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Sammanfattning  
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Syfte och forskningsfrågor: Vårt syfte är att utreda och analysera relationsskapande i 
banksektorn, vilket sker både genom fysisk personlig interaktion och via 
kundmedverkan online. Avsikten är att bidra till kunskap om vad som påverkar 
skapande och utvecklande av konsumentrelationer med denna utgångspunkt. 
 

1. Vilka är centrala faktorer för skapande och utvecklande av relationer inom 
banksektorn? 

 
2. Vilka aspekter är framträdande i kundens roll i det traditionella- respektive 

virtuella servicelandskapet? 
 
Metod: Studien av kvalitativ karaktär och har genomförts utifrån ett växelspel mellan 
deduktion och induktion, vilket resulterade i en abduktiv 
forskningsansats.  Datainsamlingen har utförts genom fem semistrukturerade intervjuer 
med representanter från banksektorn, som har stor kompetens inom ämnet. 
 
Slutsats: Studien har resulterat i kunskap kring att det är väsentligt för banker att finnas 
tillgängliga både fysiskt, genom personliga möten, och via plattformar online. Vi har 
konstaterat att olika aspekter, beroende på vilket sätt banken möter kunden, fysiskt eller 
virtuellt, är viktiga för att utveckla och bibehålla kundrelationer. Vi har identifierat sju 
nyckelfaktorer för att relationen mellan banken och kunden ska bli så gynnsam som 
möjligt för båda parterna: proaktivitet, anammande av fintech-tjänster, sömlösa- och 
lättnavigerade plattformar, utbildande av kunder, aktivt arbete med sociala medier, 
tillvaratagande av CRM-system samt anpassande av den fysiska miljön för kundens 
välbefinnande.  
 
Nyckelord: Relationer, Banksektorn, Traditionellt- och Virtuellt Servicelandskap, 
CRM, Kundmedverkan, Sociala Medier, Fintech  
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Abstract  

 
Title: Relations - A Complex Equation: A Qualitative Study on Consumer Relations 
Within the Banking Sector. 
 
Authors: Tobias Berggren, Sofia Petersson och Malin Tholén 
 
Supervisor: Leif V Rytting 
 
Examiner: Richard Afriyie Owusu 
 
Course: Bachelor thesis 15 credits. Business administration III - Marketing, Tourism 
Programme, Linnaeus University, Autumn 2017 

 
Purpose and research questions: Our aim is to investigate and analyze the creation of 
relations within the banking sector, which occurs through physical personal interaction 
and online customer participation. The intention is to contribute with knowledge 
regarding what influences the creation and development of consumer relations. 
 

1. Which are the key factors for creation and development of relations within the 
banking sector? 
 

2. Which are the prominent aspects of the customer's role in the traditional and 
virtual servicescape? 

 
Method: The study is of qualitative character and was completed through an interaction 
between deduction and induction, which resulted in an abductive approach. The 
empirical data was gathered through five semistructured interviews with knowledgeable 
representatives from the banking sector.  
 
Conclusion: The study has resulted in knowledge, that it is essential for banks to be 
available both physically, through personal meetings, and through online platforms. We 
have found that different aspects, depending on the way the bank meet their customer, 
physically or virtually, is important for developing and maintaining the customer 
relations. We have identified seven key factors to make the relation between the bank 
and the customer as beneficial as possible for both parties: proactivity, acceptance of 
fintech services, seamless- and easy-navigated platforms, educating the customers, 
active social media channels, usage of CRM systems, and adaptation of the physical 
environment to satisfy the customers well-being. 
 
Keywords: Relations, Banking sector, Traditional- and Virtual servicescape, CRM, 
Customer participation, Social Media, Fintech 
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1 Inledning 
 

Kapitlet presenterar inledningsvis ämnets bakgrund och lyfter sedan fram en diskussion 

kring de problem som är bakomliggande för studien. Vidare introduceras studiens syfte 

och forskningsfrågor samt  de avgränsningar och förklaringar som varit väsentliga i 

sammanhanget. 

 
1.1 Bakgrund 
Relationer är en naturlig del av samhället och förekommer i många olika former. Mellan 

företag och konsumenter har relationer alltid existerat, men relationers karaktär har med 

tiden förändrats. Storbacka och Lehtinen (2000) drar en parallell till att handelsmän förr 

i tiden utövade relationsmarknadsföring, trots att begreppet ännu inte var myntat. 

Relationer har med tiden utvecklats till att bli ett viktigt marknadsföringsverktyg. 

Gummesson (2012) konstaterar att även om relationer automatiskt varit en del i företags 

marknadsföring, tog det lång tid innan det uppmärksammades. Adamson et al. (2003) 

hävdar att relationsmarknadsföring som koncept etablerades i mitten på 1980-talet och 

utgjorde ett så kallat paradigmskifte inom marknadsföring.  
 

Kunder började få starka band till sin bank, och vice versa efter industrialiseringen, 

vilket kom att prägla det svenska näringslivet (Falkman 2004). När kunder besökte 

bankkontor utmärktes de ofta av en lyxig interiör med marmor och exotiska växter i 

rymliga lokaler. I stort sett alla bankärenden skedde på bankkontor, det vill säga i det 

fysiska servicelandskapet och enligt Falkman (2004) fattades många ekonomiska beslut 

i samråd med den egna bankmannen. Detta bidrog till att banken i sin fysiska form hade 

en naturlig plats hos kunden. Vidare poängterar författaren att när teknologin tog fart 

kom det att påverka samhället. Om bankerna skulle kunna följa med i utvecklingen, 

krävdes det en omarbetning av regelverket, för att passa det rådande samhället. 
 

Morantz et al. (2017) betonar att den teknologiska utvecklingens påverkan på 

relationsmarknadsföringen har visat sig ha en väsentlig betydelse inom banksektorn. 

Traditionellt sett var en av de viktigaste aspekterna för en kundupplevelse, mötet med 

bankpersonalen. Under de sista årtiondenas teknologiska utveckling har dock många 

banktjänster som tidigare behandlades genom fysisk interaktion med personal i det 

traditionella servicelandskapet flyttats till onlineplattformar, det vill säga det virtuella 

servicelandskapet.  
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Mackhé (2016) redogör för att framväxten av internetbank för privatkunder, är den 

främsta bakomliggande faktorn för relationsmarknadsföringens förändring. År 1996 

lanserade SEB den första internetbanken i Norden, som var en av de första fintech-

tjänsterna inom banksektorn. Detta resulterade i att flera banker valde att följa samma 

spår under de kommande åren. Enligt statistik från Internetstiftelsen i Sverige skriver 

Thoresson och Davidsson (2017) att 95% av Sveriges befolkning använder 

internetbanken och att 93% även betalar sina räkningar via internetbanken. Ström 

(2016, a) hävdar att det har stängts ner i genomsnitt 36 bankkontor per år, sedan år 

2008, mycket till följd av de teknologiska tjänsternas utveckling. 
 

Med tiden har flera digitala tjänster tagit form och skapat ökad tillgänglighet för 

kundmedverkan, så att kunder själva kan hantera sina egna bankärenden. Nya fintech-

tjänster har de senaste åren skapats, för att förenkla kundens egen medverkan, såsom 

BankID och Swish med flera (de Lange 2016). Thoresson och Davidsson (2017) uppger 

att 73% av Sveriges befolkning använder mobilt BankID och 66% gör betalningar via 

Swish. Utöver det virtuella-, sker även förändringar i det traditionella servicelandskapet. 

Ström (2017, b) lyfter fram att dagens fysiska bankkontor står inför en förändring. 

SEB:s chef för kontorsverksamhet, Christoffer Malmer, påstår att banken är mitt uppe i 

att testa nya innovationer gällande deras kontor. Planen för kontoren är att de ska 

omvandlas i funktionalitet och layout. Kontorslandskapen ska efterlikna en cafémiljö, 

där kunderna möts av en öppen yta. Möjligheten till möten med rådgivare ska ske i 

enskilda rum, där verktyg för videokonferens kan kopplas in, då rådgivaren inte alltid är 

på plats fysiskt (Ström 2017, b). 

 
1.2 Problemdiskussion 
Falkman (2004) redogör för att mycket av den rådande bankpraxis som existerar idag 

har sin grund i 1800-talets bankregler och principer. Varje epok har satt sin egen prägel 

på hur de rättsliga problemen inom bankerna har utformats. Svenska bankföreningen 

(2017) skriver i 2014 års rapport att “Bankerna är motorn i det finansiella systemet. De 

har en betydande roll för tillväxten i svensk ekonomi och för att öka människors 

välfärd” (Swedishbankers 2017, s. 3, a). Bankerna är en viktig del av det svenska 

samhällets infrastruktur, finns det inget fungerande bankväsende i Sverige, stannar 

landet upp. Alla i det svenska samhället är beroende av ett fungerande banksystem, 

enligt den svenska bankföreningen (Swedishbankers 2017, b). Om banksektorn inte 
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arbetar aktivt med att utveckla och bibehålla relationer med sina kunder, kan det 

ifrågasättas om det går att upprätthålla ett fungerande samhälle.  
 

Jung et al. (2013) understryker att implementering av relationsmarknadsföring i företag 

är väsentligt för att utveckla nära och personliga relationer till sina konsumenter. Vidare 

bygger stabila relationer på att båda parterna delar information med varandra och 

därmed har tillit, känner förtroende och tillfredsställelse (Bauer et al. 2002).  Enligt 

Dimitriadis och Kyrezis (2008) är tillit en av de mest väsentliga aspekterna för att 

kunder ska anamma nya teknologiska tjänster. Författarna poängterar vidare att om 

kunden redan känner tillit för en bank, är sannolikheten stor att kunden även känner tillit 

till bankens teknologiska kanaler.  
 

Intresset för relationsmarknadsföring har vuxit allt starkare, mycket till följd av den 

teknologiska utvecklingen med internet och sociala medier (Brun et al. 2013). Med 

tiden har utvecklingen gått från personlig interaktion med den lokala handlaren, till att 

kunder beställer varor online, från andra sidan jorden. Därmed har nya möjligheter 

skapats för utvecklandet av personliga relationer mellan kunder och företag, på ett annat 

sätt än vad som tidigare varit möjligt. För företag är det grundläggande att förstå och 

underhålla dessa nya typer av relationer (Zhang et al. 2016). Yousafzai et al. (2009) 

påpekar att banker, i och med digitaliseringen, står inför en stor utmaning att i framtiden 

kunna skapa nya- och främja sina relationer med kunder. Det kan diskuteras kring 

eventuella problem och utmaningar som kan uppstå i samband med bankers 

konsumentrelationer i den digitala världen, exempelvis olika plattformarna online, som 

webbsida och sociala medier.  Det är naturligt att fråga sig om bristen på fysisk närhet 

kan leda till svårigheter att behålla kunderna, vilket därmed kan leda till en 

konkurrensfråga för bankerna.  
 

Informationsdelning mellan företag och konsumenter har blivit alltmer påtagligt. 

Konsumenter är i dagens digitaliserade samhälle vana vid att kunna nå företag under 

dygnets alla timmar. Detta innebär, enligt Bauer et al. (2002), att företag måste kunna 

erbjuda sina tjänster under alla omständigheter, att exempelvis företagets servrar ligger 

nere är inte ett alternativ som konsumenter uppskattar. Hög tillgänglighet av 

information har en positiv effekt på konsumentens tillit till företag. Åtkomsten av 

information har även visat sig ha betydelse ur ett företagsperspektiv. Genom så kallade 

Customer Relationship Management-system (CRM-system) kan företag, enligt Kulpa 
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(2017) samla in data om sina nuvarande- och potentiella kunder, för att enklare kunna 

kommunicera. Dessa system fungerar som ett verktyg för att hantera interaktionen med 

kunder, genom olika strategier, processer och teknologier. CRM leder till kunskap om 

kunder, organisering av kundinformation och optimering av kundinteraktioner, i syfte 

att öka tillfredsställelse (Kulpa 2017). Det finns därmed utrymme för vidare diskussion 

och djupare kunskap kring vilken betydelse användning av CRM-system inom 

banksektorn har för relationen med kunderna.  
 

Eriksson (2014) medger att det inte är ovanligt att företag fastnar i gamla traditioner, 

vilket tyder på att det finns ett behov av ytterligare kunskap kring 

relationsmarknadsföring och dess utveckling. Digitaliseringen öppnar nya dörrar för 

relationsskapande genom online marketing, och kunden sätts i fokus i större grad än 

tidigare (Eriksson 2014). Clow och Baack (2016) anser att via sociala medier kan 

kunder och företag enklare kommunicera med varandra. Fortsättningsvis påpekar 

Eriksson (2014) att med digitaliseringen som grund, är det nödvändigt för företag att 

öka sin kunskap kring hur individuell marknadsföring, direkta relationer med kunderna 

samt kundanpassade tjänster, är väsentliga för företagets överlevnad och lönsamhet. 

Enligt Vargo och Lusch (2008) har den ökade digitaliseringens även en påverkan på 

kundens medverkan och interaktion med företagen. Howcroft et al. (2003) poängterar 

vidare att ökad kundmedverkan ger en möjlighet för banker att skapa bättre 

marknadsföring, hög kvalité och även bibehålla kunder.   
 

Yousafzai et al. (2009) hävdar att många människor är tveksamma till att acceptera och 

anamma banktjänster online. Detta grundas på en tveksamhet gällande säkerhet och 

bevarande av integritet. Banker förflyttar många av sina tjänster online, som tidigare 

skett vid personliga möten på kontor. Bitner (1992) beskriver dessa skilda landskap som 

de virtuella- och traditionella servicelandskapen. I och med transformationen kan det 

ifrågasättas hur bristen av tillit till onlinetjänster påverkar bankens relationer till sina 

konsumenter. Grönroos (2007) argumenterar för att alla människor inte accepterar och 

är mottagliga för nya teknologiska tjänster, utan föredrar den personliga interaktionen. 

Vi kan därför även ställa oss frågande till hur villiga bankkunder är att medverka själva, 

då de i hög grad måste hantera många av sina bankärenden på egen hand. Som tidigare 

nämnt stängs det konstant ner bankkontor runt om i Sverige, om nedläggningen 

fortsätter i samma takt, kan det diskuteras kring hur den fysiska personliga kontakten 

mellan banker och dess kunder kommer att påverkas.  
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Wallenberg (2016) påstår att fintech-bolag har skapat sig ett relativt starkt övertag över 

de traditionella bankerna. Författaren hävdar att det enligt bedömningar pekar på att 

bankerna möjligen kan komma att förlora 40 % av sina globala vinster till olika fintech-

bolag. I en intervju med Wallenberg (2016) i Veckans Affärer poängterar Jacob de 

Geer, vd för fintech-bolaget Izettle, att de traditionella bankerna inom den närmsta tiden 

står inför en stor utmaning, till följd av fintech-bolagens framfart. Vidare understryker 

de Geer att bankerna är påväg in i en krävande och tuff transformationsperiod, där de 

måste arbeta för att fortfarande vara relevanta på marknaden. I en tid där bankerna 

förväntas tappa mark, till fördel för fintech-bolagen, kan det ifrågasättas hur bankerna 

planerar att arbeta för att behålla och skapa nya relationer med kunder.  
 

Felländer (2015) påpekar att digitaliseringen inom finansbranschen förändras i en hastig 

takt, dock poängterar hon att framtidens bankkunder kan komma att ha ett behov av 

fysiska bankkontor. Birgitte Bonnesen förutspår å andra sidan i en artikel i The 

Economist (2016) att framtidens kunder endast kommer att besöka fysiska bankkontor 

vart femte år. Martin Tivéus, tidigare vd för Avanza, hävdar å andra sidan i en intervju 

med Ström (2016, c) att privatrådgivare på banker inte kommer att existera i framtiden. 

Avslutningsvis trycker dock Zeithaml et al. (2016) på att vissa branscher inte kan gå 

ifrån det traditionella servicelandskapet, då det är en självklarhet. Frågan är vart 

banksektorn ställer sig i förhållande till dessa påståenden. 
 

Att studera relationer inom banksektorn finner vi väldigt intressant, framförallt då 

sektorn genomgått en stor förändring. Det kan tänkas att det förr var enklare för banker 

att differentiera sig och ha en egen image. Detta resonemang leder fram till att det även 

kan argumenteras kring om det är svårare för banker att särskilja sig i dagens 

digitaliserade samhälle.  Det kan diskuteras kring att banker kopierar varandras tjänster 

för att inte förlora sina konsumentrelationer till andra aktörer på marknaden. 

 
1.3 Problemformulering 
Banksektorn befinner sig i ett paradigmskifte, vilket betyder att det finns ett behov av 

ökat fokus på relationsmarknadsföring, för att bankerna inte ska förlora sin position på 

marknaden. Kunden ställs idag inför ökad medverkan i takt med att bankerna förflyttar 

tjänster från det traditionella- till det virtuella servicelandskapet. Utmaningen för 

bankerna i den pågående förändringen ligger i att behålla och utveckla kvalitén i 
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relationerna, och samtidigt skapa värde för kunderna. I takt med digitaliseringen ökar 

kundernas krav och bankerna måste förstå vikten av att använda kunddata och CRM-

system för att främja relationerna. Närvaro online blir allt mer en väsentlig faktor i 

relationsskapandet, och det kan ifrågasättas hur bankerna bör förhålla sig till sociala 

mediers roll i konsumenternas vardag. Samtidigt etablerar sig kontinuerligt nya fintech-

bolag på marknaden, med nya innovationer som kan komma att hota bankernas relation 

med kunderna. 
 

1.4 Syfte och frågeställning 
Vårt syfte är att utreda och analysera relationsskapande i banksektorn, vilket sker både 

genom fysisk personlig interaktion och via kundmedverkan online. Avsikten är att bidra 

till kunskap om vad som påverkar skapande och utvecklande av konsumentrelationer 

med denna utgångspunkt. 
 

Parallellt med vårt syfte har vi formulerat två forskningsfrågor med fokus på 

banksektorn: 
 

1. Vilka är centrala faktorer för skapande och utvecklande av relationer inom 

banksektorn? 

 

2. Vilka aspekter är framträdande i kundens roll i det traditionella- respektive 

virtuella servicelandskapet? 

 
1.5 Avgränsningar och förklaringar 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar gjordes fem avgränsningar:  
 

v Företagsperspektiv: Studien lägger stor vikt på ett företagsperspektiv sett utifrån 

banksektorn och innefattar därmed inte kundens perspektiv.  
 

v Svenska marknaden: En naturlig avgränsning i arbetet var att begränsa oss till 

banker som är verksamma på den svenska marknaden.  
 

v Fallstudie på en sektor: Studiens fokus ligger på banksektorn, vilket framgår av 

syftet. 
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v Privatkunder: Studien lägger vikt på privatkunder och inkluderar inte 

företagskunder.  
 

v Traditionella banker: Studien är avgränsad till traditionella banker, och utesluter 

därmed nischbanker.  
 

Som en förklaring vill vi tydliggöra att ordet bank definieras som ett företag som har 

fått tillstånd av regeringen att bedriva en finansierings - och bankrörelse. Detta medför 

att de har rätten att låna pengar från Riksbanken utan säkerhet och även placera pengar 

på ett räntebärande konto i Riksbanken (Ne 2017). 
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2 Metod 
 

Kapitlet avser att ge en tydlig bild över de metodval som gjorts för att genomföra 

studien. För att framhäva hur vi gått tillväga presenteras och motiveras därför 

undersökningsmetod, forskningsansats, datainsamling, forskningsprocess, 

vetenskapliga kriterier samt metodkritik. 

