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Bakgrund: Tekniken utvecklas allt snabbare och skapar nya sätt för en kund att utföra 

tjänster på bankmarknaden. På grund av det tycks kraven på bankerna ha ökat och 

konkurrensen stigit vilket har visat sig i att kunderna inte längre är lika lojala som tidigare. 

För att bankerna ska vinna tillbaka sina kunder behöver de ta reda på hur privatkunderna 

faktiskt kan bli tillfredsställda. Därför är det upp till bankerna att reda ut vad som faktiskt 

tillfredsställer en privatkund. 

 

Syfte: Uppsatsen syftar till att analysera och beskriva hur bankkunders beteende har 

förändrats med tanke på den allt snabbare utvecklingen av teknologiska tjänster. För att 

slutligen kunna identifiera betydelsefulla faktorer som är viktiga för bankerna att följa upp.   

 

Metod: I denna uppsats har vi använt oss av en abduktiv metod för att uppfylla vårt syfte. 

Genom ostrukturerade kvalitativa intervjuer, fokusgrupper samt en kundundersökning har vi 

insamlat empiri för att sedan kunna koppla till lämplig referensram. Detta för att slutligen 

kunna uppfylla vårt syfte.  

 

Slutsats: En bankkunds relation, lojalitet och tillfredsställelse med sin bank är föränderliga 

variabler. I denna studie har vi identifierat fyra betydelsefulla faktorer för en bank att fokusera 

på med anledning av ny teknologi som har förändrat bankkunders beteende. Vi har dragit 

slutsatsen att de betydelsefulla faktorerna för en bank är; fysiska rådgivningsmöten, 

tillgänglighet, priser och teknologisk utveckling.  

 

Nyckelord: Business Intelligence, Strategi, Kundtillfredsställelse, Kundrelation, 

Kundlojalitet, Teknologisk utveckling, Service Management, Bank 
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Background: Technology is developing faster and faster and creating new ways for a 

customer to perform services in the banking market. Because of the fact that the demands of 

the banks have increased and has been shown in that customers are no longer as loyal as 

before. For the banks to win back their customers, they need to find out how customers 

actually can be satisfied. Therefore it is up to the banks to sort out what actually satisfy a 

private customer. 

Purpose: This study aims to analyze and describe how the bank customer behavior has 

changed, given the increasing development of technological services. And then to be able to 

identify important factors that are important for the banks to follow up. 
 

Method: To be able to fulfill the purpose of this study, we have used an abductive method. 

We have, through unstructured qualitative interviews gathered empirical data from three 

interviewees, two focus groups and one customer survey. The material is then explained using 

theory to ultimately meet the purpose. 

Conclusion: A bank customer´s relationship, loyalty and satisfaction with their bank are 

changing variables. In this study, we have identified four important factors for a bank to focus 

on for better result considering of how new technology has changed the banking customer 

behavior. We have concluded that the most important factors for a bank is; physical 

counseling meetings, availability, pricing and technological development. 

 

Keywords: Business Intelligence, Strategy, Customer satisfaction, Customer relation, 

Customer loyalty, Technological development, Service Management, Bank. 
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1	  

1.  Inledning          
I	   inledningskapitlet	   presenterar	   vi	   bakgrunden	   till	   det	   valda	   ämnet	   för	   att	   skapa	   en	   förståelse	   för	  

läsaren	  innan	  problemdiskussionen	  presenteras.	  Problemdiskussionen	  lyfter	  fram	  en	  viss	  problematik	  

som	  finns	  på	  bankmarknaden	  genom	  en	  diskussion	  som	  sedan	  mynnar	  ut	  till	  en	  problemformulering	  

och	  frågeställning.	  Slutligen	  presenteras	  uppsatsens	  syfte.	  	  

  

1.1  Bakgrund  

Ekonomistyrning handlar om att utöva inflytande på företagets ledning, medarbetares 

beteenden och handlande för att kunna bestämma och genomföra strategier (Nilsson och Olve, 

2013). Begreppet ekonomistyrning syftar ofta till att uppfylla mål av redovisningskaraktär. 

Talas det istället om styrning som rör företagets verksamhet benämns det som 

verksamhetsstyrning. Nilsson och Olve (2013) skriver att det finns en stark koppling mellan 

företagets ekonomistyrning och strategier med dess omgivning och positionering på 

marknaden. Företag kan mötas av en mer eller mindre stabil eller turbulent omgivning, vilket 

påverkar deras strategiska beslut och möjlighet att göra framtida prognoser (Nilsson och Olve, 

2013). Numera räcker det inte längre att endast möta omgivningen och kundernas efterfrågan 

utan företag behöver också överträffa kunders förväntningar för att lyckas värva 

marknadsandelar och skapa en långsiktig relation med dem (Norton och Kaplan, 1999). 

 

En faktor som har en stark påverkan på ett företags omgivning är den tekniska utvecklingen. I 

takt med att den går framåt ökar också omgivningens krav på företagen eftersom det har lett 

till att informationsflödet i samhället har ökat. Teknologin sägs vara huvudorsaken till 

omgivningens höga krav på företag och den allt högre konkurrenskraften på marknaden. Den 

nya tekniken har nämligen gjort det möjligt för privatpersoner och kunder att själva ta del av 

information och hantera många av sina ärenden digitalt när det passar just dem (Silver, 2007). 

Nu erbjuds allt fler och fler butiker och tjänster på Internet för att kunden ska erbjudas ett 

bekvämt, enkelt och billigt sätt att handla och sköta sina affärer på vid just den veckodag och 

tid på dygnet som passar just den kunden. Det kan även vara fördelaktigt för företagen själva 

då det inger en möjlighet för dem att minska sina kostnader och öka sin konkurrenskraft på 

marknaden genom att kunna erbjuda lägre priser (Chiu, Tzeng & Li, 2013).	    
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1.2  Problemdiskussion  

Internet har möjliggjort att allt fler distributionssätt har uppkommit, vilket har lett till att 

befintliga tjänster har utvecklats och nya tjänster har uppkommit. Den ständigt pågående 

utvecklingen utav Internet har även lett till att konkurrensen på marknaden har ökat globalt. 

Den har utsatt bland annat finansmarknaden för ett starkt förändringstryck som har lett till att 

fler aktörer har klivit in på bankmarknaden och ökat konkurrensen markant sedan tidigare år. 

När fler utländska aktörer kan ta sig in på marknaden måste de befintliga företagen utveckla 

sina verksamheter för att klara konkurrensen och inte förlora marknadsandelar. Denna typ 

utav konkurrens har även bidragit till att bankkontorens betydelse har minskat på senare tid. 

Idag har de flesta bankkunderna till största del enbart kontakt med sin bank via 

internetbanken. År 2008 var det hela 63 procent av Sveriges befolkning som betalade sina 

räkningar via internetbanken. Det visar att banker i Sverige är världsledande när det kommer 

till att erbjuda tjänster via Internet. Internetbankens ökade utbud av tjänster har lett till att 

kunderna erbjuds en enklare och bättre överblick av sin ekonomi som har visat sig göra 

kunderna mer aktiva till att göra fler bankaffärer, vilket gynnar bankerna (Swedish bankers, 

2015).    

 

Den tekniska utvecklingen har även underlättat för företag som verkar inom andra branscher 

att vidga sitt sortiment och stärka sin positionering på den finansiella marknaden (Söderberg, 

2008). Att fler och fler företag utvidgar sitt sortiment och glider över till andra branscher än 

den de ursprungligen tillhör, är en trend som blivit ett allt vanligare förekommande. 

Försäkringsbolag som Länsförsäkringar och livsmedelsföretag som ICA är bara två exempel 

på företag som har tillämpat branschglidning och har etablerat sig i detta fall på 

bankmarknaden genom att utvidga sitt sortiment med banktjänster för privatpersoner. Dessa 

nischade företag som huvudsakligen verkar på andra marknader fokuserar oftast på segmentet 

privatkunder. Dock finns det även de företag som har nischat sig till andra områden som 

exempelvis förvaltning och värdepappershandel, så som företagen Avanza och Nordnet 

(Swedish bankers, 2015) eller aktörer som verkar inom utlåningsbranschen. Ett utav dessa 

företag är Trustbuddys vars VD och grundare Jens Glasø menar att de erbjuder människor 

något helt nytt genom att låna direkt från varandra. Företaget har ett budskap till sina kunder 

som är att de ska kunna ansöka om ett lån på mindre summor och få besked om sin 

låneansökan inom 15 min. Jens Glasø tror att Trustbuddys framgång ligger i att de erbjuder 

banktjänster för Facebookgenerationen. Det vill säga den generationen som är uppvuxen med 
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Internet och är vana vid att kunna delge sina erfarenheter vidare (PWC, 2015). Även om 

många nischade aktörer fokuserar på att specialisera sig så finns det även aktörer som istället 

breddar sitt sortiment för vissa specifika segment så de allt mer erbjuder ett sortiment som 

liknar de traditionella bankerna (Söderberg, 2008). 

 

Det är tydligt att det har lyckats träda in allt fler nischaktörer på marknaden samtidigt som de 

har lyckats positionera sig allt starkare på finansmarknaden. Deras fördel gentemot de 

traditionella bankerna är att de är lättrörliga och snabba, då deras kommunikationsplattformer 

är uppbyggda med en ny standardiserad teknik. De traditionella bankerna måste däremot i takt 

med den tekniska utvecklingen investera i att utveckla sina system i nya applikationer vilket 

både är en dyr och tidskrävande process (Söderberg, 2008). Frågan vi kan ställa oss är då vad 

det är som utgör en traditionell bank till skillnad från de nischade aktörerna. Svenska 

bankföreningen menar att banker är nödvändiga och kan jämföras med ett blodomlopp i 

samhällsekonomin. Deras bidrag är nödvändig för en fortsatt tillväxt och sysselsättning i 

många små och medelstora företag. En bank kan tillgodose många viktiga uppgifter men det 

vanligaste som utmärker en traditionell bank är att de förvaltar sparande och lån samt hanterar 

transaktioner. Idag kan banker delas upp i två olika typer, universalbanker och nischbanker. 

En universalbank finns på i stort sett hela den finansiella marknaden och tillhanda håller alla 

typer av finansiella tjänster som exempelvis bankerna Nordea och Swedbank (Swedish 

bankers, 2015). Totalt sett har antalet svenska banker minskat bland annat för att olika banker 

har slagit sig samman men också för att flera mindre aktörer har blivit utslagna på marknaden 

då de inte har råd att investera i de dyra system som de nya EU- reglerna kräver (Söderberg, 

2008). Nischbanker har tillskillnad mot universalbanker huvudsakligen tagit sig in på den 

finansiella marknaden genom att etablera sig som telefon- och internetbanker och fokuserar 

oftast på segmentet privatkunder.  

 

År 2013 gjorde Millenial Distruption Index en undersökning på yngre bankkunder i USA och 

deras syn på framtidens banker och bankrelationer. 71 % av deltagarna svarade att de hellre 

gick till tandläkaren än att lyssna på vad de traditionella bankerna säger och hela 73 % var 

mer intresserade av att bli erbjudna finansiella tjänster av företag som Google, Amazon, 

Apple, Paypal eller Square (Millennial disruption index, 2013). Tomas Borgen, VD för 

Danske Bank, berättar i en intervju med Svenska Dagbladet att det är möjligt att det är Google 

och Facebook som är bankdirektörernas nya mardröm. Borgen anser att den digitala 
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framfarten är en av bankernas största hot. I dagens informationssamhälle ändrar sig 

kundbeteende oerhört fort och de traditionella bankerna stöter ständigt på nya konkurrenter 

och kanske är det Google eller Facebook som är nästa. Finansmarknaden behöver förberedda 

sig på att marknaden håller på att förändras till något helt nytt och mer digitalt för att ha en 

chans att överleva. Danske Banks VD, Tomas Borgen, poängterar att problemet kan ligga i att 

de tänker just som en traditionell bank gör medan de nya aktörerna är mer innovativa i sitt 

tänkande och handlande. 

 

De traditionella bankerna står inför en förändring och kan inte längre luta sig mot en marknad 

där de haft monopol (Svenska dagbladet, 2015). Johan Pramler som är VD på Svenskt 

kvalitetsindex säger i en intervju att de har visat sig i undersökningar att bankkunders lojalitet 

inte har ökat i lika hög takt som tidigare på grund av att kunder upplever det svårt att få 

samtliga behov tillgodosedda i endast en bankrelation. Vidare säger John Pramler att; 

“Bankerna måste inse att kunderna har ett högt intresse för sin bank och behöver värna om 

kundernas synpunkter för att bygga lojalitet för framtiden” (Tryggare framtid, 2014). 

Traditionella banker får allt mer kritik av sina kunder. Undersökningar från Svenskt 

kvalitetsindex från år 2013 visar att privatkunders kundnöjdhet hos banker har minskat och att 

endast 3 av 10 bankkunder känner stort förtroende för branschen. Flera bankkunder upplever 

sin bank mer som en säljare än som en rådgivare. De upplever även att banken tvingar in 

kunderna i tekniska tjänster samtidigt som upplevelsen om missnöjdhet stiger av att 

kontanthanteringen på banker håller på att försvinna. Därför värderar nu privata bankkunder 

service från sin bank betydligt högre än tidigare år. I en kundundersökning som gjordes av 

svenskt kvalitets index år 2013, visade det sig att privatkunder gav de svenska bankerna det 

lägsta betyget hittills på de senaste tio åren när det gäller service, prisvärdhet och 

produktkvalitet. De menade att kvaliteten upplevdes som sämre än tidigare (Svenska 

dagbladet, 2013). För att bankerna ska vinna tillbaka sina privatkunders förtroende gäller det 

att ta reda på kundernas faktiska behov (Svenskt kvalitetsindex, 2013). Att nå en hög 

kundtillfredsställelse har därför blivit ett allt mer prioriterat mål för flera aktörer. Svårigheten 

med målet ligger i att veta hur privatkunder blir tillfredsställda (Huertas-Garcia och 

Consolación-Segura, 2009).	    
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1.3  Frågeställning  

Med bakgrund av den utveckling som har skett i de traditionella bankernas omgivning med en 

ökad konkurrens på grund av branschglidning, teknisk utveckling och kunders ökade intresse 

för finansiella tjänster, har det lett oss till följande fråga: 

 

• Vilka faktorer är viktiga för en bank att fokusera på för att kunna anpassa sig till 

kundernas förändrade beteende med anledning av ny teknologi?        

	  

 

1.4  Syfte  

Uppsatsen syftar till att analysera och beskriva hur bankkunders beteende har förändrats med 

tanke på den allt snabbare utvecklingen av teknologiska tjänster. För att slutligen kunna 

identifiera betydelsefulla faktorer som är viktiga för bankerna att följa upp.   
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2.  Metod  

I	  metodkapitlet	   redogörs	   för	   hur	   vi	   har	   gått	   tillväga	   för	   att	   uppnå	  uppsatsens	   syfte.	   Kapitlet	   inleds	  

med	  att	  beskriva	  vår	  förförståelse	  till	  ämnet	  för	  att	  ge	  läsaren	  en	  bild	  av	  oss	  som	  författare	  och	  valet	  

av	  ämne.	  Vidare	  beskrivs	  de	  metoder	  och	  tillvägagångssätt	  som	  studien	  förhåller	  sig	  till.	  Vi	  kommer	  

även	  att	  motivera	  de	  metoder	  vi	  har	  valt	  att	  använda	  samt	  tydliggöra	  på	  vilket	  sätt	  det	  bidrar	  till	  att	  

uppnå	  uppsatsens	  syfte.	  	  

  

2.1  Förförståelse  

Vi som författare till denna studie har båda tidigare arbetat på bank och hade därför sen 

tidigare kunskap om banker, dess omgivning samt en förståelse för vikten av att en bank har 

nöjda och tillfredsställda kunder. Dessa insikter som förförståelsen innebär beskriver den bild 

forskarna har om sin omgivning menar Gummesson (2000). Detta behövs för att de ska kunna 

sätta data i kontext. Vidare menar han att det pågår en process mellan det vi kan och det vi lär 

oss, det kan liknas med den process som en studie genomgår, där studien pendlar mellan 

förförståelse och förståelse. Vår förförståelse omfattade även att banker både nu och i 

framtiden möter en allt mer föränderlig omgivning, vilket ställer högre krav på bankerna än 

tidigare år. Vår tidigare kunskap gjorde att vi upptäckte ett förändringsbeteende i 

bankkundernas sätt att utföra tjänster. Vi såg då möjligheten till att fördjupa oss i hur kunders 

beteende har förändrats med anledning av den teknologiska utvecklingen. Därför var vi 

intresserade av att identifiera betydelsefulla faktorer till följd av den förändring som skett.  

 

2.2  Forskningsansatser  

Studien avser att analysera och beskriva hur bankkunders beteende har förändrats med tanke 

på den teknologiska utvecklingen av tjänster samt identifiera betydelsefulla faktorer till följd 

av detta. Något som vi sedan kopplade till att ha betydelse för bankers strategiarbete. För att 

svara på det har vi som författare använt oss av en abduktiv ansats. Denna typ utav 

undersökningsmetod kombinerar deduktion och induktion enligt Patel & Davidsson (2003). 

Vi började med att samla in teoretisk data om definitioner av kundtillfredsställelse i syfte om 

att öka vår kunskap och få en förståelse om vad det är för ytterligare data vi kan tänkas 

behöva samla in. Därefter fylldes den teoretiska grunden på om kundlojalitet, kundrelationer 

för att sedan påbörja vårt empiriska kapitel genom att samla in data om utvecklingen på 

bankmarknaden. Vidare genomförde vi en semistrukturerad intervju, formade frågor till 
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kundundersökningen och fokusgrupperna innan vi sammanställde referensramen genom att 

skriva om Service management, strategier och Business Intelligence. Därefter genomfördes 

ytterligare två semistrukturerade intervjuer. 

 

Författare som inleder sin studie med att sammanställa sin teoretiska grund utgår från en 

forskningsansats som heter deduktion enligt Bryman och Bell (2005). Vår uppsats inleddes 

med en deduktiv undersökningsmetod. Det först insamlade teoretiska materialet användes för 

att öka vår kunskap inom ämnet och inte för att testa teorins giltighet mot det empiriska 

materialet, vilket annars är typiskt för det deduktiva synsättet. Uppsatsen är istället av en 

undersökande karaktär då den är tänkt att undersöka hur verkligheten ser ut utifrån den teori 

som finns. Av den anledningen övergick denna uppsats senare till en induktiv 

undersökningsmetod. Det eftersom resultatet av det empiriska materialet i form av 

djupintervjuer och fokusgrupper samt kundundersökningen användes för att utforma passande 

teorier till ämnet i studiens analys (Patel & Davidsson, 2003). Vilket stämmer bra överens 

med denna studie som vi med hjälp av en egen modell som visar hur teori och empiri hänger 

samman. 

 

2.3  Forskningsstrategi  

Författarna kan välja att arbeta med sin problemformulering utifrån två olika angreppssätt, 

antingen ett kvantitativt eller ett kvalitativt sätt. Vår studie som har samlat in empirisk data 

genom ett fåtal djupintervjuer samt två fokusgrupper har istället utförts med ett kvalitativt 

angreppssätt. Det innebär att vi har lagt den största tyngdpunkten vid att samla in den mesta 

data från ett fåtal individer för att sedan kunna analysera den (Olsson & Sörensen, 2011). 

Analyseringen sker löpande i arbetet då vi strävar efter att skapa en helhetsbeskrivande bild 

av det valda området. För att få högre validitet i vårt arbete valde vi även att plocka in en 

enkätundersökning gjord av Häradssparbanken tillsammans med oss för att få svar på 

bankkunders beteende och vilka behov de vill få tillfredsställda.  

 

Bryman och Bell (2005) menar att kritik mot den kvalitativa metoden är att mest plats i 

studien ges för det som författarna ansåg viktigt, vilket kan leda till att annan viktig data kan 

gå till spillo.  Vidare menar Bryman och Bell (2005) på att förhållandet mellan 

undersökningspersonerna kan bli så pass nära att det påverkar hur resultatet analyseras och att 

det också kan vara svårt att generalisera resultaten från den aktuella situationen. Det eftersom 
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desto fler intervjupersoner bidrar till en högre riktighet då ett fåtal personer inte kan utgöra 

exempel på ett helt urvalsunderlag. Trots kritiken menar vi på att den kvalitativa metoden 

lämpar sig bäst för vår uppsats. 

 

Att få fram data kan göras på två sätt antingen genom att fråga kunden direkt, vilket ger ett 

förklarande svar på frågan medan härledning av data och indirekta metoder snarare avslöjar 

betydelsen i frågan. Fördelen med den sistnämnda metoden är att det är lättare att finna ett 

orsakssamband mellan tjänsternas egenskaper och kundtillfredsställelse (Huertas-Garcia och 

Consolación-Segura, 2009). Därför var det fördelaktigt att använda fokusgrupper för att finna 

samband vid aktuella diskussioner om kunders tillfredsställelse och beteende hos sin bank. Vi 

är medvetna om att resultatet i dessa fokusgrupper inte kan generaliseras då antalet deltagande 

är för få. Lika medvetna om det är vi vad det gäller antalet djupintervjuer, de kan inte heller 

generaliseras utav samma anledning. Vi anser ändå att vi inte hade fått tillräcklig med 

djupförståelse för hur banker arbetar och kan använda dessa parametrar på samma sätt som 

om vi hade använt oss av ett kvantitativt angreppssätt. Motiveringen till det är att denna 

uppsats skulle ge en djupare förståelse och finna samband inom ämnet kundnöjdhet och hur 

det kan uppfyllas med tanke på teknologins utveckling. På så sätt kunde uppsatsen mynna ut i 

att det vi som författare analyserar fram kan användas som underlag till bankers 

verksamhetsstyrning ur ett kundperspektiv. 

 

2.3.1  Primär-‐  och  sekundärkällor  

Primärdata avser den data som författaren samlat in för eget ändamål. Den källan som angav 

den data kallas därför för primärkälla. Den information som insamlats av oss själva kan 

därmed uppfattas som mer pålitlig än om vi inte hade samlat in den själva. Fördelen med det 

är att informationen är insamlad för att uppfylla vårt syfte. Nackdelen med primärdata är dock 

att den är mer tidskrävande och även resurskrävande än annan datainsamling (Jacobsen, 

2002). I den här studien består primärdata av de två fokusgrupper, en enkätundersökning och 

de tre kvalitativa intervjuer som gjorts. 

 

Sekundärdata är data som redan samlats in till ett annat syfte. Även om informationen syftade 

till något annat än den aktuella studien kan sekundärdata vara användbar för en författare 

(Patel och Davidsson, 2003). Fördelen med sekundärdata är att den ofta är lättillgänglig att ta 

del av, är oftast billigare att samla in än primärdata men även mer tidsbesparande. Nackdelen 
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är dock att sekundärdata kan visa sig betydelselöst för det aktuella syftet först efter att den 

insamlats och då har tid förlorats (Mdh.se, 2014). Sekundärkällorna i denna uppsats består av 

litteratur, vetenskapliga artiklar men även kundundersökningar om kundtillfredsställelse på 

bankmarknaden bland annat från Svenskt kvalitetsindex och Millenial Distruption Index. 

