
Bankernas kundrelationer i ett 

digitaliserat samhälle – 

The banks’ customer relationships in a 

digitized society  
 

Kandidatuppsats 15 hp 

Kandidatprogram i Företagsekonomi 

Företagsekonomiska institutionen 

Uppsala universitet 

VT 2019 
 

Datum för inlämning: 2019-06-05 

Författare:  Alexandra Jdeidani         

& Sinthujan Sellan  

 

Handledare:  Mathias Cöster 

Examinator:  Anna-Carin Nordvall  
 



 
 

Sammanfattning 

 

Den digitala utvecklingen har möjliggjort för bankers kunder att uträtta bankärenden på egen 

hand. Övergången har lett till att fler banker antingen halverat eller stängt ner kontor. I sin tur 

har detta lett till att banker idag står inför utmaningen att ständigt vara på framkant och 

utveckla tjänster som tillgodoser kundens behov. Denna studie syftar till att undersöka hur 

bankernas relation till kunden har påverkats av digitaliseringens utveckling. För att ta reda på 

hur digitaliseringen av banktjänster påverkat bankens relation till kunden använde vi oss av en 

kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden består av fyra genomförda intervjuer med olika 

banker belägna i en mindre ort i Sverige. Intervjuerna var uppbyggda utifrån valda teman som 

valts för studien; kundrelation, kundförtroende och digitalisering.  

 

Resultat visade att det är viktigt för bankerna att ständigt utvecklas för att tillhandahålla 

kunden med nya digitala lösningar. Bankerna beskriver kunden som mindre lojal och det blir 

därför väsentligt att skapa kundförtroende över de digitala nätverken. Trots det brister 

samtliga banker i undersökningen i att skapa en tydlig strategi över hur man ska bibehålla 

kunderna och stärka lojaliteten. Detta påvisar hur viktigt det är med att skapa en relation över 

de digitala nätverken. Slutsatsen blir därför att bankerna står inför utmaningen att ta reda på 

hur de kan skapa en relation till kunder över de digitala nätverken som finns idag.  
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Abstract  
 

The digitizational development has enabled banks customers to perform their own banking 

services. This has also led to the fact that today´s banks are facing the challenge of constantly 

being at the forefront and developing technological services in order to meet the customers’ 

needs. This study aims to investigate the perspective banks have on the digitalization’s affect 

on their customer relationships. To investigate this we used a qualitative method. The essay 

consists of interviews with four banks in a smaller city in Sweden. 

 

In our analysis we came to the conclusion that it is important for banks to be at the forefront 

of development and to satisfy the customer with new digital solutions. It is also important for 

banks to create trust for their customers through the digital networks because banks describe 

customers today as less loyal to their bank. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Allt fler företag har kommit till insikt att kärnan i en verksamhet består av kunden och att 

företagets framgång ligger i hur effektivt kundrelationen hanteras. Enligt Nguyen, Sherig och 

Newby (2007:102) behöver företag utveckla ultimata mål som strävar efter att göra kunden 

nöjd, eftersom kunden möjliggör för verksamhetens fortsatta utveckling. Företagsklimatet 

idag är utmanande, branscher går igenom en rad olika digitala förändringar där förlorare och 

vinnare skapas. Företagets förmåga att förstå och agera kring den digitala tekniken och det 

digitala beteendet kan komma att påverka hela företagets verksamhet och deras relationer 

(Digitaliserad 2019).  

 

Den globala utveckling som skett inom teknik och kommunikation under det senaste 

decenniet är ett exempel på den ekonomiska effekten av ny teknik och vad dessa förändringar 

kan framkalla. På grund av konkurrensen på marknaden erbjuder den tekniska utvecklingen 

förbättrade tjänster vad gäller kapacitet och information. Svenska bankföreningen (2014:13) 

konstaterar att på grund av de digitala möjligheterna som existerar har det fysiska 

bankkontoret fått en mindre betydelse. Ett nytt beteende hos kunden har utvecklats och 

kunden föredrar att utföra sina bankärenden genom digitala tjänster. Digitalisering har även 

banat väg för nya etableringar vilket ökat konkurrensen på marknaden. Diaz & Jiménez 

(2019:32) beskriver att en utmaning som upplevs inom datoranvändning är bristen på 

personlig uppmärksamhet vid användandet av internetbanken. De konkurrerande industrierna 

drar nytta av nya möjligheter för att utveckla kompetenta telefoner och applikationerna för att 

underlätta de vardagliga aktiviteterna (Gruber et al. 2011:391).  

 

Internetbanken har gått från automatiska televerk och telefontransaktioner till digitala tjänster 

vilket Fenua och Pau (2015:27) poängterar har förändrats över tid. Internetbanken är en 

leveranskanal för banktjänster som gynnar både banken och kunden. Tillgången är snabb, 

bekväm och tillgänglig dygnet runt oavsett plats. Detta leder till att transaktionskostnaderna är 

betydligt lägre, vilket har gjort det möjligt för banken att ta ut lägre avgifter för transaktioner 

som utförs online av kunden själv. Detta uppmuntrar i sin tur kunden att använda sig av 

internetbanken menar Fenua och Pau (2015:7).   

 

Enligt Diaz och Jiménez (2019:32) ger internetbanken förhoppning om kostnadsbesparingar, 

större kontroll, minskade väntetider samt tillgång till tjänsterna utan tidsbegränsning. 

Internetbanken erbjuder fördelar för kunden. Dessa fördelar inkluderar bland annat att kunden 

kan stämma av sina bankkonton från valfri plats, och jämföra olika alternativ vad gäller 

investering och finansiering vilket leder till att kunden sparar både tid och pengar (Diaz & 

Jiménez 2019:32). 
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Nguyen et al. (2007:102) beskriver hur dagens teknik gör det möjlighet för företagssystem att 

underlätta spårning och studerande av kunders interaktioner med företaget och därefter tillåta 

de anställda att inhämta informationen om kunderna. Relationer som kan digitaliseras bör 

göra det. Enligt Jari (2006:77) kan ett företag tillsammans med de digitala möjligheterna bilda 

en relation med kunden utan en fysisk kontakt.  

 

Svenska bankföreningen (2014:13) beskriver banken som en viktig del av samhällets 

grundläggande infrastruktur. Betalsystemen i Sverige är välutvecklade och har hög effektivitet 

och därför är det väsentligt för banken att erbjuda effektiva betallösningar som förenklar 

kundens vardag. Tjänsterna inom banksektorn är idag automatiserade eller digitaliserade på 

ett eller annat sätt, vilket leder till att det fysiska mötet inte är nödvändigt vid enklare ärenden. 

Nyguyen et al. (2007:102) förklarar att fokuset på kunden är en faktor som företag tidigare 

inte tog hänsyn till och kunde resultera i kundens missnöje.  

1.2 Problematisering  

Enligt Parmler (2018) finns det en stor kundmassa som känner sig bortprioriterade av de stora 

bankerna. Enligt SKI:s årliga undersökning om kundnöjdhet inom banker visade resultatet att 

det finns kunder som anser att bankerna var bättre förr. Detta beror främst på att den 

långvariga kunden oftast är äldre och inte nödvändigtvis förtjust i användningen av de nya 

digitala lösningarna. Trots detta har digitala tjänster börjat öka i popularitet. Det finns dock 

fortfarande vissa kunder som skulle ersätta de digitala tjänsterna till de traditionella. Detta 

framhäver Parmler (2018) ofta är i samband med tecknande av bolån, där sju av tio kunder 

önskar ett fysiskt möte. En god digital relation behöver även vara personlig och nära.  

Det är de banker som lyckas kombinera det digitala med det personliga som belönas med 

nöjdare kunder (Parmler 2018). Vidare förklarar Parmler (2018) att nöjdheten kring de 

digitala tjänsterna är hög men långt ifrån den starkaste drivkraften för kundnöjdheten. Väl 

fungerande digitala tjänster har blivit en trygghetsfaktor. Kunden tar för givet att appen 

fungerar, men om appen inte fungerar är kunden snabb med att sprida dennes missnöje 

(Parmler 2018).  