 
2.1 Undersökningsmetod  
Forskningsmetod är något som många författare anser är av två olika karaktärer, 

kvalitativ och kvantitativ metod. Bryman och Bell (2017) är några av de författare som 

instämmer med påståendet. Ahrne och Svensson (2015) hävdar att kvalitativa metoder 

uppstod för att få kunskap om samhällsprocesser. Granziano och Raulin (2013) 

framhåller att kvalitativ forskning utgörs genom att organisera, tolka och sammanfatta, 

vilket i sin tur leder fram till ett resultat. Utmärkande för kvalitativ forskning är att 

återge deltagarnas synsätt och åsikter (Granziano & Raulin 2013). En metafor från Yin 

(2013) om kvalitativ forskning är att den ”omfattar en mosaik av inriktningar och 

metodologiska val” (s. 23). Detta innebär att den kvalitativa studien har möjligheten att 

skräddarsys (Yin 2013). 
  
Bryman och Bell (2015) beskriver kvalitativ undersökningsmetod som en strategi som 

lägger vikt vid ord, snarare än kvantitet. Silverman (2011) tillägger att den kvalitativa 

metoden är teoretiskt driven och att metoden går ut på att förstå människors erfarenhet 

kring ämnesvalet. Eliasson (2013) trycker på att en av de främsta fördelarna är att den 

kvalitativa metoden är flexibel och kan anpassas efter både situation och utvecklingen. 

Larsen (2014) refererar till kvalitativ data som mjuk data, eftersom den inte är baserad 

på siffror och därmed ger mer djup, det vill säga mer information om få enheter. 

Kvalitativ data går ut på att ”försöka hitta mönster i totaliteten av egenskaper” (Larsen 

2014, s. 24). Vi fann det intressant att undersöka och förstå banksektorn, eftersom det 

skett en drastisk förändring från det traditionella servicelandskapet med personlig fysisk 

interaktion, till att kunden i större grad medverkar i en virtuell relation. En kvalitativ 

ansats går mer in på djupet och kan ge mer information, som är av väsentlighet för att 

besvara studiens syfte, därför föll valet på en kvalitativ metod. 
  
Ahrne och Svensson (2015) talar om att den kvalitativa metoden inkluderar 

tillvägagångssätten intervjusamtal och/eller observationsanteckningar. Larsen (2014) 
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fortsätter med att mötet, ansikte-mot-ansikte, minskar bortfall av svar, tack vare att 

intervjuaren enkelt kan gå in på djupet om det skulle vara nödvändigt. Följdfrågor kan 

bidra till en helhetsförståelse och missförstånd kan undvikas. En nackdel som 

författaren lyfter fram är att det kan vara svårt att generalisera genom en kvalitativ 

metod, och att det även är tidskrävande att behandla datan. I vår studie har intervjuer 

skett med fem representanter från banksektorn. Vi ansåg att metoden med 

semistrukturerade intervjuer bidrog till en djupare förståelse kring ämnet, då vi kunde 

ställa olika typer av frågor och anpassa oss efter situationen (se mer under 2.3.3 

Intervjuer). 
  
Morgan (2014) menar att till skillnad från kvalitativ metod är den kvantitativa metoden 

grundad på statistiskt material med siffror. Patel och Davidsson (2011) beskriver att 

materialet först systematiseras, därefter komprimeras och slutligen bearbetas. Larsen 

(2014) konstaterar att informationen kan klassas som hård data, som ofta är begränsad 

från varje respondent och detta kan medföra att slutsatsen då kan grundas på ett för tunt 

underlag (Larsen 2014). De olika angreppssätten, kvalitativ och kvantitativ metod har 

båda sina för- och nackdelar. Vi ansåg dock att kvalitativ forskningsmetod, som en 

fallstudie, passade vår studie bättre. Kvantitativ data hade endast genererat en ytlig 

insikt kring kundrelationer. Om studiens data hade tagits fram genom en 

enkätundersökning, hade resultatet gett en generell bild av ett stort antal respondenters 

uppfattningar. Det var av större relevans att ta del av djup kunskap från ett fåtal 

kompetenta personer inom banksektorn.   
 

2.1.1 Fallstudie 
Det kvalitativa tillvägagångssättet utgörs, som tidigare nämnt, av en fallstudie på 

banksektorn. Denscombe (2016) redogör för att en fallstudie är vanligt inom 

samhällsforskningen. En fallstudie har en tydlig identitet, är möjlig att studeras isolerat 

och har mycket distinkta gränser samt koncentrerat fokus. Gummesson (2000) tillägger 

att en fallstudie ger en helhetssyn och har en flexibel karaktär, samtidigt som studien 

analyserar processen. Enligt Denscombe (2016) är syftet med en fallstudie att ”belysa 

det generella genom att titta på det specifika” (Denscombe 2016, s.91). Metoden skapar 

möjligheter att gå in mer på djupet och klargör varför saker sker. Genom att upptäcka 

detaljer kan komplexiteten i det valda ämnet redas ut. Författaren tillägger även att 

fallstudier oftast är mer förknippade med kvalitativ forskning (Descombe 2016). Denzin 
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& Lincoln (2011) tillägger dock att båda angreppssätten, kvalitativ och kvantitativ eller 

en kombination av dessa metoder, kan användas i en fallstudie. 
  
Yin (1994) delar in fallstudieforskning i tre kategorier. Exploratory kan ses som en 

pilotstudie, där det undersöks genom formulering av frågor eller genom att testa 

hypoteser. Den andra kategorin är descriptive, som innebär att fallstudien försöker 

beskriva exempelvis vad som händer och används endast vid lansering. Dessa två 

kategorier kan tillhöra både kvalitativ och kvantitativ metod. Slutligen är den tredje 

kategorin explanatory, det vill säga förklarande forskning (Yin 1994). Gummesson 

(2000) menar på att den tredje kategorin explanatory är en användbar strategi för att 

studera processer i företag och även för förklarande ändamål. Denna studie går i linje 

med fas tre explanatory i Yins modell (1994), då studien analyserar 

konsumentrelationers betydelse i banksektorn. Studien lägger vikt vid att undersöka 

faktorer för relationen och även olika aspekter i kundens roll.  
 

2.2 Forskningsansats  
Bryman och Bell (2015) framställer deduktiv ansats som ett samband mellan teori och 

empiri. I en deduktiv ansats är utgångspunkten för undersökningen det som redan finns 

skrivet kring ämnet i teorin. Utifrån vad tidigare forskare hävdar, provas teorier för att 

fastställa om det överensstämmer med insamlad data från fältet, det vill säga studiens 

empiri. I motsats till deduktiv ansats, betonar Bryman och Bell (2015) att studier även 

kan genomföras induktivt. Med induktiv ansats menas att studien utgår ifrån empiriskt 

insamlad data, som sedan analyseras och genererar nya slutsatser, som antingen kan 

stärkas eller förkastas av teorin (Bryman och Bell 2015).  
 

Patton (2002) betonar att det finns en tredje ansats, abduktion, vilket beskrivs som en 

kombination mellan deduktion och induktion. I och med att vi inte arbetat endast utifrån 

det ena eller andra sättet, utan genomfört undersökningarna genom ett växelspel, är 

studien av abduktiv karaktär. Seale et al. (2007) framhäver att till skillnad mot 

deduktion, följer inte en abduktiv ansats en logisk följd. Utifrån abduktion kan 

forskaren successivt växla mellan teori och empiri och göra nya tolkningar under 

arbetets gång. Genom abduktion som angreppssätt utmynnar studien snarare i en 

trovärdig tolkning, än en logisk slutsats (Seale et al. 2007). 
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Fejes och Thornberg (2015) uppmärksammar att abduktion leder till slutsatser som kan 

komma att ändras om forskaren finner ny information som visar på andra förklaringar. 

Författarna menar därför att studier som genomförs med abduktiv ansats genererar 

provisoriska svar, där möjligheten finns till att fortsätta studera ämnet, för att söka nya 

utvecklade slutsatser. Patel och Davidson (2011) styrker att abduktion är ett mer 

flexibelt arbetssätt och tydliggör att forskaren därigenom undviker att bli begränsad till 

induktion eller deduktion. Å andra sidan hävdar författarna att abduktion även medför 

risken att forskaren speglar intervjun utifrån egna erfarenheter och förutsättningar, och 

därmed riskerar att exkludera vissa tolkningar och slutsatser.  
 
2.3 Datainsamling 
 
2.3.1 Urval  
Studien behandlar ämnet konsumentrelationer online och fysiska personliga relationer, 

vilket lett till valet att inrikta oss på representanter inom banksektorn. I takt med den 

digitala utvecklingen har relationer inom banksektorn genomgått en stor förändring, 

vilket ligger till grund för att vi ansåg banksektorn som ett intressant område att studera. 

Därmed valde vi att genomföra studiens intervjuer med fem representanter från 

banksektorn som är verksamma i Sverige. Fyra av de utvalda banktjänstemännen tillhör 

Sveriges storbanker, vilka enligt den Svenska Bankföreningen (2017), utgörs av 

Nordea, Svenska Handelsbanken, SEB och Swedbank. Dessa banker är aktiva på flera 

delmarknader som gör dem till viktiga aktörer.  De fyra bankerna representerar 

tillsammans en stor del av den svenska finansiella marknaden. De erbjuder även ett stort 

utbud av finansiella tjänster, både fysiskt och på digitala kanaler (Swedishbankers 2017, 

c), vilket gjorde att deras kompetens inom banksektorn bidrog till att kunna besvara 

studiens syfte och frågeställningar.  
 

Ytterligare föll valet på att inkludera en representant från Danske Bank, då även de hade 

kontor i Kalmar. Danske Bank har en stark position i Sverige och är rankad som den 

femte största banken (Swedishbankers 2017, c). En representant från Danske Bank 

inkluderades därför som intervjuobjekt, då hans perspektiv på konsumentrelationer 

skulle kunna bidra med ytterligare kunskap för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. 
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Intervjuobjekt 
 

v Mikael Samuelsson, Kontorschef Privat, Nordea Kalmar, 2017-11-22 

v Malin Månsson, Företagsrådgivare, Swedbank Kalmar, 2017-11-24 

v Markus Hagström, Privatmarknadschef, SEB Kalmar, 2017-12-04 

v Lars Limseth, Bankchef, Danske Bank Kalmar, 2017-12-07 

v Johan Lorentzon, Kontorschef, Handelsbanken Kalmar, 2017-12-11 

 
2.3.2 Operationalisering  
Backman et al. (2012) beskriver operationalisering som ett verktyg eller 

tillvägagångssätt för att undersöka något som inte är direkt observerbart. Patel och 

Davidson (2011) redogör för att operationalisering innebär att utifrån teorin konstruera 

och översätta begrepp till enkät- eller intervjufrågor. Grundat på att vi inte strävade efter 

att mäta mängd, som i kvantitativa studier, utan ville bilda förståelse av utvecklande och 

skapande av relationer inom banksektorn, sökte vi information i verbal form. Vår 

intervjuguide utformades därför utifrån fyra teoretiska teman som vi identifierat genom 

en kartläggning av litteraturen, vilka våra intervjuobjekt fritt fick besvara med egna ord. 

Till varje tema hade vi frågor som stöd för oss själva under samtalet. Frågorna 

anpassades utifrån varje intervjusamtal, för att försäkra oss om att få ut så mycket 

information som möjligt kring varje tema. 
 

Begrepp	 Tema	 Stödjande	frågor	
Relationsmarknadsföring	 - Konsumentrelationer	

inom	banksektorn	
- Kunddatabaser/CRM	

1-3	

Service	Management	 - Servicelandskapet	
(traditionellt	&	virtuellt)	

- Kundmedverkan	
- Målgrupper/segmentering	

4-8	

Online	Marketing	 - Sociala	medier	
- Digital	säkerhet	

9-13	

Financial	Technology	 - Fördelar/nackdelar	
- Är	fintech	ett	hot	

14-15	

Framtiden	 - Varumärke	i	framtiden	
- Kundrelationer	i	framtiden	

16-17	

 
Figur 1. Egen tabell över operationalisering. 
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2.3.3 Intervjuer 
Quinlan (2011) understryker att kvalitativa studier är relativt fritt strukturerade och att 

intervjuunderlaget är tämligen flexibelt framställt. Till skillnad mot kvantitativ 

datainsamling, struktureras intervjuunderlaget för insamling av kvalitativ data främst 

genom öppna frågor. Stängda frågor ger vanligen korta svar som ja eller nej, medan 

öppna frågor ger möjligheten till längre individuella svar utifrån respondentens 

perspektiv på fenomenet. Vidare argumenterar författaren för att kvalitativ 

datainsamling genom intervjuer kan liknas vid en konversation, där respondenten tillåts 

styra diskussionen i olika riktningar och belysa sina svar med exempel. Detta leder till 

djupare och rikare data, som å andra sidan kan vara mer komplex att tolka, än 

kvantitativ data (Quinlan 2011).  
 

I och med att studien syftar till att skapa en djup förståelse kring konsumentrelationer 

inom banksektorn, föll valet därmed på att göra semistrukturerade intervjuer med öppna 

frågor. Grunden var att vi som intervjuare därmed vid behov skulle kunna ställa 

ytterligare frågor inom ramen för fenomenet, för att få en så klar bild som möjligt och 

inte riskera att missa viktiga aspekter under intervjun. Enligt Quinlan (2011) är det 

fördelaktigt att använda sig av intervjuer i sin datainsamling, om forskaren har 

möjligheten att identifiera respondenter som är nära kopplade till fenomenet som ska 

undersökas. Vår uppfattning var därmed att det var av stor relevans att identifiera 

kompetenta personer inom sektorn, för att genomföra enskilda intervjuer.  
 

Bryman (2016) konstaterar att inom semistrukturerade intervjuer är det vanligt med en 

lista över specifika ämnen och/eller utvalda frågor kring det berörda ämnet. Denna lista 

benämns ofta som en intervjuguide som ger en mall åt intervjun. Nya frågor kan ställas 

som gensvar på respondentens kommentarer, för att anpassa dialogen och göra intervjun 

mer flexibel. Författaren anser att de frågor som ingår i intervjuguiden bör vara 

formulerade på ett liknande sätt. När intervjuguiden utformas ska den grundas på 

studiens syfte och forskningsfrågor, men även ta hänsyn till den som ska besvara 

frågorna (Bryman 2016). Vår intervjuguide innehåller rubrikerna: 

relationsmarknadsföring/CRM, Service Management, Online Marketing, Fintech och 

framtiden (se bilaga). 
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Quinlan (2011) menar även på att intervjuer som sker enskilt ansikte-mot-ansikte, är 

fördelaktigt då de uppmuntrar till engagemang hos respondenten. Vid individuella 

intervjuer ligger fokus enbart på respondenten i sig, hen får tid och utrymme till att 

uttrycka sina individuella åsikter utifrån egna erfarenheter kring fenomenet. Det finns 

möjlighet att skapa en öppen och ärlig kommunikation mellan den som intervjuar och 

respondenten. Författaren menar dock på att det även finns ett antal nackdelar med 

enskilda intervjuer. Det finns en risk att intervjuaren lätt påverkar och influerar 

respondentens svar i en viss riktning, som kan komma att kompromissa trovärdigheten i 

svaren. Vidare anses enskilda intervjuer mer tidskrävande än intervjuer som sker i 

exempelvis fokusgrupper (Quinlan 2011).  
 

Bryman (2016) hänvisar till Kvales (1996) modell med nio olika versioner av 

frågeställningarna i intervjuguiden kallad ”specifying questions”. Fyra versioner 

frågeställningar som passade vår studie bäst valdes ut för uppbyggnaden av 

intervjuguiden. Dessa är ”introduceringsfråga”, där ämnet tas upp, sedan kommer 

”uppföljningsfrågor”, som går hand i hand med det som intervjuobjektet pratar om. Vi 

använde även ”direkta frågeställningar” och ”tolkande frågor” för att förtydliga det som 

respondenten svarar (Bryman 2016). 
 

2.3.4 Inspelning och transkribering 
Bryman (2016) menar på att forskare som genomför kvalitativa undersökningar inte 

bara är intresserade av vad intervjuobjektet säger, utan även hur de säger det. Oftast 

brukar ljudinspelning ske vid intervjun och detta bidrar till att individen som intervjuar 

bli mer alert och deltar bättre, eftersom de inte behöver skriva ned dokumentation under 

intervjuns gång (Bryman 2016). Vid alla intervjuer spelades samtalen in med 

godkännande från alla respondenter, för att underlätta för transkriberingen. Enligt 

Bryman (2016) sker transkribering efter avslutad intervju och om de som utför intervjun 

även gör transkriberingen själva, kan det ge en fördel för studiens resultat. Genom att 

komma närmare datan kan sambanden ofta bli mer tydliga och nyckelbegrepp kan 

lättare plockas ut. För denna studie gjorde vi alla transkriberingar själva, då vi ville se 

kopplingar mellan teori och empiri tydligt. Problem som Bryman (2016) redogör för är 

att transkribering är tidskonsumerande. Ett annat dilemma kan vara att ett intervjuobjekt 

inte vill bli inspelad (Bryman 2016).  
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2.3.5 Tolkning och Analys 
Olika sätt att utföra vetenskapliga undersökningar har filosofisk anknytning och 

forskningsansatser kan skilja sig avsevärt beroende på relationen till filosofin (Wallén 

1996). Baserat på att studien är av kvalitativ karaktär faller tolkningen inom ramen för 

hermeneutiken. Författaren lyfter fram den hermeneutiska ansatsen som ”tolkningslära”, 

det vill säga att författaren tolkar innebörden av texter, symboler, handlingar och 

upplevelser med mera (Wallén 1996). Då vår studie inte leder fram till precisa sanningar 

utan snarare en förståelse över relationsmarknadsföringens betydelse, går studien mer i 

linje med hermeneutisk tolkningsmetod.  
 

Patel och Davidson (2011) konstaterar att forskare som tagit inspiration från 

hermeneutiken kan ha nytta av sin subjektivitet, den tidigare kunskap och de känslor 

som forskaren oundvikligt har med sig vid tolkningen av det som studeras. Författarna 

redogör även för att hermeneutiken sätter helheten i relation till delarna för att skapa 

förståelse (Patel & Davidson 2011). Vid tolkning av vår insamlade data, har vi med 

inspiration från hermeneutiken, till en början noggrant läst igenom intervjumaterialet 

från början till slut, för att försöka reda ut betydelsen av det som respondenterna 

berättat. Som nästa steg har vi fokuserat på del för del i materialet och försökt tolka i 

relation till den helhetsuppfattning vi fått av intervjun. Backman et al. (2012) förklarar 

den cirkulära tolkningsprocessen som att analys av olika delar kan ge ny förståelse för 

helheten och vice versa. Tolkningen fortsätter därmed i kontinuerlig rörelse, och ny 

förståelse skapas fortlöpande (Backman et al. 2012). Samtidigt som vi genomfört och 

tolkat intervjuerna har vi strävat efter meningen både utifrån oss själva och vår egen 

kunskap samt respondenternas synvinkel.   
 

Backman et al. (2012) förklarar att ur ett hermeneutiskt synsätt påverkas forskaren av 

sina egna medvetna och omedvetna attityder, uppfattningar och värderingar, vilket 

författaren benämner som förståelsehorisont (Backman et al. 2012). Vi har, på grund av 

vår förståelsehorisont och förkunskap, inte varit helt objektiva i tolkningen av 

materialet, vilket kan ses som både en för- och nackdel. Det är möjligt att vi omedvetet 

har påverkat betydelsen av respondentens svar, samtidigt som vår förkunskap kan ha lett 

till att vi förstått och tagit till oss materialet på ett djupare plan. Genom att studera 

texten utifrån olika vinklar och ett växlande mellan perspektiv har vi byggt upp en 

helhetsförståelse kring relationer och dess betydelse inom banksektorn.  
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2.4 Forskningsprocessen 
Valet av ämne för studien grundar sig i att vi alla tre studerat marknadsföring och har ett 

naturligt intresse för digital utveckling och dess påverkan på olika delar i samhället. 