 

2.3.2  Urval  

Med urval menas att författarna av en studie väljer ut lämpliga personer till sin undersökning 

(Rosenqvist och Andrén, 2006). Patel och Davidson (2003) betonar vikten av att tydliggöra 

syftet för varje vald intervjuperson. Det måste finnas ett tydligt samband för hur 

intervjupersonen kan bidra till studien och hur resultatet från intervjun kommer att användas i 

studien. Vi har valt att beskriva och analysera betydelsefulla faktorer för bankkunders 

förändrade beteende med anledning av ny teknologi. Genom att analysera bankkunders 

förändrade beteende och identifiera vilka faktorer som är betydelsefulla i det sammanhanget 

har vi valt den aktuella referensramen för att kunna genomföra denna studie.  

 

Vi valde att genomföra tre intervjuer till denna studie. Vi började med att samla in primärdata 

genom att genomföra en kvalitativ intervju med forskaren och professorn Lars Silver. Vi 

behövde inleda vår studie med att samla in primärdata om marknadssituationen, hur den har 

förändrats och ser ut att förändras för att kunna fortsätta vår studie. Lars Silver som är 

professor i företagsekonomi ekonomi med tidigare erfarenhet av att ha varit docent i finansiell 

ekonomi och chef för Avdelningen bank och finans hos Centrum för bank och finans vid 

Kungliga tekniska högskolan (Umeå universitet, 2015) upplevdes som lämplig att intervjua 

till det syftet. Intervjun med Lars Silver gav oss en bra grund om marknadssituationen på den 

finansiella marknaden och dess förändring att använda oss av till studien.  

 

Då vår uppsats avser att analysera och beskriva faktorer som banker bör anpassa sig efter på 

grund av kundernas förändrade beteende i sken av den tekniska utvecklingen så valde vi att 

genomföra ytterligare en kvalitativ intervju men denna gång med en bank. Vi valde att 

intervjua Robert Schöttke på Häradssparbanken Mönsterås. Det kändes som ett självklart val, 

då vi hade tidigare kännedom om att Häradssparbanken under ett flertal år blivit utsedda av 

Svenskt kvalitetsindex att ha Sveriges mest nöjda privatkunder. Genom att intervjua en bank 

som faktiskt har lyckats med att tillfredsställa sina kunder strävade vi efter att få en förståelse 

för hur de arbetar med kundnöjdhet för att tillslut kunna identifiera viktiga faktorer för en 
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bankkund. Vår tanke var att en bank som har lyckats tillfredsställa sina kunder tordes vara 

engagerade i frågan om kundtillfredsställelse och därför vara passande för en kvalitativ 

intervju. Intervjun syftade även till att få en bild av hur en bank ser på privatkunders 

förändrade beteende och behov med tanke på den teknologiska utvecklingen och dess 

samband med kundnöjdhet. Den sista intervjun genomfördes med Vd:n Daniel Ewerman på 

företaget Transformator Design. Vi hittade Transformator Designs hemsida när vi letade 

sekundärdata om vad kundnöjdhet egentligen är och vilka behov som en kund behöver få 

uppfyllda för att vara nöjda. Företaget verkar idag som ett servicedesignföretag och på sin 

hemsida skriver de: “Vårt mål är att göra samhället bättre genom att tillsammans med våra 

uppdragsgivare utveckla tjänster och organisationer som kunderna väljer, älskar och 

rekommenderar” (Transformatordesign, 2015). Skälet till att vi valde att ta kontakt med 

Transformator design var för att vi kunde utläsa på transformatordesign.se (2015) att det är ett 

företag som anlitas av andra företag i syfte om att hjälpa organisationerna till kundcentrering. 

Enligt företaget själva menar de då att utveckla tjänster och organisationer som kunder vill 

förbli kunder i och rekommenderar vidare till andra (Transformatordesign, 2015). När vi 

kontaktade Transformator Design uppgavs VD:n Daniel Ewerman vara den inom företaget 

som hade mest kunskap och erfarenhet om kundcentrering på bankmarknaden. I intervjun 

ville vi fråga hur Daniel Ewerman upplever att en bankkund blir tillfredsställd, hur deras 

beteende har förändrats samt hur han tror att framtida kundbeteendet skulle kunna komma att 

ändras då de tekniska tjänsterna är under ständig utveckling. Vi ville även veta hur han ser på 

förhållandet mellan banken och kunden. 

 

2.3.3  Fokusgrupper  

Fokusgrupper innebär att genomföra gruppintervjuer och är ett tids- och kostnadseffektivt sätt 

att göra intervjuer på (Esaiasson et al., 2012; Berg, 2001). Det är enligt Jacobsen (2002) en 

metod som samlar in data på ett kvalitativt sätt och som vi valde att använda för att samla in 

synpunkter och erfarenheter från bankkunder för att lättare kunna svara på vår frågeställning. 

Fokusgrupper är särskilt lämpade i de fall då erfarenheter från specifika förhållanden ska 

undersökas (Jacobsen, 2002). Vilket är ytterligare ett argument till varför vi valde 

fokusgrupper som metod av insamling av data för vår uppsats, eftersom den undersökte vilka 

faktorer som är viktiga för bankens privatkunder för att de ska vara nöjda med sin bank. För 

att fokusgruppen ska fylla sitt syfte gäller det att välja antalet deltagare med omsorg 

(Esaiasson et al., 2012). Jacobsen (2002) menar att gruppens storlek avgör hur stort eller litet 



	  

	  

11	  

utbytet av synpunkter blir. Vi samlade våra deltagare fördelat i två grupper med sex 

respektive fem deltagare i varje grupp för att möjliggöra en god gruppdynamik. Att den ena 

gruppen innehöll en person mer än den andra såg vi inte som något problem då de deltagarna 

kände varandra väl sedan innan och därför inte antogs vara obekväma med att framföra sina 

synpunkter i gruppen. Vid valet av deltagare till fokusgrupperna ville vi att deltagarna på 

något sätt skulle ha haft kontakt med eller under en snar framtid skulle ta kontakt med sin 

bank för att ta ett bolån. Det för att vi ville att deltagarna skulle ha upplevt en känsla av vilken 

typ utav kontakt de skulle kunna tänka sig att ha med sin bank både i små och stora 

bankärende. Vi ansåg det viktigt då det stärker validiteten i vår studie om deltagarna i 

fokusgruppen svarar efter egna känslor och upplevelser baserat på erfarenheter än om de hade 

gissat sig till en känsla de inte varit i närheten av att uppleva. Vi ville också att våra deltagare 

skulle vara tillräckligt unga för att ha växt upp med tekniska lösningar i sin vardag, oavsett 

om det har med bankärenden att göra eller inte. Det eftersom dessa deltagare då antas se 

fördelar med tekniska tjänster samtidigt som de med hjälp av sina erfarenheter med banker 

kan sätta den tekniska utvecklingen i relation till sina bankärenden.  

 

Våra två fokusgrupper skiljde sig lite åt i form av deltagarnas ålder och livssituation. Den 

första fokusgruppen bestod av deltagare som hade skaffat familj och barn samt hade tagit 

bolån både en eller flera gånger tidigare. Deltagarna befann sig runt 30 års ålder och hade 

samtliga erfarenhet av personliga rådgivningsmöten med sin bank. Hälften av deltagarna i 

denna fokusgrupp hade också bytt bank någon gång medan den andra hälften aldrig hade bytt 

bank tidigare. Vår andra fokusgrupp, också bestående av bankkunder, var i åldern mellan 24-

28 år som hade olika erfarenheter av kontakt med sin bank. Hälften av deltagarna hade redan 

tagit bolån och hälften av deltagarna var på gång och skulle ta sitt första bolån inom de 

närmsta månaderna. Flera av deltagarna hade också erfarenheter av bankbyte medan några 

just då var på väg att byta bank medan två av dem aldrig hade bytt bank.  

 

Båda fokusgrupperna inleddes med att bjuda deltagarna på fika och låta dem träffas en stund 

innan vi började diskussionen. Den ena fokusgruppen ägde rum måndag den 4 maj kl. 17.30 

och den andra fokusgruppen hölls tisdagen den 5 maj kl. 16.30. Båda fokusgrupperna var av 

semistrukturerad karaktär och vi agerade i båda grupperna som samtalsledare, vars uppgift är 

att hålla diskussionen ledande och styra den i önskad riktning (Esaiasson et al., 2012; Berg, 

2001). För att säkerställa att samtalen skulle innefatta diskussioner som kunde hjälpa oss att 
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identifiera faktorer som är viktiga för en privatkund i banken samt identifiera 

beteendemönster hade vi förberett ett frågeformulär som redovisas i bilagorna. 

Frågeformuläret innehöll fyra stycken uppvärmningsfrågor som skulle upplevas som lätta för 

gruppen att svara på och diskutera för att sedan ställa våra huvudfrågor som skulle leda till en 

djupare diskussion. Vi lät diskussionen fortgå med så lite avbrott som möjligt för att endast 

ställa följdfrågor eller styra tillbaka diskussionen till rätt riktning. Vårt frågeformulär 

fungerade som en mall som vi utgick från när vi styrde samtalen och vi ställde följdfrågor för 

att få en djupare förståelse av diskussionen. Enligt Jacobsen (2002) är en utav fördelarna med 

en gruppintervju att även deltagarna själva får en djupare förståelse för en händelse eller 

synpunkt då deltagarna delar erfarenheter och synsätt med varandra tillskillnad från en enskild 

intervju. Vi hade inte satt någon tidsbegränsning för våra fokusgrupper. 

 

Vi valde att spela in de både diskussionerna för att sedan kunna gå tillbaka och analysera 

samtalen, då risken fanns att vi inte skulle hinna anteckna allt. Personerna som ingår i 

fokusgrupperna, även kallade respondenter, har vi valt att låta vara anonyma. Anonymitet är 

något som Bryman och Bell (2005) menar ingår i forskningsetiken. Detta görs för att skydda 

deras identitet, därför är det viktigt att ge respondenterna möjlighet att vara just anonyma om 

de vill. I denna studie tog vi beslutet redan innan fokusgrupperna startade då vi tror att det 

gjorde det möjligt för respondenterna att våga svara mer utförligt på våra frågor.  

 

2.3.4  Intervju  

En intervju skiljer sig från en dialog i den aspekten att den personen som intervjuar styr 

dialogen i redan utvald riktning. Intervjuer är ett sätt att genom frågor samla information. 

Personen som intervjuar måste dock på förhand bestämma intervjuns grad av strukturering så 

att denne har förberett sig med mer eller mindre strukturerade frågor till intervjun (Lantz, 

2013). De kvalitativa intervjuerna är de som genomförs med en lägre grad av strukturering så 

att intervjupersonen får mer utrymme att lyfta fram vad denne tycker är viktigt men lämnar 

utrymme för intervjuaren att ställa följdfrågor (Patel och Davidson, 2011). Då vi ville få en 

djupare förståelse för ämnet om bankkunders beteende i förhållande till ny teknologi har vi 

valt att genomföra kvalitativa intervjuer. Eftersom vi ville skaffa oss en djupare förståelse för 

bankmarknaden och vilka betydelsefulla faktorer som finns hade vi svårt att förbereda frågor 

till våra intervjuer. Det berodde främst på att vi inte visste hur nuläget på marknaden stämde 

överens med tillgänglig sekundärdata eller vilka faktorer som faktiskt är viktiga till att svara 
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på vår uppsats. Av den anledningen så inleddes de första intervjuerna i en mer ostrukturerad 

form. Dock betonar Lantz (2013) vikten av att lyckas uttrycka en tydlig ram för vad intervjun 

kommer att innehålla så att intervjupersonen uppfattar intervjuaren som skicklig samt för att 

minska personens anspänningar.  

 

Patel och Davidson (2011) menar att dessa kvalitativa intervjuer kan benämnas som 

semistrukturerade intervjuer. Det menas att den som ska intervjua utformar en lista som tar 

upp specifika teman som är mer öppna av sin karaktär, vilket ger utrymme för 

intervjupersonen att själv utforma svaren som denne vill ge (Patel och Davidson, 2011). Av 

den anledningen hade vi förberett en lista med ett fåtal frågor under varje tema som vi 

skickade till intervjupersonen några dagar före intervjun. Varje lista utformades efter den 

person vi skulle intervjua och därför skiljde sig varje lista lite åt i sin utformning. Efterhand 

blev frågeformulären allt mer specifika då vi efter varje intervju blev mer medvetna om vad vi 

ville få svar på. Under intervjuerna ställde vi följdfrågor kopplat till den information vi fick. 

Vi kunde inte finna någon nackdel i att intervjupersonerna fick ta del av listorna innan 

intervjuerna ägde rum utan snarare en fördel då samtliga parter var förberedda på vad 

intervjun skulle komma att innehålla. Intervjun med Lars Silver hölls via telefon då vi inte 

hade möjlighet att ta oss till Umeå för en personlig intervju som annars kan argumenteras för 

som ett bättre alternativ. Intervjun inleddes med att vi presenterade oss och målet med 

uppsatsen för att sedan följas av en semistrukturerad mall. Här valde vi att spela in samtalet 

för att minska risken att missa något samtidigt som en av oss förde anteckningar under tiden. 

Intervjun med Robert Schöttke hölls på hans kontor på Häradssparbanken i Mönsterås. Det 

var Robert Schöttke själv som föreslog att vi skulle vara på hans kontor. Vi lät Robert 

Schöttke leda samtalet för att han skulle få möjlighet att berätta det han ansåg var viktigt. Den 

sista djupintervjun hölls med Daniel Ewerman via telefon då han och hans företag befinner 

sig i Stockholm. Även här började vi med att presentera målet med intervjun och sedan följde 

en semistrukturerad intervju där Daniel Ewerman fick leda in oss på det som ansåg var 

intressant kring ämnet utifrån frågemallen. Det gjorde att vissa frågor besvarades utan att de 

behövde ställas.   

 

2.3.5  Enkätundersökning  

Till vår studie har vi tagit del av en intern kundundersökning som Häradssparbanken har gjort 

till sina kunder under våren 2015. På grund av önskan om sekretess kan inte all information 
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kring denna enkät återberättas. Insamlandet av informationen gjordes med hjälp av en enkät 

på 12 korta frågor. Eliasson (2013) betonar vikten av att utforma en enkät som är kort för att 

undvika att respondenterna tröttnar eller att de blir en låg svarsfrekvens. Frågorna bestod 

främst utav slutna flervalsalternativ men även frågor där kunderna gavs möjlighet att ange 

egna svar. Vi i egenskap av att vara anställda på Häradssparbanken fick vara med i 

utformning av denna enkät. Syftet med enkätundersökning var både att besvara 

Häradssparbankens frågeställningar men även att besvara våra till denna studie. Då bådas 

ämnen sammanfaller med varandra kan vi därför se detta som en utav våra primärkällor. 

Utformningen av frågor gjordes genom att en grupp på sex personer utav personalen tillsattes, 

inklusive oss, som sedan träffades vid fyra tillfällen för att diskutera och utveckla frågorna. 

Vid två tillfällen gick enkäten ut till övrig personal och styrelsen på Häradssparbanken för att 

få hjälp att utvärdera formulering och säkerställa att vi kunde få svar på det vi ville få ut av 

den. När enkäten blev godkänd av VD, styrelse och den tillsatta gruppen skickades den ut till 

fem utvalda kundsegment. Av sekretesskäl kan vi inte utveckla informationen kring de olika 

kundsegmenten ytterligare. Vid ett bestämt datum med banken fick vi sedan ta del utav 

resultat som då hade kommit in, vilket resulterade i 672 stycken enkätsvar. Vissa av dessa 

svar har vi sedan kunnat analysera och koppla till vår frågeställning.	  

	  

2.3.6  Källkritik  

Objektivitet är ett kritiskt område när det kommer till kvalitativ metod och är det som får mest 

kritik. Det är därför viktigt att forskarna har en kritisk inställning till data som ska användas 

för att kunna göra en bedömning av sanningshalten i den. Vi förstår och är medvetna om att vi 

som författare påverkar denna studie. Därför har det varit viktigt för oss att hålla oss kritiska 

till all insamlad empiri även när vi sammanställde det i vår analys för att reducera den 

subjektivitet som kan uppstå (Andersen, 1994). Målet för oss har varit precis som Merriam 

(2009) beskriver det som att fylla en mer stödjande funktion i forskningsprocessen eftersom vi 

från början hade en viss förförståelse. Därför var det även viktigt för oss att spela in och göra 

anteckningar under intervjuerna för att vara säkra på att vi lyfte fram deras åsikter. Vi hade 

även möjlighet att kontakta intervjuobjekten vid senare tillfälle om fler frågor skulle uppstå. 

Då vi arbetat utifrån en abduktiv ansats har vi valt teorier som kan kopplas till vår insamlade 

empiri. Det har varit viktigt för oss att använda källor som inte är publicerade för allt för 

många år tillbaka. Vi har därför i huvudsak använt oss av litteratur publicerad från 2000- talet 

men även färre litteraturer från 90-talet. För att hitta bra och tillförlitlig information och 
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teorier har vi främst använt oss av Linnaeus University Library då de tillhanda håller en 

katalog med relevanta och dagsaktuella källor. Vi har dock valt att lyfta in vissa internetsidor i 

problemdiskussionen för att skapa en bra diskussion om ämnet och få fram problematiken i 

dagsläget. Vi valde även att använda oss av några utvalda Internetkällor i 

problemdiskussionen samt under rubriken Utvecklingen på bankmarknaden för att skapa en 

bättre förståelse för hur den aktuella situationen ser ut just nu. Endast några få andra 

Internetkällor har använts för att komplettera referensramen. Vi anser att de aktuella källorna i 

dessa kapitel tydliggör situation på ett bra sätt och skapar en större förståelse kring ämnet för 

läsaren. Då Internetkällor kan antydas vara otillförlitliga har vi sett till att vara väldigt 

noggranna med att analysera texternas innebörd innan vi valde att ta med det i texten samt 

undersöka Internetkällornas tillförlitlighet 

 

2.4  Validitet  

Enligt Patel och Davidsson (2011) så blir begreppen validitet och reliabilitet sammankopplade 

inom kvalitativ forskning vilket leder till att forskarna sällan uttrycker begreppet reliabilitet. 

Vi har därför valt att endast beskriva validitet. Att hålla en god validitet innebär att forskarna 

ska undersöka det som är tänkt att undersökas. Validiteten påverkar samtliga delar i processen 

under en kvalitativ studie. Detta betyder att validiteten kopplas till mer än själva insamlandet 

av den empiriska och teoretiska referensramen. När det gäller insamling av data är det viktigt 

att det görs på ett sätt som kan anses vara trovärdigt och på ett sätt som syftar till att det 

aktuella området kan studeras på rätt sätt. Validiteten ligger även till grund för hur bra 

forskarnas förmåga är att tyda det som är svårt och att de kan inse vad som är motsägelsefullt. 

För att stärka validiteten är det bra att använda sig av olika metoder för insamlingen av data. 

Därför har vi använt oss av intervjuer, fokusgrupper, en enkätundersökning och dokument. 

Dessa olika metoder kan sedan flätas samman i analysen för att studera om det finns liknelser 

eller om de skiljer sig åt (Patel och Davidsson, 2011). 

 

2.4.1  Metodkritik  

Den kritik som främst lyfts fram mot den kvalitativa metoden är att den saknar objektivitet 

enligt Andersen (1994). Forskare som individer påverkar i allra högsta grad processen kring 

arbetet vilket därmed inverkar på studiens slutsats. Det är något som vi har varit medvetna om 

under processens gång, vilket har gjort att vi haft ett kritiskt förhållningssätt gentemot den 
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empiri vi samlat in samt hållit oss subjektiva när vi gjorde vårt analysarbete. Det är viktigt för 

forskarna att endast verka som en stödjande funktion under forskningsprocessen trots att de är 

insatta i studien och dess område (Merriam, 2009). På grund av detta har det varit viktigt för 

oss att vara tydliga med att beskriva vår förförståelse samt hur vårt tillvägagångssätt varit 

under studiens gång. Kritik som kan riktas mot oss är att vi valde att inte transkribera vår 

empiri. Vi ansåg dock att anteckningar var tillräckliga då en utav oss kunde fokusera på att 

anteckna medan den andra ställde frågor, vilket möjliggjorde bra anteckningar från 

intervjuerna. På så sätt kunde vi vara mer tidseffektiva i vårt arbete. Vi är dock medvetna om 

att en transkribering hade kunnat öka vår validitet då anteckningar inte blir så fullständiga 

som en transkribering. Av den anledningen valde vi att spela in intervjuerna för att kunna 

lyssna på dem igen om behov skulle uppstå. Kritik kan även lämnas till oss gällande valen av 

intervjuobjekt då vi valde att inte intervjua fler banker och inte heller någon traditionell bank 

vars verksamhet är större än Häradssparbankens. En sådan intervju hade kunnat öka vår 

förståelse i deras interna arbete kring kund, deras beteende och de nya tekniska 

banktjänsterna. Valen föll nu på att lägga större vikt vid att se vad kunderna själva ansåg som 

viktigt med hjälp av fokusgrupperna och kundundersökningen.  
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3.  Referensram    

	  

I	  följande	  kapitel	  kommer	  vi	  att	  presentera	  tidigare	  forskning	  och	  teoretiska	  referensramar	  som	  vi	  har	  

valt	  för	  att	  uppnå	  vårt	  syfte.	  Vi	  kommer	  att	  presentera	  varje	  del	  för	  sig	  men	  börja	  med	  att	  redogöra	  

för	   begreppet	   strategi,	   hur	   företag	   kan	  arbeta	  med	   strategier	   och	  dess	   koppling	   till	   omgivning	  och	  

kunder.	  Därefter	  kommer	  referensramen	  att	  ta	  upp	  huvudsakliga	  teorier	  som	  kan	  förklara	  en	  kunds	  

beteende	   och	   tillfredsställelse.	   Vidare	   redogörs	   det	   för	   en	   teori	   om	   hur	   kunder	   kan	   betjänas	   med	  

service	  och	  tjänster	  för	  att	  slutligen	  avsluta	  kapitlet	  med	  en	  sammanfattning	  som	  även	  illustreras	  i	  en	  

grafisk	  modell.	  	  

 

3.1  Strategi  

När begreppet strategi nämns så är den huvudsakliga innebörden: “Konsten att utnyttja 

företagets resurser i syfte att uppnå företagets mål”. Strategier utformas oftast för att sätta 

upp riktlinjer för hur företaget ska nå upp till sina mål. Strategibegreppet handlar även allt 

mer om hur företaget positionerar sig gentemot sina kunder och konkurrenter. Allt för att 

resurserna ska användas så effektivt som möjligt för att uppnå företagets alla mål (Nilsson och 

Olve, 2013). Till följd av hur den moderna strategiteorin har utvecklats så har det lett fram till 

fyra huvudsakliga principer enligt Roos, Von Krogh och Roos (2004). Dessa är; 

• Att företag försöker maximera sin avkastning genom att anstränga sig.  

• Strategier används för att maximera avkastningen på ett planlagt, rationellt och 

nyskapande sätt.  

• En strategi avser att skapa en bra anpassning mellan en organisation och dess 

omgivning. Avkastningen blir högre desto bättre avkastningen är.  

• För att säkerställa maximal avkastning gäller det att ha en kontinuerlig strategiprocess 

eftersom omgivningen är dynamisk i sin karaktär.  

 

En grundläggande strategimodell utformas vanligtvis efter att en omvärldsanalys är 

genomförd för att kartlägga företagets olika hot och möjligheter. Företaget behöver även 

utreda vilka nyckelfaktorerna är för att lyckas med det och vad det är som särpräglar dem som 

organisation (Nilsson och Olve, 2013). Att identifiera nyckelfaktorer är även en del av en 

resursanalys menar Roos, Von Krogh och Roos (2004). Genom att värdera företagets 

resursers olika prestationskapacitet kan de lokalisera företagets kritiska framgångsfaktorer. 