  

De mobila enheterna förändras kontinuerligt vilket kan ske på bekostnaden av interaktionen 

mellan kunden och dennes respektive bank. Enligt Fenua och Pau (2015:27) leder detta till ett 

minskat behov av att besöka bankkontor. Trots de fördelar som digitala tjänster medför finns 

även nackdelar; Det finns operativa-, juridiska- och ansvarsrisker. Trots att det utförs 

säkerhetsåtgärder och regelverk är det avgörande för bankbranschen att vara på alert vad 

gäller utvecklingen av verksamheten eftersom den digitala bankens omfattning ökar 

kontinuerligt (Koskosas 2011:83). 

 

Utvecklingen av de digitala tjänsterna har ökat kundernas möjlighet till praktisk 

självbetjäning. Eftersom utvecklingsfokuset har hamnat på de digitala funktionerna och 

mindre på kundrelationerna. Digitaliseringen förstärker kundupplevelser, som till exempel att 

det nu är svårare att träffa någon när behovet finns. Bankernas utmaning är att fortsätta 

utveckla förmågan att kombinera digitala tjänster med personlig service (Parmler 2018).  
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I jämn takt med den ökade digitaliseringen behövs metoder för att skapa en god kundrelation. 

Kundrelationen är en viktig del av ett företag och det är därför av stor vikt att banker värnar 

om dessa relationer. Kunden söker efter bekvämlighet, enkla lösningar och lägre 

tilläggskostnader. Grönroos (2008:25) beskriver digitaliseringen som en möjlighet för företag 

att utveckla en interaktiv relation med kunden. Kunden är numera mer informerad och kräver 

därför mer. Utmaningen för banker blir, enligt Grönroos (2008:25), att tillverka och 

tillhandahålla mer än bara tekniska lösningar för kunden.  

1.3 Forskningsfråga  

Hur har digitaliseringen av banktjänster påverkat bankers relation till deras kunder? 

1.4 Syfte  

Syftet är att undersöka hur bankerna upplever att relationen till kunden har påverkats i takt 

med att banktjänsterna digitaliserats.   
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2. Metod 
I detta avsnitt presenteras studiens vetenskapliga utgångspunkt, tillvägagångssätt samt 

motivering till urval. Därefter beskrivs datainsamlingen, utformningen av intervjufrågorna 

och tillförlitligheten.  

2.1 Tillvägagångssätt  

Studien syftade till att undersöka hur digitaliseringen av banktjänster påverkat bankernas 

kundrelationer. Med ett kvalitativt tillvägagångsätt kunde vi bilda en uppfattning om det som 

ska undersökas och få en förståelse för fenomenet. Undersökningen består av fyra intervjuer 

med respondenter som har olika erfarenheter och åsikter, det huvudsakliga målet är inte att 

generalisera bankernas kundrelationers påverkan av digitaliseringen. Holme och Solvang 

(1997:14) beskriver att en kvalitativ metod innebär en formaliseringsmetod som har ett 

förstående syfte och som inte riktas till att generalisera. Det centrala är därför att studien 

genom en insamling av information ska leda till en djupare förståelse för problematiken som 

undersöks. Metoden kännetecknas av närheten till källan som informationen hämtas från, 

vilket Holme och Solvang (1997:14) beskriver. Detta passade studien eftersom 

undersökningen utfördes på lokala kontor.  

2.2 Urval 

Under studiens gång har studien varit avgränsad till en mindre ort och undersökt lokala 

bankkontor. Vi ansåg att detta skulle ge en bättre inblick i digitaliseringens påverkan på 

bankernas relationer till kunden. Urvalet baserades på de lokala bankkontoren. Denna typ av 

urval kan beskrivas enligt Bryman och Bell (2014:452) som ett målstyrt urval. De 

banktjänstemän som besvarade mejlet och ställde upp i vår studie valdes även ut som 

respondenter. I och med att vi undersöker banker på lokal nivå där studien utförs anser vi att 

bankkontoren har liknande förutsättningar vilket vi ansåg var till fördel för vår studie.  

 

I vår studie var det ledande arbetsroller som ställde upp, vilket anses vara en fördel för vår 

undersökning. Eftersom våra respondenter har kontakt med både kunder och medarbetare, och 

samtidigt har en överblick över hela verksamheten. 

2.3 Datainsamling och etiska principer  

Den kvalitativa datainsamlingen består av primärdatamaterial som samlats in på egen hand 

genom att intervjua respondenter. För att skapa primärdata skickade vi ut förfrågningar i form 

av e-post. Detta e-post bestod av en kort presentation av oss och det valda studieområdet. 

Både i vår förfrågning och innan intervjun var vi tydliga med att informera om studiens syfte 

och få ett samtycke från våra respondenter. Det informerade samtycket innebar att vi 

informerade att deltagandet i studien var helt frivilligt och att intervjun kan avbrytas när som 

helst av respondenten. 
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Kvale och Brinkmann (2014:107) beskriver ett informerat samtycke som att respondenterna är 

medvetna om att deras delaktighet är frivillig och att dem när som helst under studiens gång 

kan dra sig ur. I samtycket bör det även enligt Kvale och Brinkmann (2014:107) finnas 

information om konfidentialitet och vem som kommer ha tillgång till den insamlade data 

vilket framgick när vi kontaktade våra respondenter och återigen vid intervjun. Detta 

bekräftas även av Bryman och Bell (2014:143) som beskriver det informerade samtycket vara 

av en stor vikt vid en undersökning. Dessa etiska principer ligger till grund för att skydda 

respondenterna som deltagit.  

2.3.1 Presentation av bankerna 

Respondent 1: Anonym, SEB. 4 april 2019. Intervjutid: cirka 35 minuter.  

  

Respondent 2: Anonym, Nordea. 29 april 2019. Intervjutid: cirka 70 minuter.  

 

Respondent 3: Anonym, Länsförsäkringar. 3 maj 2019. Intervjutid: cirka 50 minuter.  

 

Respondent 4: Anonym, Swedbank. 6 maj 2019. Intervjutid: cirka 55 minuter.  

2.3.2 Utformningen av intervjufrågor 

Enligt Bryman och Bell (2014:267) är det väsentligt med fokus på problemformuleringen vid 

utformandet av intervjufrågorna. Vid utformningen av intervjufrågorna låg fokuset på att 

utforma frågor som ansågs vara relevanta för vår studie och som kunde besvara studiens 

forskningsfråga. I den kvalitativa intervjun finns en tyngd på respondenternas egna 

uppfattningar och synsätt. I kvalitativa intervjuer är även intresset riktat mot respondentens 

ståndpunkter. I en sådan intervju är det önskvärt att intervjun rör sig i olika riktningar, 

eftersom det ger kunskap om vad respondenten upplever vara relevant och viktigt. Detta 

gynnar vår undersökning eftersom syftet var att ta reda på bankens uppfattning om hur 

digitaliseringen påverkat deras kundrelationer (Bryman & Bell 2014:474).  

 

Intervjuguiden byggdes utifrån tre begrepp (se bilaga A). Dessa var kundrelation, 

kundförtroende och digitalisering. Vi valde denna uppdelning för att underlätta under 

intervjun och för att ha en röd tråd under intervjuns gång. Frågorna var inte tvungna att ske i 

kronologisk ordning som framställts i intervjuguiden eftersom vi önskade ett semistrukturerat 

upplägg vid genomförandet av intervjun, vilket ledde till att ordningsföljden av frågorna inte 

var väsentlig (Bryman & Bell 2014:474).  

 

Eftersom vår studie är riktad till bankbranschen och respondenterna tillhandahåller 

information som kan vara sekretessbelagda ansåg vi att det viktigt att utesluta känsliga frågor 

för att inte besvära respondenterna eller få dem att känna sig illa till mods.  
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2.3.3 Inspelning och transkribering  

Under intervjuernas gång spelades samtalet in. En av oss hade ansvar över att ställa 

intervjufrågorna medan den andra hade ansvar över anteckningar som kunde föras under 

intervjun. Detta utfördes för att säkerställa att inspelad data under samtalet inte gick förlorad 

om inspelningen slutade fungera. Efter utförda intervjuer är det nödvändigt enligt Bryman och 

Bell (2014:491) att det transkriberas, i och med att intervjuerna resulterar i en mängd data 

som måste analyseras och bearbetas. Transkriberingen kan anses vara en oproblematisk 

överföring från talspråk till skrift, men vikten av transkribering vid kvalitativa undersökningar 

ska inte anses vara en enkel process. Detta poängterar även Denscombe (2018:395) eftersom 

transkribering av ljudinspelningarna inte blir lätta att jämföra med annan data som samlats in. 