Under vår studietid har vi kommit i kontakt med begreppet relationsmarknadsföring. 

Den förberedande delen i arbetsprocessen inkluderade diskussioner som resulterade i att 

vi flätade samman våra nya kunskaper kring relationsmarknadsföring med den digitala 

utvecklingens påverkan. Vidare föll det naturligt att studera fenomenet i relation till 

banksektorn, då sektorn befinner sig i ett förändringsstadium gällande den sociala 

interaktionen med konsumenten. Studiens syfte har under processens gång utvecklats 

och ändrats i takt med att vi identifierat olika problem vid samlandet av teori. I ett tidigt 

skede i processen kontaktade vi fem olika banker i Kalmar, för att boka tid för 

intervjuer. Vid genomförandet av intervjuerna fick vi ta del av ny relevant information 

som resulterade i ett öppet förhållningssätt, och ytterligare insamling av teoretiskt 

material. Då vi växlade mellan att arbeta deduktivt och induktivt, resulterade studien i 

en abduktiv arbetsprocess, vilket till en början inte var vår avsikt.  
 

Tolkningen har varit betydande genom hela processen, då det krävts tolkning i alla olika 

delar av arbetet. Grunden för detta är den kvalitativa karaktären på uppsatsen, där vi 

som författare är det centrala elementet för att förstå och tolka andra människor. För att 

försäkra oss om att våra slutsatser gav svar på vårt syfte och forskningsfrågor, valde vi 

att i slutskedet gå tillbaka och se över kongruensen mellan dessa.  

 

 2.5 Vetenskapliga kriterier 

Vid genomförandet av empiriska studier är två kriterier centrala för forskningsresultatet, 

validitet och reliabilitet (Andersen 1994). Validitet syftar till att studien mäter det som 

avses att mätas, det vill säga visar på att studien är giltig. Reliabilitet syftar till att den 

data som samlas in genom undersökningen är pålitlig, och skulle ge liknande resultat 

om fenomenet undersöktes på olika sätt (Wallén 1996).  

 
2.5.1 Validitet 
Kvale och Brinkmann (2014) betonar att en forskare bör ha validitet i åtanke under hela 

forskningsprocessen, inte bara vid fokus på slutresultatet. Validering börjar därmed 

redan vid teoretiska antaganden, och att författaren fastställer att forskningsfrågorna 

grundar sig i teorin. Vidare poängterar författarna att den framtagna kunskapens 

validitet även speglas av vilka metoder som är mest lämpliga vid insamling av empiri i 
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relation till studiens syfte och frågeställning (Kvale & Brinkmann 2014). För att 

säkerställa studiens validitet har vi därför noggrant analyserat kopplingen mellan vår 

teoretiska referensram, formuleringen och relevansen gällande studiens 

forskningsfrågor. Vid val av metod för insamling av data övervägdes lämplighet av 

olika tillvägagångssätt, för att få svar på det vi syftade att besvara. Detta resulterade i 

valet, semistrukturerade intervjuer.  

 

Vidare argumenterar Kvale och Brinkmann (2014) för att validering innebär att avgöra 

hur giltig kvalitén är på intervjuerna och kontrollera validiteten på den information som 

erhålls. Larsen (2014) hävdar att de är lättare att nå hög validitet vid kvalitativa 

undersökningar. Detta då respondenten har möjlighet att ge information olika 

förklaringar som de anser viktigt. Slutresultatets validitet påverkas även enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) av hur intervjuerna översätts från muntligt- till skriftligt språk, 

utan att förlora sin rätta innebörd samt hur texten sedan tolkas och analyseras (Kvales & 

Brinkmann 2014). Under studiens intervju- och tolkningsprocess har var vi därmed 

försökt vara noggranna med att fånga vad respondenterna menar med sina yttranden. 

Gällande transkriberingen av de inspelade intervjuerna till skrift, antecknade vi i så stor 

mån som möjligt intervjuobjektens exakta ord för att inte äventyra respondentens 

verkliga mening.  

 

Validitet handlar sammanfattningsvis om att i varje steg av processen ha kontroll, 

ifrågasätta och tolka resultaten för att försäkra sig om att det som undersöks speglar det 

som avsett att undersökas (Kvale & Brinkmann 2014). Vi har genomgående tillämpat 

ett kritiskt tänkande och kontinuerligt ifrågasatt vår egen metod, gällande syftet och 

forskningsfrågornas relevans i relation till den framtagna teoretiska referensramen samt 

utformningen och genomförandet av intervjuer.   

 
2.5.2 Reliabilitet   
En studies reliabilitet skulle kunna bedömas genom en upprepning av undersökningen, 

om resultatet då blir likvärdigt kan studien klassas som pålitlig (Wallén 1996). Kvale 

och Brinkmann (2014) instämmer genom att poängtera att forskningsresultatets 

reliabilitet kan avgöras av hur väl det kan replikeras vid andra tillfällen. Det kan 

ifrågasättas om studiens respondenter vid en annan tidpunkt skulle ge skilda svar från 

första tillfället. Förändrade svar vid olika tillfällen kan enligt författarna påverkas av om 

intervjuaren oavsiktligt influerar svaren, genom exempelvis ledande frågor eller olika 
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formuleringar av samma fråga (Kvale & Brinkmann 2014). Detta går i linje med 

Larsens (2014) påstående att det vid kvalitativa intervjuer är det svårare att påvisa hög 

reliabilitet än vid kvantitativa studier, i och med att det är osannolikt att intervjuerna 

tolkas på samma sätt, beroende på forskare.  
 

Reliabiliteten i studien skulle kunna ifrågasättas med grund i att data som samlats in är 

framtagen genom semistrukturerade intervjuer. Underlaget för intervjuerna har 

utformats genom att respondenterna har fått svara fritt kring olika teman. Vi som 

intervjuare har samtidigt haft stödjande frågor för att säkerställa att vi inte gått miste om 

viktig information. I vissa fall har respondenten, i samband med en huvudfråga, redan 

besvarat olika stödfrågor innan vi som intervjuare behövt ställa dessa. Detta har lett till 

att alla stödfrågor inte framförts under intervjuerna. Det finns därmed en tveksamhet 

kring om en upprepning av intervjuerna skulle leda till samma svar, då intervjuguiden 

med stödfrågor inte följts till punkt och pricka. Bryman och Bell (2017) understryker att 

möjligheten att upprepa en kvalitativ studie eller hur väl resultatet går att överföra på en 

annan miljö, avgör den externa reliabiliteten.   
 

Vi är även av uppfattningen att studiens reliabilitet påverkas av hur vår data tolkats efter 

intervjuerna, då studien ger kvalitativ information och inte numeriskt mätbar data. I och 

med att vi är tre författare som tolkat materialet kan det komma att påverka 

pålitligheten. Enligt Bryman och Bell (2017) benämns reliabiliteten i tolkningsarbetet 

som intern reliabilitet (Bryman & Bell 2017). För att minimera avvikelser har vi försökt 

att  huvudsakligen utföra tolkningsarbetet gemensamt och genomgående diskuterat och 

kommit överens om hur data ska analyseras.  
 

2.5.3 Övriga kriterier 
Fejes och Thornberg (2015) betonar att reliabilitet och validitet ursprungligen förekom 

främst i kvantitativa studier. Författarna poängterar dock att kriterierna har anammats 

allt mer även i kvalitativa studier, men att det fortfarande finns många forskare som är 

kritiska till att använda begreppen i kvalitativa sammanhang. Enligt Gunnarsson (2002) 

grundar sig kritiken i att begreppen inte kan användas i samma mening inom kvalitativ 

forskning, då det inte går att bedöma tillförlitligheten utifrån siffror, likt i kvantitativ 

forskning. Fejes och Thornberg (2015) understryker därmed att vissa forskare istället 

föredrar att använda begrepp mer anpassade för kvalitativ forskning, som exempelvis 

trovärdighet. Alvesson (2017) lyfter fram Guba och Lincolns förslag på att använda 
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tillförlitlighet istället för intern validitet och överförbarhet i utbyte mot extern validitet. 

Även Bryman och Bell (2017) belyser överförbarhet, och förklarar kriteriet som 

möjligheten att tillämpa studien på ett annat sammanhang. Vi ser även att det är viktigt 

att nämna närhet till intervjuobjekten i kvalitativa studier.  

 
2.6 Metodkritik  
Bryman och Bell (2017) framhäver att kvalitativa studier i många fall blir kritiserade för 

sin subjektivitet. De understryker att grunden till kritiken ligger i att resultatet av 

kvalitativa studier i stor omfattning kan påverkas av forskarens egna personliga 

uppfattning och tolkning. Vidare menar författarna att kvalitativa studier är subjektiva 

till följd av att forskaren kan skapa en förhållandevis nära relation till 

undersökningspersonerna, vilket tenderar att ha en inverkan på hur forskaren urskiljer 

och tolkar svaren. I och med att vi har genomfört en kvalitativ undersökning, är det 

svårt att frångå att vi varit subjektiva i vårt arbete. Det är möjligt att vi har blivit 

influerade av den personliga relation vi formade till våra intervjuobjekt under den korta 

stund vi träffades. Ytterligare bör det framhävas att vi sedan tidigare hade olika känslor 

och åsikter om banksektorn, vilket kan ha påverkat hur vi tolkat och genomfört studien.  
 

Backman et al. (2012) belyser att forskaren måste vara medveten om att respondenter 

som deltar i undersökningen kan vara partiska. Författarna menar att intervjuobjekten i 

vissa studier utgörs av människor som har ett egenintresse i frågan, vilket kan komma 

att påverka tillförlitligheten. Vår uppfattning är att det kan finnas en viss osäkerhet 

kring om intervjuobjekten i vår studie givit partiska svar, då de agerat representanter för 

företagen. Även om beslutet att främst välja representanter med chefsposition inom 

banksektorn möjligtvis resulterade i partiska svar, är vår uppfattning att deras expertis 

var av större vikt. Hade vi inkluderat fler medarbetare med andra positioner inom 

bankerna hade vi sannolikt fått fler infallsvinklar kring ämnet och ett mer fördjupat 

resultat.  
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3 Teoretisk referensram  
 

Kapitlet är uppbyggt i fyra huvudavsnitt: Relationer, Service Management, Online 

Marketing och Financial Technology, med tillhörande teman, i syfte att presentera de 

teoretiska grunder som varit relevanta för studien. Kapitlet avslutas med en modell över 

teorins roll och användning. 

 
3.1 Relationer 
 
3.1.1 Relationsmarknadsföring 
Adamson et al. (2003) understryker att relationsmarknadsföring är en strategi som 

betonar värdet i relationen mellan företag och dess konsumenter. Sui Pheng (1999) 

poängterar att sedan mitten på 1980-talet har relationsmarknadsföring fungerat som ett 

ramverk för att förstå, förklara och styra relationer. Det nya synsättet lyfter, med stöd av 

Gummesson (2014), fram kundlojalitet som något positivt och värdefullt för företag. 

Författaren definierar relationsmarknadsföring som ”interaktion i nätverk av relationer” 

(Gummesson 2014, s. 5).  
 

Wilson et al. (2012) framhäver att kunder allt mer fått rollen som en partner till 

företaget, och därmed bör behandlas långsiktigt genom kvalité, service och innovation. 

Författaren förklara relationsmarknadsföring som en filosofi vilken fokuserar på att 

underhålla befintliga relationer med kunder, snarare än att lägga resurser på att skapa 

nya. Zeithaml et al. (2016) fortsätter med att förklara att det kan uppstå problem när det 

kommer till att behålla kunderna. Författarna fortsätter med att förklara att en relation 

mellan företag och kund kan utvecklas, likt en privat relation, från att vara helt 

främmande och ny, till bekantskap, till vänskap och sluta i partnerskap (Zeithaml et al. 

2016). 
 

Vidare poängterar Wilson et al. (2012) att målet med konsumentrelationer, ur ett 

företagsperspektiv, är att bygga upp och underhålla en grund av hängivna och 

engagerade kunder, som ger lönsamhet för företaget. Som författarna tidigare påpekat är 

det viktigt att båda parter gynnas av relationen. För kunder är relationen fördelaktig om 

företaget kan uppnå eller överskrida kundens förväntningar, vilket i sin tur skapar ett 

ökat värde för kunden. Vidare framhäver Wilson et al. (2012) att en konsuments relation 

till ett företag kan vara fördelaktig då de känner en bekvämlighet i att veta vad som kan 

förväntas, kunden kan lättare anförtro sig till- och lita på företaget.   
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Enligt Howcroft et al. (2003) har mycket av den tidigare forskningen kring 

relationsmarknadsföring inom banksektorn fokuserat på bankverksamhet mot 

företagskunder, snarare än slutkonsumenter. Författarna hävdar vidare att viktiga 

aspekter inom relationsmarknadsföring är att konsumenten känner värde, gynnas av- 

och accepterar relationen. För att praktiskt frambringa dessa relationer menar författarna 

att banker borde fokusera på tre dimensioner: närheten i relationen, relationens 

emotionella innebörd och relationens styrka. Howcroft et al. (2003) menar på att det 

inom banksektorn finns stor potential för starka konsumentrelationer i och med att 

kunderna ofta är väldigt involverade i banktjänster. Engagemanget grundar sig i att 

tjänster såsom lån, placeringar och så vidare kan vara riskfyllda, långsiktiga och 

komplicerade (Howcroft et al. 2003). 
 

Grönroos (2007) argumenterar för att det alltid förekommer en relation mellan företag 

och kunder, men att relationen kan vara latent och aktiveras av någon av parterna, 

beroende på strategi, behov och förväntningar. Ett företag kan välja att antingen ha en 

relationell- eller transaktionell strategi angående sina kundkontakter. Författarna menar  

dock att det är upp till kunden själv att bedöma om hen vill ha en nära relation, vara 

delaktig eller endast utbyta transaktionell kontakt med företaget. Därmed måste 

företaget överväga om en relationell marknadsföringsstrategi är möjlig och om det är 

lönsamt att aktivera en latent relation med kunden. Grönroos (2007) betonar vidare att 

konsumenters relation till företag antingen är aktiv eller passiv. En konsument kan 

föredra att aktivt söka kontakt med företaget, alternativt vara nöjd med vetenskapen att, 

om de behöver hjälp finns företaget lätt till hands (Grönroos 2007). 
 

3.1.2 Customer Relationship Management 

Utifrån relationsmarknadsföring utformades, enligt Fjermestad och Romano (2006), 

Customer Relationship Management (CRM), som en strategi för företag att nyttja 

konsumenternas lojalitet och stimulera dem till att göra återkommande köp. Vidare 

påpekar författarna att CRM fungerar som ett företags infrastruktur. Med hjälp av 

insamlad data kan företag analysera och förutse vilka produkter/tjänster konsumenter 

behöver, samt när de kommer att behöva dem. Gummessons (2014) definitionen av 

CRM grundas på relationsmarknadsföringens fokus på nätverk och interaktioner, och 

hur det praktiskt kan appliceras. 
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“CRM är relationsmarknadsföringens värderingar och strategier - särskilt avseende 

kundrelationer - omsatta i praktisk tillämpning” 

- Evert Gummesson, 2014, s. 17. 
 

Enligt Armstrong et al. (2009) kan processen för att bygga upp och underhålla 

lönsamma relationer, genom att generera kundvärde och tillfredsställelse, benämnas 

som CRM. Författarna menar på att det är mer sannolikt att tillfredsställa kunder, med 

hjälp CRM-system. Armstrong et al. (2009) poängterar även att kunderna, med hjälp av 

CRM-system, kan bli lojala och stanna länge, vilket kan resultera i ökad lönsamhet för 

företaget. CRM  genomförs vanligtvis i system där företaget samlar in information om 

exempelvis kundtransaktioner, demografiska- och psykografiska uppgifter samt 

köpbeteende. Författarna menar på att företag därmed lagrar kundinformation i 

databaser, vilket används i utformningen av deras marknadsföring (Armstrong et al. 

2009).  
 

Clow och Baack (2016) anser att CRM-system bygger upp en långsiktig relation med 

företagets kunder genom en personlig kommunikation, som stöds av företagets 

teknologi. CRM tar, enligt författarna, den existerande databasen och den traditionella 

försäljning ett steg längre i from av massanpassning gällande utveckling av produkter 

och kommunikation. Den utvecklade marknadskommunikationen blir då bättre anpassad 

till individens preferenser( Clow och Baack 2016).  
 

Williams (2014) hävdar att det är tydligt att digitaliseringen har gjort skillnad i hur 

företag och konsumenter interagerar. Den viktigaste faktorn till förändringen av hur 

företag marknadsför sig idag, jämfört med tidigare, är digitaliseringen av media. 

Författaren menar att det idag finns en större spridning av hur företagen berör olika 

målgrupper. Digitala medier har bidragit till ett överflöd av data som ger en uppsjö 

av  analys- och inriktningsmöjligheter för företag. Vidare menar Williams (2014) att 

digitala medier tillsammans med CRM därmed har gjort det möjligt, och mer praktiskt, 

att nå en stor volym konsumenter i en specifik målgrupp, till lägre kostnader.  
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Figur 2. CRM Maturity Model (Williams, 2014, s.22).  

 
Williams (2014) återger CRM Maturity Model (figur 2), vilket är en modell av de olika 

mognadsnivåerna i CRM-system. Nivå ett innefattar grundläggande 

direktmarknadsföring som exempelvis utskick av mejl. Nivå två har mer fokus på 

differentiering av olika breda kundgrupper. I nivå tre sätts specifika kundgrupper mer i 

centrum och först här börjar företaget använda sin kunddata för att nå konsumenterna, 

men datan används dock inte konsekvent i hela företaget. Mellan steg tre och fyra 

menar Williams (2014) att det finns ett glastak, en osynlig barriär, som de flesta företag 

inte lyckas ta sig förbi. Om företaget når nivå fyra använder de kunddatan flitigt i alla 

delar av företaget, de arbetar aktivt med specifika kundsegment och det finns en tydlig 

kundfokuserad strategi. Steg fem innebär att företaget har en hög mognad av CRM. Här 

står kundvärdet i fokus och är integrerat med företagets kunddata och kampanjer 

(Williams, 2014). 

 
3.2 Service management 
 
3.2.1 Servicelandskapet 
Servicelandskapet har en betydande strategisk roll för att skapa kundupplevelser 

(Zeithaml et al. 2016). Servicelandskapet är enligt Gummesson (2012) en av flera delar 

som skapar servicemötet. Fokus ligger på interaktionen mellan den fysiska omgivningen 

och tjänsten som levereras. Grönroos (2015) anser att servicelandskap har sin grund i 

• Customer value optimization, fully integrated 
programs and campaigns 

Level 5 

• Contact optimization, multitouch campaigns, 
integrated measurement platform 

Level 4 

• Basic multichannel, model integration, and 
campaign automation 

Level 3 

• Single campaign, simple data, little offer, and 
customer customization 

Level 2 

• Infrastructure focus, basic capabilities 
Level 1 

Moving 
from level 3 
to level 4 is 
hard 

Campaign focus 
Business unit/media 
engagement 

Customer focused 
Enterprise engagement 

High value 

Low value 
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Bitners (1992) modell servicescapes, som bygger på idén att själva serviceprocessen är 

omgiven av ett landskap. Modellen bidrar till en förståelse kring den fysiska 

omgivningens påverkan på kund och personal (Bitner 1992). I den fysiska miljön kan 

olika servicemöten ske, och kunden kan möta organisationen, dess personal och 

interagera (Grönroos 2015). 
 