	  

	  

18	  

Det kan göras med hjälp av en SWOT-analys. SWOT står för företagets Strengths vilket är 

företagets styrkor, Weaknesses som är deras svagheter, Opportunities vilket är deras 

möjligheter och Threats som är de hot som finns utifrån analysen. Genom denna analys kan 

en realistisk utvärdering göras av de svaga och starka sidorna hos företaget (Bplans, 2007). 

Det är först då företaget kan se vad dessa olika sidor innebär för den strategiska processen. 

Vid en SWOT-analys ställs företaget inför frågor som rör dess interna styrkor och svagheter 

och vilka de externa möjligheterna och hoten kan vara. Här är de viktigt att ha i åtanke att 

nyckelfaktorerna kan vara både en svaghet och en styrka. Vid genomförandet av denna analys 

är det viktigt att inte bara koncentrera sig på tidigare händelser. En historisk analys blir fort 

oanvändbar på grund av att företag ofta befinner sig i en allt snabbare föränderlig omgivning. 

Ledningen behöver förstå att företagets svagheter är starkt kopplat till vilken strategi de väljer 

(Roos, Von Krogh och Roos, 2004). Med en SWOT-analys lyfter du fram ditt företag ur olika 

perspektiv. Styrkorna som tas fram representerar det som företaget gör bra internt, positiva 

attribut som företaget har kontroll över och kan påverka. De svagheter som kommer fram är 

interna aspekter som företaget försämrar genom det de erbjuder eller hur dem gör det. Dessa 

faktorer är sådana som företaget behöver förstärka för att kunna konkurrera med de bättre 

konkurrenterna på marknaden. De möjligheter som tas fram ska visa vilka externa faktorer 

som kan ge företaget möjligheter att förbättra sin verksamhet. De hot som tas fram ska belysa 

vilka de externa faktorerna är som ligger utom företagets kontroll och som kan göra att 

företaget hamnar i en riskzon (Bplans, 2007). 

 

Kravet på ett mer innovativt och snabbare handlande från företagens sida påverkar även 

strategiprocessen. Det har lett till att det har blivit svårare att hålla isär skillnaden mellan 

strategiformuleringen och dess genomförande. Innovation är grunden till att ett företag finns 

men samtidigt dess utmaning. Innovation fortsätter att vara ett dilemma även för det 

etablerade företaget. Det gäller att kunna fortsätta att utveckla innovativa lösningar för att 

fortsätta vara ett attraktivt företag och hålla sig kvar på marknaden (Bengtsson och Kalling, 

2012). Vid utveckling och tester av nya innovationer krävs det dock ofta mycket kapital innan 

företaget vet om kunden är intresserad av att köpa tjänsten eller produkten.  Det kan alltså 

vara avgörande för innovationens utfall beroende på vilken situation företaget befinner sig i. 

Under utvecklingen av en innovation krävs det att företaget har tillräckligt med både rörelse- 

och investeringskapital (Innovation online, 2015).   
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  Figur 1 – Affärsplan och resultatuppföljning (Nilsson och Olve, 2013:419) 

 

Information om företagets verksamhet, sett genom en kunds ögon, är något som kan ge 

konkret och värdefull hjälp.  För skulle kundens uppfattning avvika från företagets strategiska 

mål är det viktigt att antingen leta efter åtgärder för att rätta till problemet eller att ändra 

strategin. Det är viktigt eftersom alla företag är beroende av sina kunder. Strategisk planering 

blir en allt viktigare del av ekonomistyrning för att nå framgång. I dagens samhälle är det 

viktigt att företag är träffsäkra och kan ta tillvara data som är nödvändig för att kunna ta 

strategiskt rationella beslut (Nilsson och Olve, 2013).      

 

3.2  Business  Intelligence  

3.2.1  Strategiplanering  utifrån  Business  Intelligence  

Göran Pagels-Fick (1999) beskriver att Business Intelligence lyfter de strategiska valen hos 

ett företag på ett mer kreativt och analytiskt sätt än vad många andra teorier gör. Det är viktigt 

för företag att kontinuerligt bearbeta sina strategier för att veta att förutsättningarna inte 

förändras. För att göra det kan företagen behöva arbeta med scenarioteknik för att se möjliga 

utfall tillsammans med ett fortlöpande strategiarbete. När detta lyckas kan företagen göra 

skarpa riskbedömningar trots att det sker snabba omvärldsförändringar (Pagels-Fick, 1999).  

Med en välutvecklad och noga utvald strategisk inriktning ger det förutsättningar för företaget 

att uppnå framgång på längre sikt. I företagets arbete med att ta fram strategier behöver de 

tillgång till omvärldsinformation för att skapa förståelse för sin omgivning. De behöver även 

definiera vilka affärsidéer de vill bearbeta för att på sikt uppnå ett bra resultat. Här lyfter dock 

Business Intelligence att det är viktigt att företaget inte blir för passivt.  Istället ska företaget 

verka kreativt genom sitt strategiarbete för att försöka påverka den framtida 

branschstrukturen. Det för att på sikt bilda den miljö som ger bättre förutsättningar åt den 

egna verksamheten (Pagels-Fick, 1999).  
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Business Intelligence anses vara ett väldigt bra stöd för ett företag när den ska utvecklas inom 

den strategiska och operativa förmågan. Däremot är balansgången mellan vad som anses vara 

operativt och vad som är strategiskt väldigt tunn. Strategiska mål kan förklaras med sådant 

som ger en påverkan på hela verksamhetens inriktning på lång sikt. Operativa frågor däremot 

kan på kort tid ge en styrande effekt. För företaget är det viktigt att hålla i sär dessa två för att 

inte gå miste om möjlig potential. Det eftersom en välutvecklad och noga utvald strategisk 

inriktning skapar förutsättningar för företaget att uppnå framgång på längre sikt (Pagels-Fick, 

1999). 

 

När omgivningen ändras i en allt högre takt hamnar fokusen inom Business Intelligence på 

industrigrenens samt hela affärsomgivningens framtida struktur. Företag påverkas av allt från 

teknik, lagstiftning, avregleringar, globala effekter och standardiseringsarbete, vilket gör att 

kraftiga förändringar kan ske väldigt snabbt. Därför blir det allt viktigare för företag att ha en 

omvärldsbevakning och analys för att kunna agera och förstå industristrukturen och hur andra 

aktörer positionerar sig strategiskt. Med hjälp av Business Intelligence kan företaget föreställa 

sig olika scenarier som kan underlätta när de ska utvärdera och analysera företagets 

strategiska val. Trots en omfattande omvärldsanalys så behövs det mer för att säkert kunna 

utforma en färdriktning för företaget, det är viktigt att väga in vad ägarna till företaget vill och 

vilken riktning styrelsen och ledning vill se inför framtiden. Så en sammanvägning av 

omvärldsscenarion och företagets vision är önskvärd för att kunna skapa möjligheterna för ett 

lyckat strategiskt arbete inför framtiden (Pagels-Fick, 1999). 

 

3.2.2  Ett  verktyg  för  djupgående  förståelse  om  kundens  beteende  

Business Intelligence är ett begrepp som omfattar olika verktyg, databaser, applikationer och 

arkitekturer men även andra metoder som syftar till att analysera insamlad data för att fungera 

som ett beslutsstöd till företagsledare. Modellen är väl lämpad för banker att använda då de 

numera möter en mer turbulent miljö, vilket skapar ett behov av kontinuerlig uppföljning. Vid 

kontinuerlig uppföljning av verksamhetens olika delar finns både verksamhetsproblem att lösa 

men också möjligheter att utnyttja (Moro, Cortez och Rita, 2014). 

 

Kundens sinne är det som beskrivs som många företags verkliga arena ur en 

konkurrenssynpunkt. Det är i kundens sinne som aktörerna på marknaden jämförs med 

varandra och det är där som leverantörerna väljs ut alternativt väljs bort och det är även 
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platsen för vart beslut fattas som berör företagstjänster. Det är också kunden som avgör hur de 

ska fördela sina pengar mellan olika leverantörer eller ändra sig till att helt byta till endast en 

leverantör. Av samma anledning kan själva kunden utgöra ett konkurrensmässigt hot för 

serviceföretagen genom att ha en önskan om att få utföra handlingar själva. Det hotet är inte 

att underskatta då denna önskan om att kunna utföra tjänster själva kan ha en stor påverkan på 

självaste tjänsteföretaget och dess försäljning utav tjänster. Hur stort utbudet är och hur hård 

konkurrens det är på marknaden är två faktorer som påverkar en kunds beslutsfattande. Ett allt 

för brett utbud och för många leverantörer kan leda till en trögrörlig kund eftersom kunden 

fattar beslut efter dess sinnen (Sawyer, 2002). I dagens samhälle pågår det en ständig kamp 

mellan företag för att fånga befintliga och nya potentiella kunders respekt och intresse. Med 

det stora utbud som finns idag så räcker det inte längre med att erbjuda riktigt bra produkter 

eller tjänster, utan de behöver arbeta för att skapa relationer för framtiden (Tutá et, al, 2014).  

 

Om en kund någon gång blir missnöjd och upplever att den inte fått valuta för pengarna 

tenderar kunden att förstora upp händelsen och låta den omfatta alla leverantörens andra 

tjänster också. Dåliga erfarenheter hos en leverantör kan också avskräcka kunden att köpa 

tjänsten hos en annan leverantör eftersom kunden kan bli rädd för att återuppleva den negativa 

erfarenheten på nytt (Sawyer, 2002). Därför har behovet av att kunna kartlägga en kunds 

beteende blivit allt större från företagens sida. Med hjälp av Business Intelligence 

sammanställning av olika databaser så ska företaget kunna skapa bättre erbjudande för den 

specifika kunden då de får en djupare förståelse för dennes vanor (Tutá et, al, 2014). 

 

3.3  Kundrelation  

För att en relation ska skapas mellan ett företag och deras kunder krävs det ett visst samspel 

mellan de båda parterna. Det krävs att samspelet är ömsesidigt och att båda parterna är villiga 

att utveckla en relation som kan gynna dem i längden, vilket både kan kräva tid och resurser 

som både företaget och kunden måste vara beredda att investera i. Relationer definieras ofta 

som: ” ‘to attract, retain and enhance new customer relations” (Eriksson och Söderberg, 

2010). Företag som verkar inom tjänstesektorn kan använda relationen mellan kund och 

företag som ett konkurrensmedel då denna relation är starkare mellan tjänsteföretag och kund 

än mellan ett varuproducerande företag och kund. Många gånger är det kundens 

känslomässiga upplevelse av sin relation med ett företag som är den primära faktorn till hur 

de väljer sin leverantör på marknaden (Sawyer, 2002). Det är företagen som hanterar och 
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fokuserar på den totala kundrelationen och inte endast delar utav den som lyckas skapa en 

kvalitet i sina kundrelationer. En högre kvalitet i relationen mellan företaget och kund 

underlättar samarbetet mellan de båda parterna, vilket leder till att det är lättare för kunden att 

ha en relation med det specifika tjänsteföretaget (Grönroos, 2008). Utvecklingen av ett 

förhållande alltså en relation mellan banken och kunden uppstår först när det uppstår en 

tvåvägskommunikation då en ömsesidig strävan och ansvarstagande från båda parterna att 

skapa värde uppstår (Eriksson och Söderberg, 2010). Av den anledningen är det kunden och 

inte företaget som bestämmer om det finns ett existerande förhållande mellan de båda parterna 

eller inte. Eriksson och Söderberg (2010) har i en undersökning sett vissa mönster i beteende 

gällande relationen till banken hos kunder som framträder lite extra tydligt. Det finns dels de 

kunder som har en stor kunskap och vet mycket om sin ekonomiska situation och därmed 

endast efterfrågar en professionell relation med sin bank. Dessa kunder tenderar också att ha 

ett lågt förtroende för banken men ett högt förtroende för banken som institution. Andra 

kunder upplever istället att de kämpar för att göra sin relation till banken mer personlig i hopp 

om att de ska gynnas av det. Oftast lyckas inte dessa kunder med sin strävan och de blir 

därmed en missnöjd kund. Det finns också kunder som känner stor misstro gentemot banker 

och menar att banker endast vill tjäna pengar på sina kunder, vilket gör att de hellre vänder sig 

till någon personlig kontakt utanför banken som de litar på för att få rådgivning. Likväl finns 

det kunder som är lojala gentemot sin rådgivare som de känner förtroende för och litar på 

(Eriksson och Söderberg, 2010).  

 

Tjänster är ett effektivt sätt för företag att stärka sina kundrelationer på. Det kan göras genom 

att erbjuda nya tjänster till kund, vilket kan vara ett sätt att särskilja sig från sina konkurrenter 

på och skapa mervärde för kunden. En annan åtgärd som kan ha stor påverkan på 

kundrelationen, konkurrenskraften och positioneringen på marknaden är att utveckla och 

förbättra redan befintliga men dolda tjänster. Med det menas att arbeta med att förbättra 

tjänster som redan finns i en kundrelation idag men som kunden inte faktureras för. Det kan 

gälla tjänster som tillfälliga råd, fakturering, telefonmottagning, mailkontakt eller liknande 

(Grönroos, 2008). 
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3.4  Kundlojalitet    

3.4.1  Vad  innebär  lojalitet  

Att arbeta för att stärka och skapa lojalitet mellan företag och kunder är något som många av 

dagens företag anser som viktigt. För företag är det mer lönsamt att öka affärstransaktioner 

med befintliga kunder jämfört med att skapa nya kundkontakter. Vad är då lojalitet? Enligt 

tidigare forskning kan det urskiljas att forskare ser på lojalitet på i huvudsak två olika sätt. 

Dels som ett beteende men vissa menar även på att det kan liknas vid en attityd eller mentalt 

tillstånd hos kunden. En del forskare ser även att vissa visar en blandning mellan dessa två 

(Söderlund, 2000). 

 

När lojaliteten visar sig som ett beteende hos en kund menar forskarna att det är de som alltid 

uppvisar ett visst handlingssätt. Med det menas att de alltid köper samma varumärken eller 

bara handlar i vissa affärer. När forskare pratar om det som ett beteende handlar de även om 

en annan dimension, nämligen tiden som en kund visat detta beteende. En person som varit 

kund på en bank i åtta år anses mer lojal än en kund som endast varit det i ett år. Dock 

behöver det inte finnas ett samband mellan dessa beteenden. Allt beror på vad som jämförs 

med vad och därför är det svårt att avgöra vilken kund som är mest lojal eller vilket beteende 

som är viktigast beroende på vilken verksamhet företaget bedriver. De forskare som mer ser 

lojalitet som ett mentalt tillstånd än ett beteende menar att det finns två tillstånd av lojalitet 

och dessa två är svåra att skilja åt, nämligen sann lojalitet respektive falsk. Skillnaden på sann 

och falsk lojalitet är att kunder med sann lojalitet köper ett visst märke för att de har starka 

preferenser till det. De kunder med falsk lojalitet kanske köper ett märke utan att egentligen 

veta varför. Det finns då forskare som menar att de med sann lojalitet skulle vara mindre 

benägna att lockas över till andra varumärken av konkurrenter (Söderlund, 2000). Oliver 

(1997) uttrycker sig så här gällande äkta lojalitet: 

 

“Customer loyalty is a deeply held commitment to rebury or repatronize a prefferd 

product or service consistently in the future, despite situational influences and 

marketing efforts having the potentiial to cause switching behavoir” 

 

	     



	  

	  

24	  

3.4.2  Vårda  lojaliteten    

Att vårda sina kundrelationer är en vanlig åtgärd för att ett företag ska kunna öka sin 

kundlojalitet. Det innebär att företaget behöver tillhandahålla tjänster eller produkter av en bra 

kvalité och vara serviceinriktade. Problematiken är att det inte går att hitta en lösning som 

passar alla kunder för all framtid. För att kunna påverka en kunds lojalitet behöver företaget 

ständigt arbeta för att stimulera och utveckla en kundrelation. Det kan vara fördelaktigt för 

företag att lägga sitt fokus på de kunder som de vet är lojala eftersom det innebär att deras 

behov i första hand blir tillfredsställda. För att ett företag ska kunna göra detta rent praktiskt 

krävs det att de lojala kunderna är någorlunda homogena samt utgör en stor andel av 

företagets kunder (Holmberg, 2004). Svenska dagbladet (2005) har skrivit en artikel om 

bankmarknaden. I artikeln framgår att en lojal bankkund inte alltid är nöjda med sin bank utan 

snarare har kvar den i brist på andra alternativ. För bankers del kan det utgöra en riskfaktor då 

kvalitetsundersökningar visar att de små nischade aktörerna får allt högre kvalitetsbetyg. 

Finansbranschen har under senare år förändrats mycket fort, till största del på grund av 

teknologins framfart men även för att allt fler kunder är mer medvetna om sina behov. Därför 

har begreppet servicekvalitet blivit allt mer omtalat inom bankbranschen världen över. Det har 

visat sig att de banker som kan erbjuda sina kunder en högre servicenivå även har en 

konkurrensfördel (Svenska dagbladet, 2005). 

	  

3.5  Kundtillfredsställelse        
Magnus Söderlund (1997) menar att kundtillfredsställelse är ett tillstånd som en kund 

upplever. Ett sådant tillstånd kan uppstå efter att en kund exponerats för ett företags utbud och 

erbjudande. Tillstånd kan förklaras som en människas känslomässiga respons på ett 

erbjudande med bakgrund i tidigare erfarenheter. Vad som är viktigt att veta inom detta 

område är att de känslor kunden upplever inte alltid överensstämmer med företagets eftersom 

kunden är inte objektiv i sin bedömning. Kundtillfredsställelse bygger endast på kundens egna 

upplevelse med hänsyn till tidigare erfarenheter. Denna subjektivitet som kunden uppvisar 

anses allt mer intressant ur ett undersökningsperspektiv för företagen (Söderlund, 1997). 

 

 Om ett företag lyckas med att få nöjdare kunder så påverkar det positivt på andra viktiga 

variabler. En sådan variabel kan vara att en nöjd kund är mer benägen att göra fler affärer med 

företaget. Magnus Söderlund (1997) menar att en nöjd kund ofta berättar vidare för vänner 

och bekanta om det som företag gör bra. För de potentiella kundernas del så väger vänner och 
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bekantas rekommendationer tyngre än företagets egna marknadsföring (Söderlund, 2000). 

Även Tomas Lydahl (2010) bekräftar att ett företag inte kan få bättre marknadsföring än om 

ett företag lyckas få sina kunder att prata positivt om dem. Han menar även vidare att många 

företag går miste om nya kunder och affärsmöjligheter på grund av för lite fokus på sina 

befintliga kunder.  Att arbeta med nöjda kunder är även mycket roligare och mer 

tillfredsställande för personalen och företaget lär tjäna mer pengar. Vad utgör då en nöjd 

kund? Kort kan det uttryckas som en person som köpt en produkt eller tjänst som lyckas 

tillgodose dennes önskemål men inte mer eller mindre än så (Lydahl, 2010). När ett företag 

lyckas med att få nöjda kunder har de skapat kundtillfredsställelse. Den informationen är dock 

inte intressant om företaget inte vet vad denna kundtillfredsställelse består av, alltså vilka 

orsaker som möjliggjort den. Därför är det viktigt för företaget att kunna placera 

kundtillfredsställelse i ett orsaksmässigt sammanhang där orsaker och effekter reds ut. Då 

upplevelser mellan kunder och leverantörer inte alltid överensstämmer blir det viktigare för 

företagen att beakta kundernas subjektivitet. Kundtillfredsställelse är en kontinuerlig variabel 

eftersom att kunders subjektivitet skiljer sig åt även mellan kunderna (Söderlund, 2000). 

Kunskap inom företag angående kundtillfredsställelse är idag bristfällig hos många företag. 

Oftast vet företag för lite om sina kunder för att kunna vara säkra på hur de kan skapa en 

långvarig och lönsam relation med sina kunder. Råder det hård konkurrens inom branschen 

finns det samband som visar på att även tillfredsställda kunder blir mer känsliga, vilket kan 

göra det svårt att hålla kvar dem (Haumann et al, 2014). Söderlund (2000) menar att 

kundtillfredsställelse måste delas upp i olika nivåer för att den ska kunna mätas på ett 

rättvisare sätt. Kan det mätas så får företaget även en större förståelse för orsak-verkan-

sambandet mellan vad företaget levererat och vad kunden faktiskt upplevt. 

 

Det är viktigt att komma ihåg är att kundtillfredsställelse inte är ett konstant tillstånd hos en 

kund (Söderlund, 2000). Det är viktigt för företag att arbeta med att påverka sina kunders 

tillfredsställelse. Något som Magnus Söderlund (2000) lyfter som viktigt att fokusera på är att 

hela tiden försöka överträffa kundens förväntningar innan köpet för att över lång sikt kunna 

tillfredsställa kunden. Kundens förväntningar behöver överträffas för att relationen ska 

utvecklas och för att de faktiskt ska känna sig tillfredsställda (Söderlund, 2000). Något som 

tidigare forskning fått fram är att hög kundnöjdhet bidrar med positiva effekter för kundernas 

lojalitet gentemot företaget och deras vilja att betala för bättre service men att det är svårt att 

upprätthålla denna bieffekt under längre perioder (Haumann et al, 2014).       
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3.6  Service  management    

3.6.1  Vad  innebär  service  management  

Genom att utforma företagets processer till att både betjäna sina kunder samt till att producera 

och leverera ett fullständigt tjänsteerbjudande till kund har företaget lyckats förstå och 

tillämpa service management (Grönroos, 2008). Kundservice management fokuserar på att 

leverera tillfredsställande service genom att identifiera, förvärva nya och behålla befintliga 

kunder. De konkurrenskraftiga företagen på marknaden är de som lyckas utforma rätt 

erbjudande till rätt kund vid korrekt tidpunkt men också genom rätt kanal. Internet har börjat 

utnyttjats som en kanal för att vårda sina kunder och minska företagets kundomsättning. 

Fördelen med Internet är att det kan användas som ett verktyg för att personifiera en 

webbplats till sina kunder (Zhou och Piramuthu, 2012). I takt med att informationssystemens 

betydelse i samhället ökar och att tekniken utvecklas har samhället skapat behov om en god 

kvalitet i dessa tjänster. Kunder efterfrågar allt mer säkra tekniska tjänster som också både är 

effektiva och ger en effektiv service. Det har lett till att företagen som producerar IT- tjänster 

har fått lägga allt mer fokusering kring service och kvalitet i sina tjänster för att höja dess 

standard och lite mindre fokus på utveckling av tekniska lösningar för att tillfredsställa sina 

kunders behov (Cots och Casadesu ́s, 2015). 

 

Företag som verkar på en relativt snabbt föränderlig marknad behöver tillämpa en strategisk 

inriktning som fokuserar på sina kunder (Hong Ma Ga, Yang, Dobrzykowski, 2014).  Att 

förstå sina kunders behov är därför en avgörande faktor för att lyckas erbjuda en uppskattad 

kundservice som får kunderna att stanna och leder företaget till framgång. Även om relevanta 

beslut fattas i ledningen så är det de faktiska förändringarna i den operativa verksamheten 

som skapar och påverkar företagets kundservice och kundvärde (Hong Ma Ga, Yang, 

Dobrzykowski, 2014). 
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3.6.2  Att  möta  kunden    

Det finns en mängd av tjänster som ett företag erbjuder sina kunder som är inte fakturerbara. 