För att kontrollera insamlade data är det väsentligt att följa de utvalda teman från respektive 

transkription.  

 

Det inspelade materialet transkriberades direkt efter varje genomförd intervju eftersom 

Gillham (2008:168) konstaterar att vid genomförandet av en intervju bör inspelningen tolkas 

omgående vilket kan underlätta för minnet och förståelsen. I detta skede antecknades även 

eventuella reflektioner och funderingar kring det insamlade materialet eftersom vi ansåg att 

detta kunde underlätta processen vid genomförandet av vår analys.  

2.5 Analysmetod  

Vid analys av insamlad data beskriver Alvehus (2016:42) att resultatet bidrar till uppsatsens 

väsentliga resonemang. Tillvägagångssättet för att utföra analysen av insamlad data varierar 

och går hand i hand med valet av metod samt hur det teoretiska avsnittet utformas. I och med 

att teoriavsnittet utformades utifrån tre begrepp, valdes det även att arbeta kring dessa under 

studiens gång. Utgångspunkten av begreppen som formade teoriavsnittet är kundrelation, 

kundförtroende och digitalisering. Den huvudsakliga uppgiften enligt Alvehus (2016:42) vid 

utformningen av analys av insamlad data är att inte avvika från valda temat eller begrepp. Vi 

valde därför att vid analysen sammanföra kundrelation med digitalisering samt förtroende för 

en övergripande analys. Gillham (2005:170) belyser även att genom utvalda teman kan 

analysprocessen underlättas.  

 

Det insamlade datamaterialet analyserades var för sig efter intervjuns genomförande. För att 

underlätta analysprocessen valde vi att skriva ut det teoretiska kapitlet och den insamlade 

data. Genom att studera respektive stycke i teoriavsnittet samt det insamlade data gjordes ett 

försök att finna kopplingar mellan respektive stycke och insamlad data. Genom att markera 

styckena med bokstäver underlättades bearbetningen av både teorin och insamlad data för att i 

sin tur utforma en analys. Detta stärks genom att Gillham (2008:177) beskriver analysen som 

en form att plocka ut generaliserbara synvinklar ur det insamlade materialet. 
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2.6 Tillförlitlighet 

Enligt Denscombe (2018:419) är det kvalitativa tillvägagångssättets trovärdighet inte lätt att 

bedöma med hjälp av de kriterier som används vid kvantitativa metoder. Det är inte möjligt 

hävdar Denscombe (2018:419) att kontrollera forskningskvaliteten genom att upprepa studien, 

detta på grund av att tiden kan förändra förutsättningarna samt att människors erfarenheter 

förändras. I och med att studien syftar till att undersöka bankernas kundrelationer kan detta 

komma att förändras över tid vilket försvårar processen att replikera studien. 

 

Studien anses tillförlitlig eftersom bankernas kundrelationer har undersökts och även kopplats 

till de valda teorierna. Bryman och Bell (2014:400) beskriver validitet genom att studien 

mäter vad den avser att mäta. För att kunna uppnå en hög grad av validitet bör teorin och 

frågeställningarna kopplas till materialet. Validitet i en undersökning är viktigt eftersom det 

påvisar om studien är trovärdig eller inte eftersom resultatet ska avspegla verkligheten i rätt 

avseende. 
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3. Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramens uppbyggnad består av tre begrepp: kundrelation, 

kundförtroende och digitalisering. Under respektive begrepp presenteras tidigare forskning 

inom ämnet. 

3.1 Kundrelation 

3.1.1 Customer relationship management  

Kamakura et al. (2005:280) beskriver customer relationship management (CRM1) som en 

analytisk hantering av kundrelationer. CRM används för att samla och informera företag om 

kundens interaktion för att på så sätt förbättra företagets relation till kunden. Företag utnyttjar 

sådan information genom att utföra olika strategier riktade mot konsumenternas behov. Syftet 

med CRM är att öka lojaliteten och konkurrensfördelarna. Genom att integrera olika data från 

kunden kan företagen få en fullständig bild av kundbeteendet. Med CRM-forskning kan 

företag anpassa sig efter kundens livscykel, ändrade preferenser och kan därmed fortsätta 

utveckla sin verksamhet utefter kundbeteendet. Företag kan även förbättra kundvärdet och 

utveckla strategier utifrån kundens behov och beteendemönster (Kamakura et al. 2005:280).  

 

Storbacka och Lehtinen beskriver (2000:12) att utgångspunkten för CRM är att agera 

kundorienterad. Vidare förklarar Storbacka och Lehtinen (2000:13) att inom CRM är 

kundvärdet och dess utveckling en väsentlig beståndsdel. Fokus ligger på hanteringen och 

utvecklingen av kundrelationer som i sin tur leder till möjligheten att upptäcka vilken typ av 

kund som bidrar till verksamhetens välgång. Storbacka och Lehtinen (2000:3) förklarar vidare 

att målet inte är intäkter från den individuella kunden utan snarare att genom CRM utveckla 

stabila band med sina kunder.  

 

Jayachandran et al. (2005:177) beskriver CRM som en kärnprocess hos företagen, där fokuset 

är att etablera, upprätthålla samt öka långsiktiga kundrelationer. Jayachandran et al. 

(2005:169) påpekar att genom de snabba framstegen av informationsteknologin har företagen 

blivit introducerade till teknologiskt baserade lösningar och svar, detta beskrivs som CRM-

teknologi. Teknologin möjliggör stödet av CRM genom en uppsättning IT-lösningar där 

företag kan urskilja en kund i två kategorier: den lönsamma kunden och den icke lönsamma 

kunden (Jaychandran et al 2005:169).  

 

Rigby, Reichheld och Shefter (2002:101) poängterar att CRM inte alltid ger ett gott resultat. 

Utifrån deras forskning, som syftade till att undersöka kundlojaliteten, ansåg 55% av all 

CRM-implementerade projekt inte resultera i värde. Undersökningen som Rigby et al. Gjorde 

bestod av 451 ledande chefer. En av fem chefer rapporterade att implementering av CRM 

misslyckade med att leverera lönsamt tillväxt och därför kan skada företagets långsiktiga 

                                                
1 CRM är en förkortning av det engelska uttrycket för hur organisationer arbetar med sina kundrelationer – 

customer relationship management  
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kundrelationer. Rigby et al. (2002:101) föreslår att anledningen till att CRM-initierade projekt 

ofta misslyckas är på grund av att många chefer inte förstår vad som implementeras när CRM 

ska tillämpas i ett företag. Resultatet påvisade att chefer sällan förstår teorins grund, vilket är 

att kundlojaliteten och tillväxten är en långsiktig process (Rigby et al. 2002:101).  

3.1.2 Utmaningar vid tillämpning av CRM 

I detta avsnitt presenteras fyra utmaningar att hantera vid tillämpning av CRM.  

 

Den första utmaningen är att hantera implementeringen av CRM innan företaget skapar en 

kundstrategi. Managementverktyget kan vara tilltalande eftersom det är en programvara som 

utlovar att lösa återkommande problem. CRM-baserade verktyg kan automatisera den 

känsliga processen och kan bidra till att företag kan undvika olönsamma kunder och istället 

locka lönsamma kunder. Detta kan uppnås genom CRM men enbart via traditionell 

kundsförvärvning samt strategi som planerats och dessutom implementerats (Rigby et al 

2002:102).  