Servicelandskapet delas in i tre olika dimensioner av Bitner (1992). Den första 

dimensionen handlar om de miljöfaktorer som existerar i rumsmiljö som exempelvis 

ljud och doft. Den andra dimensionen syftar till utrymmet i sig, med dess design, layout, 

inredning och utrustning. Slutligen lägger den tredje och sista dimensionen stor vikt på 

symboler, skyltar och artefakter. Det är i detta landskap som servicemötet tar plats och 

anses vara det traditionella servicelandskapet (Grönroos 2015). Bitner (1992) menar att 

ett servicelandskap kan vara avgörande om kunden kommer att vilja närma sig eller 

undvika servicearenan. 
 

Kritik mot Bitners modell om avsaknad av kundens samspel med den fysiska miljön 

gjorde att modellen kom att utvidgas av Sandbacka (2006), som Grönroos (2015) 

refererar till. Den nya modellen över servicelandskapet inkluderar nu den sociala 

interaktionen i den fysiska miljön, eftersom individen formar den genom sin närvaro 

och sitt beteende i servicearenan. Den sociala interaktionen formas även av individens 

behov, personliga egenskaper och kulturella aspekter. Modellen tar hänsyn till miljöns 

olika element som exempelvis system, interaktionen mellan kund, personal och andra 

kunder i serviceprocessen samt servicemötet. Resultatet av Sandbackas (2006) modell, 

framhäver den upplevda tjänstekvalitén (Sandbacka 2006; Grönroos 2015).   
 

Harris och Goode (2010) har även de tagit den tidigare nämnda modellen av Bitner 

(1992) och utvecklat den tredje dimensionen till “finansiell säkerhet” i 

servicelandskapet. Finansiell säkerhet anses vara mer viktigt i den virtuella miljön, då 

det är en mer kritisk situation i själva utväxlingen online (Harris & Goode 2010). 

Tidigare forskning från bland annat Szymanski och Hise (2000) samt Schiffman et al. 

(2003) stöder att konsumenten är mer oroad över säkerhetsproblem hos tjänster som 

utförs online än i offline-sammanhang. Genom detta tillägg av finansiell säkerhet till 

modellen kan det skapa ökat förtroende för ett företags onlineplattformar som 

exempelvis webbsida. Tillit är en nyckelfaktor enligt författarna i onlinemiljön, och 

bidrar till större villighet att använda tjänsten. Även det estetiskt tilltalande i det 
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virtuella landskapet är en bidragande faktor för tillfredsställelse online, vilket är starkt 

kopplat till förtroende online (Harris & Goode 2010). 
 

Med internets påverkan kom nya arenor som nu erhåller kunden ett virtuellt 

servicelandskap. Grönroos (2015) beskriver det virtuella servicelandskapet som en 

utbredning av det traditionella servicelandskapet. De båda versionerna av landskapet 

agerar som stödfunktion åt varandra.  I anslutning till detta anser Zeithaml et al. (2016) 

att det virtuella landskapet bidrar till en materialisering av den immateriella servicen. 

Författarna tillägger att i det virtuella servicelandskapet kan kunden interagera och 

skapa en serviceupplevelse innan en tjänst är utförd. Det medför att företaget kan 

påverka kundens uppfattning om kvalité och synen på produkten/tjänsten.  
 

Sahoo och Pillai (2016) belyser att det för banksektorn har blivit allt viktigare att lägga 

resurser på utvecklande och hanterande av mobilbanken som plattform. Författarna 

menar på att mobilbanken fungerar som en utökad service för konsumenterna, vilket ger 

en mobilitet till internetbanken. Vidare klarlägger författarna mobilbanken som ett 

virtuellt servicelandskap som möjliggör för kunden att genomföra finansiella ärenden på 

en mobil plattform, sammansatt genom tre dimensioner. Författarna benämner dessa 

dimensioner som estetiskt tilltalande, layout och funktionalitet samt finansiell säkerhet. 

Sahoo och Pillai (2016) argumenterar för att layout och funktionalitet i virtuella 

servicelandskap kan leda till att konsumenter får en mer positiv inställning till den 

elektroniska plattformen och företaget. Vidare påpekar författarna att det är mer 

sannolikt att kunder känner tillfredsställelse, om de upplever att de har större möjlighet 

till interaktivitet på plattformen. Välutvecklade funktioner, layoutens design och 

finansiell säkerhet är därmed grundläggande för kundens kvalitetsuppfattning av 

mobilbanken som plattform (Sahoo & Pillai 2016).   
 

Grönroos (2015) trycker på att kunskap bör erbjudas från företagen, speciellt inom den 

virtuella arenan. Kunden bör erhålla en större förståelse för hur systemet fungerar, det 

ska vara enkelt att orientera sig i det virtuella landskapet. Vidare fortsätter Zeithaml et 

al. (2016) resonemanget kring det virtuella servicelandskapet som ger en ny standard att 

kunna levererar service till sina kunder. För att uppnå symbios är det viktigt att både det 

fysiska- och virtuella servicelandskapet harmonierar med varandra och lever upp till 

kundens förväntan.  
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Ling et al. (2016) påvisar att faktorer som webdesign, innehåll, bekvämlighet och 

snabbhet är väsentliga för kundnöjdheten när det kommer till internetbanken. 

Författarna skriver vidare att banker borde lägga mer fokus och ansträngning på att 

utveckla internetbankerna, då det leder till större kundnöjdhet. Satheesh Babu och 

Lokeswara Choudary (2013) hävdar att det finns ett samband mellan användningen av 

teknikbaserade banktjänster och förhållandet mellan banktjänstemän och kunder. 

Författarna menar därför att det finns ett behov av relationer mellan banktjänstemän och 

kunder för att det ska kunna implementeras mer avancerade tekniska tjänster, inom 

banksektorn. Vidare påpekar Satheesh Babu och Lokeswara Choudary (2013) att om 

implementeringen av sådana tjänster ska ske effektivt, bör genomförandet få stor 

spridning- samtidigt som tjänsterna måste vara användarvänliga för alla kunder. 

 
3.2.2  Kvalité och värdeskapande 
Moutinho och Smith (2000) konstaterar att enkelhet och bekvämlighet är faktorer som 

kunder prioriterar i leveransen av banktjänster. Detta gäller tjänster som levereras både i 

det traditionella- och virtuella servicelandskapet. Författarna hävdar dock att tjänster 

som levereras i det traditionella servicelandskapet och den efterföljande nivån av positiv 

eller negativ kundnöjdhet, påverkar banken mer än tjänster som levereras i det virtuella 

servicelandskapet (Moutinho och Smith 2000). 

 

Joju et al. (2017) argumenterar för att mänsklig kontakt, det vill säga fysisk personlig 

interaktion, är ytterst väsentligt för att uppnå servicekvalité för kunder inom 

banksektorn. Författarna menar på att även om elektroniska tjänster underlättar för 

kunder att utföra sina bankärenden i stort sett var- och när som helst, är fysiska aspekter, 

som möte med personal, fortfarande betydelsefullt för kunden. Vidare tillägger Joju et 

al. (2017) att bankpersonalens beteende, såsom proaktiva gensvar, ansiktsuttryck och 

empatiska förmåga i ansikte-mot-ansikte interaktioner med kunderna, kan vara 

kvalitetshöjande. Författarna spekulerar vidare kring att den mänskliga kontakten väger 

tyngre än den bekvämlighet som informations- och kommunikationsteknologi ger, när 

det gäller kundens kvalitetsupplevelse. Med detta som grund argumenterar Joju et al. 

(2017) för att om banken ska kunna behålla sina kunder, bör kunden få större möjlighet 

till personlig interaktion med bankpersonalen. 

 

Rizan et al. (2014) presenterar variablerna, kundnöjdhet och tillförlitlighet, och påvisar 

att de  har en direkt påverkan på konsumenters lojalitet till banker. Bloemer et al. (1998) 
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understryker att tillförlitlighet är den faktor som har störst påverkan på kundernas 

lojalitet till banker. Författarna påvisar att bankerna bör införa övervakning av sina 

anställda vid kundmöten och klagomålshantering. Vidare förklarar författarna att 

övervakningen medför att kunderna känner mer tillförlitlighet till banken. Bloemer et al. 

(1998) hävdar att kundnöjdhet inte är den enda faktorn som påverkar kundernas lojalitet 

till banken. Författarna anser därför att bankerna fokuserar för mycket på 

kundnöjdheten. Faktorer som kötid och hanteringstid vid tjänsteleverans har också 

direkt påverkan på deras lojalitet. Bloemer et al. (1998) är av åsikten att kundkontakt, 

empati och samhällsnytta inte är av största vikt vid skapandet av lojala kunder, men att 

det indirekt har påverkan på kundlojaliteten och därför ska hanteras med försiktighet. 

 

Yigitbas et al. (2016) argumenterar för att ökningen av digital utrustning såsom 

smartphones, läsplattor etcetera, har blivit en utmaning för bankerna. Kunderna har 

blivit mer krävande och har höga förväntningar på bankerna när det gäller flexibilitet. 

Författarna förklarar detta som att kunder vill ha möjligheten att göra olika steg av 

exempelvis en transaktion i olika kanaler. Vidare tillägger författarna att bankerna bör 

fokusera på att utveckla sina multi-kanaler, som mobil- och internetbanken, till att bli en 

omfattande omni-kanal, för att möta kundens förväntningar och höja kvalitén. Yigitbas 

et al. (2016) betonar att fördelen med omni-kanal är att kunderna kan förbereda en 

transaktion hemma via en laptop, ändra transaktionen genom mobilbanken i sin 

smartphone och avsluta transaktionen i en uttagsautomat. 

 

Säkerhet för kunden 

Enligt Westman och Jansson (2005) har banksekretess existerat i princip lika länge som 

själva bankväsendet. Banksekretessen innebär att banken inte får utelämna kundernas 

uppgifter, varken genom skriftlig- eller muntlig form. Banken har även i uppgift att se 

till att sekretessen följs och kunden själv är de enda som får bli upplysta om hens 

ekonomi. Författarna förklarar att utlämnandet av kundens information bara får ske 

mellan medarbetarna inom banken, i de fall då det krävs fler bankanställda för att lösa 

bankärendet. Banken med dess personal får inte avslöja information om kunderna till en 

utomstående part, med undantag om det finns misstanke om en kriminell handling, då är 

banken inte skyldig att informera kunden. Vidare framhåller Westman och Jansson 

(2005) att grunden för banksekretessen är att skapa förtroende mellan banken och dess 
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kunder. Författarna poängterar att förtroende från kunden kan bidra till lojalitet, men 

även till att erhålla nya kunder. 
                                                             

3.2.3 Kundens roll  
Fung (2005) redogör för att under 1990-talet började det traditionella servicelandskapet 

lösas upp. Tidigare hade banker en stor omfattning av frontlinje-personal som hanterade 

servicen på kontoren. Antalet personal i frontlinjen minskade i stor utsträckning, i och 

med att den digitala tekniken började ta över fler och fler arbetsuppgifter. Det minskade 

behovet av personal i frontlinjen ledde i sin tur fram till att behovet av fysiska 

bankkontor sjönk. Fung (2005) argumenterar vidare för att minskningen av 

frontlinjepersonal och nedläggningen av kontor blev mer kostnadseffektivt för 

bankerna.  
 

Chen och Wang (2016) understryker att informationsteknologin har lett till att 

självbetjäningssystem i många lägen har ersatt personal, och lagt grunden till kundens 

egen medverkan. Å andra sidan är självbetjäningssystemen starkt beroende av 

kundernas villighet att medverka. Vidare menar författarna att, i vilken grad kunden 

medverkar är kopplat till färdigheter, kunskap, intresse likväl som användargränssnittet. 

Företag har en understödjande roll som möjliggör för kunderna att själva producera och 

skapa värde i servicen (Chen & Wang 2016). 
 

Grönroos (2015) understryker att det inte bara är företag som ska erhålla fördelar med 

självbetjäningssystem. Om kunden inte upplever fördelar med kundmedverkan blir 

kvalitén påverkad negativt. Författaren framhåller att kunden bör motiveras för att 

medverka i serviceprocessen och bör även erhålla belöning för sitt deltagande. Om 

kunden dessutom är medveten om vad hen behöver göra samt vad som förväntas, 

uppstår en förbättrad kvalité, tekniskt resultat och produktivitet. Grönroos (2015) 

trycker på att en välinformerad kund känner sig vanligtvis mer trygg och blir då även 

mer nöjda med tjänsten. Detta bidrar även till att misstag lättare kan undvikas och 

företagets personal inte måste lägga lika mycket tid åt att åtgärda eventuella problem 

som uppstår i kundmedverkan (Grönroos 2015). Yousfzai et al. (2009) och Grönroos 

(2007) poängterar dock att det kan finnas en tveksamhet hos konsumenter när det gäller 

att acceptera nya teknologiska tjänster och att medverka på egen hand, de kan i vissa fall 

föredra den personliga interaktionen.  
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Ytterligare framhäver Prahalad och Ramaswamy (2004) att företagens ledning med 

tiden har hittat nya sätt att förflytta vissa delar i arbetet till konsumenterna, vilka 

tidigare genomförts av företagets personal. Författarna belyser att låta konsumenterna 

själva vara en del i produktionen av tjänsten, ger möjligheter att i viss mån forma och 

anpassa tjänster till sin egen fördel. Tjänster där kunden agerar medproducent blir 

därmed mer personligt konstruerad. Normann (2000) poängterar att förflyttning av vissa 

banktjänster till stor del grundas på den teknologiska utvecklingen. Författaren 

argumenterar så långt som att teknologin i sig kan omstrukturera och omdefiniera en hel 

bransch, i och med dess påverkan på kundens medverkan. Författaren menar även på att 

det är just det som sker inom den finansiella tjänstesektorn. Teknologin har möjliggjort 

för banker att förse konsumenter med information 24 timmar om dygnet, vilket ökar 

möjligheten till kundens egen medverkan i serviceleveransen (Normann 2000).  
 

FitzPatrick et al. (2013) och Zeithaml et al (2016) konstaterar att digitaliseringens intåg 

har bidragit till att det ges fler möjligheter till att skapa värde i kundens medverkan på 

olika plattformar som webbsida och mobilapplikation etcetera. Dimitriadis och Kyrezis 

(2011) hävdar att självbetjäningssystem inom banksektorn, i takt med den teknologiska 

utvecklingen, under de senaste åren har ökat markant, och kundens medverkan har 

därmed blivit en avgörande faktor. Författarna redogör för att olika alternativ för 

självbetjäning har vuxit fram och att kunder förväntas anamma nya teknologiska 

tjänster, där ansvaret och producerandet av servicen läggs allt mer i kundens egna 

händer (Dimitriadis & Kyrezis 2011). 
 

Dimitriadis och Kyrezis (2011) fortsätter med att betona att för bankerna är ökad 

kundmedverkan ett strategiskt sätt att minska sina kostnader, differentiera sig på 

marknaden och försöka skapa mer lojala kunder. Vidare påpekar författarna även 

betydelsen av tillit i relation till kundmedverkan. Inom banksektorn har tillit en skild 

bemärkelse i jämförelse med andra sektorer. Författarna poängterar vidare för att 

transaktioner inkluderar risktagande och komplexitet, om en  bankkund själv hanterar 

sina ärenden med hjälp av teknologin. Det blir därmed viktigt att den teknologiska 

servicen som banken förser, fungerar på ett enkelt och tydligt sätt för att kunden ska 

känna förtroende (Dimitriadis & Kyrezis 2011).  
 

Bassi (2016) betonar att marknadssegmentering är en betydande del för företags 

marknadsföring. Avsikten med segmentering är att dela in marknaden i olika grupper 
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som skiljer sig åt i olika avseenden, och därigenom identifiera de segment som anses 

vara mest lämpliga för företaget att inrikta sig på. Normann (2000) lyfter fram att inom 

servicebranschen, såsom banksektorn, bör företag uppmärksamma olika karaktärsdrag 

vid sin segmentering. Vidare påpekar författarna att vikten av detta grundas i att 

samspelet mellan producenten och kunden kan anses vara djupare än inom andra 

branscher. Den traditionella bilden av segmentering där marknaden delas upp i 

geografiska, demografiska, beteendemässiga och psykografiska aspekter anses inte 

tillräcklig. Normann (2000) understryker att segmenteringen av marknaden därmed, 

utöver de traditionella aspekterna, bör beakta kundens behov och möjligheter likväl som 

kompetens, kunskap, villighet att medverka, deltagarstil och livscykel.  
 

Normann (2000) framhäver att kunskap och kompetens är väsentliga aspekter att 

integrera i sin segmentering, då skillnader på kunskapsnivå påverkar hur kunder 

uppfattar och kan hantera tjänster som banker erbjuder. Hur villig kunden är att 

medverka, är även det betydande i marknadssegmenteringen. Normann (2000) lyfter 

fram att i och med att tjänster inom banksektorn i dagens samhälle lägger stort ansvar på 

kundens egen medverkan, med internetbank och så vidare, blir denna aspekt central i 

bankers segmentering. Vidare betonar Normann (2000) att kundens deltagarstil bör 

sättas i fokus vid marknadssegmenteringen, då olika segment föredrar interaktion i olika 

grad. Vissa kunder betraktar interaktionsprocessen med bankpersonal på fysiska kontor 

som vital och kvalitetshöjande. Å andra sidan finns det kunder som inte föredrar fysisk 

interaktion och hellre hanterar sina ärenden på egen hand via internetbanken. Miguéis et 

al. (2012) betonar vikten av att inkludera kundens livscykel vid segmentering av 

marknaden. Normann (2000) och Miguéis et al. (2012) poängterar att kunder har olika 

behov beroende på var i livets utvecklingsstadie personen i fråga befinner sig. Om 

företag inkluderar kundens livscykel i segmenteringen kan behov identifieras och 

tillgodoses på ett mer effektivt sätt. Normann (2000) påpekar att banker har visat sig 

vara öppna för att utveckla olika standardpaket som riktar sig mot kunder i olika stadier 

i livet.  

 
3.3 Online-marketing  
Ford et al. (2012) lyfter fram att nya teknologier ligger till grund för att skapa och 

underhålla relationer samt ger upphov till interaktion. Nackdelen med nya teknologier är 

dock att de kan medföra dilemman för företagen. Författarna menar på att det kan vara 

svårt för företag att komma underfund med hur de ska använda teknologier för att 
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underhålla och skapa relationer på ett effektivt sätt. Enligt Clow och Baack (2016) är 

det tydligt att internet har förändrat hur kommunikation sker mellan företag och 

individer. Internet har möjliggjort att miljön där kommunikation sker, är mer öppen. 

Författarna anser att den digitala utvecklingen har bidragit till att marknadsföringen har 

blivit mer personlig med skräddarsydd information och kan därmed enklare engagera 

kunden i företaget. Laudon och Traver (2016) benämner interaktiv marknadsföring som 

tvåvägskommunikation vilket möjliggör för företag att interagera online med sina 

kunder, likt ett fysiskt möte. 
 

Mitic och Kapoulas (2012) poängterar att det uppstått en viss problematik med det 

ökade användandet av teknologiska tjänster. Kritik har framförallt riktats mot att 

onlineplattformar har ersatt den personliga kontakten, då relationer inom bankindustrin 

tidigare skapats och underhållits genom fysiska möten ansikte-mot-ansikte. Författarna 

menar på att teknologin avlägsnat det sociala utbytet mellan banken och kunden. Mitic 

och Kapoulas (2012)  argumenterar för att som svar på kritiken behövde bankernas 

närvaro online tillgodose konsumenten med aktuell, omfattande och personlig 

information i realtid, det vill säga alltid vara närvarande oavsett tid på dygnet. För att på 

det sättet lyckas med att få tillbaka den sociala delen  i utbytet med sina kunder, betonar 

författarna, att det ansågs vara avgörande för att bygga relationer med kunder online, 

utan det fysiska mötet. Sociala medier kunde därmed bli svaret för 

relationsmarknadsföring online. Schwartzl och Grabowska (2015) argumenterar för att 

det finns tydliga motiv för företag att använda sig av online marketing, genom att 

framhäva att 71 % av internetanvändare är mer benägna att handla av ett företag som de 

följer på sociala medier.  
 