Det kan vara tjänster som handlar om hur företaget hanterar kvalitetsproblem och klagomål 

till hur uppmärksamma de anställda är på företagets kunder eller hur väl och snabbt ett företag 

svarar på frågor och e-post. Dessa tjänster är tjänster som företag oftast inte tar betalt för men 

är minst lika viktiga att hantera på ett bra sätt då de bidrar till kundens uppfattning om 

företaget. Kundens uppfattning är också det som avgör om kunden kommer att förbli kund 

eller vända sig till någon utav konkurrenterna. Av den anledningen så kan dessa icke 

fakturerbara tjänsterna användas för att skapa konkurrensfördelar på marknaden (Grönros, 

2008). 

 

När en kund vänder sig till ett företag letar de efter lösningar eller paket som kan användas för 

att skapa värde för dem. Därför bör företag sträva efter att erbjuda sina kunder de lösningar 

som krävs för att öka värdeskapandet i deras dagliga liv och aktiviteter. För att skapa värde 

för en kund gäller det att se till kundens hela värdeskapande process och inte enbart den 

enskilda tjänsten som företaget levererar. Om tjänsten inte levereras tillräckligt snabbt eller på 

något annat sätt inte uppfyller kundens krav eller förväntningar så påverkar det kundens hela 

värdeskapandeprocess till det negativa (Grönroos, 2008). 

	  

3.7  En  sammanfattande  modell  av  referensramen      

Modellen som benämns Figur 1- Teoretisk sammanfattning, nedan sammanfattar den 

teoretiska referensramen i en modell efter hur vår teoretiska referensram hänger samman. I 

den yttre cirkeln som illustreras i modellen finner vi teorin Business Intelligience. Business 

Intelligience är ett verktyg som används av företag vid bearbetning av både strategiska och 

operativa frågor då teorin behandlar ett företags förutsättningar i en föränderlig omgivning 

(Pagels- Fick, 1999). Hur ett företag slutligen väljer att positionera sig på marknaden mot sina 

kunder menar Nilsson och Olve (2013) är en strategisk fråga som handlar om 

resursanvändning för att nå uppsatta mål. Då vår uppsats bland annat syftar till att analysera 

och beskriva bankkunders beteende i skenet av utvecklingen av teknologiska tjänster 

behandlar vår studie en del av en banks omgivning, vilket gör teorierna relevanta för denna 

studie. Enlig Nilsson och Olve (2013) kan kundstrategier användas för att ta fram, bearbeta 

eller följa upp en strategi som ska verkställas. Av den anledningen är också förståelsen för 

kunder, dess beteende, behov och tillfredsställelse av stor betydelse för denna studie. Särskilt 
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med tanke på att uppsatsen också syftar till att identifiera betydelsefulla faktorer för banker att 

följa upp med tanke på kundernas förändrade beteende på grund av den teknologiska 

utvecklingen. Det är också anledningen till att vi har lyft in teorierna kundrelationer, 

kundlojalitet och kundtillfredsställelse. För att också redogöra för hur kundrelationer, 

kundlojalitet och kundtillfredsställelse kan skapas på en bankmarknad har vi valt att använda 

teorin Service management. Teorin Service management beskriver nämligen sätt för hur 

företag kan skapa kundtillfredsställelse med hjälp av tjänster och service (Zhou och 

Piramuthu, 2012) vilket är nödvändigt för oss i denna studie för att kunna identifiera 

betydelsefulla faktorer för banker. 

 

Figur 2- Teoretisk sammanfattning, egen illustration 
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4.  Empiri  
	  

Kapitlet	  inleds	  med	  en	  beskrivning	  av	  bankmarknaden	  och	  dess	  utveckling	  för	  att	  öka	  läsarens	  

förståelse	  för	  marknadssituationen.	  Vidare	  kommer	  vi	  att	  presentera	  den	  empiriska	  data	  som	  vi	  har	  

samlat	  in	  från	  primärdata	  i	  form	  av	  semistrukturerade	  intervjuer,	  fokusgrupper	  och	  en	  

kundundersökning.	  Vi	  har	  valt	  att	  presentera	  insamlad	  data	  från	  olika	  empiriska	  källor	  under	  samma	  

samlingsrubriker	  för	  att	  ge	  en	  tydligare	  bild	  till	  läsaren	  om	  hur	  lika	  respektive	  olika	  studiens	  empiriska	  

källor	  ser	  på	  ämnet.	  

	  

4.1  Utvecklingen  på  bankmarknaden  

Under tidigare 2000- tal var bankmarknaden relativt stabil och det förändrades inte något 

nämnbart vad det gäller antalet anlitade banker eller kunder som försökte eller faktiskt bytte 

bank. Tidigare undersökningar visar att kunder i första hand väljer den bank de själva och sin 

familj har haft under flera år, under förutsättning att den gav en god service 

(Konsumentverket, 2009). På senare tid har dock hela finansbranschen växt till att möta en 

allt bredare konkurrens, företag emellan, då traditionella banktjänster nu erbjuds hos fler 

företag än bara banker. De traditionella bankerna möter nu konkurrenter i form av 

butikskedjor som har börjat erbjuda sina kunder olika finansieringstjänster via dem (Sawyer, 

2002).  

 

 Gemensamt för storbankerna är att de allt mer erbjuder banktjänster via Internet och mobilt, 

vilket har lett till att bankkontoren numera fokuserar mer på just rådgivning och försäljning av 

tjänster och produkter än tidigare (Swedish bankers, 2015). Samtidigt som digitaliseringen 

ökar bankkunders självständighet, så ökar det också deras behov utav rådgivning. Ett sätt att 

numera konkurrera på marknaden är genom att göra det enkelt för sina kunder, överträffa 

deras förväntningar genom att erbjuda ett brett utbud av produkter genom olika 

distributionskanaler. Digitaliseringen tillsammans med branschglidning och de förändrade 

regelverken på marknaden är något som har förändrat konkurrensen bland aktörerna markant 

på senare år. Flera företag bildar allianser för att kunna erbjuda sina kunder paketlösningar 

som upplevs enkla att använda men samtidigt ger en trygghet i vardagsekonomi. 

Länsförsäkringar AB är ett exempel på företag i den finansiella sektorn som uppkom genom 

branschglidning som en så kallad nischbank (Swedish bankers, 2015) och försöker konkurrera 

genom att erbjuda ett brett utbud av produkter under samma varumärke och genom flera 



	  

	  

30	  

distributionskanaler (Länsförsäkringar, 2013). I april 2015 tog Länsförsäkringar ytterligare ett 

steg i den digitala utvecklingen och introducerade digital rådgivare. På det viset kan kunden 

enkelt och bekvämt få ekonomisk rådgivning vad det gäller lån, sparande, pension eller 

betalärenden via telefon, dator eller surfplatta genom att identifiera sig med mobilt BankID 

(Länsförsäkringar, 2015). 

 

Några som faktiskt har lyckats bra med sin kundnöjdhet är flera av de så kallade 

nischbankerna som har fokuserat sin verksamhet på en tydlig kundgrupp som exempelvis 

ICA- banken och Skandiabanken (Svenskt kvalitetsindex, 2013). Ett flertal av nischbankerna 

som exempelvis Santander Consumer Bank, Svea Ekonomi och TF Bank är företag som 

erbjuder högst sparränta på sina konton medan storbankerna ger betydligt sämre sparränta till 

sina kunder (Svenska dagbladet, 2015). Enligt en rapport från Svenskt Kvalitets Index år 2014 

har allmänhetens intresse för banker ökat betydligt det senaste året och så även antalet kunder 

som byter bank. Bankkunder har blivit mer medvetna om de alternativ som marknaden 

erbjuder och därför planerar flera kunder att byta huvudbank inom det närmsta året. Dock har 

undersökningen visat att kunden upplever ett bankbyte som en svår och jobbig process, vilket 

är anledningen till att många kunder inte byter bank trots att de egentligen skulle vilja 

(Kvalitets index, 2014). Kunderna på den svenska bankmarknaden är trögrörliga, vilket ses 

som ett typiskt konsumentbeteende för denna grupp och en faktor som inte har med 

konkurrensen på marknaden att göra (Svenska dagbladet, 2011).	  

	  

4.2    Om  strategier,  konkurrens  och  den  finansiella  marknaden  

Traditionella banker är ofta oerhört starka vad det gäller att ta hand om sin största målgrupp 

nämligen transaktionskunderna. Det vill säga de människor som har mindre kapital i inlåning 

och behöver bolån. Det ligger i de traditionella bankernas natur att vara uppbyggda som en 

helhetsleverantör till sina kunder, vilket gör att de snarare levererar en bred men sällan en 

högre expertis i sin rådgivning. De är dock tillräckligt bra på det de gör för att tillfredsställa 

de behov som finns på marknaden menar forskaren Lars Silver i en intervju. 

Häradssparbankens privatmarknadschef Robert Schöttke menar att de i sitt arbete fokuserar på 

att hitta en produktsammansättning till varje kund som bildar en helhet som passar den 

specifika kunden istället för att diskutera varje produkts enskilda egenskaper. På 

Häradssparbanken kallas det att säkerställa att kunden får ekonomisk livskvalitet. Det 

eftersom ekonomisk livskvalitet stärker kundens ekonomiska förutsättningar för framtiden. 
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Det görs genom att uppfylla varje kunds specifika behov för att kunden ska kunna sova gott 

om natten och slippa oroa sig för framtiden. Det innefattar behov om både kort- och 

långsiktigt sparande, att ha rätt kreditupplägg samt att ha skaffat sig trygghet för framtiden i 

form av personskydd via försäkringar och juridisk hjälp (Robert Schöttke). Lars Silver menar 

att banker i första hand erbjuder sina kunder de produkter och tjänster som de tjänar mest 

pengar på och att de i bästa fall har en koppling till kunders behov. Hur bra det är att bankerna 

har breddat sitt utbud av tjänster tycks bankkunder ha blandade åsikter om. Under våra 

fokusgrupper sa vissa deltagare att de uppskattade det breddade utbudet då banken känns som 

en pålitlig aktör att ha många viktiga affärer hos. Andra deltagare i fokusgrupperna kände 

tvärt om, att det var mindre bra eftersom de nya tjänsterna inte tillhörde bankens huvudsakliga 

syfte och därför upplevdes mer som ett sätt för banken att tjäna pengar på än en bra produkt 

för kunden (Fokusgrupper).  

 

Det finns en tendens till att bankerna fokuserar mer på att lösa sina egna behov än att finnas 

till för att lösa kundernas problem säger Daniel Ewerman som är VD på företaget 

Transformator Design. Robert Schöttke menar att Häradssparbanken ständigt arbetar med att 

tillfredsställa sina kunder genom att varje dag arbeta med kundnöjdheten och försöka skapa 

sig en förståelse för varför den är hög eller låg. Han beskriver rådgivningsmöten som en 

färskvara och att det gäller att anpassa varje möte efter kundens specifika behov. Lika viktigt 

är det att arbeta med personalens stolthet. Desto stoltare en anställd är över sitt varumärke 

desto bättre möten gör de (Robert Schöttke). Något Daniel Ewerman ställer sig skeptisk till är 

att banker överlag jobbar hårt för att locka till sig nya kunder men de verkar glömma bort att 

belöna de kunder som varit kund hos dem länge. Bankerna verkar istället fokusera på de 

kunder som är helkunder, det vill säga har hela sitt ekonomiska engagemang hos dem. Att 

bankerna överlag har varit dåliga på att ta hand om sina befintliga kunder kan vara en utav 

anledningarna till att nischbankerna har dykt upp på marknaden. Om det fortsätter så här är 

det bara början för en helt ny marknad (Daniel Ewerman). 

 

Det har alltid funnits en viss konkurrens på den finansiella marknaden mellan banker, 

investmentbanking, fondförvaltare och fondkommissionärer. De nya konkurrenterna har till 

skillnad från de andra fokuserat sin verksamhet på framförallt konsumtionskrediter, vilket är 

tjänster för de så kallade transaktionskunderna (Lars Silver). Något som de nya aktörerna har 
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varit duktiga på, tillskillnad från bankerna, är att lära sig hur kunden fungerar samt att 

använda ett språk som kunden förstår (Daniel Ewerman). Vad som i huvudsak skiljer de nya 

aktörerna mot de traditionella bankerna är att de utvecklade en ny teknologi och gick in med 

en tuffare attityd på marknaden än vad bankerna har gjort. Den tuffa attityden är på sätt och 

vis en moralfråga eftersom nischbankerna ger ut många lån till så höga räntor att det inte 

spelar någon roll om alla kunder inte har råd att betala tillbaka. Bankerna däremot är rädda för 

att testa denna moralfråga på marknaden eftersom de är rädda att hamna i negativ dager. En 

annan orsak är att många banker inte skulle ha råd att förlora var tionde kredit eftersom 

banker, tillskillnad från nischbankerna, har större kostnader då de är låsta i en kontorsstruktur 

och har många anställda (Lars Silver).   

 

Lars Silver menar att bankkunder är trögrörliga och att det därför endast är några få som inte 

är kund i någon utav storbankerna eller byter till nischbanker medan Daniel Ewerman säger 

att bankkunder tenderar att bli allt mindre trogna till sina banker. Det är inte lätt att veta vad 

som är det vinnande konceptet men Robert Schöttke tror att Häradssparbanken vinner 

marknadsandelar på att de är flexibla mot kund, snabba på att svara på kundförfrågningar, 

snabbt återkopplar till kund och snabbt försökte ordna en tid för möte för kunder med akuta 

behov. Vidare tror han också att det är av betydelse att Häradssparbanken strävar efter att få 

deras kunder att känna en positiv känsla när de är i kontakt med banken (Robert Schöttke). 

Som det ser ut nu så konkurrerar de traditionella bankerna mest mot varandra och inte mot 

nischaktörerna. Bankerna skiljer sig inte så mycket åt i produkter, priser eller annat och det är 

snarare därför kunders tidigare erfarenheter och relationer avgör vilken bank de väljer än 

något annat (Lars Silver). Häradssparbankens hårda konkurrens i form av andra närliggande 

sparbanker är något som Robert Schöttke diskuterar som positivt då de motiverar 

Häradssparbanken till att bli bättre. 

 

4.3  Hur  har  den  tekniska  utvecklingen  påverkat  bankkunders  beteende  och  behov? 

Att bankerna vill driva på den digitala utvecklingen handlar bland annat om att de vill nå 

billigare distributionskanaler. Mitt i allt detta lever kunderna sina liv och vill inget annat än att 

finna de smidigaste lösningarna för dem själva. Därför ligger dagens utmaning i att förstå hur 

tekniken ska modifieras för att skapa nytta för människor i deras liv (Daniel Ewerman). Det 

diskuterades i fokusgrupperna hur nya tekniska banktjänster som bland annat mobilbanken, 
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Swish och Mobilt BankID har gjort det lättare för bankkunder att hantera sin vardagsekonomi. 

Flera deltagare upplevde tjänsterna som så smidiga att de hade svårt att tänka sig hur den 

tekniska utvecklingen skulle kunna göra det ännu lättare i framtiden (Fokusgrupper). Daniel 

Ewerman säger under en intervju att digitaliseringen både har påverkat bankers utbud av 

tjänster men också kundernas krav på den tekniska utvecklingen av banktjänster då de tycks 

bli allt högre. Flera deltagare under fokusgruppen menar på att utvecklingen av tekniska 

banktjänster är så viktig att de hade kunnat tänka sig att byta bank om deras huvudbank inte 

hänger med i utvecklingen. Från samma fokusgrupp sades: ”Det känns viktigt att min bank 

har de nya tekniska tjänsterna men de behöver inte vara först ut med dem för jag vill ändå 

höra av andra hur de funkar först”. Deltagarna menade på att de påverkas av sin omgivning 

och att de vill förlita sig på omgivningens omdöme innan de testar nya tekniska tjänster 

(Fokusgrupp). Kunderna vill bara se säkerhetslösningar som fungerar för att sedan lägga allt 

ansvar på banken om de inte lyckas. Därför blir den tekniska utvecklingen en balansgång då 

högre säkerhet för kunden också kan göra det svårare för kunderna att använda de tekniska 

tjänsterna. Mobilt BankID är ett exempel på hur en kombination av säkerhet och enkelhet har 

lyckats utformas på ett bra sätt samtidigt som ansvaret har lyfts från bankerna till aktören 

bakom BankID (Daniel Ewerman). 

 

När vi frågar Daniel Ewerman om hur viktigt det är att bankerna fokuserar på att utveckla nya 

tekniska tjänster till sina kunder säger han att kunder lever ett liv precis som vi och de bryr sig 

inte om i fall tjänsterna är digitala, fysiska, via telefon eller något annat, bara det är smidigt. I 

den ena fokusgruppen framgick en viss oro för att tekniken kan ha gjort det för enkelt för 

bankkunder att hantera sin ekonomi. Oron grundas på hur tekniken kan ha påverkat deras 

respekt för pengar: “Jag upplever att den tekniska utvecklingen har påverkat min syn på 

ekonomi. Det är svårare att hålla koll på den nu när allt är digitalt och så lättillgängligt” 

sades i en utav fokusgrupperna medan en annan deltagare fortsatte diskussionen med att säga: 

”Jag vill inte att det ska bli enklare att betala eller utföra banktjänster. Det kan bli farligt om 

det blir för lätt att komma åt sin ekonomi och göra saker. Jag vill gärna ha någon typ av 

begränsning som att man måste sätta in ett kort, göra en överföring eller använda Mobilt 

BankID” (Fokusgrupp). 
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Om kunderna nu är mer självständiga, hur har det påverkat relationen mellan banken och dess 

kunder? Robert Schöttke menar att banker kan behålla en god relation med sina kunder 

genom att jobba med tillgängligheten, låta kunderna veta vem deras kontaktperson är och låta 

de maila och kommunicera med vem de vill. För att ha en god relation med sina kunder 

kommer Häradssparbanken i kombination med detta att fortsätta arbeta med den fysiska 

kontaktbiten (Robert Schöttke). ”Jag känner inte att jag har någon vidare relation till min 

bank, min bankrådgivare sitter runt 100 mil från där jag bor och jag använder mest internet- 

och mobilbanken” sades i en fokusgrupp. I en annan fokusgrupp sa en deltagare: ”Jag känner 

mig bortskämd med att jag kan åka till ett bankkontor och få hjälp av en rådgivare som 

känner mig. Jag skulle inte kunna tänka mig att byta bank där jag inte kan få den 

upplevelsen”. En kunds relation till sin bank är viktig på olika sätt och olika mycket beroende 

på vilket stadie kunden är i sitt liv (Daniel Ewerman). Robert Schöttke menar att en rådgivare 

behöver vara en duktig psykolog för att förstå sina kunder eftersom det är många bitar som 

ska falla på plats. Daniel Ewerman säger att kunderna vill se en handläggare på banken som 

tar hand om dem, en handläggare som säger att jag fixar det här åt dig så att kunden slipper 

vara sin egen projektledare. Det har visat sig att människor till vardags överlag inte är så 

intresserade av att ständigt bli påminda om bankernas alla erbjudanden och existens. 

Bankerna har börjat skicka ut väldigt mycket data av olika slag, vilket är precis den typen av 

kontakt kunden inte vill se med sin bank i sin vardag (Daniel Ewerman). 

 

Den tekniska utvecklingen har bidragit till att kunderna erbjuds en ökad självservice i sina 

banktjänster (Robert Schöttke). Ett rådgivningsmöte är numera möjligt att erbjuda i digital 

form men människor har ändå ett intresse av att träffa någon (Lars Silver). Deltagarna i 

fokusgrupperna berättade att de inte var intresserad av någon form av digital rådgivning när 

det gällde större och viktiga frågor om deras ekonomi som rörde bolån eller liknande. Dels på 

grund av att deras förhandlingsförmåga ansågs minska vid digital rådgivning samt oron för att 

kunderna själva skulle uppge felaktiga uppgifter om de tvingades fylla i uppgifter själva inför 

exempelvis ett bolån. Däremot var det flera deltagare som såg fördelar med att ha skriftlig 

kommunikation med sin rådgivare istället för muntligt under förutsättning att det rörde 

uppföljningsfrågor eller mindre ärenden. Fördelen med skriftlig kommunikation var framför 

hur snabbt det gick att kommunicera med rådgivaren i form av mail eller sms. Vilket har gjort 

det ännu lättare att snabbt få tag i sin rådgivare vid behov samt att den kunde användas för att 
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bevisa eventuella överenskommelser. Flera deltagare menar att det händer oftast att de 

behöver få snabb kontakt med sin bank när de väl efterfrågar kontakt med en rådgivare 

(Fokusgrupper).  

 

Även Häradssparbankens interna kundundersökning (2015) visar också att de flesta vill ha ett 

personligt rådgivningsmöte med sin bankrådgivare då hela 64 % svarade det. Vid speciella 

livssituationer verkar bankkunder vilja träffa sin rådgivare för ett fysiskt möte, exempelvis vid 

skilsmässa, pension eller när en ungdom är på väg in i ”vuxenvärlden”. Det brukar ske någon 

gång mellan 17-21 års ålder. De unga bankkunderna vill bemötas som en vuxen person och 

med respekt och det är då viktigt att de inte hänvisas till någon hemsida eller chattfunktion 

(Daniel Ewerman). Robert Schöttke ser att det finns fördelar med fysiska möten eftersom 

rådgivarna på ett lättare sätt kan visa sina kunder aktuella dokument och kalkyler som 

diskuteras under mötet på ett lättare sätt i samband med att rådgivningen pågår. 

Fokusgrupperna diskuterade att de i första hand ville träffa sin bank personligen för 

rådgivningsmöten men att de även kunde tänka sig telefonmöten om det gällde 

uppföljningsfrågor från ett tidigare rådgivningsmöte. ”Jag skulle visserligen kunna tänka mig 

telefonmöten om det inte gäller så mycket pengar. Videosamtal känns bara fjantigt”. Under 

intervjun berättar Robert Schöttke att Häradssparbanken har arbetat med rådgivning över 

telefon under en längre tid. Han ifrågasätter syftet med videosamtal då många ärenden kan 

lösas över telefon och undrar om kunder verkligen vill synas och se sin rådgivare i ett digitalt 

rådgivningsmöte. Robert Schöttke skrattar lite och säger att det kan bli pinsamt om kunden 

lånat pengar av banken för att renovera köket och så är inte köket renoverat när kunden sitter i 

sitt kök för att ha videosamtal med sin bankrådgivare. Han tror också att vissa kunder kan bli 

osäkra på hur de ska klä sig vid sådana tillfällen och att ett telefonmöte därför kan vara 

betydligt enklare (Robert Schöttke). Daniel Ewerman menar att det inte spelar någon större 

roll för kunden om rådgivningen sker fysiskt, över telefon eller på annat sätt digitalt. Det som 

är viktigt för kunden är att det i längden blir så smidigt som möjligt för den själv (Daniel 

Ewerman). 
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4.4  Att  vara  bank  på  olika  sätt 
Innan försäkringsbolagen tillämpade branschglidningen på bankmarknaden under 90- talet så 

framgick det väldigt tydligt vilka banker som var etablerade på marknaden. Då var bankerna 

rätt så ensamma på sitt område, vilket de inte längre är. Försäkringsbolagen var bara början, 

numera har företag som bland annat livsmedelsbutiker börjat erbjuda sina kunder kort och 

konsumtionskrediter och ytterligare banktjänster, vilket vidare ledde till att flera av dessa 

aktörer tillslut öppnade en bank menar Lars Silver forskar vid Umeå Universitet. Daniel 

Ewerman tror att en utav anledningarna till att det har dykt upp nya aktörer på marknaden 

istället är att de traditionella bankerna har varit dåliga på att möta upp sina kunders behov. En 

annan anledning kan vara att nischbankerna är snabbare på att utforma tekniska tjänster och 

funktioner till sina kunder än vad bankerna är (Daniel Ewerman). Vill kunden ha den nyaste 

tekniken ska de välja nischbankerna säger även Robert Schöttke. Oavsett varför aktörerna har 

dykt upp på bankmarknaden så bekräftar Häradssparbankens privatmarknadschef Robert 

Schöttke att konkurrensen på marknaden har ökat under de senaste åren. Han menar dock på 

att det är svårt att säga hur de nya aktörerna har påverkat bankens tillväxttakt men det tycks i 

vilket fall inte ha fått banken att tappa kunder. Det är dock svårt att säga om de kunde ha haft 

en högre tillväxttakt om nischaktörerna inte hade funnits. Med det sagt så visar sig den ökade 

konkurrensen i form av fler valmöjligheter till kunden och inte i form av minskade 

marknadsandelar. Det märks genom att kunderna är mer aktiva och förhandlingsbenägna än 

tidigare (Robert Schöttke). 