 

Den andra utmaningen innefattar verkställandet av CRM i företag. Att verkställa CRM-

teknologi konstruerar en kundbaserad organisation och är en av de vanligaste fällorna. Om ett 

företag vill utveckla en bättre relation med sina lönsamma kunder, krävs det att företag 

moderniserar affärsprocesser som involverar kunden. Att enbart ha en strategi är inte 

tillräckligt, enligt Rigby et al (2002:102), eftersom tillämpningen av CRM enbart lyckas om 

företaget väljer att omstrukturera sin organisatoriska process exempelvis arbetsbeskrivning, 

åtgärder för att uppnå en bättre prestation och praktikprogram för att kunna bemöta kunders 

behov på ett effektivare sätt.  

 

Den tredje utmaningen är att undvika antagandet att mer CRM-teknologi förbättrar. Rigby et 

al. (2002:102) hävdar att många chefer anger att CRM-verktyg behöver vara tekniska. 

Kundrelationer kan hanteras på många olika sätt inom CRM, detta kan uppnås utan att utföra 

stora investeringar inom ny teknik. Genom att exempelvis motivera de anställda till att vara 

mer uppmärksamma och identifiera kundernas behov. Att endast förlita sig på tekniska 

lösningar eller hävda att högteknologiska lösningar är bättre än lågteknologiska, kan bli en 

dyr fallgrop för organisationer.  

 

Den fjärde och sista utmaningen består av kundrelationer byggda med kunder som inte 

gynnar företaget eller att utveckla en kundrelation med en gynnsam kund på fel grund. Detta 

kan bero på vilken form av relation företaget har, och vilken relation företaget vill ha med 

sina kunder. Detta kan även variera mellan olika företag inom samma bransch samt mellan 

kunderna i ett företag. Chefer tenderar att bortse från användning av CRM, vilket resulterar i 

negativa följder för företaget (Rigby et al 2002:102).  
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3.1.2 Relationsmarknadsföring  

Gummesson (2002:16) beskriver relationsmarknadsföring (RM) som en 

marknadsföringsstrategi som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum. Inom dessa 

relationer förutsätts att det finns två parter som är i kontakt med varandra. Blomqvist, Dahl 

och Haeger (2004:27) beskriver RM som valet av rätt kund, bilda starkare relationer med 

kunden och att koncentrera marknadsföringens insatser för de befintliga och den potentiella 

kunden för att kunna skapa värde. För att kunna uppnå detta måste företaget, enligt Blomqvist 

et al. (2004:27), utgå från att RM påverkar hela företagets verksamhet och resurser.  

  

Guo (2017:3) poängterar att syftet med ett företag bör vara att tillfredsställa kunden. Detta på 

grund av att den överlägsna prestandan kommer att resultera i ett överlägset kundvärde. Detta 

är även något som Blomqvist et al. (2004:27) konstaterar är ändamålet med företagets 

verksamhet för att införskaffa och bibehålla kunder. Relationen mellan företag och kund 

upphör sällan när transaktionen är genomförd, tvärtom intensifieras den och får stor betydelse 

för nästa beslut som kunden ställs inför.  

 

Blomqvist et al. (2004:27) argumenterar för att kundrelationer har en central betydelse för 

existensen av företaget och därför bör ett företag vara kundorienterat för att skapa 

konkurrensfördelar. Blomqvist et al. (2004) påtalar även att det utifrån kundens perspektiv är 

viktigt att skapa en relation till företaget eftersom det kan uppstå osäkerhet vid beslut och 

transaktioner. Det är av stor vikt att kunden känner förtroende för företaget. Fortsättningsvis 

betonar Blomqvist et al. (2004:42) att en kundrelation som helhet består av ett flertal 

kundmöten av olika slag; ett kundmöte kan vara både direkt och indirekt. Ett direkt möte kan 

vara när kunden interagerar med företaget vid exempelvis ett bankomatuttag, medan ett 

indirekt möte kan vara när kunden mer eller mindre aktivt kommunicerar med företaget. Det 

är viktigt enligt Blomqvist et al. (2004:42) att konstant utveckla hanteringen av kunden både 

på kundmötesnivå och relationsnivå. Det kunden upplever i kontakt med företaget kan vara av 

stor betydelse när kunden värderar sin relation till företaget (Blomqvist et al. 2004:43). 

 

Som tidigare nämnts är en central uppgift för företag enligt Blomqvist et al. (2004:43) att 

identifiera de kundmöten som är väsentliga för kunden. Det är dessa möten som är 

värdeskapande och betydelsefulla för relationsbyggandet. Ett misslyckande inom kundmötet 

kan leda till att kunden upplever ett lågt värde och därför blir mer benägen att avsluta 

relationen. Inom bankbranschen är det exempelvis låneförhandlingar som är den kritiska 

punkten för den fortsatta relationen. De lyckade kundmötena är ofta en fråga om att tillämpa 

arbetsredskap som informationssystem och förmågan att kommunicera och styra kundens 

förväntningar och beteende. Blomqvist et al (2004:47) poängterar att en kund som har en 

långsiktig relation med sin bank även tenderar att använda sig av bankens övriga tjänster.  

 

Enligt Guo (2017:2) måste företag för att upprätthålla lojaliteten mellan kunden och banken, 

utveckla en långsiktig relation med kunden. Detta på grund av att bankerna lär sig mer om 

kundens preferenser och ständigt tillgodoser dennes behov över tid. Genom att göra detta 

skapas kundvärde vilket ger konkurrensfördel. Banken skapar även värde genom att hantera 
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eventuella risker vilket stärker kundrelationen och kundvärdet. Grunden i kommunikationen 

är att förse kunden med information som är relevant, detta i sin tur kan komma att leda till 

utvecklingen av relationen.  

 

Slutligen påpekar Blomqvist et al. (2004:60) att företag ska ta till vara på de 

kommunikationsmedel som finns mellan företaget och kunden och på så sätt skapa värde och 

bidra till att utveckla den kunskap som finns om kunden och företaget. Denna kommunikation 

kan ses som ett sätt för båda parter att nå en gemensam förståelse poängterar Blomqvist et al 

(2004:59). Det är kritiskt för företaget att bearbeta mötet med kunden, eftersom 

kommunikationen kan ge ett ömsesidigt utbyte av information. Detta kan stärka 

kundrelationen och även kostnadseffektivisera kundkommunikationen (Blomqvist et al. 2004: 

60).  

3.2 Kundförtroende  

Förtroendet ur ett ekonomiskt perspektiv betraktas som ett sätt att minska 

transaktionskostnaderna med ett utbyte. Genom att bygga upp kundens förtroende för 

företaget kan uppfattningen om risker minska vilket i sin tur ökar chansen för utbytet mellan 

kunden och företaget. Enligt Balaji och Khong (2015:5) beskrivs förtroende som villigheten 

att förlita sig på den andra parten med förväntan om att ena parten ska agera i båda parternas 

intresse. Vidare kan förtroendet som kunden har till sin bank beskrivas som viljan kunden har 

att genomföra transaktioner i bankernas tjänster genom den tro eller förväntan kunden har på 

banken och dess part i fullgörandet av sina förpliktelser (Balaji & Khong 2015:5).  

 

Järvinen (2014:554) förklarar att möjligheten vid skapandet av förtroende inom banksektorn 

är ett specifikt område. Inom banker är kundförtroendet av stor vikt, förtroendet kunden har 

till sin bank är ofta beroende av riskerna. Främst är risken för användandet av banktjänsterna 

som kan ha en negativ påverkan på förtroendet. Förtroendet för banken är kopplat till de 

känslor och den säkerhet kunden upplever i samband med bankens hantering av relationen. 

Kunden har en önskan om att banken ska vara tillförlitlig och hålla sina löften. Förtroendet för 

banken och dess tjänster bygger på kundens erfarenheter och bankens förmåga att agera på ett 

tillförlitligt sätt (Järvinen 2014:554).  

 

Sharma och Sharma (2019:67) beskriver att förtroende ses som ansvar och integriteten hos 

mobila bankappar, vilket utgörs av handelsaktiviteter. Säkerhet och integritet relateras därför 

till risker och bekymmer som kan uppstå vid genomförandet av transaktioner via mobilappar, 

då en enskild individs privata information lagras på mobiltelefonen.  