Clow och Baack (2016) fastslår att många konsumenter följer företag på sociala medier. 

Social media marketing bygger på att engagera kunden i företaget och även att öka 

företagets exponering. Författarna hävdar att de mest besökta sociala medierna är 

Facebook, Twitter, Youtube, Instagram och Pinterest. Facebook är den största kanalen 

inom sociala medier när det kommer till annonsering. Vidare menar (Clow & Baack 

2016) att i jämförelse med Twitter har Facebook 20 gånger mer trafik och 20 gånger 

mer nyförvärvade användare. Facebook-användarna är en blandning av olika åldrar, 

dock är individer från 55 år och uppåt mest dominerande på plattformen. Författarna 

beskriver att Twitter är en kanal som både företag och individer kan använda för att 

publicera tweets, som är korta meddelanden. Twitter har en dominerande åldersgrupp 
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mellan 19–29 år och är enligt Clow och Baack (2016) en effektiv kanal för att nå sina 

kunder. 
 

Youtube är den kanal som enligt Clow och Baack (2016) växer mest. På Youtube kan 

besökaren se, kommentera och/eller ladda upp videoklipp. Youtube används ofta som 

en demostrationskanal, och har kommit att ersätta kunders hjälp från företagens 

kundcenter till att själva se vad som behöver göras, då videoklippen gör det 

lättförståeligt. Enligt författarna är Instagram en kanal som lägger vikt på att användare 

delar bilder och videoklipp, främst från sin mobil, och nästan 60 % är inne på Instagram 

dagligen. Enligt Clow och Baack (2016) är instagram-användaren ofta en ung kvinna 

med stadig ekonomi. Författarna menar att kanalen är bra för att visa upp sina produkter 

med hjälp av en influencer, vilket gör att kunderna kan få intresse för företaget samt vill 

skapa en kontakt med varumärket. Detta kan medföra att kunden blir mer aktivt på 

företagets webbsida. Med hjälp av sociala medier ger det företaget en föryngrande 

effekt av varumärket. Clow och Baack (2016) menar att om företaget lyssnar på 

kommunikation i de olika kanalerna och anpassar sig efter event som händer i nutid, kan 

positiv word-of -mouth (WOM) uppstå.  
 

Mitic och Kapoulas (2012) framhäver att det är relativt vanligt att företag idag använder 

sig av sociala medier för att komma närmare sina kunder. Författarna betonar vidare att 

användandet av sociala medier skiljer sig mellan olika banker, samt att amerikanska 

banker tenderar att var mer aktiva än europeiska banker gällande användandet av sociala 

plattformar. Tsimonis och Dimitriadis (2013) poängterar att sociala medier används som 

ett verktyg för marknadsförings- och varumärkesbyggande. För att kunna skapa lojalitet 

online måste lojalitet byggas upp för varumärket först, och sedan byggas kring de 

onlinebaserade forumen (Stewart 2003; Yen & Gwinner 2003; Goode & Harris 2007). 

Tsimonis och Dimitriadis (2013) menar att företag genom sociala medier kan skapa 

varumärkes-communities, såsom en Facebook-sida där företaget kan kommunicera med 

sina konsumenter. Författarna understryker att företag motiveras till att skapa 

varumärkes-communities av flera skäl.  Communities möjliggör exempelvis för 

företagen att nå ut till människor som de annars skulle gå miste om. Genom sociala 

medier kan företag därmed få flera människor att skapa en bild av företaget och vad de 

står för (Tsimonis & Dimitriadis 2013).   
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Tsimonis och Dimitriadis (2013) betonar att användandet av sociala medier dock kan ha 

negativa konsekvenser, som företagen måste vara förberedda på. I och med att sociala 

medier möjliggör för konsumenterna att föra dialog både med företaget och andra 

människor på plattformarna, finns risken för negativa kommentarer. Clow och Baack 

(2016) tillägger att negativ WOM snabbt kan spridas till allmänheten och skada 

företagets varumärke.  Tsimonis och Dimitriadis (2013) menar på att om företag inte 

hanterar negativitet i sociala medier, exempelvis undviker att svara eller bemöter 

kommentarer oprofessionellt, kan det medföra negativ WOM. Författarna poängterar 

därför vikten av att företag har välutvecklade strategier för hur de ska agera på sociala 

plattformar för att undvika negativ WOM, då det kan påverka varumärkets image och i 

sin tur företagets lönsamhet (Tsimonis & Dimitriadis 2013).  
 

Zeithaml et al. (2016) anser att det finns en komplexitet anknuten till servicearenan 

online. Andra kunder och även individens egna förkunskaper kan ha en stor påverkan på 

onlinetjänster. Grönroos (2015) instämmer kring komplexiteten i det virtuella 

landskapet. Det är svårt att urskilja informationsutbyte och den sociala interaktionen på 

grund av att informationsutbytet i sig, idag ses som en social aktivitet. Grönroos 

modell  “företag-kund-interaktion i sociala medier” (Grönroos 2015, s.323, Figur 3), 

visar hur företagsaktiviteten, kundaktiviteten och de sociala plattformarna tillsammans 

skapar en sfär där interaktion sker mellan alla de tre aktörerna. Modellen (figur 3) visar 

att de tre områdena är beroende av varandra. Sammanfattningsvis skriver Grönroos 

(2015) att både den traditionella- och virtuella servicearenan  påverkar hur kunden 

upplever tjänsten. 
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Figur 3. Företag-kund-interaktion i sociala medier. (Grönroos 2015, s. 323). 
 

 
Kozlenkova et al. (2017) hävdar att sociala medier främjar att företag och konsumenter 

kan bilda djupa relationer. Konsumenter skapar affärsrelationer med företag för att 

minska osäkerheten, och därav handla av en pålitlig partner som följer de relationella 

normerna. Författarna förklarar dock att osäkerhet hos konsumenterna kan komma att 

uppstå ifall det finns svårigheter att förmedla information mellan de båda parterna. 

Däremot påpekar författarna att om båda parterna i en relation visar stort engagemang, 

uppmuntrar det till beständiga interaktioner mellan dem. Det stärker relationen och 

lojaliteten, samt kan bidra till att konsumenten vill belöna företaget, antingen direkt 

genom att konsumera eller indirekt genom WOM (Kozlenkova et al. 2017). 

 
3.4 Financial technology 
Schulte (2015) hävdar att innovation ofta uppstår vid olämpliga tillfällen, när läget är 

kaosartat, osäkert och företaget är i ett krisläge. När ekonomin är god och allting flyter 

på finns det ingen katalysator som skapar incitament för att det ska ske förändring. 

Därför gav finanskrisen i slutet av 2000-talet upphov till revolutionärt tänkande, som 

blev en av byggstenarna till den snabba utvecklingen av Financial Technology 

(Fintech), som vi ser idag. Enligt Puschmann (2017) introducerades den första 

uttagsautomaten i USA redan år 1959, respektive år 1967 i Storbritannien. Begreppet 

fintech myntades dock först på 1990-talet av John Reed i samband med SmartCards 

uppkomst, vilket var en ny typ av säkerhet för konto- och kreditkort. Puschmann (2017) 
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påpekar att fintech och IT är av mycket stor vikt för banksektorn idag, då det i dagsläget 

utgör cirka 15-20 % av kostnaderna.  
 

Gomber et al. (2017) definierar fintech som en anslutning mellan internetrelaterade 

teknologier och etablerade företagsaktiviteter inom finansbranschen, såsom lån, 

transaktioner och så vidare. Författarna menar på att fintech-bolagen har tagit allt mer 

mark inom den finansiella branschen, i och med att de erbjuder produkter och 

finansiella lösningar som uppfyller önskningar hos konsumenter. Dessa önskningar har 

sedan tidigare inte blivit fullt tillgodosedda av traditionella leverantörer på marknaden. 

Gomber et al. (2017) förklarar vidare att fintech, digital finance och e-finance som 

begrepp, alla relaterar till förändringsprocessen inom finanssektorn, till följd av 

introduktionen av information och kommunikationsteknologi. Fintech fokuserar, till 

skillnad från de andra två begreppen, mer på teknologisk innovation och utveckling 

(Gomber et al. 2017).  
 

Puschmann (2017) presenterar en modell över fintech-tjänsternas utveckling, 

“Evolution of the digitization of the financial services industry”. Modellen delar in 

fintech i tre delar med fem faser: Den första delen, “intern digitaliseringen” (fas 1-3), 

pågick mellan år 1960-2010 och då stod effektivitet hos företagen i fokus. I den första 

fasen började företag erbjuda envägskommunikation till konsumenterna, vilket bestod 

av uttagsautomater. I takt med den digitala utvecklingen och fas två, började företag 

även erbjuda tvåvägskommunikation som kunde bestå av exempelvis 

klagomålshantering via telefon. I fas tre utvecklades även digital klagomålshantering 

samt internetbank (Puschmann 2017).  
 

Den andra delen, “leverantörsorienterad digitalisering” (fas 4), tog enligt Puschmann 

(2017) fart på 2010-talet och pågår än idag. I fas fyra börjar företagen fokusera mer på 

integrationen med tredjepartsleverantörer. Det har blivit en stor del för banker i vissa 

delar av världen att skära ner på in-house produktionen av deras tjänster. Företagen 

använder sig av outsourcing, främst stödtjänster som klagomålshantering och IT-

avdelning. Puschmann (2017) menar dock att bankerna alltmer även har börjat 

outsourca sina betal- och investeringstjänster.  
 

Del tre, “kundorienterad digitalisering” (fas 5), vilket Puschmann (2017) påstår att 

samhället idag befinner sig i, beräknas vara i full effekt cirka år 2020. Vi denna tidpunkt 
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hävdar författaren att de enkla kommunikationskanaler vi är vana vid idag, kommer att 

vara föråldrade. Istället kommer hybridkanaler att skapas och interaktionsbaserade 

kundprocesser att vara i fokus. Elektroniska plånböcker, exempelvis Samsung Pay, är 

ett av de första fallen av den kundorienterade digitaliseringen, och med hjälp av dessa 

får kunderna möjligheten att betala digitalt och samla lojalitetspoäng. De nya tjänsterna 

kommer att realiseras av affärsmodeller baserade på peer-to-peer-nätverk (P2P) och 

tjänsteleverantörer som traditionellt sett har stått utanför finans- och banksektorn 

(Puschmann 2017).  
 

Puschmann (2017) påpekar att innovationsnivån av fintech kan vara antingen 

“incremental” eller “disruptive”. Incremental fintech innebär att innovationen är 

successiv och sker gradvis. Den successiva innovationen av en tjänst leder till att 

företag kan optimera en metod som annars hade varit oförändrad. Ett exempel på en 

incremental fintech-tjänst är betaltjänsten Swish. Författaren menar på att tjänsten 

förenklar betalningsprocessen, men den sker fortfarande på plats vid köptillfället. 

Disruptive fintech är däremot inte successiv, denna typ av innovation innebär ofta 

plötsliga och stora förändringar i hela värdekedjan. Ett utmärkt exempel på disruptive 

fintech är kryptovalutor, som Bitcoin. Den nuvarande värdekedjan består av banker och 

nationella valutor som flyttas mellan konton. Puschmann (2017) hävdar att 

kryptovalutor och blockkedje-baserade P2P-system möjliggör transaktioner helt utan 

bankens inblandning, vilket förändrar den finansiella infrastrukturen. 
 

Zavolokina et al. (2016) argumenterar för att fintech ger nya möjligheter för 

konsumenters individuella egenmakt, genom att minska kostnader, eliminera 

mellanhänder och göra information mer lättillgänglig. Författaren hävdar att fintech har 

en påverkan på banker, de är varsamma om att deras roll i värdekedjan inte ska bli störd 

av nya alternativ till de traditionella banktjänsterna. Därför väljer många banker att 

hoppa på fintech-tåget, med målet att hålla sig relevanta på den evigt föränderliga 

marknaden. Viktigt att nämna är att Zavolokina et al. (2016) även menar att fintech, 

både begreppet och branschen, är svårförståeligt och tvetydigt för många konsumenter. 

Den vaga förståelsen av fintech innebär att en del konsumenter tenderar att vara kritiska 

till det nya fenomenet.  
 

Gomber et al. (2017) poängterar att de nya fintech-bolagen i många fall ses som en 

utmanare för existerande företag på finansmarknaden. Grunden är att nya bolag kommer 
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med innovativa finansiella lösningar, vilket det finns en stor efterfrågan på hos 

konsumenter. Många konsumenter strävar idag efter att ta del av enkla finans-tjänster, 

oberoende av tid och rum, till de lägsta priset. Författarna argumenterar vidare för att 

den allt mer internetbaserade ekonomin är den bakomliggande faktorn som driver 

fintech-utvecklingen framåt. Gomber et al. (2017) påstår att konsumenter har nya 

användarmönster i sin vardag, där de inte enbart söker finansiell information på internet, 

utan även förväntar sig att kunna genomföra allt fler ärenden online genom olika 

enheter.  
 

Gomber et al. (2017) understryker att det i dagsläget pågår diskussioner kring hur de 

traditionella bankerna ska förhålla sig till de innovativa fintech-bolagen, om de ska 

möta dessa som potentiella samarbetspartners eller konkurrenter. Många fintech-bolag 

sätter den traditionella banksektorn under hög press med sin innovativa framförhållning 

och snabba utvecklingstakt. Författarna poängterar att vissa experter inom digital 

financec hävdar att traditionella banker i framtiden endast kommer att existera i syfte att 

hantera insättningar, medan resterande tjänster kommer att förses av fintech-bolag 

(Gomber et al. 2017).  
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3.5 Konceptualisering  
Den teoretiska referensramens begrepp och dess roll konceptualiseras i modellen nedan. 

Vi har valt ut fyra ämnen med underkategorier, som vi anser har relevans för studien i 

olika grad. 

 
 

Figur 4. Egen modell över teorins roll  
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4 Empiri och analys 
 

I följande kapitel introduceras inledningsvis de representanter som deltagit i studien. 

Därefter presenteras det empiriska materialet tillsammans med empirisk och teoretisk 

analys. Kapitlets analytiska del utgörs av fyra huvudrubriker: Grunden för 

relationsskapande, Service inom banksektorn, Bankernas närvaro online samt Fintech 

som komplement. 
 

4.1 Representanter från banksektorn  
 

Intervjuobjekt 1 - Mikael Samuelsson 

Mikael Samuelsson arbetar som kontorschef för privatsidan på Nordea i Kalmar. 

Nordea räknas som en av de största bankerna i Europa (Nordea 2017, a) och med ca 10 

miljoner kunder (Nordea 2017, b), klassas de som den största finanskoncernen i Norden. 

Banken har fyra affärsområden: Personal Banking, Commercial & Business Banking, 

Wholesale Banking och Wealth Management, för att skapa en heltäckande lösning för 

alla typer av kunder (Nordea 2017, a). 
 

Intervjuobjekt 2 - Malin Månsson 

Malin Månsson är företagsrådgivare på Swedbank i Kalmar. Swedbank har sitt fotfäste i 

Sverige, men är även verksamma i övriga Norden, Baltikum, Kina, USA, Sydafrika 

samt Luxemburg (Swedbank 2017, a) och har ca 7,8 miljoner kunder (Swedbank 2017, 

b). Swedbank är en fullservicebank som täcker alltifrån basbehov, till behov på mer 

avancerad nivå (Swedbank 2017, c).     
 

Intervjuobjekt 3 - Markus Hagström 

Markus Hagström arbetar som privatmarknadschef på SEB i Kalmar. SEB är en stark 

finansiell koncern som verkar på den svenska marknaden, Norden, Baltikum, 

Storbritannien, Tyskland, USA samt delar av Asien och har ca 4,4 miljoner kunder 

(SEB 2017, a). Banken erbjuder ett fullservicekoncept med finansiella tjänster och 

rådgivning (SEB 2017, b). 
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Intervjuobjekt 4 - Lars Limseth 

Lars Limseth arbetar som bankchef på Danske Bank i Kalmar. Danske Bank är en 

nordisk universalbank som är verksam i Europa, Asien samt USA och har ca 2,9 

miljoner kunder. Banken hanterar Personal Banking, Business Banking, Corporates & 

Institutions samt Wealth Management (Danske Bank 2017).  
 

Intervjuobjekt 5 - Johan Lorentzon 

Johan Lorentzon arbetar som kontorschef på Handelsbanken i Kalmar. Handelsbanken 

är en svensk bank som är verksam på den nordiska, europeiska, asiatiska, 

nordamerikanska och australiensiska marknaden (Handelsbanken 2017,a). 

Handelsbanken är en fullsortimentsbank för privat- och företagskunder och hanterar 

traditionella företagsaffärer, investment banking & trading samt privata affärer 

(Handelsbanken 2017, b). 

 
4.2  Grunden för relationsskapande 
Lorentzon (Handelsbanken) är av åsikten att relationer är en av de viktigaste 

beståndsdelarna för bankers verksamhet. Detta går i linje med Howcroft et al.:s (2003) 

påstående om att värdeskapande relationer som konsumenten gynnas av är väsentligt 

inom banksektorn. Hagström (SEB) poängterar att banksektorn i dagsläget är inne i den 

tredje fasen i utvecklingen och lägger allt mer fokus på konsumentrelationer. Han 

hävdar även att detta relationsfokus ses som ett väldigt nytt fenomen. Banken har gått 

från att ha en auktoritär position gentemot konsumenterna, till att anta rollen som 

medspelare i relationen. Detta stämmer överens med vad Wilson et al. (2012) påstår, att 

kunderna allt mer får rollen som en partner till företaget och måste därför behandlas 

med god service och kvalité på ett långsiktigt plan.   
  
Respondenterna är eniga om att de olika storbankerna erbjuder likartade tjänster och 

erbjudanden mot den breda marknaden. Månsson (Swedbank) belyser därför att 

skapande och underhållande av långsiktiga relationer blir centralt när det kommer till att 

differentiera sig inom banksektorn. En tydlig åsikt hos respondenterna är att relationen 

med konsumenter har förändrats och sker inte längre bara genom fysisk personlig 

interaktion, utan en relation kan även utvecklas via digitala plattformar. Limseth 

(Danske Bank) är av åsikten att de digitala relationerna kommer vara dominerande i 

framtiden.  
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Månsson (Swedbank) belyser att proaktiviteten handlar om att identifiera, 

uppmärksamma och agera på kundens behov, innan kunden själv är medveten om dem. 

Hagström (SEB) delar en liknande åsikt och betonar att bankerna behöver engagera sig 

och kontakta kunderna i ett förebyggande syfte. Samuelsson (Nordea) instämmer och 

menar att bankerna måste visa på att de bryr sig om kunderna när saker händer. 

Samuelsson (Nordea) förklarar vidare att “kommer det in pengar på en kunds konto bör 

vi vara där och ställa frågan: vill du ha hjälp med dina placeringar?”. Detta resonemang, 

att banker bör vara proaktiva, harmonierar med Grönroos (2007) teori om att relationer 

kan vara latenta, men att någon part, i det här fallet företaget, måste avgöra om de ska 

aktivera relationen. Limseth (Danske Bank) understryker dock att risken finns att 

proaktiviteten kan uppfattas som säljorienterad, vilket är något som kan påverka 

relationerna negativt utifrån kundernas perspektiv.   
 

Samuelsson (Nordea) uppmärksammar att CRM-system är väsentligt för att bankerna 

ska lyckas vara proaktiva mot kunderna. Respondenterna är överens om att alla banker 

besitter en stor mängd information om sina kunder, men att informationen än så länge 

har använts i låg grad. Limseth (Danske Bank) lägger stor vikt vid att kunddata används 

för lite, “det finns få som vet så mycket om sin kund som banken, men det är också få 

som använder det så lite som banken”. Detta är ett tecken på, precis som Williams 

(2014) argumenterar för, att företag bör lägga mer kraft på att analysera och använda 

den data som de har tillgång till.    
 