 

Enligt Häradssparbankens interna kundundersökning från maj 2015, framgår att hela 47 % av 

deras privatkunder som svarat på enkäten idag har ytterligare en annan bank eller finansiellt 

företag de har sparande eller krediter hos. 51 % av de bankkunder som svarade i 

undersökningen att de skulle kunna tänka sig att flytta dessa ekonomiska affärer till 

Häradssparbanken om de erbjöd konkurrenskraftigare inlåningsräntor. ”Det är en process att 

byta bank men jag hör mig om till flera banker för att få bättre villkor.” sade en utav 

deltagarna i fokusgruppen. En annan deltagare uttryckte “Jag tycker att det är smidigt att byta 

bank och kan tänka mig att göra det igen om jag får bättre villkor någon annanstans” 

(Fokusgrupp). Vidare diskuterades det i båda fokusgrupperna att flera av deltagarna ville 

samla hela sin ekonomi hos en och samma bank på grund av att det var bekvämt medan några 

färre deltagare gärna spred ut sin ekonomi till flera aktörer. “Jag vill ha flera olika banker, för 
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att jag inte vill att banken ska kunna se hela min ekonomi. Jag tycker inte heller att jag rör 

pengarna på samma sätt om jag har dem utspridda.” (Fokusgrupp). Forskaren Lars Silver 

menar ändå på att majoriteten av kunder inte tycker det är värt tiden att plocka ihop en egen 

portfölj av flera banker för att minska någon procent i pris till följd av att ofta behöva byta 

bank. Det krävs en viss kunskap av bankkunderna som konsument efter ett bankbyte, vad det 

gäller att lära sig nya sätt för att exempelvis flytta över pengar, vilket gör att det blir mycket 

nytt för kunden att hålla koll på (Lars Silver). 

 

De olika bankerna skiljer sig inte så mycket åt vad det gäller prisbild för självaste kunden, 

vilket gör att konkurrensen mellan aktörerna på marknaden snarare är intern än extern. Det är 

relationen till kunden snarare än priset som avgör vilken bank kunderna väljer, vilket gör det 

svårare för mindre aktörer som inte befunnit sig så länge på marknaden att konkurrera om 

kunder. De behöver marknadsföra sig i en betydligt större grad än en väletablerad bank (Lars 

Silver). Även Robert Schöttke menar på att image och varumärket kan vara en styrka på 

marknaden idag, vilket Häradssparbanken arbetar aktivt med i sin verksamhet. Konkurrensen 

mellan de traditionella bankerna och de nischade aktörerna är inte så stor. De kunder som 

väljer nischbankerna är oftast en mindre kundgrupp som söker konsumtionslån medan de 

kunder som söker expertis i sitt rådgivningsmöte vänder sig till investmentbanker. De kunder 

som däremot vill ha rådgivning om deras ekonomi som helhet är de kunder som tenderar att 

välja en traditionell bank. Av den anledningen har Lars Silver svårt att föreställa sig att de 

traditionella bankerna skulle ta efter de nischade bankerna. Det är inte direkt nödvändigt då 

det inte finns några andra alternativ än de traditionella bankerna för kunden att välja på när de 

söker bolån (Lars Silver). 

 

Deltagarna i fokusgrupperna förde en diskussion om att de inte känner sig trygga med en bank 

som inte har ett fysiskt kontor. Det eftersom de vill ha möjligheten att vända sig till en 

bankrådgivare när behovet uppstår och att de därför är väldigt skeptiska till att byta till en icke 

traditionell bank (Fokusgrupperna). Däremot har ett flertal av deltagarna i fokusgrupperna 

valt att öppna ett kompletterande konto hos ICA- banken. De beskriver att det upplevs som 

säkert trots att ICA- banken inte har något fysiskt bankkontor men att det inte upplevs som 

något problem. Det eftersom företaget inger ett förtroende då deltagarna känner till den övriga 

verksamheten sedan tidigare och inte upplever att de behöver vara oroliga för att det inte 
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skulle finnas pengar i företaget (Fokusgrupp). Flera av deltagarna hade även tagit en kredit 

hos en bilfirma, vilket de inte upplevde som något orosmoment utan snarare en förmån då de 

menade på att de som bilköpare ofta fick ett bättre pris på bilen om de valde att ta krediten hos 

bilfirman (Fokusgrupp). 

 

Den tekniska utvecklingen har bidragit till stora förändringar i bankens utbud av tjänster 

eftersom banker numera också kan möta sina kunder digitalt. Då nischbankerna snabbt kan 

hitta nya tekniska lösningar har de traditionella bankerna lite svårare för det, då de sitter fast i 

stora och äldre IT-system som både är tidskrävande och dyra att omarbeta Bankerna har trots 

det lyckats utvecklat först webbaserade tjänster till sina kunder till att sedan gå över till att 

erbjuda allt fler mobilt anpassade tjänster. Den största skillnaden mellan webbaserade tjänster 

och de mobila menar Daniel Ewerman är att kunderna upplever de webbaserade tjänsterna 

som något krångligare och som en plats där bankerna försöker sälja på kunderna fler tjänster 

till skillnad från de mobilanpassade. Troligtvis har inte bankerna lyckats lösa hur de ska 

komma åt kunderna på ett bättre sätt genom de mobila apparna för att upplysa de om 

exempelvis sparande, bolån eller annan typ av merförsäljning (Daniel Ewerman). Lars Silver 

menar istället på att det är lättare för en bank att bearbeta en redan befintlig kund med hjälp av 

korsförsäljning än vad det är att bearbeta nya. Bankerna kan på så sätt tjäna mer pengar på att 

erbjuda flera olika produkter med allt ifrån pensionsförsäkringar till bostadslån och 

aktieplaceringar eftersom kunderna faktiskt har ett behov av det. Därför är det viktigt för 

bankerna att kunna erbjuda många olika tjänster men även att ha relevanta erbjudanden till 

kund (Lars Silver). 	    
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4.5  Om  att  serva  sina  bankkunder  

Enligt Häradssparbankens interna kundundersökning (2015) är det framförallt tre faktorer 

som deras kunder lyfter upp som extra viktiga för deras bank att beakta i en utveckling av 

verksamheten. Kunderna fick välja tre av tio faktorer som de ansåg särskilt viktiga. Den 

viktigaste faktorn var enligt kundundersökningen hög service som 21 % av deltagarna 

prioriterade. Häradssparbankens privatmarknadschef (Robert Schöttke) tror att service innebär 

att vara lyhörd för kunden, vara flexibel och anpassa rådgivningen efter kundens behov samt 

att göra det enkelt för kunden. Daniel Ewerman tror att service bland annat handlar om att 

vara tillhands på rätt kanal vid rätt tillfälle men också att min bank anpassar sig efter vad 

kunden har fått löfte om samt förstå kundernas liv och att finnas där när behov finns.  

 

Häradssparbankens interna kundundersökning (2015) visar att konkurrenskraftiga priser och 

snabb återkoppling vid frågor och ansökningar är viktiga faktorer för bankkunderna som de 

vill att sin bank fokuserar på. När vi frågade våra fokusgrupper om vilka faktorer som de 

ansåg viktigast med sin bank svarade de bemötande, trygghet i att veta att de har råd med det 

ekonomiska engagemanget de skaffar sig samt låga priser. De fortsatte besvara frågan med att 

diskutera att det egentligen är det helhetskonceptet som är viktigt för det samlade intrycket av 

upplevelsen. Det är de små detaljerna ihop som bygger upp hela upplevelsen. Att rådgivaren 

är glad och trevlig, till och med handslaget är avgörande samt att kontakten över både telefon 

och mail sker smidigt som ett komplement till det personliga mötet. Två utav sex deltagare i 

den ena fokusgruppen delade med sig av en erfarenhet där de valt att byta bankrådgivare på 

grund av hans slappa handslag, eftersom det påverkade helhetsintrycket som ett mindre 

trevligt bemötande (Fokusgrupper). Något som dock dyker upp både i fokusgrupperna och i 

Häradssparbankens interna kundundersökning (2015) är att trots att kunderna efterfrågar hög 

service kan de inte tänka sig att betala lite extra för att få det, vilket hela 74 % av deltagarna i 

kundundersökning svarade.  

Daniel Ewerman tror att trygghet handlar om att bankerna inte försöker smyga in avgifter 

eller försöker höja kundens ränta i smyg. Han menar att kunderna inte vill vara på sin vakt 

och lägga tid på att kontrollera att allt fungerar som det ska (Daniel Ewerman). I 

fokusgrupperna rådde det delade meningar om priserna på bankens produkter och tjänster. Det 

fanns andra som ansåg att det var viktigt och kundens ansvar att själva läsa på och komma 

förberedda till bankmötet. Dessa deltagare menade att den var en förutsättning för att bland 
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annat kunna förhandla på mötet och inte bli pålurad någon onödig eller dyr tjänst av banken 

(Fokusgrupp). Robert Schöttke på Häradssparbanken berättar att de tror på sitt egna arbeta 

som är att satsa mycket på att leverera möten med kunder genom flera olika kanaler samt 

arbeta för att försöka överträffa kundens förväntningar. För att lyckas med det är det viktigt 

att ständigt utveckla kompetensen hos samtliga anställda för att göra det möjligt att sticka ut 

på marknaden (Robert Schöttke). 

 

För att kunna överträffa en kunds förväntningar och skapa en relation med kunderna menar 

Daniel Ewerman på att vi inte kan prata om kunder som en homogen massa. Det finns kunder 

som kännetecknas av att de litar på bankens rekommendationer och beräkningar för att de 

själva är för dåligt insatta för att tycka något annat. För dessa är det viktigare att få bekräftelse 

snarare än det lägsta priset (Daniel Ewerman). Under fokusgruppen uttryckte sig en person 

enligt följande: “Jag ska ta mitt första bolån nu och jag vet att mina kompisar har bättre 

villkor än mig men jag kan inget om det här och jag vet inte hur man gör, men jag litar på att 

det här kommer att bli bra ändå” (Fokusgrupp). Det finns också kunder som är mer 

självsäkra och har kontroll på läget. Dessa kunder ser sig ofta om hos andra banker för att se 

vad marknaden har att erbjuda i syfte om att kunna förhandla till sig bra priser (Daniel 

Ewerman). Diskussionen i en fokusgrupp handlade om hur många deltagare var trogna till sin 

bank då de upplevde att de lättare fick lån och bättre rådgivning om deras rådgivare kände 

dem och deras familjer. Dock fanns det en deltagare som nyligen hade jämfört olika 

erbjudande på marknaden för att få låga priser, vilket slutade med att ett bankbyte 

genomfördes (Fokusgrupp). Sedan finns det självständiga kunder som gärna vill få så mycket 

hjälp de kan få för att kunna klara sig själv Andra kunder kännetecknas även av att de alltid är 

misstänksamma och tror att det finns en “hake” med alla erbjudanden som sällan tros vara bra 

för kunden utan endast gynnar självaste banken. Det är med anledning av att banken tidigare 

har sålt tjänster eller produkter som inte passar dessa kunder, vilket har lett till att kunden 

blivit misstänksam till de flesta lösningarna (Daniel Ewerman).“ Jag har råkat ur för dåliga 

avtal med banken som gjorde det dyrare för mig än vad det kunde har varit. Sen dess läser 

jag alltid på innan jag går till banken och litar inte alls på deras rekommendationer” 

(Fokusgruppen).   
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Det är viktigt att förstå att kunder är olika varandra samt att de olika kundkategorierna kan ha 

ett privat umgänge med varandra. Risken med det är att en osäker kund kan ifrågasätta banken 

varför den andra kunden fått en bättre ränta? Överlag är dock de flesta kunder godtrogna och 

litar på sin bank (Daniel Ewerman). Enligt Häradssparbankens interna kundundersökning 

(2015) svarar 32  % att det var mycket viktigt och 39 % att det var ganska viktigt att känna 

eller känna till sin rådgivare. Deltagarna menade att de känner ett högre förtroende för sin 

rådgivare än vad de känner för banken som helhet. “Man klickar med vissa personer och 

vissa inte. Man kan tycka att bankens VD är jobbig men inte ens rådgivare”. Majoriteten av 

deltagarna tyckte att det kändes bättre och lättare om de fick ha samma rådgivare för att det 

kändes tryggt. Vidare diskuterades det i samma fokusgrupp att det upplevdes fördelaktigt om 

rådgivaren kände till deras livssituation och att de då vågade lita på rådgivarens 

rekommendationer men att de kan förstå om det kunde vara för andras nackdel (Fokusgrupp).  

 

Robert Schöttke betonar vikten av att som rådgivare vara duktig på att läsa av sina kunder för 

att kunna bemöta dem på bästa sätt. Det är viktigt att rådgivarna visar sig engagerade och 

intresserade men inte heller att mötena tar för lång tid. Lika viktigt är det att behandla alla lika 

och inte bara prata med den ena i ett par som sitter i rådgivningsmöte. Det kan leda till att en 

kund går missnöjd från mötet för att den inte fått tillräckligt med uppmärksamhet vilket kan 

bli en anledning till att paret flyttar hela sitt engagemang till en annan bank (Robert Schöttke). 

Att rådgivaren endast pratade med den ena i paret under ett bankmöte är något som en person 

i fokusgruppen upplevt själv. Hon beskriver att hon kände sig dum som inte hängde med i 

rådgivarens språk och inte förstod allt i samtalet. Deltagaren menar på att hon inte tycker att 

en kund ska behöva kämpa för att få sin rådgivares uppmärksamhet, vilket hon upplevde vid 

det tillfället (Fokusgrupp). Robert Schöttke menar ändå att banken till mesta dels upplever att 

konsumentmakten överlag har ökat och att kunden idag har ett större inflytande över 

rådgivningsmötet än tidigare. Bankerna brister idag i att de inte anpassar sina erbjudanden 

efter sina kunder och inte heller använder ett språk som kunderna alltid förstår eller befinner 

sig i de kanaler som kunderna efterfrågar. Det är konstigt och borde ses som en 

varningsflagga att tjänsterna inte är tillräckligt enkelt konstruerade eller skapade i kundernas 

språk så att bankerna måste erbjuda kurser för att lära kunderna att förstå deras tjänster 

(Daniel Ewerman). Kundens roll i ett rådgivningsmöte är något som diskuterades vilt under 

fokusgrupperna. “Jag upplever inte att jag kan göra så mycket åt det idag men när jag får lön 
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och inte längre är student kommer maktförhållandet att skifta och jag kan vara med och 

påverka mer” (Fokusgrupp). 

	  

4.6  Vad  händer  framöver? 
Idag uttrycker många av de traditionella bankerna en oro över framtiden om hur 

bankmarknaden kommer att förändras. Oron ligger i om bankerna kommer att lyckas hänga 

med i den tekniska utvecklingen och om kunderna kommer att bli så pass självständiga att de 

inte ens behöver en bank i framtiden. Det trots att det inte finns några siffror som visar att den 

nya teknologin skulle bidra till ett sämre resultat för bankerna (Lars Silver). Den tekniska 

utvecklingen är något som Häradssparbanken ser som ett hot för framtiden men också som en 

möjlighet. Då tekniken redan har gjort och kommer att göra kunden mer självständig i sina 

bankärenden kommer varumärket bli en allt viktigare faktor för kundens val av aktör. Därför 

kan det tekniska hotet ses som en möjlighet att utveckla ett starkt varumärke (Robert 

Schöttke). 

 

Häradssparbankens privatmarknadschef Robert Schöttke uttrycker att de som sparbank inte 

har muskler till att själva vara så tekniskt innovativa som storbankerna. Vidare beskriver han 

att sparbankskunder sällan väljer sin bank för att de är tekniskt innovativa utan för att de har 

en bra dialog med sina kunder. Därför menar Robert Schöttke att Häradssparbanken, istället 

kan arbeta med att lyfta fram de tekniska banktjänsterna genom att erbjuda kunderna support 

och hjälp att börja använda tjänsterna (Robert Schöttke). Flera deltagare från fokusgrupperna 

diskuterar fördelarna med att det finns lokala kontor eftersom de vill besöka kontoret för att 

ha en dialog med sin rådgivare, då det kan främja att en relation skapas mellan kund och 

bankens rådgivare samt att de slipper telefonköer (Fokusgrupp). Vad det gäller 

rådgivningsmöten upplever Häradssparbanken att bankkunder har tuffat till sig och är mer 

förhandlingsbenägna än tidigare. Av den anledningen tros också bankkundernas vilja och inte 

bara teknologin, bli allt viktigare att ta hänsyn till i framtiden (Robert Schöttke). En annan 

utmaning bankerna tycks stå inför är att dagens barn växer upp utan att se bankerna som 

fysiska kontor och inte heller som en organisation som hanterar fysiska pengar. Med dagens 

snabba utveckling inom teknologin kan olika sorters värden för kunden byggas upp som i 

framtiden lika gärna skulle kunna erbjudas av telecom-butiker istället för banker, så varför 

behövs just en bank till det? (Daniel Ewerman). 
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Forskaren Lars Silver menar på att det finns en chans att det kommer att träda in 

internationella och väletablerade företag på bankmarknaden i framtiden, företag som 

exempelvis Google och Microsoft. När vi ställde frågan till våra fokusgrupper om hur de 

skulle ställa sig till det blev det först tyst i båda fokusgrupperna. “Det känns lite konstigt... 

Man vill veta att det är stabilt innan man flyttar över sin ekonomi dit.” medan en annan sade 

“Jag vill inte vara den första som hoppar på det men påverkas av hur andra gör”. 

Diskussionen visade att många var skeptiska till de eventuellt nya aktörerna och att de hellre 

behöll sin traditionella bank om det skulle inträffa. Dock kunde en och annan deltagare tänka 

sig att använda de nya aktörernas betaltjänster men absolut inte lägga sitt bolån där 

(Fokusgrupper). Det styrker Lars Silvers tro om att de traditionella bankerna kommer att 

hänga med i åtminstone 20 år till utan problem. Det finns risk för strukturaffärer och att vissa 

aktörer kommer att slås ihop men han tror att verksamheten i sig kommer att vara likartad 

(Lars Silver).  
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5.  Analys  

I detta analyskapitel kommer vi ställa vår teoretiska referensram mot den insamlade empirin för att 

lyfta fram vilka likheter och olikheter det finns där emellan. Inledningsvis kommer vi börja med att 

presentera vår egen modell som vi har utvecklat med hjälp av insamlad empiri för att sedan gå vidare 

med att analysera de tre områdena kundrelation, kundlojalitet och kundtillfredsställelse. Vidare 

kommer vi att identifiera de betydelsefulla faktorerna och placera dem i en SWOT-analys. 

Avslutningsvis illustreras en sammanställning av analyskapitlet i vår egen modell.  

  

5.1  Vår  egen  analysmodell    

5.1.1  Val  av  strategityper  och  dess  betydelse  

Då vår studie bland annat ämnar identifiera viktiga faktorer för banker att följa upp, som 

Pagels- Fick (1999) menar är viktigt i strategibearbetning, har vi valt att utifrån vår 

frågeställning och vårt empiriska material ta fram egna strategityper till vår modell. De olika 

strategityperna avser att beskriva hur en bankkunds beteende och tillfredsställelse i 

förhållande till de faktorer, som vi senare kommer att identifiera som viktiga påverkas 

beroende på vilken strategityp en bank väljer. Eftersom faktorerna ska identifieras som 

betydelsefulla är också valet av hur faktorerna används och erbjuds till kund av stor vikt, med 

andra ord en banks val utav strategi.   

 

För att ta fram olika strategityper har vi tagit inspiration från vårt empiriska kapitel. Kapitlet 

belyser att den teknologiska utvecklingen och utbudet av tekniska banktjänster är viktig för en 

bankkunds tillfredsställelse (Fokusgrupper) och att det idag används som ett konkurrensmedel 

på den finansiella marknaden (Swedish bankers, 2015). Att den teknologiska utvecklingen tar 

allt större plats på marknaden är något som oroar många banker (Lars Silver) då den upplevs 

utgöra både hot och möjligheter för framtiden (Robert Schöttke). Det är en av bankernas 

utmaning att använda tekniken på ett sätt så de teknologiska banktjänsterna anpassas bättre 

efter kundernas liv och vardag (Daniel Ewerman) vilket några deltagare i fokusgruppen redan 

upplever idag. Ovanstående resonemang om att använda tekniken som ett konkurrensmedel 

på den finansiella marknaden och att använda den på ett sätt som passar kunderna har lett till 

att vi kommit fram till tre intressanta strategityper. De olika strategityperna presenteras nedan 

och skiljer sig åt i när en bank erbjuder nya tekniska banktjänster till sina kunder.  
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Strategityp 1: Är först ut med innovativa tekniska lösningar.  

Strategityp 2: Hänger med i den tekniska utvecklingen utan att vara innovativa.  

Strategityp 3: Erbjuder endast tekniska lösningar som är väletablerade på marknader.  

  

 

      
   Figur 3- Egen analysmodell, egen illustration 

 

5.1.2  Att  fylla  de  tomma  rutorna    

Roos, Von Krogh och Roos (2004) hävdar att strategier är planerade handlingssätt som ämnar 

anpassa organisationen och deras omgivning. Förutsättningar kan förändras vilket kan 

påverka resultatet av den aktuella strategistyrningen (Roos, Von Krogh och Roos, 2004). Våra 

strategityper 1-3 i den egendesignade modellen skiljer sig åt i vilken grad nya tekniska 

tjänster erbjuds till kund. Referensramen (Grönroos, 2008) säger att tjänster kan påverka en 

kundrelation till företaget och att relationer kan ha en vidare koppling till 

kundtillfredsställelse enligt Haumann m.fl. (2014) men också kundlojalitet (Holmberg, 2004). 

