillgodose kundernas behov, fysiskt och digitalt beroende på hur 

kunden vill att relationen ska se ut? 

Följdfråga: Varför är det viktigt att kunder ska ha samma rådgivare? 

Lojalitet 

 Hur ser du på lojalitet och vad anser du är viktigt gällande detta? 

Följdfråga: Hur ser du på lojalitet för de kunder som enbart använder de digitala 

tjänsterna? 

 

 

 
 



  

 
 

Bilaga 2 

 
Intervjuguide, Linn 
 
Generella frågor 

 

 Vad är din position inom banken? 

Digitala tjänster 

 Hur ser du på möjligheter och risker med ökad användning av digitala tjänster? 

Följdfrågor: Varför blir det lättare för kunder att byta bank? 

 Hur kommer den fysiska kontakten förändras? 

Följdfråga: Vad anser du är viktigt med den fysiska relationen? 

Relation 

 Hur ser en relation ut idag mellan bank och kund? 

Följdfråga: Hur ser du på att kunder väljer att interagera med banken mer digitalt? 

 Hur ser relationen ut beroende på kundsegment? 

 Anser du att en distansering skett till kund? 

Följdfråga: Hur påverkas banken av att ni kommer närmare kunden via digitala tjänster? 

Relationshantering 

 Hur ser du användandet av CRM-system? 

Följdfråga: Anser du att CRM är en avgörande del för era relationer med kunderna? 

 Hur ser du på konkurrensen med att behålla relationer? 

 Hur anpassar ni er för att tillgodose kundernas behov, fysiskt och digitalt beroende på hur 

kunden vill att relationen ska se ut? 

Lojalitet 

 Hur ser du på lojalitet och vad anser du är viktigt gällande detta? 

Följdfråga: Vad är en lojal kund för dig på banken? 

Följdfråga: Vad menar du med helkund? 

Följdfråga: Hänvisar ni era kunder till de digitala tjänsterna som finns? 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Bilaga 3 

 
Intervjuguide, Per 
 
Generella frågor 

 

 Vad är din position inom banken? 

Digitala tjänster 

 Hur ser du på möjligheter och risker med ökad användning av digitala tjänster? 

Följdfråga: Vad menar du med att komma närmare kunden? 

 Hur kommer den fysiska kontakten att förändras? 

Följdfråga: Hänvisar ni era kunder till de digitala tjänsterna? 

Relation  

 Hur ser en relation ut idag mellan bank och kund? 

 Hur ser relationen ut beroende på kundsegment? 

 Anser du att en distansering skett till kund? 

Följdfråga: Vad är viktigt för er att beakta när den fysiska kontakten minskat? 

Relationshantering 

 Hur ser du på användandet av CRM-system? 

Följdfråga: Tycker du att de interna programmen är viktiga? 

 Hur ser du på konkurrensen med att behålla relationer? 

Följdfråga: Vad är det som gör att man ska välja er bank och ingen annan? 

 Hur anpassar ni er för att tillgodose kundernas behov, fysiskt och digitalt beroende på hur 

kunden vill att relationen ska se ut? 

Lojalitet 

 Hur ser du på lojalitet och vad anser du är viktigt gällande detta? 

Följdfråga: Vad är lojalitet inom den digitala miljön för dig? 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Bilaga 4 

 

Intervjuguide, Kim 

Generella frågor 

 

 Vad är din position inom banken? 

Följdfråga: Vad har du arbetat med tidigare inom banken? 

Digitala tjänster 

 Hur ser du på möjligheter och risker med ökad användning av digitala tjänster? 

 Hur kommer den fysiska kontakten att förändras? 

Följdfråga: Kan du utveckla vad du menar med digitaliserade system? 

Relation  

 Hur ser en relation ut idag mellan bank och kund? 

Följdfråga: Har det blivit svårare att behålla relationer? 

 Hur ser relationen ut beroende på kundsegment? 

Följdfråga: Hur ser du på relationen med lönsamma kunder? 

 Anser du att en distansering skett till kund? 

Följdfråga: Vad menar du med ”rätt sätt”? 

Följdfråga: Hur håller ni kvar den fysiska relationen? 

Relationshantering 

 Hur ser du på användandet av CRM-system? 

Följdfråga: Hur samlar ni in kundinformation? 

Följdfråga: Vad är viktigt med kundinformationen?  

 Hur ser du på konkurrensen med att behålla relationer? 

Följdfråga: Hur ska ni hantera konkurrensen från nischbankerna? 

 Hur anpassar ni er för att tillgodose kundernas behov, fysiskt och digitalt beroende på hur 

kunden vill att relationen ska se ut? 

Följdfråga: Hur anpassar ni er digitalt? 

Följdfråga: Hänvisar ni era kunder till era digitala tjänster? 

Lojalitet 

 Hur ser du på lojalitet och vad anser du är viktigt gällande detta? 

Följdfråga: Vad menar du med helkund? 

Följdfråga: Varför är helkunder viktigt? 