Samuelsson (Nordea), Limseth (Danske Bank) och Lorentzon (Handelsbanken) är 

tydliga med att poängtera att begränsningen av informationsanvändandet är en moral- 

och integritetsfråga. Lorentzon (Handelsbanken) förklarar att alla kunder inte uppskattar 

att bankerna analyserar deras köpmönster och drar nytta av den information de har 

tillgång till. Respondenterna betonar även att användandet av CRM är begränsat i 

banksektorn på grund av strikta regelverk, som styr hur de får använda informationen. 

Samuelsson (Nordea) menar att det finns möjligheter för banken att utläsa mönster över 

kunders köpbeteende, men regelverket styr om banken får agera. Han tar upp exemplet 

att om banken kan utläsa att en kund är gravid, har de inte rättigheten att låta den 

informationen användas för att skräddarsy erbjudanden. 
 

Även om respondenterna är överens om att bankerna måste vara försiktiga med hur de 

använder kunddata, ur ett integritetsperspektiv, tror de att användningen av information 
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om kunderna kommer att öka i framtiden. Månsson (Swedbank) tror att CRM-system 

möjliggör för banker att rikta marknadsföringen till mer specifika målgrupper, snarare 

än till den breda massan. Om bankerna skulle anamma vad Månsson (Swedbank) 

förklarar, skulle de befinna sig på nivå tre i Williams (2014) CRM Maturity Model 

(figur 2), där företaget använder sin kunddata för att nå specifika målgrupper.  
 

Samuelsson (Nordea) trycker även han på att det är viktigt att veta vad den individuella 

kunden behöver, “Beroende på ålder, engagemang eller sparande kan kunden få olika 

erbjudanden som poppar upp i sin internetbank [...] det kan vara sådana grejer som att 

personens lån förfaller, eller att räntan ska sättas om, då går det ut meddelande per 

automatik.” Hagström (SEB) betonar även att kunddatabaser kan användas när något 

negativt inom banken inträffar som berör kundens ekonomi, vilket de behöver vara 

medvetna om. Med detta menar han att det är nödvändigt att banken kontaktar kunderna 

och informerar dem om risker som kan uppstå i en sådan situation. Samuelssons 

(Nordea) och Hagströms (SEB) resonemang styrks av Fjermestad och Romano (2006), 

som poängterar att företag kan förutse vilka tjänster kunden kan var i behov av, genom 

att analysera insamlad data.  

 

4.3 Service inom banksektorn  
 
4.3.1 Kundens val av servicemiljö 
Respondenterna understryker att det har skett en stor förändring kring bankens 

servicelandskap, att de traditionella bankkontoren blir färre och färre, och de digitala 

plattformarna växer sig allt starkare. Hagström (SEB) betonar att miljön på bankkontor 

förr inte var särskilt kundvänlig och att banken var väldigt högtravande. Bankens 

auktoritära roll gav förvisso en trygghetskänsla hos kunderna, men det gjorde även att 

kunderna kunde känna en känsla av underlägsenhet. Hagström (SEB) beskriver det som 

“Skulle man gå in och låna eller placera pengar på banken, var det som att gå in med 

mössan i hand till en myndighet”. Samuelsson (Nordea) lyfter fram att förr kom kunden 

in och stod i kö för att bli betjänad och betala sina räkningar, vilket inte alltid var 

uppskattat hos kunden men det var det enda alternativet. Till skillnad från förr, 

framhäver Samuelsson (Nordea), att det idag kan gå fem år mellan gångerna som en 

kunden besöker ett fysiskt bankkontor eller att vissa kunder aldrig besöker ett kontor 

överhuvudtaget. Att inte anpassa servicelandskapet efter kundens behov, går emot 
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Bitners (1992) teori om at hur kunden upplever servicelandskapets miljö, avgör om hen 

vill närma sig eller undvika arenan.   
 

Hagström (SEB) berättar att banken i dagsläget testar nya mer avslappnade fysiska 

servicelandskap som kan liknas vid en cafémiljö.  Han förklarar att banken har ett 

experience center i Stockholm, där dem bygger upp mötesplatser och testar olika sätt att 

interagera med kunden. Hagström uttrycker att “När kunden kommer in så kan man till 

exempel köra hip to hip vid ett bord med en bärbar dator eller iPad så att kunden gör det 

i sin miljö, medan banktjänstemannen står bredvid och guidar, det vill säg att man 

samverkar”. Att ta hänsyn till hur kunden upplever den sociala interaktion i den fysiska 

miljön, som Hagström (SEB) poängterar, går i linje med Sandbackas (2006) utökade 

modell över servicelandskapet. Detta då modellen inkluderar interaktionen mellan kund 

och personal i syfte att framhäva tjänstekvalité.  
 

Limseth (Danske Bank) är av åsikten att det i framtiden inte kommer bli lönsamt för 

bankerna att ha fysiska bankkontor. Han tror att till slut kan bankerna komma att behöva 

ta betalt för besök på bankkontoren, annars kommer det inte bli ekonomiskt lönsamt. 

Samuelsson (Nordea) förklarar att nedläggningen av kontor är en del av 

samhällsutvecklingen. Månsson (Swedbank) menar att nedläggningen av kontor delvis 

är en konsekvens av kundernas minskade efterfrågan. Kunderna har inte tid att besöka 

kontoren, då de vanligtvis endast har öppet ett fåtal timmar under dagen, när de flesta 

människor är på jobbet.  
 

Lorentzon (Handelsbanken) belyser att det finns tydliga tendenser på att bankerna idag 

har mer kontakt med sina kunder genom det virtuella servicelandskapets plattformar. 

Månsson (Swedbank) instämmer med den ökade virtuella kontakten, då det endast är ca 

3 % av Swedbanks kunder som besöker de fysiska bankkontoren. Detta går i linje med 

att Sahoo och Pillai (2016) poängterar att det för banksektorn blivit allt viktigare att 

lägga resurser på utvecklandet av virtuella plattformar, som mobilbanken, för att öka 

servicen för kunden. Respondenterna är eniga om att det är svårt att avgöra hur 

relationen med kunderna påverkas av den ökade digitala interaktionen. Månsson 

(Swedbank) menar att banken måste vara aktiv i det virtuella landskapet för att inte 

förlora kunder till konkurrenter. Hon poängterar att kunderna ska uppleva det så enkelt 

som möjligt och att relationen ska hålla samma kvalité, oavsett om det är en virtuell 

plattform eller ett fysiskt möte. Detta styrks av Sahoos och Pillais (2016) påstående att 
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välutvecklade funktioner och design är grundläggande för kundens upplevda kvalité av 

onlineplattformar. Månsson (Swedbank) understryker att om bankerna lyckas hålla 

kvalitetsnivån, blir kundens syn på bankens varumärke oförändrad, vilket 

servicelandskap kunden än väljer att interagera genom. Samuelsson (Nordea) betonar att 

“En fungerande internetbank och mobilbank är hygienfaktorer, de måste finnas där och 

fungera, det förväntar sig alla”.  
 

Respondenterna har skilda åsikter kring om de fysiska kontoren fortfarande är en styrka 

för storbankerna, även om de digitala plattformarna utvecklas och används mer än 

någonsin. Limseth (Danske Bank) hävdar att “Det enda sättet att behålla, utveckla och 

ta in nya kunder är att göra det digitalt”. Ling et al. (2016) stödjer Limseths (Danske 

Bank) tankegång genom att betona att det är centralt för banker att lägga resurser på att 

utveckla sina digitala plattformar, såsom internetbanken. Lorentzon (Handelsbanken) 

argumenterar å andra sidan för att kontor måste finnas kvar för att möta de lokala 

kunderna. Limseths (Danske Bank) argument syftar till att även om kontoret i Kalmar 

stängde ner avdelningen för privatpersoner våren 2017, tog banken in 15 000 nya 

kunder, varav 99% tog initiativ själva och blev kunder genom digitala plattformar. I 

kontrast till Limseth (Danske Bank) hävdar resterande respondenter att en kombination 

av traditionellt- och virtuellt servicelandskap är den bästa strategin för banker att 

hantera kundrelationer. Zeithaml et al. (2016) styrker detta genom att betona att det är 

viktigt att uppnå en harmoni mellan både de fysiska och virtuella servicelandskapet, för 

att leverera servicen till kundens förväntan.  
 

Lorentzon (Handelsbanken) understryker att om banken har funnits länge och är stabil 

på marknaden är sannolikheten stor att kunderna känner starkt förtroende för 

varumärket. Han är av åsikten att banken enklare vinner en kunds förtroende om första 

mötet sker fysiskt, då kunden uppskattar möjligheten att kunna skaka hand med 

bankpersonal. Han påpekar att det är personalen som gör skillnaden, en tjänst går alltid 

att kopiera, men det går aldrig att kopiera den mänskliga faktorn. Lorentzons 

(Handelsbanken) resonemang går i linje med Stewart (2003), Yen och Gwinner (2003) 

samt Goode och Harris (2007), som hävdar att det är grundläggande att skapa lojalitet 

för varumärket innan lojalitet kan byggas upp för de virtuella plattformarna. 

Samuelssons (Nordea) resonemang går hand i hand med litteraturen, då han påpekar att 

kontinuiteten och igenkänningsgraden minskar vid användandet av digitala plattformar. 
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Vidare betonar han att kundens lojalitet byggs upp genom fysiska möten på kontoret, 

och suddas ut när dessa blir färre.  
 

Hagström (SEB), Månsson (Swedbank) och Samuelsson (Nordea) poängterar att det 

fysiska mötet är betydelsefullt för kunden när större beslut ska fattas, som exempelvis 

när kunden ska köpa bostad. Hagström (SEB) understryker att det inte har särskilt 

negativ effekt på kunderna om de behöver åka en längre sträcka för att besöka kontoret, 

i och med att de gör det så sällan och det gäller viktiga beslut. Månsson (Swedbank) 

betonar att det är väldigt viktigt att den personliga fysiska kontakten finns tillgänglig 

och är välfungerande när kunden ska fatta betydelsefulla beslut. Som Howcroft et al. 

(2003) understryker finns det stor potential för bankerna att förstärka relationen med 

kunden i anslutning till viktigt beslutstagande, i och med att kunden i sådana situationer 

är som mest engagerad.   
 

Lorentzon (Handelsbanken) trycker på att det är främst de äldre som vill ha kvar den 

fysiska kontakten med banken, och att de generellt sett har en negativ inställning till 

digitaliseringen av banktjänster. Han menar att de äldre inte vill lära sig, tycker det är 

obehagligt eller av ren princip motsätter sig banktjänster i det virtuella landskapet. 

Hagström (SEB) resonerar dock kring att det finns förutfattade meningar om olika 

generationers behov och hur de agerar i de olika servicelandskapen. Han uttrycker att 

“De finns de som är 80 år och köper bostad som inte behöver eller vill träffa en 

rådgivare. Samtidigt finns det 20-åringar som absolut vill komma in och prata med 

någon”. Han trycker på att banken inte bör generalisera utifrån kundernas ålder, utan se 

på situationen utifrån deras behov. Hagström (SEB) påstår att unga människor förväntas 

att kunna hantera allting själva genom digitala plattformar, men att så inte alltid är 

fallet. En 20-åring kan ha behov av att träffa en rådgivare på ett bankkontor, då ett 

sådant stort ekonomiskt beslut är någonting nytt för en kund i 20-årsåldern. Det är 

därmed inte givet vilka kunder som behöver eller ska få ta del av bankens service i det 

traditionella servicelandskapet. Hagströms (SEB) argument styrks av Normann (2000) 

och Miguéis et al. (2012), som betonar att kundens behov kan skilja sig beroende på 

livsstadie, därmed bör banken fokusera mer på att identifiera behov än att koncentrera 

sig på kundens ålder.  
 

Samuelsson (Nordea) hävdar att en del kunder fortfarande har behov av den fysiska 

personliga kontakten med banken. Till skillnad från en robotrådgivare i det virtuella 
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servicelandskapet, kan en personlig rådgivare fortfarande vara fördelaktig. Han 

understryker att en personlig rådgivare kan ge råd utifrån kompetens och erfarenhet 

genom att ställa kontrollfrågor, vilket kunden kan gå miste om vid robotrådgivning. 

Samuelsson (Nordea) fortsätter med att förklara att den personliga rådgivaren kan 

utvärdera vilken information som kan vara värdefull i rådgivningsprocessen, vilket 

kunden inte alltid är medveten om. I och med att kunden själv inte alltid är medveten 

om vilken information som är av betydelse, kan det hända att kunden missar att mata in 

information. Detta i sin tur leder till att robotrådgivaren inte kan ta med den uteblivna 

informationen i sin beräkning. Samuelsson (Nordea) menar därför på att en 

robotrådgivare inte kan ge lika ingående och värdefulla råd. Normann (2000) poängterar 

att kunskap och kompetens är väsentligt för att kunden ska kunna hantera 

självbetjäningstjänster som banken erbjuder, såsom att medverka genom 

robotrådgivning. 
 
4.3.2 Kvalité och värde i centrum 
Månsson (Swedbank) framhäver att personalen är en kvalitetsfaktor i och med att 

möjligheten för kunden att tala med en fysisk person inger en trygghetskänsla. 

Lorentzon (Handelsbanken) betonar värdet i att finnas nära kunden. Månsson 

(Swedbank) argumenterar vidare för att det finns ett annat värde i fysiska relationer, 

jämfört med relationer via digitala plattformar. Detta styrks av Joju et al. (2017) som 

betonar att kunderna fortfarande anser att det är betydelsefullt att ha möjligheten att 

träffa bankpersonalen ansikte-mot-ansikte, då mänsklig kontakt är en nyckelfaktor för 

att uppleva hög servicekvalité.  Månsson (Swedbank) lyfter även fram att vissa kunder 

anser att banken inte hjälper till längre, men förklarar att bankpersonalen idag har andra 

arbetsuppgifter än tidigare. Hagström (SEB) och Lorentzon (Handelsbanken) är av 

liknande åsikt och förklarar att bankpersonalen tidigare har fått agera handläggare 

snarare än rådgivare, vilket idag är deras främsta uppgift.  
 

Hagström (SEB) betonar att i takt med den ökande rådgivningen, har även ett rigoröst 

regelverk utvecklats. Regelverket grundar sig i att banksekretessen, vilken Westman och 

Jansson (2005) förklarar är vital för att skapa förtroende mellan banken och dess 

kunder. Bloemer et al. (1998) styrker även Westman och Janssons (2005) resonemang 

kring detta genom att betona att tillförlitlighet är den viktigaste faktorn för att skapa 

lojalitet hos kunderna.  I och med det åtstramade regelverket har det tillkommit lagar 

och riktlinjer för hur rådgivning på ett möte ska gå till. Limseth (Danske Bank) påpekar 
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att sedan den första januari år 2017 är det lagstadgat att alla rådgivningssamtal måste 

spelas in, vilket kräver stora investeringar från banken. De nya lagarna är fördelaktiga 

för både banken och dess kunder, då det som tas upp under rådgivningen dokumenteras 

för att säkerställa innehållets legitimitet. Samuelsson (Nordea) instämmer och betonar 

att kunderna idag kräver större dokumentation, mycket på grund av att kunderna själva 

besitter mer kunskap och enkelt kan ta reda på om råden är legitima. Argumentationerna 

kring vikten av dokumentation, stöds av Bloemer et al. (1998) som förklarar att 

övervakning påverkar kundernas tillförlitlighet och därmed lojalitet. Även om ökad 

dokumentation ger högre kvalité, understryker Limseth (Danske Bank) att alla kunder 

inte vill eller är bekväma med att bli inspelade under ett fysiskt rådgivningsmöte.  
 

Månsson (Swedbank) lyfter fram att det är viktigt att engagera sig i samhällsfrågor för 

att bygga upp bankens varumärke och kundernas lojalitet. Hon menar att banken har 

insett att ett samhällsengagemang faktiskt påverkar kundnöjdheten, och därmed 

relationen mellan banken och dess kunder, genom bilden av varumärket. Limseth 

(Danske Bank) instämmer och belyser att Corporate Social Responsibility, det vill säga 

företags samhällsansvar, blir allt viktigare för att skildra en positiv bild av varumärket. 

Bloemer et al. (1998) är dock av åsikten att bankernas samhällsnytta har mindre 

påverkan på lojaliteten, än vad Månsson (Swedbank) och Limseth (Danske Bank) anser.  
 

Respondenterna är överens om att många kunder känner ett värde i att kunna göra 

många av sina ärenden på egen hand, utan att behöva ta hjälp av bankpersonal. Månsson 

(Swedbank) berättar att “När vi upplyser en kund om att, - det här behöver du inte 

komma in på kontoret för längre, det kan du göra själv hemma, blir de allra flesta 

jätteglada för det”. Hagström (SEB) menar på att det finns en efterfrågan från kunderna 

att kunna göra så mycket som möjligt själv hemifrån, och att de ser ett värde i att inte 

behöva ta sig till ett fysiskt kontor. Som Grönroos (2007) betonar, kan kunden genom 

sin egen medverkan själv styra över serviceleveransens kvalité.  
 

Månsson (Swedbank) understryker att kunden interagerar med banken i flera olika 

kanaler, som internetbank, appar och fysiska kontor. Hon hävdar att om banken är 

enhetlig i alla olika kanaler, blir banken sömlös och kunderna upplever det därmed 

lättare att kommunicera med banken och orientera sig på plattformarna. Detta styrks av 

Yigitbas et al. (2016) som poängterar att utvecklande av en enhetlig omni-kanal skulle 

möta kundens förväntningar och höja kvalitén. Limseth (Danske Bank) spekulerar kring 
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att “Den som är duktigast på att kommunicera med kunden digitalt, är den som tar hem 

spelet”.  
 

Grönroos (2015) argumenterar för att det är viktigt att kunderna är välinformerade om 

tjänsternas funktioner för att de ska känna sig trygga i sin medverkan och bli nöjda. 

Även Lorentzon (Handelsbanken) belyser att det är viktigt att informera och utbilda 

kunderna kring digitala plattformar och tjänster. Han förklarar att Handelsbankens 

tillvägagångssätt är att låta kunderna komma in på kontoret, och bli guidade direkt i de 

digitala plattformarna för att lära sig om de olika tjänsterna. Lorentzons 

(Handelsbanken) resonemang går i linje med Satheesh Babu och Lokeswara Choudarys 

(2013) påstående att relationer mellan bankpersonal och kunder kan vara betydelsefullt, 

när kunderna ska anamma nya teknologiska tjänster. Därmed kan kunderna 

fortsättningsvis hantera många av sina ärenden utan bankpersonalens inblandning. Chen 

och Wang (2016) styrker påståendet med att förklara att företag har en understödjande 

roll när kunden ska producera tjänsten på egen hand. Lorentzon (Handelsbanken) 

betonar även att om det finns ett förtroende för bankens varumärke, ökar chansen att 

kunderna känner ett förtroende för de internettjänster som banken erbjuder. 