Därför illustrerar vi hur de olika strategityperna kan påverka kundrelation, kundlojalitet och 

kundtillfredsställelsen i vår modell. Nedan kommer vi att presentera våra antaganden utifrån 

mindre delar av empirin som gav oss inspiration till hur kunder skulle kunna svara på de olika 

strategityperna 1-3.  
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Figur 4- Egen analysmodell, se bilaga 

Strategityp  1    

Satsar på att vara först ut med innovativa tekniska lösningar 

Kundrelation: Bankkunder tenderar att bli allt mer självständiga i takt med att 

digitaliseringen ökar (Swedish bankers, 2015) vilket fokusgrupperna också diskuterade som 

även menade att en relation med banken upplevs minska på grund av utbudet av de tekniska 

tjänsterna.  

Antagande: Banken erbjuder kunden att bli så självständig som möjligt i sina bankärenden. 

 

Kundlojalitet: Att överträffa en kunds förväntningar menar både Swedish bankers (2015) och 

Robert Schöttke är ett sätt att konkurrera om kunderna på marknaden som även Söderlund 

(2000) anser är bra för att säkerställa tillfredsställelsen. Vi kan identifiera en likhet till 

fokusgruppernas diskussion om att de var beredda att byta bank om deras bank inte 

tillgodosedde dem med de tekniska tjänster de kände behov av.  

Antagande: Risken att kunder minskar sin lojalitet p.g.a. efterfrågan på nya tekniska tjänster 

elimineras. 

 

Kundtillfredsställelse: Enligt Daniel Ewerman vill inte bankkunder något annat än att 

banktjänsterna ska utformas till att vara så smidigt som möjligt till kund. Bankkunder 

upplever att tekniska tjänster har underlättat deras vardag och inte skulle kunna vara utan 
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dem. Vi har kunnat se tydliga tecken på att deltagarna i fokusgrupperna inte var villiga att 

testa nya tekniska tjänster förrän andra har prövat tjänsterna och uppskattar dem. En deltagare 

uttryckte också att han inte ville att de tekniska tjänsterna skulle utvecklas till att bli för enkla. 

Antagande: Banken uppfyller kundkrav om nya tekniska tjänster men det kan samtidigt stressa 

kunder som inte efterfrågar fler tekniska tjänster	  

	  

Strategityp  2 

Hänger med i den teknologiska utvecklingen utan att vara innovativa 

Kundrelation: I empirin framkommer att vissa banker inte har möjlighet att vara tekniskt 

innovativa utan nöjer sig med att ta efter andra banker (Robert Schöttke). Vidare menar 

Robert Schöttke att fokusering på att supporta och hjälpa kunder att lära sig de tekniska 

tjänster som redan finns är ett sätt att leverera kvalitet.  

Antagande: Banken erbjuder kunder att bli mer självständiga först när de tekniska tjänsterna 

verkar uppskattade och väl fungerande 

 

Kundlojalitet: Fokusgrupperna diskuterade att de inte var villiga att klara sig utan de 

tekniska banktjänster som finns på marknaden idag medan några få uttryckte att de var 

beredda att byta bank om de önskade tjänsterna inte erbjöds.  

Antagande: Banken erbjuder tekniska tjänster när de efterfrågas. Det finns en risk att vissa 

kunder går förlorade p.g.a. att de erbjuds för sent.  

 

Kundtillfredsställelse: Ingen utav deltagarna i fokusgrupperna uttryckte att de var villiga att 

vara en av de första kunderna som använde en ny teknisk banktjänst. Med anledning av att de 

först ville veta att tjänsten var säker att använda och uppskattad av andra kunder.   

Antagande: Banken ger ett seriöst intryck då de tekniska tjänsterna redan är väl beprövade 

och pålitliga innan de erbjuds. Det finns en risk i att få en del missnöjda kunder p.g.a. att 

tjänsterna erbjuds för sent.  
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Strategityp  3  

Erbjuder endast tekniska tjänster som är väletablerade på marknaden 

Kundrelation: Antagandet har utgångspunkt från empirin i Strategityp 2 om kundrelation 

från Robert Schöttkes beskrivning om att supporta kunder i de tekniska tjänster som redan 

finns men i en högre grad än Strategityp 2. Det eftersom denna strategityp är ännu 

långsammare på att leverera nya tekniska tjänster än Strategityp 2.  

Antagande: Banken fokuserar på de redan befintliga sätten att ha en relation med sina 

kunder. Kunderna erbjuds inga självständigare tjänster förrän det efterfrågas.  

 

Kundlojalitet: Utifrån samma empiri (fokusgrupperna) som användes till antagandet om 

kundlojalitet i Strategityp 2, om att bankkunder kan vara villiga att byta bank på grund av 

utbudet av tekniska tjänster kom vi fram till följande antagande:   

Antagande: Banken inger ett icke ombytligt intryck genom att fokusera på att vara bra på de 

befintliga tjänsterna. Stor risk för att förlora kunder p.g.a. att banken är sena med tekniska 

tjänster. 

 

Kundtillfredsställelse: I den empiriska referensramen hävdar Lars Silver att banker i första 

hand inte fokuserar på vad en bankkund har för behov utan vilka tjänster de kan tjäna mest 

pengar på. Vidare menar han att om kunden har tur kan dessa tjänster tillfredsställa deras 

behov. Kundbehoven bör inte generaliseras då kunder är olika och har olika behov enligt 

Daniel Ewerman som menar att vissa kunder vill vara mer självständiga än andra i sin 

hantering av ekonomi medan andra inte vill det.  

Antagande: Banken undviker att erbjuda tekniska lösningar som inte har en hög efterfrågan. 

Risken är att kunder kan bli missnöjda om de går miste om tekniska tjänster.  
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5.2  Om  faktorer  som  främjar  en  god  kundrelation,  god  kundlojalitet  och  

kundtillfredsställelse  på  bankmarknaden  

I vår referensram har vi redogjort för att kundrelationer, kundlojalitet och 

kundtillfredsställelse har en koppling till varandra men inte nödvändigtvis behöver bero på 

varandra. Kunder har olika behov av en relation med sin bank, lite beroende på hur 

professionell eller personlig relation en kund faktiskt vill ha med sin bank och bankrådgivare 

(Eriksson och Söderberg, 2010). Vi ser samband till vår empiri där Daniel Ewerman beskriver 

att bankkunder har olika erfarenheter som gör att det finns vissa olikheter bankkunder 

emellan. Söderlund (1997) har en teori om att kunder är subjektiva i sin bedömning av 

företag. Vidare i referensramen anger Söderlund (2000) att företag bör sträva efter att uppnå 

en högre kundtillfredsställelse genom att reda ut vilka orsaker som finns till att en kund blir 

nöjd. Kundnöjdhet menar Haumann m.fl. (2014) kan användas för att skapa positiva effekter 

som bidrar till att höja lojaliteten till företaget men att kunskap om kunden kan användas för 

att öka förutsättningarna för att skapa en relation sinsemellan. I de tre följande underrubriker 

kommer vi att gå in mer på djupet för att analysera och diskutera om det går att urskilja vilka 

dessa viktiga faktorer skulle kunna vara. Går det att se specifika faktorer som går att koppla 

till dessa tre områden? 

  

5.1.1  Bankkunders  relationer  till  sin  bank    

Relation  på  flera  sätt    

Grönroos (2008) menar att goda kundrelationer skapas av företag som fokuserar på den totala 

kundrelationen och inte bara delar utav den. Vi kan koppla Grönroos (2008) teori till vår 

intervju med privatmarknadschefen Robert Schöttkes (2015) beskrivning av hur 

Häradssparbanken arbetar med kundfrågor. Att vara snabba, flexibla och lättillgängliga till 

kund anser han vara viktiga faktorer likväl som att genom möten skapa en lämplig 

helhetslösning av produkter för den specifika kunden men också sträva efter att kunden får en 

positiv känsla när de är i kontakt med banken. Lättillgänglighet diskuterar fokusgrupperna 

både som att banktjänster är tillgängliga genom flera kanaler men också att bankrådgivare går 

att kontakta genom flera kanaler, vilket de uppskattar. Delar av diskussionen från en 

fokusgrupp kan kopplas till Grönroos (2008) teori då de uttrycker att det är samtliga detaljer 

en kund upplever som bygger helhetsupplevelsen och att det i slutänden är den som har 

betydelse för den slutliga upplevelsen. Vi kan här se ett samband till vår empiri från bland 
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annat Häradssparbankens interna kundundersökning (2015) som visar att majoriteten av 

bankkunder anser det viktigt att få en hög service och tillgänglighet av sin bank medan de 

vidare svarar att de inte är villiga att betala lite extra för det. Vi kan identifiera ett samband 

med Sawyers (2002) teori om icke fakturerbara tjänster och hur dessa kan stärka en 

kundrelation. Från Sawyers (2002) teori kan vi se ytterligare samband till undersökningen 

som också visade på att snabbt få svar från banken på frågor och ansökningar var en av de tre 

viktigaste faktorerna, utav tio möjliga, för bankkunderna. Vi gör vidare en koppling från 

Sawyers (2002) teori till fokusgrupperna som menade att fördelen med en hög tillgänglighet 

är att de snabbt kan få kontakt med banken. De såg det som något positivt då de menar att de 

ofta behöver eller vill ha snabb återkoppling. Både Swedish bankers (2015) och 

Länsförsäkringar (2013) tar upp att banker försöker befinna sig ur flera distributionskanaler 

än tidigare, vilket Swedish bankers (2015) menar är ur en konkurrenssynpunkt. Till det har vi 

identifierat en olikhet till empirin där Daniel Ewerman hävdar att de nya tekniska 

banktjänsterna i nya distributionskanalerna har uppkommit på grund av att de är billigare för 

bankerna och inte för kundernas skull. Dock menar Daniel Ewerman att bankerna verkar ha 

svårt att lösa hur de kan erbjuda merförsäljning i de nya mobila kanalerna. Utifrån de 

samband vi ser mellan ovanstående teori och empiri kan vi identifiera tillgänglighet som 

något viktigt för bankkunderna. Vi kan dock inte identifiera tillräckligt med samband eller 

belägg för huruvida bankers tillgänglighet, i de allt fler kanalerna, tillfredsställer 

bankkunderna idag. Däremot kan vi se en tydlig koppling till att det är något som verkar 

betydelsefullt för bankkunder och något som de efterfrågar.  

 

Betydelsen  av  att  träffas  

I referensramen anger Sawyer (2002) att tjänsteföretag kan använda kundrelationer som ett 

konkurrensmedel på marknaden på grund av att de ofta har starka kundrelationer. Vi kan finna 

samband med insamlad empiri där Lars Silver menar att relationen är den avgörande faktorn 

för vilken bank en kund väljer och att flera deltagare från fokusgrupperna menade att de inte 

kunde tänka sig att byta till en bank som var svår, enligt deras mening, att skapa en relation 

med. Deltagarna lyfte betydelsen av att ha en rådgivare som var anträffbar för fysiska möten 

och vilken stor betydelse det kunde ha för relationen sinsemellan. Ytterligare samband finner 

vi från intervjun med Daniel Ewerman som menar på att relationen mellan banken och 

kunden är viktig men i olika grad beroende på vilken livssituation en kund befinner sig i. Han 

menar att vid större livssituationer efterfrågas fysiska rådgivningsmöten på banken och då ska 
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bankärenden hanteras så smidigt som möjligt, på vilket sätt spelar dock ingen roll. Till Daniel 

Ewermans beskrivning kan vi koppla även annan empiri som säger att bankkunder har ett 

behov av att träffa någon fysiskt (Lars Silver, Häradssparbankens interna kundundersökning, 

2015). Med dessa belägg från samtliga empiriska källor, kan vi rimligen tro att en relation 

genom fysiska möten mellan en bankkund och bankrådgivare är en viktig del av en kunds 

relation till sin bank. 

 

Robert Schöttke ser ingen större skillnad på kundens relation till sin bank eller rådgivare men 

att rådgivaren har en väsentlig roll i relationen. Här har vi identifierat en olikhet med annan 

empiri från fokusgrupperna som menar att en bankkund bygger upp ett förtroende till sin 

rådgivare och att det är skillnad på förtroendet till den enskilda rådgivaren och 

banken.  Häradssparbankens interna kundundersökning (2015) behandlade inte frågan om 

skillnaden i förtroende mellan banken och rådgivaren men vi kan se ett samband till 

kundundersökningen och fokusgruppernas empiri i fråga om rådgivarens betydelse. Utfallet 

visade att hela 32 % respektive 39 % svarade att det var mycket viktigt respektive ganska 

viktigt för en bankkund att känna till eller känna sin bankrådgivare. Utifrån det finner vi en 

koppling till Eriksson och Söderbergs (2010) vetenskapliga studie om att en bankkunds 

relation till sin rådgivare har betydelse för den enskilda kundens känslomässiga upplevelser 

och relationer. Vi har utifrån det identifierat likheter med Robert Schöttkes tro om att det är 

viktigt att lägga ner tid på att placera ut en bankkund till den rådgivaren som verkar mest 

passande till den specifika kunden efter den kundinformation som finns tillgänglig.  

 

Om  att  klara  sig  själv  

En kundrelation kan enligt Grönroos (2008) stärkas ytterligare genom att utveckla redan 

befintliga tjänster, som företaget inte tar betalt för, till det bättre. Vi kopplar det till att 

bankkunder erbjuds allt fler tjänster via Internet och mobila kanaler än tidigare som Swedish 

bankers skriver (2015). Vi kan därigenom se ett samband till Daniel Ewermans yttrande om 

att digitaliseringen har påverkat bankers utbud av tjänster både via webb och mobilt och hans 

mening om kundernas ointresse för hur tjänsterna levereras så länge de är smidigare än 

tidigare. Vilket han också menar är anledningen till att kunder ställer högre krav på 

utvecklingen av tekniska banktjänster än tidigare. Här kan vi till viss del identifiera en olikhet 

med Ewermans resonemang mot vad bankkunderna i fokusgruppen sa när det uttryckte rädsla 

för att den tekniska utvecklingen skulle leda till minskad respekt för pengar om banktjänster 



	  

	  

52	  

blir för enkla. Diskussionen i fokusgruppen ledde vidare till att de heller inte kunde tänka sig 

att vara utan de enkla tekniska banktjänsterna då de redan har lyckats att underlätta deras 

hantering av vardagsekonomin. Det kan tydas som att det råder delade meningar om och en 

viss oklarhet i vad bankkunderna egentligen efterfrågar för tekniska tjänster av sin bank och 

om de ens efterfrågar några ytterligare tjänster? Fokusgruppernas argument skulle kunna 

kopplas till Grönroos (2008) resonemang om betydelsen av att utveckla redan befintliga 

tjänster kan lyckats stärka den redan befintliga relationen. För att styrka den teorin hade mer 

empiriska belägg behövts. Att det finns ett samband med att kunderna uppskattar tjänsterna 

kan vi se men om det vidare stärker deras relation till banken kan vi fortfarande inte veta. 

Dock finns det bankkunder i fokusgruppen som uttryckte att de var beredda att byta bank om 

deras bank inte erbjöd de tekniska tjänsterna som denne kände behov av att använda. Det är i 

första hand en fråga om tillfredsställelse och lojalitet istället för vilken relation kunden har 

med sin bank. Det eftersom Haumann m.fl. (2014) menar att kunskapen om hur företag 

faktiskt tillfredsställer sina kunder skapar förutsättningarna för företagets relationsskapande 

med kunderna. Enligt Haumann m.fl. (2014) visar forskning att kundnöjdhet har en påverkan 

på en kunds lojalitet mot ett företag, vilket även Svenska Dagbladet (2015) skriver när de 

uttrycker att en lojal kund inte alltid är en nöjd kund.  

 

Enligt Zhou och Piramuthu, (2012) blir allt fler tjänster tillgängliga på Internet för att göra det 

så bekvämt som möjligt för kunden i syfte om att minska kundomsättningen och vårda sina 

kunder, vilket Swedish bankers (2015) beskriver som ett konkurrensmedel på 

bankmarknaden. Vi ser vidare en koppling till Länsförsäkringar Bank (2015) som utvecklat 

nya sätt att genom digitala kanaler erbjuda sina kunder rådgivning. Till det har vi identifierat 

likheter till vårt empiriska kapitel där både Daniel Ewerman och Robert Schöttke beskriver att 

det är viktigt att göra det enkelt för kunderna. I vår referensram beskrivs Sawyers (2002) teori 

om att kunder som blir allt för självständiga kan utgöra ett hot för en tjänsteverksamhet. Vi ser 

sambandet mellan Sawyers (2002) teori och Lars Silvers beskrivning om den oro de 

traditionella bankerna känner över om den tekniska utvecklingen kommer att leda till att 

banker inte behövs i framtiden. En vidare koppling kan göras till Daniel Ewermans 

ifrågasättande av varför inte andra aktörer än banker skulle kunna skapa liknande värde till 

kund när många banktjänster utvecklas till att bli allt mer digitala. I fokusgruppernas 

diskussioner har vi kunnat identifiera argument som vi har kunnat koppla till att Sawyers 

(2002) teori inte helt kan påverka bankmarknaden. Deltagarna i fokusgruppen uttryckte en 
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viss rädsla för att göra fel om de på egen hand utförde ekonomiska ärenden av större karaktär, 

som exempelvis bolån, via tekniska tjänster och utan rådgivare. De menade att det gäller 

bankärende av större karaktär vilket vi sammankopplar med Swedish bankers (2015) teori om 

att bankkunders behov av rådgivning ökar i takt med att den tekniska utvecklingen går framåt.  
 

5.1.2  Om  bankkunder  och  dess  lojalitet  till  sin  bank  

Den  sanna  lojaliteten  

Lojalitet kan ses på två olika sätt enligt Söderlund (2000) som menar att det kan ses som ett 

upprepande beteende eller att en kund har preferenser till ett visst varumärke. Vidare 

beskriver han hur kundens lojalitet kan vara sann eller falsk beroende på om kunden vet 

varför den väljer ett visst varumärke eller inte. Likheter har identifierats med Robert 

Schöttkes resonemang om att den tekniska utvecklingen bjuder in till en möjlighet för banker 

att stärka sina varumärken ytterligare. Robert Schöttke tror fortfarande att det är viktigt att 

erbjuda fysiska rådgivningsmöten då det finns fördelar med det men att varumärkets betydelse 

ökar om fler kunder väljer att hålla kontakt på annat sätt än fysiska möten. Ytterligare 

samband till Söderlunds (2000) teori finns i vår empiri där bankkunder uttrycker att det känns 

tryggt att vara kund i en traditionell bank. Deltagarna i fokusgruppen uttrycker vidare en viss 

osäkerhet till nya aktörer på marknaden och diskuterar den höga betydelsen av att de som 

kunder har vetskap om att företaget har det gott ekonomiskt ställt. De diskuterar vidare hur de 

vill bli rekommenderade av andra människor att bli kund hos den nya aktören innan de själva 

skulle våga flytta något ekonomiskt engagemang dit. Vi ser även likheter mellan Lars Silvers 

resonemang om att bankkunder är trögrörliga och att väldigt få av dem inte har något 

ekonomiskt engagemang i en storbank med Söderlunds (2000) teori om lojalitet. Vidare 

koppling kan göras med vår teoretiska referensram där Sawyer (2002) beskriver att en kund 

kan bli trögrörlig om den får för stort utbud av aktörer och tjänster att välja mellan. Om 

kunderna är lojala till sin bank på grund av deras varumärke eller inte är därför svårt att säga, 

men vi kan rimligen se att det finns en koppling mellan en banks varumärke och dess 

kundlojalitet. 

 

I referensramen har Sawyer (2002) en teori om det är kundens känslomässiga erfarenheter 

som avgör vilken leverantör en kund väljer. Vi kopplar Sawyers (2002) teori till en utav 

fokusgruppernas diskussion där två utav sex personer berättade av erfarenhet att de hade bytt 



	  

	  

54	  

bankrådgivare på grund av hans slappa handslag. De uttryckte att rådgivaren inte ingav något 

förtroende i detta skede och valda bland annat därför att byta rådgivare. Vi kan identifiera 

likheter till Robert Schöttkes resonemang kring hur viktigt det är för en rådgivare att läsa av 

och anpassa möten efter den specifika kunden. I resonemanget beskriver Robert Schöttke hur 

ett rådgivningsmöte som inte anpassats efter de specifika kunderna kan leda till missnöjda 

kunder som riskerar att flytta hela sitt ekonomiska engagemang till en annan bank. Ytterligare 

koppling till Sawyers (2002) teori kan göras till fokusgrupperna som varit med om liknande 

erfarenheter där språket i rådgivningen inte anpassades efter kunden, vilket ledde till ett visst 

missnöje då kunden hade svårt att få en förståelse.  Hur missnöje hänger ihop med lojalitet 

beskrivs även i Erikssons och Söderbergs (2010) studie om olika bankkunders erfarenheter av 

rådgivningssituationer.  

 

Banktjänsters  påverkan  på  lojalitet    

Vår teoretiska referensram tar upp att det är mer lönsamt för ett företag att bearbeta redan 

befintliga kunder än att skaffa nya (Söderlund, 2000). Lars Silver för ett resonemang om 

korsförsäljning som vi kan se samband till utifrån Söderlunds (2000) teori. Enligt Roos, Von 

Krogh och Roos (2004) behöver företag ständigt vara innovativa för att förbli attraktiva på 

marknaden och minska risken för att tappa marknadsandelar. Vi kan identifiera likheter med 

bankmarknaden då vårt empiriska material från fokusgrupperna menar att de inte längre 

skulle kunna tänka sig att vara utan de tekniska banktjänsterna. De menade också att det 

skulle kunna påverka deras val av bank om de skiljde bankerna åt. Dock bör betonas att 

bankkunderna i fokusgruppen inte var särskilt intresserade av de nyaste tjänsterna utan främst 

de redan etablerade tjänsterna. Vi kan koppla Roos, Von Krogh och Roos (2004) teori med att 

bankkunder egentligen inte bryr sig på vilket sätt eller i vilka kanaler tjänsterna utvecklas så 

länge de blir till de bättre som Daniel Ewerman säger i en intervju. Vi har dock identifierat ett 

samband från vår empiri där Robert Schöttke och Daniel Ewerman båda pratar om att banker 

försöker supporta och lära kunderna de nya tekniska tjänsterna. Daniel Ewerman uttrycker 

dock att det inte skulle behövas om produkterna var bättre kundanpassade vilket även 

fokusgrupperna lyfte men istället vad det gäller språket i rådgivningsmöten och inget om 

svårigheter med tekniska banktjänster. Ytterligare empiri från intervjun med Lars Silver kan 

vi sammankoppla med Daniel Ewermans senare resonemang. Det eftersom Lars Silver 

uttryckte att bankkunder tenderar att vara lojala för att det upplevs som en jobbig process att 
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byta bank och lära sig nya sätt och tekniska tjänster. Det rådde dock delade meningar i 

fokusgruppen om deltagarnas ansåg ett bankbyte som smidigt eller inte men gemensamt var 

att det var värt de om den nya aktören erbjöd mer tillfredsställande priser. Empirin angav 

också att det fanns kunder som inte var villiga att byta bank. Huruvida innovation som enligt 

Roos, Von Krogh och Roos (2004) anser viktig, är en drivande faktor i form av nya tekniska 

banktjänster också är en drivande faktor för bankbyte eller inte framgår inte tydligt i vår 

empiri. Det kan dock, enligt oss, kopplas till att de tekniska tjänsterna kan ha en påverkande 

faktor på en bankkunds lojalitet. 