 

Mukherjee och Nath (2003:7) beskriver att den upplevda risken är en viktig aspekt för 

förtroendet. Det är särskilt viktigt för banker som har en åtskild fysisk relation, vilket leder till 

att relationen är svår att övervaka och definiera. Kundens ökade riskuppfattning påverkar 

tillitsnivån för banken och deras system. Fortsättningsvis betonar Mukherjee och Nath 

(2003:7) att förtroende även kan skapas genom öppenhet i kommunikationen, det är därför 

avgörande för banken att bygga kundförtroendet över det digitala tjänsterna. Den utsträckning 
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som en bank kan förbättra sin sociala kommunikation med avseende på öppenhet, 

svarshastighet och informationskvalitet, kommer i sin tur att påverka förmågan att tillgodose 

behoven hos kunden. Banken måste höja graden av digital kommunikation över internet för 

att i sin tur stärka förtroendet. Elektroniska metoder för att öka bankens närvaro online 

inkluderar interaktion i realtid, snabba svar på internet och anpassning av meddelanden är ett 

sätt att uppnå detta (Mukherjee & Nath 2003:7).  

3.3 Digitalisering 

Jansson och Andervin (2016:37) förklarar att begreppet digitalisering betyder att överföra 

analog information i form av text, ljud och bild. Med andra ord innebär digitalisering att 

omvandla analog information till binär form, det vill säga digitalt (Cöster & Westelius 

2016:11).  

 

Cöster och Westelius (2016:11) beskriver att människan blivit allt mer oberoende av fysisk 

närvaro, vilket leder till en virtualisering som är en direkt konsekvens av digitalisering. 

Genom förutsättningen av virtualisering kan bland annat företag strukturera virtuella möten. 

Fortsättningsvis förklarar Cöster och Westelius (2016:14) att informations teknologi (IT) 

funnits under en längre tid dock är digital IT relativt nytt för människan. Jari (2006:78) 

beskriver att digitaliseringens fördelar hör ihop med affärsrelationens egenskaper. Vidare 

hävdar Jari (2006) att olika typer av relationer kräver olika typer av digitala infrastrukturer 

och verktyg för digitalisering. I takt med utvecklingen av digitalisering har IT som stöd blivit 

en integrerad och essentiell del av vardagen. Allt eftersom de digitala funktionerna blir fler 

skapas det även en större komplexitet i den digitala plattformen (Cöster & Westelius 

2016:23).  

 

Björkdahl et.al (2018:7) förklarar att digitalisering inte har sin främsta betydelse i sin tekniska 

utveckling, utan snarare i de möjligheter som skapas genom den digitala transformationen. 

Vidare förklaras att inte enbart användning av digital teknologi leder till framgång av digital 

transformation. Därmed ligger digitaliseringens succé i att utföra omfattande förändringar 

inom företaget. Den angivna datainformationen utnyttjas och kan utveckla fram nya värden 

som ger möjlighet för investering av ekonomiska värden. Björkdahl et.al (2018:7) beskriver 

att digitala förändringar ger en ökad effektivitet inom företagen. Genom att utveckla och 

expandera existerande verksamhet tillsammans med innovativa tillvägagångssätt kan företag 

organisera fram nya sätt och framställa nya digitala metoder. 
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3.4 Teorisammanfattning  

Customer relationship management (CRM) beskrivs av Kamakura et al. (2005:280) som en 

process för att samla och informera företag om kunders interaktion för att förbättra företagets 

relation till kunden. Genom att företag är kundorienterade kan de skapa konkurrensfördelar 

konstaterar såväl Blomqvist et al. (2004:42) som Kamakura et al. (2005:280). Syftet med 

CRM är skapa konkurrensfördelar och öka kundens lojalitet till företaget.  

 

Blomqvist et al. (2004:27) poängterar att ändamålet med verksamheten bör vara att 

införskaffa och behålla kunden. En relation mellan kund och företag intensifieras ofta efter en 

transaktion är genomförd, vilket är av stor betydelse för kundens kommande beslut. En 

väsentlig uppgift för företag är att identifiera de möten med kunden som är av kritisk vikt. Det 

är dessa möten som är värdeskapande och betydelsefulla vid uppbyggnaden av kundrelationen 

(Blomqvist et al. 2004:43).  

 

För att skapa en långsiktig lojalitet och relation med kunden måste banken enligt Guo 

(2017:2) få kunskap om kundens preferenser och tillgodose detta över tid. Banken skapar 

värde för kunden genom att hantera eventuella risker, detta stärker även kundrelationen. 

Något Blomqvist et al. (2004:60) poängterar är att kommunikationen mellan företag och 

kunden kan ge ömsesidig utbyte av information, vilket i sin tur stärker kundrelationen samt 

även kostnadseffektiviserar kommunikationen. Förtroende är avgörande för banken vid 

uppbyggandet av relationen.   

 

Enligt Cöster och Westelius (2016:11) har digitalisering bidragit till att människan blivit 

mindre beroende av fysisk närvaro. Därför konstaterar Mukherjee och Nath (2003:7) att  

banken måste höja graden av digital kommunikationen för att stärka förtroendet hos kunden.  
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4. Resultat  

I detta avsnitt presenteras den insamlade data från varje bank. Varje avsnitt formas utifrån de 

tre valda begreppen, kundrelationer, kundförtroende och digitalisering. 

4.1 Kundrelation från bankernas perspektiv  

När vi bad bankerna beskriva vad de anser att en god kundrelation är svarade bankerna 

följande:   

 

Nordea beskriver att en god kundrelation innebär en långsiktig intäkt. Nordea påpekar att 

banken inte överlever om kunden inte är nöjd. Detta kopplar Nordea till att kunden ska vara 

villig att betala exempelvis fondavgifter och bolåneränta. Ju längre du är en kund hos Nordea 

ju fler förmåner får du. Nordea beskriver även att en ständig utveckling av de digitala 

tjänsterna bidrar till en god kundrelation digitalt.  

 

Swedbank beskriver att en god kundrelation bidrar med en intäkt, eftersom de är ett aktiebolag 

som har till syfte att vara lönsamt. Men i det dagliga arbetet poängterar Swedbank att en god 

kundrelation innebär att kunna hjälpa kunden att göra bättre affärer. Vilket i sin tur skapar 

glädje och goda relationer som sedan spinner vidare till bankens nätverkande. Swedbank 

beskriver även att en kundrelation är en känsla hos kunden. Den fysiska interaktionen är 

starkare än den digitala interaktionen eftersom den digitala interaktionen är en generalisering 

över nätverken. 

 

Idag så är man mindre trogen än vad man någonsin vart som kund. Pengar är pengar och villkor är 

villkor - Swedbank 

 

Länsförsäkringar beskriver att en god kundrelation är när kunden lämnar ett möte med viljan 

att komma tillbaka. Detta enligt Länsförsäkringar är ett tecken på att kunden är nöjd med 

rådgivningen och servicen. Länsförsäkringar beskriver även att om kunden blir nekad till 

bolån ska kunden uppleva att kunden också förstå anledningen. Detta utgår från att 

Länsförsäkringar ska värna och bry sig om kunden. Över de digitala nätverken är det enligt 

Länsförsäkringar viktigt att vara snabb och driftsäker vid hanteringen av kundrelationen.  

 

En god kundrelation enligt SEB är en ömsesidig förståelse och respekt mellan banken och 

kunden. Det är viktigt att båda parter är överens om vad som skall ske i relationen och 

därefter handla utifrån det. SEB konstaterar att det är essentiellt med en öppen och 

kontinuerlig dialog för att utveckla kundrelationen. Det är även viktigt poängterar SEB, att 

banken ligger nära kunden för att skapa och bibehålla relationen.  

 

Kunden ska ha möjligheten att välja själv om de vill kontakta banken eller om de vill utföra 

ärendet på egen hand belyser både Swedbank och SEB. Det ska vara lika enkelt för banken att 

ta över ett ärende som det ska vara för kunden att uträtta det själv enligt SEB.  
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Att skapa en god kundrelation trots de digitala nätverken ska vara en smidig övergång 

 - SEB 

 

I och med att kunden idag är mer påläst och informerad är det enligt SEB och Swedbank 

viktigt med kontinuerliga kurser och utbildningar för medarbetarna. Både SEB och Swedbank 

påpekar att det är grundläggande att medarbetarna utvecklas, presterar och levererar vid 

interaktion med kunden. SEB menar att detta görs för att vårda kunden och skapa långsiktiga 

relationer.  