 
4.3.3 Kundens roll är avgörande 
Månsson (Swedbank) argumenterar för att många kunder har en positiv inställning till 

den ökade medverkan, så länge det är smidigt, enkelt och lättförståeligt. Detta går i linje 

med Grönroos (2015), som poängterar att lätthanterlig kundmedverkan leder till högre 

uppfattad kvalité av tjänsterna. Hagström (SEB) framhäver dock att han tror att kunden 

från början uppfattar ökningen av hens egen medverkan som något negativt, “Kunden 

suckar en extra gång, och gör det sedan själv”. Han hävdar att det finns en stark 

motreaktion mot digitaliseringen av banksektorn, och att mer ansvar läggs över på 

kunden. Detta går hand i hand med Yousafzai et al.:s (2009) resonemang, att människor 

kan känna en tveksamhet, och inte vilja acceptera banktjänster online. Även Grönroos 

(2007) argumenterar för att kunder inte alltid är mottaglig för de teknologiska 

tjänsterna. Hagström (SEB) betonar att med tiden har dock många kunder insett 

fördelarna med att kunna göra mycket själva “ Nu slipper jag gå in till banken när jag 

ska föra över pengar, nu kan jag göra det en söndagkväll vid kl. 21”. Han menar vidare 

på att nu är bankernas uppfattning att kunderna vill göra mer av jobbet på egen hand, 

alla vill ha det så smidigt som möjligt. Han tillägger att bankerna bör fortsätta jobba 

med att försöka ändra på kundernas inställning gällande deras delaktighet. Även detta 
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kan kopplas till Grönroos (2015) resonemang om att kundens egna medverkan inte bara 

ska vara fördelaktigt för företagen, utan måste även gynna kunderna.  
 

Samuelsson (Nordea) hävdar att kunder idag är mer pålästa och inte godtar saker lika 

lätt, mycket på grund av att det är enkelt att själv ta reda på information via internet. 

Han menar på att digitaliseringen och den ökade tillgängligheten av information, har 

banat vägen för kunderna att vara mer medverkande och hantera många ärenden på egen 

hand. Hagström (SEB) konstaterar att kunderna idag, medverkar mer genom 

användningen av de digitala plattformarna, internet- och mobilbanken. Han påvisar att 

kunder är mer aktiva på mobilbanken och kan logga in flera gånger om dagen, medan de 

besöker internetbanken mer sällan. Han betonar att kunder vanligtvis bara kollar sitt 

saldo i mobilbanken, medan räkningar eller andra större ärenden görs via 

internetbanken. Detta stämmer överens med Normann (2000), som redogör för att 

teknologin har möjliggjort för kunder att dygnet runt medverka själva och kunna förse 

sig med information som de anser nödvändig.  
 

Hagström (SEB) understryker vidare att personalen på bankerna blir färre, vilket leder 

till att det blir mer arbetsuppgifter på färre medarbetare. Detta medför att bankerna inte 

har resurser till att vara rådgivare åt alla kunder. Han hävdar att banken i en sådan 

situation måste avgöra vilka kunder som ska få ta del av deras resurser. Detta har lett till 

att allt fler kunder i större utsträckning behöver medverka själva med hjälp av de olika 

digitala plattformarna. Den ökade kundmedverkan styrks av Normann (2000), som 

betonar att mycket av arbetet och ansvaret inom banksektorn tydligt förflyttats från 

personalen till kunderna själva.  Hagström (SEB) förklarar att en kund exempelvis kan 

använda en robotrådgivare på internetbanken genom att fylla i ett antal frågor och få 

rekommendation kring placeringar. Chen och Wang (2016) argumenterar dock för att 

det är viktigt för företaget att försäkra sig om att kunden är villig att medverka. 

Lorentzon (Handelsbanken) är inne på samma spår och betonar att “Det behöver inte 

vara en mänsklig hand involverad i allt, kunder kan sköta väldigt mycket själva”. Detta 

går i linje med Dimitriadis och Kyrezis (2011), som hävdar att självbetjäningssystem 

och kundens medverkan är viktiga variabler inom banksektorn.  
 

Samuelsson (Nordea) uppmärksammar att storbankerna har en åldrande målgrupp, och 

måste arbeta aktivt för att attrahera de yngre kunderna. För att nå den yngre 

kundgruppen försöker Nordea locka med kampanjer, som försläpp till festivalen 
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Summerburst och genom att vara tidiga med olika fintech-tjänster, exempelvis Apple 

Pay och Samsung Pay. Samuelsson (Nordea) tillägger att banken har som allmän 

målsättning att se till att så många som möjligt skaffar och använder Mobilt BankID, för 

att ge ökade förutsättningar för kunden att själv medverka. Att erbjuda tjänster 

anpassade efter målgrupper som befinner sig i olika livssituationer, är något som 

Normann (2000) poängterar att banker är öppna för. 
 

Flera respondenter lyfter fram att generellt sett arbetar banker mot den breda massan, 

snarare än att rikta sig mot specifika målgrupper. Månsson (Swedbank) menar på att 

bankernas marknadsföringskampanjer är relativt grundläggande för att samtliga kunder 

ska känna att banken är tillgänglig för alla. Hon hävdar dock att även om Swedbank gör 

breda utskick, kan de på den lokala marknaden göra vissa individualiserade personliga 

utskick. Hon är av uppfattningen att banken i framtiden kommer att arbeta mer med 

specifika målgrupper, än vad de gör i dagsläget. Exempelvis kan det komma att bli mer 

riktade erbjudanden i kundernas internetbank, baserat på vad kunden köpt för tjänster 

tidigare. Resonemanget som Månsson (Swedbank) framför kan liknas vid Bassis (2016) 

påstående att marknaden måste delas in i lämpliga grupper, som företaget kan arbeta 

mot.  Månsson (Swedbank) tror att detta skulle uppskattas då alla kunder inte är 

intresserade eller i behov av de breda marknadsföringskampanjerna. Detta går i linje 

med Normanns (2000) resonemang om att företag bör inkludera kundens behov, 

kunskap, livscykel och så vidare, i sin segmentering. 
 

4.4  Bankens närvaro online 
Månsson (Swedbank) anser att online marketing genom sociala medier har blivit allt 

mer betydande för relationen mellan banker och konsumenter. Den nya teknologin som 

Ford et al. (2012) tar upp, lägger grunden för att bankerna ska kunna använda sig av 

online marketing och sociala medier i relationsskapandet. Kozlenkova et al (2017) 

styrker sociala mediers väsentliga roll när det kommer till att bilda och underhålla 

relationer mellan konsumenter och företag.  Limseth (Danske Bank) tillägger dock att 

bankerna inte använder sociala medier till sin fulla potential. Lorentzon 

(Handelsbanken) konstaterar att sociala medier är ett sätt att snabbt skapa relationer och 

kommunicera med kunder. Samuelsson (Nordea) tror att bankerna genom sociala 

medier upplevs som mer levande och lättillgängliga, och därmed bidrar till en djupare 

relation med kunderna. Hagström (SEB) är inne på samma spår och framhäver att 

sociala medier gör att banken upplevs mer mänsklig, intressant och närvarande. 
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Grönroos (2015) modell (figur 3) stödjer argumentet att användandet av sociala medier 

är komplext. Företagen, kunden och sociala medier måste agera tillsammans för att 

interaktionen ska nå den centrala mittpunkten och bli gynnsam.   
 

Samuelsson (Nordea) lyfter fram att Facebook är den mest användbara kanalen, ur ett 

kundhänseende, av de olika sociala medierna. Samuelsson (Nordea) poängterar att det 

är väsentligt för bankerna att vara aktiva på sociala medier, framförallt på Facebook där 

banken interagerar mycket med kunderna genom chattfunktionen och kommentarsfältet. 

Kozlenkova et al. (2017) bekräftar Samuelssons (Nordea) tankegång, genom att betona 

att Facebook ger ökad möjlighet till kommunikation och informationsdelning. 

Lorentzon (Handelsbanken) betonar även att det krävs mycket underhåll av en 

Facebook-sida, för att den ska vara gynnsam. Han framhäver att det är speciellt viktigt 

att som bank vara aktiv när kunder har klagomål, då är det viktigt att bemöta kritiken i 

ett så tidigt skede som möjligt. Lorentzons åsikt går i linje med Tsimonis och 

Dimitriadis (2013), som argumenterar för att företag måste vara aktiva och ha en 

strategi för att bemöta negativ WOM i sociala medier, för att inte skada varumärkets 

image. Samuelsson (Nordea) understryker även att tidsaspekten är viktig, banken måste 

undvika långa svarstider, då tre minuters väntan kan uppfattas som femton minuter.  
 

Månsson (Swedbank) förklarar att det finns flera sociala medier som är väsentliga för 

relationsskapande inom banksektorn, som exempelvis Instagram, Twitter och Youtube. 

Hon menar vidare på att banken använder Twitter i syfte att nå ut med nyheter till 

kunderna, medan Youtube används som informationsbibliotek och ska i framtiden 

utvecklas mer. Detta bekräftas av Clow och Baack (2016) som beskriver Youtube som 

en kanal för att demonstrera produkter och ge information till kunder. Författarna 

understryker även att Twitter är en kanal som företag effektivt kan använda för att nå ut 

till sina kunder. 
 

Månsson (Swedbank) och Hagström (SEB) poängterar att sociala medier framförallt 

bygger upp och förstärker kundens relationen till bankens varumärke. Månsson 

(Swedbank) resonerar vidare kring att vara aktiv på sociala medier inte handlar om 

direkta affärer utan om att  sprida bankens budskap, vilket kan vara svårt att lyfta fram i 

interaktionen med kunden i det fysiska traditionella servicelandskapet. Månssons 

(Swedbank) tankegång styrks av Tsimonis och Dimitriadis (2013), vilka poängterar att 

sociala medier kan vara ett gynnsamt sätt att skapa varumärkeskännedom, och visa 



  
 

52 

företagets image. Även Clow och Baack (2016) styrker att sociala medier kan förstärka 

kunders lojalitet till varumärket. Limseth (Danske Bank) påpekar dock att 

kommunikationen på de sociala medierna måste presenteras på en kundvänlig nivå. Han 

menar att informationen på de sociala medierna i dagsläget  kan vara svårbegriplig för 

många kunder, att informationen inte är lämpad för den breda marknaden.  
 

Limseth (Danske Bank) argumenterar vidare för att sociala medier är viktiga för 

relationen när det sker stora oförutsägbara händelser. I dessa lägen förväntar sig 

kunderna att få information direkt genom push-notifikationer på de olika plattformarna 

Twitter, Instagram och/eller Facebook. Kunderna ska inte behöva ta reda på den typen 

av information genom att själv besöka hemsidan, utan banken måste vara aktiv direkt 

mot kunderna. Limseths (Danske Bank) argument bekräftas av Mitic och Kapoulas 

(2012), som betonar att banker måste vara närvarande dygnet runt och att det är viktigt 

att förse kunderna med aktuell information. Hagström (SEB) och Lorentzon 

(Handelsbanken) framhäver att det kan vara fördelaktigt med Facebook-sidor för lokala 

bankkontor för att exponera sig ytterligare för de enskilda individerna på respektive ort. 

Kunderna kan då få en starkare anknytning till det lokala varumärket.  
 

4.5  Fintech som komplement 
Månsson (Swedbank) belyser att fintech är en del av kundens vardagliga rutin eftersom 

kunderna dagligen använder sig av fintech-tjänster som exempelvis Mobilt BankID och 

Swish för att göra betalningar. Månsson (Swedbank) är av åsikten att bankerna kommer 

behöva samarbeta mer med de nytänkande fintech-bolagen som hela tiden utvecklar nya 

tjänster. Puschmann (2014) styrker behovet av ökade samarbeten med fintech-bolag 

genom att belysa att bankerna alltmer har behövt outsourca banktjänster.  
 

Månsson (Swedbank) anser att banken har insett värdet i fintech-tjänsterna, då de 

genom att erbjuda de bästa lösningarna attraherar kunderna. Fintech-tjänsterna 

underlättar för kunderna att själva kunna medverka, vilket ses som ett värde för kunden. 

Detta går i linje med Zavolokina et al. (2017) som argumenterar för att fintech ger nya 

möjligheter för kunder att få makt över sina egna handlingar och enklare ta del av 

information. Lorentzon (Handelsbanken) ser bara fördelar med fintech och förklarar att 

konsumenterna kan ha mycket hjälp av tjänsterna.  
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Lorentzon (Handelsbanken) menar även på att fintech-bolag skyndar på bankernas 

teknologiska utvecklingen. Bankerna har inte något annat val än att hoppa på fintech-

vågen genom att utveckla egna tjänster för att konkurrera med renodlade fintech-bolag. 

Detta stämmer mycket väl överens med Zavolokina et al.:s (2017) argument om att det 

är viktigt för banker att följa med i fintech-utvecklingen för att inte förlora sin plats i 

värdekedjan.  Limseth (Danske Bank) betonar att han tror att fintech-tjänster är 

framtiden, i och med att de förenklar saker som bankerna inte tidigare förstod. Han är 

även av åsikten att fintech skapar bättre tjänster och sätter bankerna på sin spets, i och 

med att fintech-bolagen tar fram nya alternativ för kunderna. För att visa på hur viktigt 

fintech-tjänsternas genomslag är för bankerna, lyfter Limseth (Danske Bank) fram 

resultatet av en Swish-undersökning “Under en vecka i somras gjordes en 

Swishbetalning var 26:e sekund under dygnets alla timmar”. Detta påvisar hur viktigt 

fintech är för att bankerna ska kunna tillfredställa kundernas behov, och för 

banksektorns utveckling. Limseths (Danske Bank) tankegång kan sättas i relation till 

Gomber et al.:s (2017) påstående om att fintech-bolagen sporrar bankerna, genom att 

erbjuda innovativa tjänster när och var som helst.  
 

Limseth (Danske Bank) menar att bankerna i dagsläget köper fintech-tjänster på 

löpande band, genom att delta i innovationsgrupper. Han tror inte att bankerna köper 

upp bolagen för att lägga ner dem och ta över deras tjänster, utan snarare för att ingå i 

samarbeten. Att jobba aktivt med fintech grundar sig, enligt Limseth (Danske Bank), i 

att “den som har bästa appen är den som får bäst relationer i slutändan.” Hagström 

(SEB) tar upp exempel på där bankerna har blivit delägare i fintech-bolag, för att hitta 

sätt att underlätta för kunderna. Han uttrycker “Tink till exempel, har en jättebra 

programvara och en superintressant idé, men de har ingen information. Vi besitter all 

information om kunderna, men vi har inte mjukvaran”.   
 

Samuelsson (Nordea) framhäver att “En del säger plocka russin ur kakan, men jag 

skulle säga att är vi inte med där så finns det inte någon kaka kvar att plocka av”. Han 

menar på att banken försöker anamma fintech-tjänster genom att inleda samarbete med 

fintech-bolagen. Samuelsson (Nordea) lyfter även fram att nya fintech-tjänster kan 

attrahera en viss typ av målgrupp, exempelvis yngre kunder. Problematiken gällande 

hur bankerna ska förhålla sig till fintech-bolag, om de ska ingå samarbete eller inte, 

överensstämmer med Gomber et al. (2017). Författarna konstaterar att det i dagsläget 
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finns ett dilemma hos de traditionella bankerna kring hur de ska bemöta fintech-bolagen 

och deras snabba, innovativa utveckling.  
 

Månsson (Swedbank) tror att de traditionella bankernas konsumentrelationer kan hotas 

av uppkomsten av de nya fintech-bolagen om bankerna är för långsamma med att 

anamma fintech-tjänster. Lorentzon (Handelsbanken) poängterar att fintech-tjänsterna 

kan hota bankerna, då många bolag vill in på den finansiella marknaden, vilket 

samtidigt är en sporre för bankerna. Lorentzons resonemang går i linje med Puschmanns 

(2017) påstående, att såkallad disruptive fintech, kan komma att hota traditionella 

banker och skapa förändringar i den traditionella infrastrukturen. Hagström (SEB) å 

andra sidan är av åsikten att fintech-bolagen inte utgör något hot för bankerna, men att 

de måste hanteras med respekt. Gomber et al. (2017) går emot Hagströms (SEB) 

resonemang och hävdar att de innovativa fintech-bolagen kan utmana de traditionella 

bankerna, och att möjligheten finns att fintech-bolagen i framtiden kommer att ta över 

de flesta av bankernas tjänster.  
 

Hagström (SEB) anser dock att fintech-bolagen kan ha svårt att konkurrera med 

bankerna, då det inte är enkelt att vinna kundernas förtroende och trygghetskänsla som 

de har för bankerna. Samuelsson (Nordea) argumenterar däremot för att han tror att det 

kommer komma in nya namn på finansmarknaden och en del befintliga kommer 

sannolikt att försvinna. Han hävdar att “Det skulle inte förvåna mig om alla storbanker 

inte finns på banan om 10 år fram [...] det är inte helt osannolikt att Google eller 

liknande går ihop med någon aktör”. 
 

Lorentzon (Handelsbanken) lyfter fram en annan synvinkel, att bankerna fortfarande har 

en styrka i och med sitt fullservice-koncept. Han tror att “kunder inte vill ha allt utspritt 

på 10 olika bolag, utan vill ha kontakt med en aktör”. Han menar på att det är svårt att 

bygga upp förtroende för många olika partners, det är där banken kan göra skillnad för 

kunden genom att köpa upp eller samarbeta med fintech-bolagen.  
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5 Slutsats 
 
I kapitlet redogörs för de slutsatser som studien har frambringat genom besvarande av 

de två forskningsfrågorna och syftet. Centrala faktorer har markerats kursivt för att 

underlätta för läsaren. Vidare presenteras praktiska implikationer och förslag på vidare 

forskning. 

 

5.1 Svar på forskningsfrågor 
Studien har resulterat i flera djupa inslag, men även ett fåtal övergripande tendenser som 

varit återkommande i arbetet. Därav presenteras tendenserna inledningsvis under varje 

forskningsfråga, för att sedan lämna plats åt djupare reflektioner. 
 

1. Vilka är centrala faktorer för skapande och utvecklande av relationer inom 

banksektorn? 

 

Resultatet av vår studie har visat på ett antal tendenser, även om studien är av kvalitativ 

karaktär. Den mest framträdande tendensen som genomlyser vårt material är att 

bankerna måste vara proaktiva för att utveckla och bibehålla relationer.  I studien har vi 

även kunnat identifiera mönster som visar på att det fysiska mötet med bankpersonal är 

en väsentlig faktor som påverkar bankens relation till kunden, när kunden ska fatta stora 

beslut. Genomgående har vi kunnat urskilja att bankerna har tillgång till stora mängder 

data, men tenderar att inte  använda datan till sin fulla potential. Utvecklingsriktningen 

visar på att bankerna sannolikt kommer att använda kunddatan mer flitigt i framtiden, 

men att begränsningen av användandet grundar sig i att det är en moral- och 

integritetsfråga. Ett mönster visar även på att kunder kan uppfatta bankerna som mer 

lättillgängliga om de är närvarande på sociala medier, vilket bankerna förmodar kan 

leda till djupare relationer.   
 

Studiens huvudsakliga syfte var att skapa djup förståelse kring banksektorns 

konsumentrelationer, snarare än att belysa tendenser. Vi har kommit fram till flertalet 

djupa aspekter som är centrala för skapande och utvecklande av relationer mellan 

banker och konsumenter. I vårt material har det framkommit att bankerna har tagit en ny 

roll på marknaden, de har inte längre samma auktoritära ställning, utan bankerna börjar 

mer liknas vid medspelare. Vår tolkning är att bankens skiftande position kan ha både 

positiva- och negativa konsekvenser. Om banken intar en roll som medspelare, kan de 
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agera på en mer likvärdig nivå som kunderna befinner sig på. Vår uppfattning är att 

kunden därmed kan komma att känna mer bekvämlighet och närhet  i relationen med 

banken, vilket kan resultera i transparens. Å andra sidan kan bankens jämbördiga 

ställning dock riskera att relationen förlorar en del av sitt värde. Vår bedömning är att 

den auktoritära ställningen kan inge en känsla av trygghet för kunden, men denna känsla 

kan dock gå förlorad om parterna i relationen jämnas ut.  
 