 

5.1.3  Om  vad  som  tillfredsställer  bankkunder  

Förväntningar  och  erfarenheter    

Enligt Lydahl (2010) innebär kundtillfredsställelse en kund som köpt en vara eller tjänst som 

tillgodosett kundens önskemål men varken mer eller mindre än så. För att med större säkerhet 

uppnå kundnöjdhet menar Söderlund (2000) att det finns fördelar med att sträva efter att 

överträffa en kunds förväntningar om ett köp. Det menar Swedish bankers, (2015) har blivit 

ett konkurrensmedel på den aktuella bankmarknaden. Även i vårt empiriska kapitel betonar 

Robert Schöttke vikten av att överträffa en kunds förväntningar på bankmarknaden. 

Söderlund (2000) lyfter dock problematiken i frågan som är att identifiera vad 

kundtillfredsställelse egentligen består av och att det är en föränderlig variabel som kan skilja 

sig åt mellan olika kunder. Den svårigheten diskuteras även av Daniel Ewerman och Robert 

Schöttke som precis som Söderlund (2010) menar att kunder har olika behov och egenskaper 

som de behövs bemötas efter för att bli nöjda. De tar båda upp betydelsen om behov och 

kunders olika egenskaper men Robert Schöttke lyfter också hur själva bemötandet av kunder 

är viktigt för kundnöjdhetens skull. Här kan vi identifiera samband med Eriksson och 

Söderbergs (2010) vetenskapliga studie om bankkunders tidigare känslomässiga erfarenheter 

har en koppling till kundtillfredsställelsen. Likheter finner vi med vår empiri där Daniel 

Ewerman diskuterar kundtyper och hur deras erfarenheter har påverkat deras tillfredsställsele 

med banken. Ytterligare samband ser vi från fokusgrupperna som berättar om erfarenheter 

som påverkat hur nöjda alternativt missnöjda de är med en bank.  
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Om  priser  som  tillfredsställande  faktor    

I referensramen beskrivs att bankkunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (2014) har mer 

kunskap och intresse för banker än tidigare år. Vilket studiens empiriska kapitel styrker från 

både fokusgrupperna och Robert Schöttke som ytterligare menar att flera bankkunder också är 

mer förhandlingsbenägna än tidigare. Daniel Ewerman från vår empiri beskriver också detta 

men utifrån hur det kan variera beroende på vilken generell kundkategori en kund tillhör. 

Priser tycks vara en viktig faktor för banker att ta hänsyn till vid framtida utveckling enligt 

Häradssparbankens interna kundundersökning (2015) vilket referensramen (Swedish bankers, 

2015) tar upp som ett konkurrensmedel på bankmarknaden. Vi har, inklusive 

kundundersökningen, identifierat likheter mellan fyra av de fem empiriska källorna 

(Häradssparbankens interna kundundersökning, Daniel Ewerman, Robert Schöttke och 

fokusgrupperna) som menar att just bankkunder tenderar att eftersträva låga priser. Enligt 

några av dessa empiriska källor (Robert Schöttke och fokusgrupperna) i en större utsträckning 

än tidigare. Den femte empiriska källan, Lars Silver menar tvärt om att bankkunder generellt 

sätt bryr sig om priser men inte är beredda att dra igång en process om att byta bank för att 

faktiskt få lägre priser.  Vi ser därför en koppling i att låga priser är en faktor som är viktig för 

bankkunders tillfredsställelse idag. Vissa olikheter har vi dock kunnat identifiera i 

fokusgrupperna där ett fåtal deltagare uttrycker priser som en viktig faktor. Samtidigt 

accepterar de priset de får av banken trots vetskap om att det kan finnas billigare alternativ. 

Anledningen enligt de som förde diskussionen var att de hade för lite kunskap inom ämnet för 

att veta hur de skulle kunna förhandla. 	  

	  

5.3  Att  nå  framgång  med  hjälp  av  nyckelfaktorer    

Pagels- Fick (1999) och Roos, Von Krogh och Roos (2004) hävdar att företag ständigt 

behöver omarbeta sina strategier för att kontrollera eller säkerställa att företagets 

förutsättningar inte förändras. Pagels- Fick (1999) samt Nilsson och Olve (2013) poängterar 

också hur förståelsen för företagets omgivning kan påverka de framtida förutsättningarna åt 

den egna verksamheten till det bättre. Vi ser ett samband med vår ovanstående analys då vi 

kan identifiera betydelsefulla faktorer av föränderlig karaktär i skenet av den teknologiska 

utvecklingen, vilket stämmer väl överens med Nilsson och Olves (2013) teori om att 

identifiera nyckelfaktorer. Faktorerna som utmärkte sig i analysen om bankkunders relationer 

till sin bank var att bankkunder efterfrågar fysiska rådgivningsmöten samt en hög 
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tillgänglighet. Med fysiska rådgivningsmöten menar vi att kunden träffar sin bankrådgivare på 

banken för att ha ett möte tillsammans. När vi benämner den identifierade faktorn 

tillgänglighet så menar vi utifrån sammanställd teori och empiri att vara tillgänglig genom 

flera kanaler och vara snabba på att återkoppla till kunden vid kontakt.  Eriksson och 

Söderberg (2010) beskriver att en ömsesidig strävan om att skapa ett värde mellan två parter 

leder till en relation dem emellan så länge båda parterna tar på sig det ansvar som krävs för att 

värdet ska skapas. En sammanställning av empirin (Häradssparbankens interna 

kundundersökning, fokusgrupperna, Robert Schöttke och Daniel Ewerman och Lars Silver) 

anger att fysiska rådgivningsmöten och tillgänglighet efterfrågas och uppskattas av kund. Det 

kan det kopplas till Eriksson och Söderbergs (2010) teori till att skapa goda förutsättningar för 

en relation. Den tredje viktiga faktorn vi har kunnat identifiera är den teknologiska 

utvecklingen. Med teknologisk utveckling menar vi hur nya banktjänster kan utvecklas med 

hjälp av den tekniska utvecklingen. Att det mynnade ut till en faktor var på grund av att 

empirin (fokusgrupperna, Daniel Ewerman och Robert Schöttke) belyste de tekniska 

banktjänsternas betydelse för kunderna i sammanhanget. I analysen ovan har vi sett ett 

samband mellan faktorn, teknologisk utveckling och Grönroos (2008) teori samt Roos, Von 

Krogh och Roos (2004) också från referensramen. Utifrån ovanstående resonemang ser vi 

kopplingar till hur den teknologiska utvecklingen utmanar bankers kundrelationer och 

påverkar lojaliteten och kundtillfredsställelsen. Därför finner vi faktorn som högst intressant 

för studien. Den sista betydelsefulla faktorn som vi har identifierat till den här studien är 

priser. Vi har sett tydliga mönster i vår empiri från samtliga empiriska källor som lyfter priser 

på banktjänster till diskussion. Vi identifierade faktorn utifrån starka kopplingar mellan de 

olika empiriska källorna. Faktorn priser avser enligt oss, priserna på banktjänster. Roos, Von 

Krogh och Roos (2004) beskriver nyckelfaktorer som resursfaktorer, vilka Bplans (2015) 

hävdar kan användas för att lokalisera ett företags väl valda framgångsfaktorer. För att 

lokalisera våra identifierade faktorer har vi valt att som referensramen beskriver (Bplans, 

2015) göra en SWOT-analys. SWOT-analysen är av generell karaktär för en bank. 

Argumenten för varje faktors placering redogörs det för i SWOT-analysen.  
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    Figur 5 – SWOT- analys för banker, se bilaga 
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5.4  Hur  hänger  allt  ihop?  

Den teoretiska referensramen (Pagels-Fick, 1999) betonar vikten av att ständigt bearbeta ett 

företags strategier för att inte riskera att dess förutsättningar förändras och på så sätt påverkar 

den befintliga strategin. Bearbetning av strategier med hänsyn till omgivningen kan göras med 

hjälp av att använda sig av Business Intelligence (Pagels-Fick, 1999). Pagels-Fick (1999) teori 

belyser vikten av att arbeta med scenarioteknik vilket gjorde att vi utifrån övrig referensram 

sammanställt tre olika strategityper som visar tre olika scenarier. Vidare kommer vi att 

sammanställa vår egna modell till att bli fullständig för att illustrera de faktorer vi har 

analyserat fram. Faktorerna avser att vara viktiga för en bank att anpassa sig till med tanke på 

kundernas förändrade beteende med anledning av ny teknologi. Vi kommer vidare beskriva 

hur faktorerna förhåller sig till de olika strategityperna 1-3 och omgivningen med avgränsning 

till ett kundperspektiv och varför de är viktiga utifrån service management.  

     

 Figur 6- Egen sammanfattande modell, se bilaga 
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Strategityp  1  

Satsar på att vara först ut med innovativa tekniska lösningar 

Strategin innebär att banken prioriterar att vara först ut på marknaden med att erbjuda en ny 

teknisk tjänst till sina kunder. Det betyder att banken lägger stora kostnader i form av tid och 

resurser för att ta fram tekniska innovationer. 

 

Innovation är byggstenen för alla företag (Bengtsson och Kalling, 2012) men samtidigt en 

utmaning då det krävs mycket kapital och är svårt att veta om innovationen kommer att 

uppskattas på marknaden (Innovation online, 2015). Vi kan se ett samband till att tekniska 

banktjänster behöver anpassas efter kunderna och deras liv som Daniel Ewerman säger i en 

intervju. Vi kan därför se en koppling till att banker som har liknande strategier med denna 

satsar på de möjligheter som finns, som utifrån vår analys är tillgänglighet och teknisk 

utveckling. Genom att fokusera på att ta fram tekniska tjänster som ökar en banks 

tillgänglighet kan banken enligt referensramen (Innovation online, 2015) komma att behöva 

satsa mycket kapital. Tillgängligheten är dock något som bankkunder efterfrågar 

(Häradssparbankens interna kundundersökning, fokusgrupper och Daniel Ewerman) för ökad 

tillfredsställelse som Daniel Ewerman menar på ingår i begreppet service. Genom att öka 

tillgängligheten med nya tekniska tjänster betjänas kunden i en högre grad än tidigare vilket 

kan kopplas till referensramen (Zhou och Piramuthu, 2012). Hotet med innovation är att inte 

veta hur marknaden mottar den (Innovationer online, 2015) vilket vi identifiera likheter med 

fokusgrupperna som uttrycker att de inte mottar nya tekniska tjänster särskilt välkomnande till 

en början. Vi ser då ett samband till hur den tekniska tjänsten också kan hota verksamheten. 

Utifrån vårt empiriska material (Robert Schöttke, Daniel Ewerman, fokusgrupperna och 

Häradssparbankens kundundersökning) är bankers priser ingen ovanlig diskussion med 

kunden och vi kan därför koppla priser som både en svaghet och ett hot för framtiden. Också 

för att referensramen (Innovation online, 2015) betonar kostnaderna som uppstår i samband 

med innovation. Då denna strategityp fokuserar på just tekniska innovationer kan priser 

utgöra en intern svaghet då stora kostnader i samband med detta kan uppstå. Det gör det 

svårare att konkurrera med låga priser också med tanke på empirins (Lars Silver) beskrivning 

av bankers annars höga omkostnader. Den sista betydelsefulla faktorn är rådgivningsmöten 

som vi placerade som en styrka för de traditionella bankerna i SWOT-analysen. Samtliga 

empiriska källor hävdar att fysiska rådgivningsmöten är uppskattade. Vi kan utifrån det tro att 
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fysiska rådgivningsmöten är en av bankernas befintliga styrkor på marknaden. Det är en 

intern styrka då vi ser att bankerna själva kan påverka omfattningen av dessa. Vi kan se ett 

samband mellan empirin (Robert Schöttke, Lars Silver, Daniel Ewerman) som menade att 

nischbankerna har varit tekniskt innovativa med fokusgrupperna som såg nackdelar med att 

de inte erbjuder fysisk rådgivning. Därför ser vi en koppling till att banker som fokuserar sin 

strategi liknande denna strategityp på att vara teknisk innovativa riskerar att förvandla denna 

styrka till en framtida svaghet när prioriteringar måste göras.  

 

Strategityp  2  

Hänger med i den tekniska utvecklingen utan att vara innovativa.  

Banker som väljer denna strategi tycker det är viktigt att erbjuda sina kunder tekniska 

tjänster men satsar inte pengar på det förrän de vet att det finns en efterfrågan på 

marknaden.  

 

Enligt Cots och Casadesu´s (2015) har kunder börjat efterfråga en tydligare säkerhet i de 

tekniska tjänsterna framför fler nya tekniska tjänster. Enligt deras teori behöver företag istället 

fokusera sin verksamhet på att serva och kvalitetssäkra de tekniska tjänsterna för att nå en 

högre kundtillfredsställelse. Vi kan koppla det både till Daniel Ewerman som säger att kunder 

vill veta att de tekniska tjänsterna är säkra samt till fokusgrupperna som menar att de inte 

använder de tekniska banktjänsterna förrän de redan är etablerade och rekommenderade. Vi 

ser därför en koppling till att den teknologiska utvecklingen även i denna strategi kan ses som 

en möjlighet men på ett annat sätt. Genom att fokusera på att stärka kvaliteten i tjänsterna, 

som teorin säger (Cots och Casadesu´s, 2015), eller genom att lära ut och hjälpa sina kunder 

att använda de tekniska tjänsterna som Häradssparbanken gör. Vi har dock identifierat en 

olikhet till intervjun med Daniel Ewerman där han menar att det borde ses som en 

varningsflagga att tjänsterna inte är tillräckligt kundanpassade om de måste läras ut. Att höja 

kvaliteten och standarden i de redan befintliga tjänsterna som teorin anger (Cots och 

Casadesu´s, 2015) och att göra det genom de flera kanaler som empirin tar upp höjer 

standarden på de banktjänster som erbjuds i idag.  
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Att vara lyhörd för sina kunders behov som Robert Schöttke lyfter kan vi koppla till 

referensramen (Hong ma Ga Yang, Dobrzykowski, 2014) som menar att förstå kundbehoven 

är nyckeln till en lyckad kundservice. Det kan vidare kopplas till fokusgrupperna som menar 

att de inte har behov av de nyaste tjänsterna men som samtidigt kan tänka sig att byta bank 

om de inte har de tekniska tjänsterna när de efterfrågas. Vi kan vidarekoppla det till att den 

tekniska utvecklingen kan utgöra ett hot för en bank om de är för sena med att implementera 

de tekniska tjänster som finns på marknaden. Sambandet mellan hotet och fokusgruppernas 

argument blir då att kunder kan gå förlorade.  

 

Grönroos (2008) har en teori om att även stärka kvaliteten i tjänster som kunden inte betalar 

för och att använda det som en konkurrensfördel på marknaden. Faktorn tillgänglighet kan 

vara en sådan utifrån denna strategityp. Det tillgodoses genom att leverera kvalitet i både 

befintliga tjänster och i de nya tjänsterna. Med tillgänglighet menar vi genom att finnas i nya 

kanaler eller öka en kunds självständighet i banktjänster. Eftersom de nya tekniska tjänsterna 

inte erbjuds förrän det finns en efterfrågan på marknaden, finns det utrymme för bankerna att 

leverera en högre kvalitet i tjänsterna utefter den efterfrågan på kvalitet som finns. Därför ser 

vi tillgänglighet som en framtida möjlighet för Strategityp 2. 

 

Vårt empiriska kapitel (Daniel Ewerman, fokusgrupper, Häradssparbankens interna 

kundundersökning) tar upp hur många bankkunder ser låga priser på banktjänster som viktigt 

och har därför tuffat till sin attityd i sin eftersträvan om detta. Vi identifierar olikheter mellan 

det och Grönroos (2008) ovanstående teori men kopplar samman dem till att priser kan utgöra 

ett hot för framtiden i denna strategi. Att Häradssparbankens interna kundundersökning 

(2015) visar att en hög service och tillgänglighet inte är något de kan tänka sig att betala lite 

extra för men samtidigt visade att dessa faktorer också var de viktigaste faktorerna för 

kunderna att få tillgodosedda. Kopplingen till varför priser kan utgöra ett framtida hot blir då 

att kunder ser service och tillgänglighet som en självklarhet och fokuserar på att efterfråga 

låga priser. Priser har enligt fokusgrupperna utvecklats till att göra bankkunder mer aktivt 

sökande efter alternativ på marknaden, vilket kan kopplas till referensramen (Svenskt 

Kvalitetsindex, 2014) som menar att allt fler kunder byter bank. Vi kan identifiera likheter till 

referensramen då Haumann m.fl. (2014) menar att lojalitet kan ha en koppling till huruvida 

kunden är tillfredsställd. Vi ställer oss då frågande till om banker inte har tillfredsställt 
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kunderna vad det gäller priser och om det är därför fler kunder har börjat söka efter alternativ 

på marknaden. I den empiriska referensramen berättar Lars Silver att banker har en viss 

problematik med att konkurrera med nischbankernas priser eftersom bankerna har högre 

omkostnader. Vi kan således antyda att priser skulle kunna utgöra en svaghet för bankerna. 

Beroende på hur mycket kapital en bank satsar på att ta fram nya tekniska tjänster skulle vi se 

kunna se en koppling till priset som svaghet ur en konkurrenssynpunkt.  

  

Forskaren Lars Silver menar att människor vill träffa någon fysiskt för möte även om den 

tekniska utvecklingen går framåt och ytterligare empiri från fokusgrupperna styrker att fysiska 

rådgivningsmöten är betydelsefull för relationen. Då referensramen (Swedish bankers, 2015) 

anger att bankkunders rådgivningsbehov ökar och att banker fokuserar mer på rådgivning än 

tidigare år kan vi se en koppling mellan rådgivningsmöten och banker som en styrka. Särskilt 

eftersom bankkunder efterfrågar det (Fokusgrupper och Daniel Ewerman). Roos, Von Krogh 

och Roos (2004) poängterar vikten av att inte bara fokusera på det som är och det som har 

varit, utan att också förstå att omgivningen kan förvandla en styrka till en svaghet och 

tvärtom. Då några deltagare i fokusgrupperna har upplevt en känsla av att banker har lurat 

eller försökt sälja tjänster de inte efterfrågar kan vi se ett samband med teorin (Roos, Von 

Krogh och Roos, 2004). Andra deltagare i fokusgrupperna inte upplevde samma känsla, utan 

snarare fick en positiv upplevelse av möjligheten att kunna ha större delar av sitt engagemang 

samlat hos sin bank. Då denna strategityp inte i högsta grad fokuserar på teknisk innovation 

finns fortfarande mer utrymme än för Strategityp 1 att leverera kvalitet i de befintliga 

tjänsterna, vilket utgör denna strategis styrka för faktorn fysiska rådgivningmöten.  
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Strategityp  3    

Erbjuder endast tekniska lösningar som är väletablerade på marknader.  

Den tredje strategin är för de banker som inte är beredda att satsa några pengar på teknisk 

utveckling förrän det i stort sätt är ett krav av kunderna att de får tillgång till en teknisk tjänst 

som finns på marknaden.  

 

Vi har i både Strategityp 1 och Strategityp 2 beskrivit med hjälp av kopplingar mellan 

referensramen och vårt empiriska kapitel för hur den teknologiska utvecklingen kan användas 

som en möjlighet i strategiplanering. Då denna strategityp inte planerar att erbjuda tekniska 

tjänster förrän de har funnits länge på marknaden kan vi koppla det till empirin om hur 

tekniska banktjänster kan vara en avgörande faktor för bankkunders lojalitet till sin bank. Det 

kopplat till Zhou och Piramuthu (2012) teori om tillfredsställande service kan vi identifiera 

som en mindre god service. Det eftersom banken får det svårare att leverera ett fullständigt 

tjänsteerbjudande som enligt Grönroos (2008) inte är att tillämpa service management. 

Möjligheten med den tekniska utvecklingen tas då, enligt oss, inte tillvara på och utgör istället 

ett hot av att förlora en större grupp av kunder då de inte med lika stor säkerhet tillfredsställs 

utifrån utbudet av tjänster.  Vi kan se en koppling till teorin (Swedish bankers, 2015) om hur 

antalet distributionskanaler annars kan utgöra ett konkurrensmedel på marknaden som vi 

menar att banker som tillämpar strategityp 3 inte utövar i någon större utsträckning. Om de 

nya tekniska tjänsterna på marknaden utvecklas i nya distributionskanaler som företaget med 

strategityp 3 inte tar del av förrän betydligt senare kan även tillgängligheten, utifrån 

Strategityp 3, utgöra ett hot för en verksamhet. Det på samma sätt som den tekniska 

utvecklingen gör ur en konkurrenssynpunkt. 

 

Empirin (Robert Schöttke) menar att bankkunder har fått en allt tydligare 

förhandlingsförmåga, men att den beror på vilken kundkategori det talas om (Daniel 

Ewerman). Empirin visar en antydan av mönster när fokusgrupperna diskuterade huruvida de 

litade på bankens rekommendationer vid rådgivning. Från fokusgrupperna uttryckte sig 

deltagarna olika, en del brydde sig mer medan andra ansåg det viktigt men utan att faktiskt 

försöka göra något åt prisbilden. Även i denna strategityp kan kopplingar mellan faktorn 

priser göras till empirin (Lars Silver) om bankers kostnader för kontorslandskap och antalet 
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anställda som skiljer sig åt i storlek till nischbankerna. Utefter det kan vi se kopplingar till att 

priser även i Strategityp 3 skulle kunna utgöra en svaghet för banker, särskilt vid konkurrens 

med nischaktörer. Då nya tekniska tjänster inte erbjuds i samma utsträckning som i 

Strategityp 1-2 tordes kostnader för teknisk utveckling vara mindre för denna strategityp än de 

övriga två strategityperna. Det förändrar inte det faktum att priser fortfarande utgör en svaghet 

i det stora hela för denna strategityp.  

 

Genom att tillämpa Strategityp 3, som relativt sent erbjuder nya tekniska tjänster på 

marknaden, tordes det precis som med samma anledningar som i Strategityp 2, främja 

fokuseringen på redan befintliga tjänster.  Eftersom denna strategityp är ytterligare senare på 

att erbjuda nya tekniska tjänster tordes ytterligare utrymme finnas för att kvalitetssäkra de 

befintliga tjänsterna. Att vara lyhörd för kundernas efterfrågan som Robert Schöttke pratar för 

kan då främja en kvalitetssäkring av de tjänster som redan erbjuds, så som fysiska 

rådgivningsmöten, som på grund av dess efterfrågan kan utgöra en styrka även för denna 

strategityp.  

 

Sammanfattningsvis menar vi utifrån ovanstående analyskapitel att prioriteringar behövs 

göras. De olika strategityperna 1-3 främjar vissa av våra betydelsefulla faktorer på bekostnad 

av andra.  
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6.  Slutsats  

I detta avslutande kapitel kommer vi att diskutera och presentera vår slutsats. Inledningsvis 

sammanställs vår egna modell. Sedan går vi vidare med att presentera hur vi uppfyller studiens syfte 

för att sedan besvara vår forskningsfråga samt diskutera hur studien kan vara till bankers framtida 

verksamhetsstyrning. Vi kommer även att analysera vilka nya frågeställningar som dykt upp under 

arbetets gång som är intressant för vidare forskning.   

  

6.1  Om  bankkunders  förändrade  beteende    

I takt med den teknologiska utvecklingen skapas nya sätt att kommunicera och utföra 

banktjänster på. Det har lett till att kunder på flera sätt kan ta kontakt med sin bank och 

hantera sin ekonomi än tidigare. På det sättet är banken tillgänglig för kunden på nya och allt 

flera sätt än tidigare men kan dock göra kundens relation med banken mer svåridentifierbar. 