Om kunden är glad är medarbetarna glada - SEB 

 

Länsförsäkringars strategi vid bibehållandet av en kundrelation är att finnas tillgängliga och 

nära för kunden. För att upprätthålla en långsiktig kundrelation är det viktigt med kundvård 

poängterar Länsförsäkringar. Med kundvård menar banken att ta kontakt med kunden minst 

en gång om året och träffa kunden minst vartannat år. En annan strategi som Länsförsäkringar 

beskriver är att vara tillgänglig på sociala medier för att kunna attrahera nya kunder men även 

stärka relationen med de nuvarande.  

 

Länsförsäkringar beskriver att deras verksamhet har försprång över andra banker eftersom de 

anser sig vara kundorienterade och att de inte fokuserar på att vara drivna av lönsamhets som 

andra banker. Andra banker, enligt Länsförsäkringar, är mer intresserade av avkastningskrav 

och effektivitet och förväntar sig vinst. Länsförsäkringar beskriver detta som ett kretslopp, 

allt som går in till banken går sedan tillbaka ut till både kunden och samhället.  

 

Nordea beskriver deras strategier vid kundmöten som en process för att lära känna kunden 

och använder en visuell agenda där förväntningar från banken och kunden diskuteras. Detta 

förklarar Nordea som en säljprocess, denna säljprocess innebär att få fram 

bakgrundsinformation om kunden med insikt om familjesituationen, nu och i framtiden. 

Enligt Nordea skapar detta en bild över vad kunden kan tänkas behöva råd och hjälp med. 

Banken får genom detta möjligheten att se över eventuella risker i framtiden. Nordea 

poängterar att denna säljprocess är viktig för att kunna skapa ett skyddsnät för kunden och 

samtidigt bygga upp kundrelationen.  

4.2 Kundförtroende i praktiken   

Begreppet förtroende kopplas till bank enligt Swedbank. Detta eftersom banken tillhör 

förtroendebranschen. Det handlar om pengar, ekonomi samt trygghet och därmed är 

förtroende är en avgörande faktor för att verka inom bankbranschen. Det är viktigt att kunden 

har förtroende för banken för att kunna utveckla långsiktiga relationer som bidrar till 

förtroende både för kunden och banken. Det är även viktigt att kunden känner sig trygg, sedd 

och säker med de tjänster som kunden använder enligt Swedbank. 

 

För att skapa kundrelation och förtroende måste vi prata med våra kunder - Swedbank 
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Länsförsäkringar beskriver förtroendet mellan dem och deras kunder som en del av deras 

varumärke. Enligt Länsförsäkringar är deras varumärke förknippat med säkerhet, trygghet 

och närhet. Vidare påpekar Länsförsäkringar att förtroende är den väsentligaste beståndsdelen 

av bankbranschen.  

 

SEB poängterar att banken behöver kundens förtroende eftersom de arbetar med känslig 

information. Att skapa förtroende som bank och samtidigt vara transparanta är förutsättningen 

för att kunna hantera externa händelser beskriver Nordea.  

 

Det är viktigt att kunden känner förtroende för oss, annars skulle systemet kollapsa - SEB 

 

Det är viktigt att banken bygger upp verksamheten med ett välfungerande system påpekar 

SEB. Nordea poängterar att banktjänstemän ska ha de rätta kompetenserna och kunskapen om 

de råd som ges till kunden. Det ska enligt Nordea inte vara privata råd utan råd som kommer 

från banken oavsett vilket kontor kunden besöker.  

 

Något som kan förstöra kundens förtroende för sin bank är enligt Nordea 

penningtvättsskandaler. Därför har Nordea investerat sju miljarder kronor och anställt 1500 

personer för att arbeta med sådana frågor och problem vilket är en strategi för att stärka 

kundens förtroende för banken. Nordea beskriver att banken är det som ger kunden skydd i 

samhället vad gäller kundens ekonomiska situation.  

 

Det är banken som har all den informationen som kan skapa skydd för dig som kund och din familj, 

vilket också skapar förtroende - Nordea  

4.3 Digitaliserad kundrelation   

Bankerna i undersökningen påpeka att digitaliseringen bidragit till förändringar både för 

kunden och banken. En stor förändring som nämns är hanteringen av ärenden. Kunden kan 

göra enklare ärenden själv och banken kontaktas oftast vid de mer kvalificerade ärenden. 

Något digitaliseringen påverkat för bankerna är dessutom att det administrativa arbetet 

minskat samtidigt som det administrativa arbetet blivit mer komplext att hantera. 

 

SEB beskriver att kunden idag inför ett möte med banken kan utföra en del av arbetet vilket 

leder till att mötet blir smidigare både för banken och kunden. SEB påpekar att detta leder till 

en effektivisering inom arbetet. Nordea beskriver även att banken tidigare spenderade 90 

procent av tiden på administrativt arbete och 10 procent på kunden. Nu kan Nordea tack vare 

digitaliseringen istället spendera 80 procent av tiden på kunden och 20 procent på det 

administrativa.  

 

Både Nordea och SEB påpekar att deras bankkontor halverats under de senaste åren. Båda 

bankerna beskriver att en vanlig dag på kontoret innan digitaliseringen slog igenom kunde 

bestå av flera öppna kassor som tog emot ärende efter ärende för att hjälpa kunder.  
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Numera har dessa banker öppet tre timmar under vardagarna. Länsförsäkringar ser de digitala 

medlen som ett sätt att nå kunden men inte något som ska begränsa bankens intresse av att 

skapa tid för fysiska besök. Länsförsäkringar beskriver en vanlig arbetsdag på kontoret som 

ett ständigt inflöde av kunder som kan besöka banken klockan 9–17 på vardagar.  

 

Ifall man stänger ner kontoren så kommer kunden inte att komma in. Det är inte bara äldre människor 

som kommer in utan även yngre som vill ha hjälp med olika ärenden 

 - Länsförsäkringar 

 

Swedbank poängterar att grundutbudet för de digitala tjänsterna är gemensamt för alla inom 

bankbranschen. När det kommer till de digitala tjänsterna som erbjuds är det olika typer av 

tjänster på den privata sidan och företagssidan. Det är väsentligt att en bank har alla tjänster 

idag beskriver Swedbank eftersom tjänsternas betydelse påverkar kundens nöjdhet. Det är 

enligt Swedbank kunden som styr utvecklingen och all ny teknik är till för kundens nöjdhet.  

 

Inget plus att ha allt, däremot om du saknar något är det ett stort minus - Swedbank 

 

Något som alla banker trycker på är att säkerheten kring tjänsterna är av stor betydelse. 

Gemensamt för Nordea och Länsförsäkringar är att de båda bankerna investerar i ny teknik. 

Nordea har de senaste åren investerat tio miljarder kronor för att utveckla nya system och 

Länsförsäkringar har genomgått en utveckling av deras kärnbanksystem det senaste året.  

 

Nordea beskriver att åtgärder som åtagits för att minska bedrägerier är att vid införskaffandet 

av ett nytt bank ID ska kunden befinna sig på samma plats som ett nytt bank ID skapas. 

Banken har av säkerhetsskäl även infört att det tar upp till sju arbetsdagar innan Swish kontot 

aktiverats efter begäran av ett nytt bank ID.  

 

Vi som bank har även gjort så att kunden själv via appen ska kunna öppna och stänga sitt bankkort vid 

online handel eller utlandstransaktioner. Vilket vi gjort för kundens säkerhet - Nordea 

 

Något gemensamt för bankerna är att de var tydliga med att upplysa kunden om att de som 

bank aldrig skulle ringa och be kunden starta bank ID för att utföra ett ärende. Det är viktigt, 

enligt bankerna, att kunden är medveten om att banken inte skulle kontakta dem och begära 

inloggningar och att kunden bör vara medveten om att kontakt endast sker antingen via 

bankens applikationer eller via mejl som går genom internetbanken.  