Vårt analysarbete visar inte enbart på att proaktivitet kan ge positiva resultat för 

relationen, utan proaktivitet kan även medföra negativa påföljder. Det har framhållits att 

proaktiviteten, ur kundens perspektiv, kan tolkas som säljorienterad. Vi anser att det kan 

få en motsatt effekt på relationen, att kunden ser det som ett irritationsmoment, snarare 

än ett fördelaktigt erbjudande. Vi har noterat ett samband mellan att proaktivitet riskerar 

att uppfattas säljande och att det finns en begränsning för användandet av kunddata. Ur 

vårt insamlade material har det framkommit att kunder inte alltid uppskattar att 

bankerna analyserar deras transaktionsmönster och använder informationen. Vår 

uppfattning är att det kan finnas en risk att relationen påverkas negativt, om bankerna 

utnyttjar kunddatan på ett omoraliskt sätt. Ett framträdande inslag i vårt material är dock 

att kunddata även kan användas i positiv bemärkelse. CRM-system kan vara användbart 

i situationer där banken vill informera om en drastisk händelse, där en grupp av dess 

kunder skulle kunna påverkas negativt. Banken kan då använda CRM-system för att 

identifiera vilka kunder som kan komma att beröras av händelsen. Vi är av åsikten att 

bankerna bör ta vara på den stora mängd kunddata de innehar, och på ett moraliskt sätt 

använda den utan att överskrida kundens personliga integritet.  
 

Utifrån vårt material tydliggörs det att personalen är en kvalitetsfaktor, som kan bidra 

med att kunden känner tillförlitlighet i relationen. Vidare har vi identifierat ytterligare 

en central faktor för att kunderna ska känna trygghet. Till följd av nya regelverk 

kommer alla rådgivande möten att spelas in för att garantera att de rekommendationer 

som banker ger till kunderna är legitima. Vi instämmer med att ökad dokumentation 

inger mer trygghet och kan bidra till ökad kvalité i relationen.  
 

Vidare har det framkommit att enkel navigering och sömlöshet mellan bankens olika 

kanaler, likväl de digitala- som fysiska, kan bidra till ökad kvalitetsuppfattning, då det 

förenklar för kunderna att orientera sig och interagera med banken. Detta anser vi är av 

stort intresse då alla banker ännu inte arbetar med enhetliga kanaler, det vill säga omni-
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kanaler. Om bankerna förstår vikten av hur detta förenklar för kunderna, kan det 

påverka bibehållandet av relationen mellan kunden och banken.  
 

Ytterligare en tänkvärd aspekt som studien resulterat i är att det är väsentligt att utbilda 

kunderna, se till att de kan ta del av information kring digitala tjänster och hur 

plattformarna fungerar. Inom banksektorn arbetar de till viss del med att lära upp vissa 

kunder som är i behov av guidning, för att kunna hantera det virtuella 

servicelandskapets tjänster. Detta kan enligt vår mening vara positivt i flera 

bemärkelser. Det kan leda till att det frigörs tid för bankpersonalen, så att de kan 

fokusera mer på rådgivning, vilket kan öka kvalitén i relationerna. Dessutom kan det 

resultera i att kunden känner sig mer säker i sin roll. 
 

Det har konstaterats i vår studie att sociala medier är en central faktor för att 

kommunicera med kunder, samt utveckla och bibehålla relationer. Användandet av 

sociala medier kräver underhåll och aktivitet från bankens sida, för att inte få kritiska 

effekter såsom negativ WOM. Det har framkommit att en av grunderna till sociala 

mediers positiva påverkan på relationer är att banken genom dessa kanaler upplevs som 

mer mänsklig och tillgänglig. Vi bedömer att sociala medier är en vital del i bankernas 

relationsskapande, då kunden ofta befinner sig på virtuella plattformar i sin vardag. 

Sociala medier är även väsentligt för varumärkeskännedom, då kunden kan ta del av 

aktuell information, samtidigt som banken kan sprida sitt budskap. Vår uppfattning är 

att sociala medier som Instagram och Facebook är bra kanaler för bankerna att visa upp 

sin image för kunderna. Vi har även noterat att bankerna inte använder sociala medier 

till sin fulla potential, vilket vi därför ser som ett utvecklingsområde som bankerna bör 

fokusera på för att utveckla relationer.  
 

De centrala faktorerna som har framkommit ur första forskningsfrågan är: bankerna 

som medspelare, proaktivitet, CRM-system, personal, sömlösa kanaler, utbildning av 

kunder samt sociala medier. 
  

2. Vilka aspekter är framträdande i kundens roll i det traditionella- respektive 

virtuella servicelandskapet? 

 

Under den här forskningsfrågan har vi identifierat ett fåtal tendenser. Den första 

tendensen visar på att bankpersonalen gått från att vara handläggare till att agera mer 
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som rådgivare, vilket har påverkat kundens roll i servicelandskapen. Kunden har 

möjligheten och drivs till att agera mycket mer självständigt än tidigare. En tendens som 

vi ser som central i relationsskapandet är att bankerna tror att många kunder upplever 

värde i att kunna hantera många av sina bankärenden själva, utan bankpersonalens 

service. Även samarbeten mellan banker och fintech-bolag tenderar att påverka kundens 

roll. Mönster visar på att fler samarbeten kommer att ta form, och kunden kommer att få 

ta en större roll i serviceprocessen. 
 

Vi har kommit fram till flertalet djupa inslag kring kundens roll i servicelandskapen. En 

aspekt som enligt vår mening har bidragit till en djupare förståelse är att kunden allt mer 

sällan besöker det traditionella servicelandskapet, och därmed hanterar fler tjänster 

självständigt. Vår tolkning utifrån detta resonemang är att det blir allt viktigare för 

bankerna att hantera relationen med kunden på ett effektivt sätt. Innan digitaliseringens 

genomslag innebar kundens roll att besöka det fysiska bankkontoret. Det har dock visat 

sig att det traditionella servicelandskapet inte var särskilt kundvänligt, vilket i vår 

mening fortfarande är fallet. Vi har å andra sidan noterat att vissa banker arbetar med 

testmiljöer i det fysiska servicelandskapet, i vilka de provar olika sätt att interagera med 

kunderna. Det vi vill poängtera är att bankerna bör arbeta mer med att utveckla de 

fysiska kontoren för att skapa en bättre miljö, så att kunderna ska känna att de vill 

besöka- och interagera i servicelandskapet. Vi anser även att utvecklingen av de fysiska 

kontoren är en nödvändighet för att de ska finnas kvar, och inte bli utkonkurrerade av de 

virtuella servicelandskapet. Det finns dock åsikter inom banksektorn att driften av 

fysiska bankkontor inte kommer vara lönsamt i framtiden. Likt motsägande åsikter i 

banksektorn, är vår bedömning att bankkontor till viss del kommer att behövas och vara 

betydande för konsumentrelationen i framtiden. 
 

Vårt material visar framträdande inslag på att det konstant sker en ökning av 

interaktionen med konsumenter på de virtuella plattformarna. För att relationen ska vara 

gynnsamma för båda parterna, har vi observerat att det är väldigt viktigt att 

plattformarna är enkla för kunderna att navigera på. Även om detta i de flesta fall ses 

som en självklarhet har vi konstaterat att så inte alltid är fallet i dagens banksektor, 

vilket vi därför ser som ett förbättringsområde. Vi har noterat att funktionella mobil- 

och internetbanker ses som hygienfaktorer för bankerna, då kunden är beroende av att 

kunna hantera dem. Vi instämmer med studiens resultat, att de virtuella plattformarna 

måste vara välfungerande för att kundens roll ska kunna tas till vara på, i 
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relationsbyggandet. I studien har vi identifierat olikheter gällande de båda 

servicelandskapens roll i utvecklandet och bibehållandet av relationen med kunden. Å 

ena sidan finns det starka åsikter kring att relationer enbart kan- och kommer att skapas, 

utvecklas och underhållas i det virtuella servicelandskapet. Å andra sidan påstår andra 

representanter från banksektorn att det krävs en kombination av interaktion i det 

traditionella- och virtuella servicelandskapet för att hantera kundrelationer på bästa sätt. 

Vi tolkar detta som att kundens roll inom banksektorn i framtiden är oförutsägbar.  
 

Vi har identifierat ytterligare en aspekt, att lojalitet och förtroende för banken byggs 

upp genom fysisk interaktion i möte med personal. Det har betonats i vår studie att de 

virtuella plattformarna går att kopiera, vilket kan jämföras med att mänsklig samverkan 

är unik och därför inte replikerbar. Vår tolkning är att när kundens interaktion med 

fysisk personal blir mindre förekommande, finns risken att igenkänningsfaktorn går 

förlorad och relationen till banken påverkas negativt. I likhet bör även framhållas att det 

fysiska landskapet och den personliga interaktionen är tillgänglig för kunden främst när 

stora beslut ska fattas. Något vi har noterat är att det finns förutfattade meningar kring 

vilken åldersgrupp som har störst behov av fysiska möten. Det kan därför betonas att 

kunder, oavsett ålder kan vara i behov av att träffa en rådgivare i det traditionella 

servicelandskapet. Vår tolkning är att kundens roll inte bestäms utifrån ålder, utan 

snarare med utgångspunkt ur vilken kunskap kunden besitter. 
 

Vi har noterat att digitaliseringen och ökad tillgänglighet av information har lett till att 

kunder blivit mer aktiva på virtuella plattformar, genom mobil- och internetbank. 

Vidare lyfts att den mänskliga faktorn inte är nödvändig i alla situationer när kunder ska 

interagera med banken. Digitaliseringen har skapat möjligheter för kunden att hantera 

många av sina bankangelägenheter på egen hand. Ett framträdande inslag som har visat 

sig ha en stor betydelse för kundens roll inom banksektorn är fintech. Grundläggande 

för att kunderna ska vilja fortsätta använda bankernas tjänster är att bankerna ingår 

samarbete med fintech-bolag. Utan samarbeten med de innovativa fintech-bolagen, kan 

det vara svårt för bankerna att följa med i utveckling. Vi har noterat att fintech-tjänster 

möjliggör för kunderna att i större grad medverka i bankernas serviceprocess. 

Anammandet av fintech är något som vi bedömer som ytterst väsentligt för bankerna, då 

det enligt vår mening är oundvikligt att inte ta del av fenomenet och de fördelar det kan 

medföra till konsumentrelationen. Banker och fintech-bolag bör nyttja varandras 

kompetenser, då fintech-bolagen innehar teknik och bankerna besitter kunddata.   
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Vårt material visar tydligt på olikheter i uppfattningar gällande om fintech-bolag utgör 

ett hot för banksektorn eller inte. Bankerna är dock ense om att fintech bör hanteras med 

respekt, då framtiden är svår att utläsa. Kundens roll kan komma att förändras markant 

till följd av fintechs framfart. De traditionella bankernas existens i framtiden är 

svårbedömlig i och med att sektorn blir allt mer komplex och nya företag börjar ta plats 

på marknaden.   
 

De framträdande aspekterna som har framkommit ur andra forskningsfrågan är: kundens 

egna tjänstehantering, utvecklandet av de fysiska kontoren, sömlösa- och lättnavigerade 

plattformar, kombination av interaktion i traditionellt- och virtuellt servicelandskap, 

fysisk kontakt bygger förtroende och lojalitet, det fysiska landskapets tillgänglighet vid 

stora beslut samt anammandet av fintech. 
 
5.2 Svar på studiens syfte 
Våra två forskningsfrågor har lett fram till att vi har kunnat identifiera sju centrala 

aspekter som har bidragit med kunskap kring konsumentrelationer i banksektorn. Detta 

har bidragit till att vi i följande kapitel kan besvara studiens syfte, det vill säga att utreda 

och analysera relationsskapande i banksektorn, vilket sker genom fysisk personlig 

interaktion och via kundmedverkan online.  
 

Vi vill inledningsvis poängtera att bankernas proaktivitet är av stor vikt för 

relationsskapandet. En naturlig tolkning är att proaktiviteten är avgörande för att kunden 

ska känna att banken finns där, är måna om- och uppmärksammar kunden på ett 

personligt plan.  Vidare vill vi betona att CRM-system är betydande för 

relationsbyggande inom banksektorn, vilket framgår av studiens resultat. CRM-system 

möjliggör för banken att kunna komma nära kunden och möta kundens behov, beroende 

på var hen befinner sig i sin livscykel, vilket vi uppfattar som en nyckelfaktor för 

ömsesidigt värdeskapande i relationen. 
  
Vidare kan vi notera att det har framkommit ur studiens resultat att den fysiska miljön 

och digitala plattformar, genererar olika värden. Bankens närvaro genom den fysiska 

miljön har visat sig vara fördelaktig för relationsbyggandet, då bankens uppfattning är 

att kunden uppskattar och känner trygghet i att träffa en rådgivare fysiskt, när stora 

beslut ska fattas. Det virtuella landskapet har andra positiva aspekter för bankens 
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relation med kunden, då det möjliggör för kunden att själv bestämma när och var hen 

vill medverka. Ytterligare en faktor som studien har resulterat i är att fintech-tjänster 

underlättar för kundens deltagande i serviceprocessen. En central aspekt som lyfts fram 

ur studiens resultat är även att bankernas digitala plattformar måste vara sömlösa och 

lättnavigerade för att kunden ska uppleva värde i att använda dem. Bankerna bör 

dessutom se till att utbilda sina kunder gällande deras tekniska tjänster, så att kunden 

kan uppleva maximal kvalité av den egna medverkan.  
 

Ett annat utmärkande bidrag till gynnsamma kundrelationer genom det virtuella 

servicelandskapet är sociala medier, så länge banken aktivt underhåller dessa. Det har i 

studien även framkommit att banken genom sociala medier enklare kan lyfta fram 

varumärkets budskap, än vad de kan i det fysiska servicelandskapet. Att visa bankens 

image är förtroendeingivande i relationen, vilket är av stor vikt, då banksektorn är en 

förtroendebransch.  
 

Avslutningsvis kan vi konstatera att relationer inom banksektorn är en komplex 

ekvation. Det kan därmed vara fördelaktigt med en kombination av både fysisk 

personlig interaktion och närvaro online från bankernas sida, för att skapa och bibehålla 

goda relationer med konsumenterna. Bankerna bör dock identifiera vad det är som 

kunderna upplever som värdefullt i relationen, genom de olika tillvägagångssätten att 

kommunicera och interagera med kunden.  
 

Vi har  utifrån studiens reslutat kunnat dra slutsatsen att de sju aspekterna: proaktivitet, 

anammande av fintech-tjänster, sömlösa- och lättnavigerade plattformar, utbildande av 

kunder, aktivt arbete med sociala medier, tillvaratagande av CRM-system, samt 

anpassande av den fysiska miljön för kundens välbefinnande, är nyckelfaktorer för att 

relationen mellan banken och kunden ska bli så gynnsam som möjligt för båda parterna. 
 
5.3 Praktiska- och teoretiska implikationer  
Studiens resultat kan bidra med praktiskt användbar kunskap för bankernas fortsatta 

arbete med utvecklandet av konsumentrelationer. I och med att finansbranschen 

befinner sig i ett paradigmskifte, blir kunskap om relationsbyggande allt mer aktuellt 

och väsentligt för bankerna att fokusera på. Studiens resultat kan underlätta för aktörer 

inom banksektorn, genom att de slutsatser som vi kommit fram till kan fungera som ett 
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hjälpande verktyg för att kunna behålla sin plats på marknaden, gentemot sina 

konkurrenter.  
 

Ur en teoretisk synvinkel kan resultatet från vår studie fylla ett forskningsgap. Det råder 

brist på studier kring relationsmarknadsföring inom banksektorn, med fokus på de 

traditionella- och virtuella servicelandskapen. Resultatet kan framförallt bidra med 

kunskap om banksektorns relationer på den svenska marknaden. Vår studie har 

resulterat i sju nyckelfaktorer som bidrar med nya teoretiska implikationer, som öppnar 

upp för vidare diskussion inom ämnet.   

 

5.4 Vidare forskning 
I studieprocessen har vi identifierat forskningsområden som kan vara relevanta att 

studera vidare. Det har framkommit att ett nytt EU-direktiv kommer att sättas i kraft 

tidigast i maj år 2018 (Regeringskansliet 2017), vilket med stor sannolikhet kommer att 

påverka banksektorns roll på finansmarknaden. Direktivet, som benämns PSD2, innebär 

att kunden får fullmakt över sin egen data och kan därmed godkänna att information 

lämnas ut till tredjeparts-bolag. Bankerna kommer därmed inte vara de enda med 

tillgång till kunddatan, vilket innebär att fintech-bolag enklare kommer att kunna 

konkurrera på finansmarknaden, utan att behöva ingå samarbete med bankerna (Mölne 

2017). Grundat i den framtida förändringen i finansbranschen, ser vi därför att det skulle 

vara av intresse att forska vidare kring hur den ökade konkurrensen påverkar bankernas 

relation med kunderna.  
 

Vår studie har enbart belyst relationer ur ett perspektiv, även om vi är medvetna om att 

det krävs minst två parter i en relation. Det kan därmed vara relevant att undersöka 

relationen ur ett kundperspektiv, för att från kundernas synvinkel bringa klarhet i vad de 

anser värdefullt i relationen med banken.  
 

Vi vill även belysa att studiens resultat skulle kunna överföras och appliceras inom 

andra sektorer, exempelvis på försäkringsbolagssektorn, i och med att det finns en 

tydlig liknelse mellan dessa sektorer. Försäkringsbolag är, likväl som banker, företag 

där relationer bygger på förtroende och där det sker stora förändringar gällande den 

fysiska interaktionen med kunder. Det skulle även kunna tänkas att studiens resultat 

skulle kunna överföras på institutioner inom vård och omsorg, samt andra statliga 

verksamheter där kundförtroende är centralt 
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IX 

Bilaga 
Intervjuguide 
  
Relationsmarknadsföring/ CRM  

1. Vad anser du är betydelsen av relationer inom banksektorn? 
- Hur ser relation ut mellan banken och kunden idag? 
- Är det stora skillnader mellan banker 

2. Vad är viktigt för att underhålla och bibehålla en god relation till kunderna? 
3. Vad har kunddatabaser för betydelse i relationsskapande? 

- Hur skräddarsyr ni erbjudanden till den enskilda kunden? 
 

Online marketing � 

4. Övergången från främst traditionellt servicelandskap till virtuellt 
servicelandskap, hur tror du att det har påverkat relationen med kunden? 

5. Påverkas konsumentrelationer av den ökade kundmedverkan? 
- Tror ni att era kunder känner tillräckligt förtroende för era tekniska tjänster 
eller skapar det osäkerhet i kundernas agerande? 

6. Vad är betydelsen av den fysiska relationen mellan kund och personal? 
7. Hur påverkar nedläggningen av kontor relationen till kunden? 
8. Hur tänker ni gällande segmentering på marknaden? 

- Inkluderas kundens livscykel, villighet att medverka, kunskap och kompetens i 
segmenteringen? 
 

�Service management � 

9. Vad har sociala medier för betydelse för relationen mellan banken och 
konsumenter?  

10. Bidrar sociala medier till en djupare relation, och i så fall hur?  
11. Finns det tecken på en motreaktion till digitaliseringen inom banksektorn? 

(säkerhet, skimming, osäkerhet, fysisk personlig interaktion) 
12. Sett till social media, vilka plattformar är mest användbara inom banksektorn? 

- Vilka använder ni er av idag?   
- Finns det skillnader i målgrupper vilka som nyttjar vilken sociala medier 
plattform? 
- Skiljer sig användningen mellan olika målgrupper och plattformar 

13. Vad bidrar närvaro på dessa plattformar med? 
 

Fintech � 

14. Vad finns det för fördelar/nackdelar med Fintech-tjänster för 
konsumentrelationer? 

15. Kan bankers konsumentrelationer hotas av uppkomsten av nya Fintech-tjänster? 
 
Framtiden 

16. Hur kan bankers varumärke se ut i framtiden? 
17. Hur kan kundrelationer se ut i framtiden? 