 

Det utförs enligt Nordea fler inloggningar via mobilbanken än internetbanken. Nordea 

beskriver att kunden numera är mer lojal till sin mobil än sin bank. Samhället är under en 

övergång mellan internetbanken och mobilbanken poängterar Nordea.  

 

Banken måste vara på hugget då kunden med ett enkelt knapptryck kan övergå till en annan bank. 

Bankerna befinner sig i ett tävlingslopp och alla banker vill erbjuda kunderna de bästa 

mobilapplikationerna - Nordea  
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Digitalisering beskrivs enligt Nordea, SEB och Swedbank som spännande, kul och 

utmanande. Nordea och Swedbank påpekar vikten av att som bank ständigt vara i framkant i 

den digitala utvecklingen. Nordea poängterar att digitaliseringen kommer urskilja banker 

sinsemellan eftersom det är de banker som inte investerar i digital teknik som kommer hamna 

på efterkälke.  

 

När internetbanken kom så kunde vår kund klaga om att banken inte längre ville ta emot dem in till 

kontoret. Nuförtiden klagar kunderna om dem måste komma in på kontoret och undrar om det inte kan 

göras digitalt istället - SEB  
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras insamlad data och ställs mot studiens teoretiska referensram. 

Analysen sammanförs genom att koppla till de teman som finns genom studien.  

5.1 Kundrelation och digitalisering  

I enlighet med Cöster och Westelius (2016) beskrivning av förändringen av det administrativa 

arbetet kopplat till digitalisering, anser samtliga banker att det blivit allt mer komplext. Dock 

har digitaliseringen enligt SEB och Nordea bidragit till en effektivisering av arbetssättet, 

vilket styrks av Björkdahl (2018) som förklarar att genom digitala förändringar kan en 

effektivitet inom verksamheten ske. Enligt SEB och Swedbank ska kunden själv ha 

möjligheten att välja ifall de vill besöka ett kontor eller uträtta ärendet själv. Cöster och 

Westelius påpekar att människan blivit mindre beroende av fysisk närvaro, vilket kan förklara 

orsaken till att Nordea och SEB halverat deras bankkontor. Däremot påpekar 

Länsförsäkringar att de digitala tjänsterna ska vara ett hjälpmedel för att nå kunden, inte något 

som ska begränsa bankens intresse för fysisk interaktion. En förklaring till att det skett en 

minskning av inflödet av kunder till kontor kan vara att kontor stängts ner. Länsförsäkringar 

poängterar även att en kund inte kan besöka ett bankkontor om det är stängt. Detta kan betyda 

att samtliga banker inte delar samma åsikt kring minskningen av besökande kunder på 

bankkontoret. Nordea och SEB poängterar att minskningen är på grund av att digitaliseringen 

möjliggör för kunden att uträtta ärenden självständigt. Länsförsäkringar, SEB och Swedbank 

konstaterar att det är det fysiska mötet med kunden som är av stor vikt. Vidare beskriver 

Länsförsäkringar vikten av att en kund ska förstå de olika valen som rådgivarna ger för att 

kunden ska vilja komma tillbaka. Blomqvist et al. (2004) belyser att ett misslyckande i det 

personliga mötet kan leda till att kunden avslutar relationen, eftersom det är vid dessa 

tillfällen som kunden värderar relationen till företaget.  

 

Swedbank poängterar att det är väsentligt för banker idag att ha många tjänster tillgängliga för 

kunden eftersom det ökar kundens nöjdhet. Nordea beskriver att en ständig utveckling av de 

digitala tjänsterna bidrar till en god kundrelation. SEB och Swedbank konstaterar att kunden 

idag är mer påläst och informerad och detta lägger stor press att konstant utveckla både bank 

och medarbetare. Blomqvist et al. (2004) menar att kundrelationer är en central del i företag 

där kundfokus bidrar till konkurrensfördelar. Nordea anser att ständigt utvecklas inom den 

digitala tekniken kommer urskilja en bank från en annan. Detta i sin tur ger 

konkurrensfördelar eftersom Nordea menar att de banker som inte utvecklas hamnar efter.  

 

Jayachandran et al. (2005) konstaterar att den snabba utvecklingen möjliggör för företag att 

tillgodose kundens preferenser och öka kundnöjdheten. Rigby et al. (2002) beskriver att CRM 

verktyg inte behöver vara tekniska, vilket även styrks av Björkdahl (2018). Trots det har både 

Nordea och Länsförsäkringar investerat i ny teknik för att utveckla nya system. Nordea och 

Länsförsäkringar beskriver att detta gjordes för att tillgodose kundens behov och för att 

fortsätta utvecklas. Rigby et al. påpekade att kundrelationen kan hanteras på olika sätt och att 

dyra investeringar inte är nödvändiga. Detta kan i sin tur förklara utmaningen bankerna har 
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med att förstå hur en kundrelation ska stärkas över de digitala nätverken, eftersom bankerna 

inte endast kan stärka relationen genom att erbjuda kunden nya digitala tjänster.    

 

Nordea och Swedbank beskriver att en god kundrelation är kopplad till intäkterna. 

Länsförsäkringar skiljer sig från Nordea och Swedbank eftersom kundrelationen inte kopplas 

till lönsamhet. Detta kan i sin tur betyda att en god kundrelation enligt Länsförsäkringar kan 

kopplas till Storbacka och Lehtinens (2000) CRM strategi som är att fokusera på den 

individuella kunden och inte intäkterna medan Swedbank och Nordeas beskrivning av en god 

kundrelation kan kopplas till Jayachandran et al. (2005) påstående om att det finns en lönsam 

och icke lönsam kund. Vidare förklarar Länsförsäkringar att de förhåller sig kundorienterade 

på marknaden och inte förväntar sig avkastning, vilket kan betyda att Länsförsäkringar fokus 

vid stärkandet av kundrelationen skiljer sig från Nordea och Swedbank. Både Swedbank och 

Länsförsäkringar beskriver att det som går in och ut från banken kan resultera i ett kretslopp, 

vilket även Gummessons (2002) beskrev är en relationsmarknadsförings strategi om att 

samverka.  

5.2 Kundrelation och förtroende   

Swedbank konstaterar vikten av att kunden är informerad om tjänsterna som används. Detta 

bidrar enligt Swedbank till en känsla av trygghet och säkerhet. SEB konstaterar även att en 

öppen och kontinuerlig dialog med kunden bidrar till en godare kundrelation, eftersom det ger 

en ömsesidig förståelse och respekt. Länsförsäkringar beskriver deras process som kundvård. 

Medan Nordea beskriver sin process som en visuell agenda där förväntningar diskuteras med 

respektive kund. Samtliga banker har olika processer dock är deras slutmål detsamma, att 

stärka kundrelationen genom olika former av kommunikationer. Mukherjee och Nath (2003) 

betonar vikten med en öppenhet i kommunikationen med kunden samt hur avgörande denna 

kommunikation är för bankerna över de digitala nätverken.  

 

Länsförsäkringar arbetar med att öka förtroendet genom att vara tillgängliga på sociala 

medier. Enligt Blomqvist et al. (2004) kan detta antas vara en marknadsföringsinsats för att 

skapa kundvärde. Länsförsäkringar beskriver även vikten av att vara snabb och driftsäker vid 

hanteringen av kundrelationen. Detta belyser även Mukerjee och Nath (2003) eftersom de 

menar att en bank måste höja graden av digital kommunikation över de digitala nätverken för 

att skapa förtroende, som i sin tur stärker kundrelationen. Detta kan möjligtvis förklara varför 

Länsförsäkringar kommunicerar med kunderna över sociala medier, vilket även kan kopplas 

tillbaka till bankens syfte att vara nära kunden. Om banker inte fortsätter utveckla strategier 

för att nå kunden över de digitala nätverken kan det möjligtvis leda till en förlorad kontakt 

med kunderna eftersom allt fler bankärenden utförs digitalt.  

 

Genom att hantera risker och skapa trygghet för kunden via transaktioner som görs med de 

digitala tjänsterna kan bankerna utveckla långsiktiga relationer, vilket i sin tur kan stärka 

kundrelationen enligt Guo (2017). Nordea och Länsförsäkringar arbetar med att informera 

kunden om risker med bedrägerier som kan ske via det digitala tjänsterna, vilket kan skapa en 

trygghetskänsla för kunden. Samtliga banker är även tydliga med att informera kunden om att 
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de som bank aldrig skulle kontakta kunden och begära känslig information. Detta kan tyda på 

att bankerna arbetar med att stärka förtroendet kunden upplever för sin bank. Järvinen (2014) 

poängterar att förtroendet kunder upplever för respektive bank är kopplad till känslan av 

säkerhet. Swedbank beskriver dessutom att en bank är beroende av kundens förtroende och är 

en avgörande faktor. Detta kan betyda att en kund som inte känner förtroende för sin bank har 

anledning att byta bank. Jämförelsevis kopplade Länsförsäkringar förtroende till bankens 

varumärke eftersom kunden enligt Länsförsäkringar förknippar varumärket med säkerhet. 

Den upplevda risken vid transaktioner förknippas med förtroende (Mukherjee & Nath, 2003; 

Sharma & Sharma, 2019; Blomqvist, 2004). Detta påvisar att det säkerhetsarbete som 

samtliga banker arbetar med för att minska riskerna är ett försök i att öka kundens förtroende 

för respektive bank.  

 

Om inte kundförtroende kan uppnås av respektive bank kan det leda till en förlust av kunden. 

SEB beskriver att banken arbetar med känslig information och skulle kundförtroende inte 

finnas skulle banksystemet kollapsa. Vidare beskriver även Swedbank att förtroendet handlar 

om pengar, ekonomi och trygghet. Detta kan betyda att Swedbank och SEB är medvetna om 

att de känsliga faktorerna som banken arbetar med kan komma att påverka kundens 

förtroende.    
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6. Slutsats  

Detta kapitel inleds med en slutsats sedan beskrivs det praktiska bidraget och slutligen förslag 

till vidare studier. 

 

Studiens genomförande påvisar att den digitala utvecklingen haft en betydande roll på 

bankernas verksamhet och kundrelationer. Förändringarna inom bankbranschen har sin grund 

i framför allt den digitala utvecklingen. Dessa förändringar inom bankbranschen har påverkat 

bankerna att utvecklas inom den digitala utvecklingen för att tillgodose kundens behov och 

preferenser. Studiens syfte är att undersöka hur digitaliseringen av banktjänster påverkat 

bankens relation till kunden.  

 

Utvecklingen har gett kunderna möjligheten att hantera sina ärenden på egen hand snabbt och 

effektivt. Den fysiska kontakten mellan kunderna och bankerna har minskat på grund av 

utvecklingen av digitala tjänsterna. I och med att den fysiska kontakten minskat blir det en 

utmaning för bankerna att inte tappa den personliga kontakten med kunderna och fortsätta 

relationen över de digitala tjänsterna. Studien påvisade dock att kunden ändå tar sig in till 

bankkontoret vid komplexa ärenden, vilket kan tyda på att den fysiska kontakten troligtvis 

inte kommer försvinna helt och hållet. Fortsättningsvis kommer utvecklingen att tillföra fler 

tjänster och lösningar för ärenden, men den fysiska interaktionen för vissa ärenden kommer 

bestå. Det är idag upp till kunden att bestämma hur ärenden ska hanteras och om kunden vill 

ta sig in på kontoret eller inte. Det är vid dessa tillfällen avgörande för banken att stärka 

kundrelationen och bygga upp förtroendet.  

 

Det går att konstatera att samtliga banker anser att den digitala utvecklingen är utmanande. 

Vad framtiden kommer att erbjuda är ännu oklart och det är upp till bankerna att utvecklas 

och anpassa sig efter kundens behov. En respondent poängterade att kunden förr kunde 

påpeka ifall ett ärende kunde göras digitalt medan kunden idag påpekar ifall ärendet ska göras 

på kontoret, vilket kan betyda att kundens preferenser ändras. Det blir därför upp till banken 

att fortsätta utvecklingen men samtidigt inte glömma bort hur relationen ska stärkas över de 

digitala nätverken.  

 

Slutligen är det viktigt för bankerna att i takt med utvecklingen av digitala lösningar och 

tjänster ständigt utvecklas eftersom det är avgörande för överlevnaden på marknaden. Efter 

vår undersökning är det konstaterat att processen för att bibehålla och stärka kundrelationer 

fortfarande är en pågående process. Bankerna har ingen tydlig strategi för hur 

kundrelationerna ska stärkas över de digitala nätverken utan bankerna skapar snarare åtgärder 

som verkställs för att inte förlora kommunikationen med kunden. Kunden beskrevs som 

mindre trogen till sin bank och bankerna har inte en tydlig strategi för hur lojaliteten ska 

hanteras och detta kan även ses som en kommande utmaning för bankerna. I och med att 

kunden numera kan utföra sina ärenden självständigt är det av väsentlig betydelse för 

bankerna att skapa förtroende och en god relation till kunden över de digitala banktjänsterna.  
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6.1 Teoretiskt bidrag 

Eftersom den digitala utvecklingen är en pågående diskussion infann sig ett intresse att 

undersöka hur de digitala tjänsterna påverkat bankernas kundrelationer. Det finns ingen tydlig 

strategi eller forskning som hänvisar till hur banker ska hantera kundrelationerna över de 

digitala nätverken. Samtliga banker som deltog i undersökningen anser att studiens ämnesfält 

är intressant och aktuellt. Det teoretiska bidraget är att vi involverat bankernas upplevelser 

över hur respektive bank uppfattar att kundrelationen förändrats på grund av den digitala 

utvecklingen. Slutligen har effekterna av digitaliseringens påverkan konkretiserats.  

6.2 Förslag till vidare studier  

I vår studie har vi utgått från bankernas perspektiv och hur bankerna upplever att 

digitaliseringen påverkat deras kundrelationer. För vidare studier kan det vara intressant att 

undersöka hur kunderna upplever att digitaliseringen påverkat deras relation till banken. 

Något ytterligare som hade varit intressant att undersöka är om det finns skillnader eller 

likheter kring upplevelsen av de digitala nätverken från perspektivet av den äldre generation 

och en yngre.  
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Bilaga A: Intervjufrågor 

 

Generella frågor 
Vad är din roll inom företaget? 

 

Hur länge har du arbetat här och hur länge har du varit aktiv inom branschen? 

 

Har du märkt några stora förändringen på ditt arbetssätt? 

 

Anser du att branschen har utvecklats med hjälp av digitaliseringen? 

 

Digitala tjänster  

 

Vilka olika typer av digitaliserade tjänster erbjuder ni och vad tycker du om dessa tjänster?    

 

Hur arbetar ni med säkerhet när det kommer till era digitala tjänster?  

 

Hur informerar ni era kunder om eventuella risker vid användning av dessa tjänster?   

 

Hur arbetar banken med att öka säkerheten kring digitala tjänster?  

 

Kundförtroende  

 

Vad innebär förtroende inom banksektorn för dig? 

 

Varför är det viktigt att kunderna har förtroende för sin bank? 

 

Hur arbetar ni med att öka kundens förtroende för er bank? 

 

Kundrelationer  

 

Hur skulle du beskriva en god kundrelation? 

 

Hur skulle du beskriva att en god kundrelation är över de digitala nätverken?   

 

Hur har den digitala utvecklingen påverkat er relation till kunden? 

 

Hur skulle du beskriva er process för att upprätthålla en god kundrelation över de digitala 

nätverken? 
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Skulle du säga att ert arbetssätt med att upprätthålla en god kundrelation idag jämförelse med 

tidigare har förändrats på grund av den digitala utvecklingen? I sådana fall hur då? 

 

Hur arbetar banken med att bygga upp långsiktiga kundrelationer? Har ni några strategier? 

 

Hur arbetar er bank med att stärka relationen med de befintliga kunderna och bibehålla?  

 

Vad anser ni att en god kundrelation bidrar till er verksamhet?  

 

 
 

 