Vi kan dra slutsatsen att bankkunder kopplar i första hand en relation med banken till hur 

deras relation med rådgivaren ser ut. Nya tekniska banktjänster tenderar att göra kunderna 

mer självständiga vilket utmanar relationen mellan banken och dess kunder. Självständighet 

gör att kunder utför flera av sina banktjänster på egen hand, vilket gör att kunderna i en allt 

lägre grad behöver kontakta sin bank för hjälp. Bankerna upplever det som ett eventuellt hot 

för framtiden gällande hur betydelsefull en bank kommer att vara för en kund om 

omgivningens krav på tekniska tjänster ökar. Vi har dock kunnat dra slutsatsen om att 

bankkunder har och tenderar att ha, ett fortsatt behov av rådgivning i kundens större 

situationer i livet, vilket minskar det eventuella hotet. Däremot kan vi dra slutsatsen att 

bankkunder i allt större grad tenderar att vilja ha tekniska banktjänster som underlättar deras 

vardagliga hantering av ekonomi. Därför kan vi dra ytterligare en slutsats till att kravet på 

tekniska banktjänster har ökat men kravet ligger snarare på att bankerna levererar kvalitet och 

säkerhet i de tekniska tjänsterna än innovation. Det blir en utmaning för banker att erbjuda 

tekniska tjänster som både är säkra, har god kvalitet, är smidigt att använda, men inte för 

lättanvända då kunderna önskar någon typ utav begränsning som exempelvis Mobilt BankID 

fungerar idag. 

 

Konkurrensen om att erbjuda privata banktjänster har ökat på marknaden i form av nya 

aktörer som i större grad erbjuder innovativa tekniska tjänster än vad bankerna gör. 

Bankkunderna har numera fler alternativ av aktörer och tjänster att välja mellan, vilket har 



	  

	  

67	  

påverkat kundernas lojalitet till sin bank trots att bankkunder tenderar att vara trögrörliga. Vi 

har sett tecken på att lojalitet kan ha en koppling till kundtillfredsställelse. Vad det gäller 

kundernas tillfredsställelse har vi kunnat identifiera att många kunder eftersträvar ett lägre 

pris än vad som först erbjuds. Tillfredsställelsen vad det gäller bankers priser ser ut att ha 

förändrats då vi har sett tecken på att bankkunder generellt sätt vill försöka förhandla till sig 

bättre priser.  

 

6.2  Betydelsefulla  faktorer    

Vi har förstått att den teknologiska utvecklingen har förändrat bankkundernas beteende. För 

att bankerna ska kunna förhålla sig till dessa förändringar och anpassa sin verksamhet på ett 

sätt som främjar kundrelationer, kundlojalitet och kundtillfredsställelsen har vi identifierat 

vilka betydelsefulla faktorer som är viktiga för en bank att anpassa sig till.  Utifrån analysen 

har vi kommit fram till fyra följande faktorer som betydelsefulla; fysiska rådgivningsmöten, 

tillgänglighet, priser och teknologisk utveckling. Vi har förstått att varken omgivningen eller 

kundtillfredsställelse är konstanta variabler. Därför är det viktigt för banker att återkommande 

följa upp dessa faktorers betydelse i förhållande till sin omgivning då styrkor och svagheter 

kan förvandlas till det motsatta, vilket kan påverka resultatet av den aktuella 

strategistyrningen.  

 

Fysiska  rådgivningsmöten  

Vi har förstått att fysiska rådgivningsmöten är en tjänst som fortfarande har en hög efterfrågan 

trots den tekniska utvecklingen av banktjänster. När människor går igenom olika och större 

livsförändrande situationer tenderar kunder att vilja möta en fysisk kontakt. Då fysiska 

rådgivningsmöten redan är en etablerad tjänst hos traditionella banker kan vi generellt sett se 

det som en konkurrensfördel och styrka på bankmarknaden. Vi har även sett tydliga tecken på 

att relationen mellan banken och kunden främjas av fysiska möten. Eftersom 

rådgivningsmöten är något som många kunder efterfrågar kan det också öka förutsättningarna 

för en högre kundtillfredsställelse.  
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Tillgänglighet  

Tillgänglighet är en faktor som vi har kunnat identifiera som viktig för banker att fokusera på. 

När vi skriver tillgänglighet menar vi att banker behöver finnas till i flera olika kanaler vad 

det gäller både kommunikation med rådgivare och banktjänster samt tillhandahålla snabb 

återkoppling. Däremot har vi i denna studie haft bristfälligt material för att kunna komma 

fram till huruvida bankers tillgänglighet tillfredsställer kunderna idag. Vi har däremot förstått 

att det finns potential att utveckla tillgängligheten till kunderna ytterligare och ser därför en 

framtida möjlighet till god kundtillfredsställelse och goda kundrelationer i denna faktor.  

 

Priser  

Vi har sett tydliga tecken på att priser är en av de högst avgörande faktorerna för 

tillfredsställelse och för att en kund ska fortsätta att vara lojal till sin bank. Då priser verkar 

vara en avgörande faktor är den av stor relevans för vår studie. Vi har förstått att kunder har 

blivit allt tydligare i sin vilja om priser än vad de tidigare varit. 

 

Teknologisk  utveckling    

Vi har förstått att den teknologiska utvecklingen är en av de största faktorerna till att 

förändringar på bankmarknaden har skett. Förändringar i form av nya sätt för kunder att 

hantera sin ekonomi på, fler aktörer för kunder att välja mellan samt en utmaning för banker 

att på ett nytt sätt skapa relationer med sina kunder. Då traditionella banker inte är de mest 

innovativa aktörerna på bankmarknaden kan den teknologiska utvecklingen utgöra ett hot för 

framtiden. Utbudet av de tekniska banktjänsterna är en viktig del av en kunds tillfredsställelse 

som således också påverkar dess lojalitet. Genom att anpassa tjänsterna för att öka 

kundtillfredsställelsen kan teknologin också ses som en möjlighet för framtiden.  
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6.3  Besvarande  av  frågeställningen    
Vilka faktorer är viktiga för en bank att fokusera på för att kunna anpassa sig till kundernas 

förändrade beteende med anledning av ny teknologi?        

 

 

Slutligen har vi utifrån ovanstående diskussioner i slutsatsen identifierat fyra faktorer som 

utmärker sig som särskilt betydelsefulla för en bank att fokusera på för att kunna anpassa sig 

till kundernas förändrade beteende med anledning av ny teknologi. De fyra faktorerna är;  

• Rådgivningsmöten i fysisk form 

• Tillgänglighet, i form av att banken finns i flera olika distributionskanaler vad det 

gäller kommunikation och banktjänster samt snabb återkoppling till kund  

• Konkurrenskraftiga priser  

• Den tekniska utvecklingen av banktjänster 

 

6.4  Studiens  bidrag  
Då vår studie endast analyserade fram och beskrev betydelsefulla faktorer för banker kan 

nästkommande studie komma att handla om på vilket sätt faktorerna kan användas för att 

säkerställa att de skapar nytta för bankerna. Förslagsvis genom att undersöka hur dessa 

faktorer kan mätas och följas upp då de ej är konstanta variabler i förhållande till 

kundrelationer, kundlojalitet och kundtillfredsställelse. Att undersöka hur dessa kan följas upp 

är intressant då det är viktigt för strategiplanering att kunna säkra att banken arbetar åt rätt 

riktning.  Vi ser ett intresse i att gå in på djupet för att undersöka hur dessa betydelsefulla 

faktorer skulle kunna bidra till en banks strategiplanering alternativt strategiuppföljning. Detta 

med hänsyn till bankkunders allt mer föränderliga beteende på grund av den allt mer 

utvecklade teknologin genom att studera hur faktorerna kan följas upp.  

 

 

 

  



	  

	  

70	  

Källförteckning:  

Litterära  käl lor  och  vetenskapliga  artiklar      
	  

Andersen, Heine (red.) (1994). Vetenskapsteori och metodlära: introduktion. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Bryman, Alan & Bell, Emma (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1. uppl. 

Malmö: Liber ekonomi 

 

Chiu, W, Tzeng, G, & Li, H 2014, 'Developing e-store marketing strategies to satisfy 

customers' needs using a new hybrid gray relational model', International Journal Of 

Information Technology & Decision Making, 13, 2, pp. 231-261, Business Source Premier, 

EBSCOhost, viewed 24 April 2015. (Hämtad 2015-04-24) 

 

Cots, S, & Casadesús, M 2015, 'Exploring the service management standard ISO 

20000', Total Quality Management & Business Excellence, 26, 5/6, pp. 515-533, Business 

Source Premier, EBSCOhost, viewed 2 May 2015. (Hämtad, 2015-05-02) 

 

Eriksson, K, & Söderberg, I. 2010, 'Customers’ ways of making sense of a financial service 

relationship through intersubjective mirroring of others', Journal Of Financial Services 

Marketing, 15, 2, pp. 99-111, Business Source Premier, EBSCOhost, viewed 29 April 2015. 

(Hämtad 2015-04-29) 

 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.) (2012). 

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] uppl. 

Stockholm: Norstedts juridik.            

       

Grönroos, Christian (2008). Service management och marknadsföring: kundorienterat 

ledarskap i servicekonkurrensen. 2. uppl. Malmö: Liber 



	  

	  

71	  

 

Gummesson, Evert (2000). Qualitative methods in management research. 2. ed. Thousand 

Oaks, Calif.: Sage 

 

Haumann, T, Quaiser, B, Wieseke, J, & Rese, M 2014, 'Footprints in the Sands of Time: A 

Comparative Analysis of the Effectiveness of Customer Satisfaction and Customer-Company 

Identification over Time', Journal Of Marketing, 78, 6, pp. 78-102, Business Source Premier, 

EBSCOhost, viewed 4 May 2015. (Hämtad 2015-05-04) 

 

Holmberg, Ulrika (2004). Nöjd och trogen kund?: konsumenters lojalitet mot 

dagligvarubutiker. Diss. Göteborg : Univ., 2004 

 

Hong, P, Yang, M, & Dobrzykowski, D 2014, 'Strategic customer service orientation, lean 

manufacturing practices and performance outcomes', Journal Of Service Management, 25, 5, 

pp. 699-723, Business Source Premier, EBSCOhost, viewed 25 April 2015. (Hämtad, 2015-

04-25).  

 

Huertas-Garcia, R, & Consolación-Segura, C 2009, 'Using statistical design experiment 

methodologies to identify customers' needs',International Journal Of Market Research, 51, 1, 

pp. 115-136, Business Source Premier, EBSCOhost, viewed 14 April 2015. (Hämtad 2015-

04-14) 

 

Jacobsen, D.I. 2002. Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Studentlitteratur, Lund 

 

Kaplan, Robert S. & Norton, David P. (1999). The balanced scorecard: från strategi till 

handling. Göteborg: ISL (Institutet för säljträning och ledarutveckling) 

 



	  

	  

72	  

Lantz, Annika (2013). Intervjumetodik. 3., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Lydahl, Tomas (2010). WOW! så får du dina kunder att rekommendera dig. Göteborg: 

Soderpalm Publishing 

 

Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: a guide to design and implementation. 2. ed. San 

Francisco: Jossey-Bass 

 

Moro, S, Cortez, P, & Rita, P 2015, 'Business intelligence in banking: A literature analysis 

from 2002 to 2013 using text mining and latent Dirichlet allocation', Expert Systems With 

Applications, 42, pp. 1314-1324, ScienceDirect, EBSCOhost, viewed 5 May 2015. (Hämtad, 

2015-05-05) 

 

Nilsson, Fredrik & Olve, Nils-Göran (red.) (2013). Controllerhandboken. 10., [rev.] uppl. 

Stockholm: Liber 

 

Oliver R L (1997), Satisfaction - a behavioral perspective on the consummer. Boston, 

McGraw-Hill 

 

Olsson, Henny & Sörensen, Stefan (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. 3. uppl. Stockholm: Liber 

 

Patel, Runa & Davidson, Bo. (2011). Forskningsmetodikens grunder att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning. Johanneshov: TPB 

 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning. 3., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 
 



	  

	  

73	  

Pagels-Fick, Göran (2008). Business Intelligence: om organisation, metod och tillämpning. 
Malmö: Liber 

 

Rosenqvist, Mia Maria & Andrén, Maria. 2006. Uppsatsens mystik: om konsten att skriva 

uppsats och examensarbete. Hallgren & Fallgren Studieförlag AB.  

 

Roos, Göran, Krogh, Georg von, Roos, Johan & Jacobsen, Kristine (2004).Strategi: en 

introduktion. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Sawyer, Deborah C. (2002). Smart services: competitive information strategies, solutions and 

success stories for sevice businesses. Meford, N.J.: Information Today 

 

Silver, L 2007, Sparbankerna Och Samhällsnyttan, n.p.: SwePub, EBSCOhost, viewed 26 

April 2015. 

 

Söderberg, I 2008, Finanssektorns Framtida Kompetensbehov, n.p.: SwePub, EBSCOhost, 

viewed 24 April 2015. (Hämtad 2015-04-24) 

 

Söderlund, Magnus (1997). Den nöjda kunden: kundtillfredsställelse - orsaker och effekter. 1. 

uppl. Malmö: Liber ekonomi   

 

Söderlund, Magnus (red.) (2000). EFI:s årsbok. 2000, I huvudet på kunden. 1. uppl. Malmö: 

Liber Ekonomi 

 

TUŢĂ, M, ZARA, I, ORZAN, G, PURCAREA, V, & ORZAN, O 2014, 'COMPETITIVE 

INTELLIGENCE- AN ENHANCEMENT TO BUSINESS INTELLIGENCE', Economic 

Computation & Economic Cybernetics Studies & Research, 48, 2, pp. 1-11, Business Source 

Premier, EBSCOhost, viewed 6 May 2015. (Hämtad 2015-05-06) 



	  

	  

74	  

 

Zhou, W, & Piramuthu, S 2014, 'Consumer preference and service quality management with 

RFID', Annals Of Operations Research, 216, 1, pp. 35-51, Business Source Premier, 

EBSCOhost, viewed 25 April 2015. (Hämtad, 2015-04-25). 

 

Internetkäl lor  
	  

Akademin för ekonomi. 2014. Primär- och sekundärkällor, primär- och sekundärdata. 

Mälardalens högskola. 

http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/soka-

information/primar-och-sekundarkallor-primar-och-sekundardata-1.27203 

(Hämtad, 2015-04-17) 

 

Annelie Östlund. 2011. Norrman: Konkurrensen på bankmarknaden är god. Svenska 

Dagbladet. http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/norman-konkurrensen-pa-

bankmarknaden-ar-god_7199174.svd (Hämtad, 2015-05-02) 

 

Jan Almgren. 2014. Nätjättarna utmanar traditionella banker. Svenska Dagbladet. 

http://www.svd.se/naringsliv/natjattarna-utmanar-traditionella-banker_3693052.svd 

(Hämtad 2015-04-20) 

 

Lars-Georg Bergqvist. 2005. Nischbanker får bästa betyget. Svenska dagbladet. 

http://www.svd.se/naringsliv/nischbanker-far-basta-betyget_1065593.svd 

(Hämtad, 2015-05-02) 

 

Lars Silver. 2012. Forskar porträtt. Umeå Universitet. 

http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/forskarportratt/professorer-2012/lars-silver 



	  

	  

75	  

(Hämtad, 2015-05-09)                                                                                       

 

Länsförsäkringar Skåne. 2014. Länsförsäkringar skåne, årsredovisning 2013. 

Länsförsäkringar. 

http://www.lansforsakringar.se/globalassets/skane/dokument/rapporter/lansforsakringar-

skane-arsredovisning-2013.pdf (Hämtad, 2015-05-02) 

 

Martina Ankarman. 2015. Media, nyheter. Länsförsäkringar. 

http://www.lansforsakringar.se/kalmar/om-oss/press-media/nyheter/109034/) 

(Hämtad, 2015-05-02) 

 

Millennial Disruption Index. 2013. Undersökning. 

http://www.millennialdisruptionindex.com/ (Hämtad 2015-04-26) 

 

Monica Hedlund. 2014. De digitala uppstickarna som utmanar bankerna. PWC. 

http://www.pwc.se/sv/stora-internationella/artiklar/de-digitala-uppstickarna-som-utmanar-

bankerna.jhtml?query=de%20digital&live=1 (Hämtad 2015-04-25) 

 

Näringsliv. 2015.Här hittar du den bästa sparräntan. Svenska Dagbladet. 

http://www.svd.se/naringsliv/pengar/sparande/har-hittar-du-den-basta-

sparrantan_4526442.svd (Hämtad, 2015-05-02) 

 

Redaktionen. 2014. Bankkunderna allt nöjdare- och illojalare. Tryggare framtid. 

http://tryggareframtid.se/nyheter/forsakring/bankernas-kunder-allt-nojdare-och-illojalare/ 

(Hämtad, 2015-04-23) 



	  

	  

76	  

 

SCB. 2015. Bankerna i Sverige. Swedish bankers. 

http://www.swedishbankers.se/Sidor/3_Bankfakta/Svensk%20bankmarknad/Bankerna-i-

Sverige.aspx (Hämtad, 2015-05-02) 

 

Svenskt kvalitets index. 2015. Bankerna 2013. Kvalitets Index. 

http://www.kvalitetsindex.se/component/k2/item/403-bankerna-2013 

(Hämtad, 2015-05-02) 

 

Swedish Bannkers. 2015. Bankerna i Sverige. Svenska bankföreningen. 

http://www.swedishbankers.se/Sidor/3_Bankfakta/Svensk%20bankmarknad/Bankerna-i-

Sverige.aspx (Hämtad 2015-03-30, kl. 16.45)  

 

Tim Berry. 2009. How to perform swot analysis. Articles Bplans. 

http://articles.bplans.com/how-to-perform-swot-analysis/# (Hämtad 2015-05-27) 

 

Intervjuer  
	  

Silver, Lars. Professor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet, Biträdande prefekt 

Entreprenörskap, Företagsekonomi, Marknadsföring. Intervju 2015-04-29. 

 

Fokusgrupp, Anonymt, Mönsterås (2015-05-04) 

 

Fokusgrupp, Anonymt, Kalmar (2015-05-05) 

 

Schöttke, Robert. Privatmarknadschef Häradssparbanken Mönsterås. Intervju 2015-05-12. 



	  

	  

77	  

 

Ewerman, Daniel. VD Transformator Design Stockholm. Intervju 2015-05-13.  

  

Övriga  käl lor  
	  

Häradssparbankens interna kundundersökning. Genomförd mellan 2015-04-29- 2015-05-11 

 

 



	  

	  

78	  

Bilagor    
Intervjufrågor  till  Lars  Silver 

• Konkurrensen mellan traditionella bankerna och andra finansiella företag idag och hur den 

kommer att utvecklas i framtiden 

o Hur ser konkurrensen ut på bankmarknaden idag? 

o Vilka är de största konkurrensmedlen?  

o Hur ser det ut att förändras i framtiden? 

o Hur viktigt tror du att det är att en bank står ut från mängden inför framtiden? 

 

• Hur bör traditionella banker styra sin verksamhet för att tillfredsställa privatkunders behov 

i strävan om att öka sina marknadsandelar? 

o Vilka behov kan man se att en bankkund har idag? 

o Har bankerna lyckats tillfredsställa dessa behov? 

o Kan man se om behoven har ändrat sig eller att de kommer att ändra sig? 

o Kan man se någon trend i om banker bör bli mer produktiva för att leverera 

billigare tjänster eller fokusera på att leverera kvalitet i tjänsten för framtiden?  

 

• Bör de traditionella bankerna styra sin verksamhet till att bli mer nischade eller en 

helhetsleverantör till kunden? 

o Vad bör bankerna tänka på för framtiden för att få nöjda kunder? 

o Tror du att det finns banker i framtiden som är helhetsleverantörer eller kommer 

det bara att vara nischade? 

o Hur tror du att framtidens bank kommer att se ut? 
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Frågemall  till  fokusgrupper 

  
Uppvärmningsfrågor  

• Har ni varit på rådgivning någon gång hos en bank? 

• Har det stor betydelse för dig att du vet vem som är din rådgivare när du ska till banken? 

• Har du någon gång övervägt att byta bank? I så fall, varför? 

 

Kärnfrågor          

• Hur är ditt förtroende till ett företag som inte har bank som huvudsakligt syfte, exempelvis 

Ica Banken eller Santander Bank? 

• Kan du tänka dig att ta krediter hos ett annat företag än en traditionell bank? Varför/varför 

inte? 

• Hur ser du på kortkrediter?  

• Kan du tänka dig att ha fler än en bank? Vad är de främsta fördelarna med det? 

• Hur är din känsla för att bankerna har börjat erbjuda flera olika tjänster såsom 

pensionsförsäkringar, sakförsäkringar och kreditkort? 

• Vad skulle du tycka om ett välkänt företag som Apple, Google eller Microsoft skulle 

erbjuda banktjänster för privatpersoner på den svenska marknaden?  

• Hur skulle du vilja att tekniken förändrar dina möjligheter att sköta dina bankärenden? 

• Hur skulle du vilja att den tekniska utvecklingen påverkar dina möjligheter till rådgivning 

på banken? 

• Vill du träffa din bank för ekonomisk rådgivning? I så fall, på vilket sätt vill du ha 

rådgivning?  

• Hur aktiv vill du vara i ett rådgivningsmöte? Vill du ha flera alternativ att ta ställning till 

eller tar du utan tvekan det rådgivaren ger dig? 

• Om du ska träffa din rådgivare på din bank för att se över din ekonomiska situation, vilka 

faktorer är viktigast för dig för att du ska bli nöjd?  
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Frågemall  till  intervjun  med  Robert  Schöttke    

	  

• Hur upplever ni att bankmarknaden har förändrats genom åren? 

• Har ni märkt någon ökad konkurrens på marknaden av att det har uppkommit en del nya 

aktörer? 

• Vad har varit ert största hot som traditionell bank hittills? 

• Vad har varit era styrkor som traditionell bank? 

• Har ni upplevt någon skillnad i kundens beteende sedan de nya nischade aktörerna trädde 

in på marknaden? 

• Vad har ni för förväntningar och tankar om vart den tekniska utvecklingen är på väg?  

• Hur mycket tid och resurser lägger ni på frågor som rör utvecklingen av tekniska tjänster? 

• Kan man ha möten genom nya tekniska lösningar som samtidigt skapar en relation mellan 

kunden och banken?  

• Hur arbetar ni för att skapa eller öka kundnöjdheten? 

• Finns det några särskilda kundbehov som ni ser och försöker tillgodose? 

• Hur arbetar ni för att skapa eller öka er kundlojalitet? 

• Hur tror ni att bankmarknaden kommer att förändras de kommande åren? 

• Hur tror ni att en bank får nöjda och lojala bankkunder de kommande åren?  

• Vilka faktorer tror ni är viktiga att fokusera på och följa upp för att öka er kundnöjdhet? 
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Frågemall  till  intervjun  med  Daniel  Ewerman 

• Upplever du att kunders behov av banktjänster har förändrats genom åren? 

• Vad tror du är de största hoten för de traditionella bankerna ur ett kundperspektiv? 

• Har du någon uppfattning om det uppstått någon skillnad i bankkundens beteende sedan 

de nya nischade aktörerna trädde in på marknaden? 

• Vad har du för förväntningar och tankar om vart den tekniska utvecklingen är på väg?  

• Hur viktigt är det att banker fokuserar på att utveckla nya tekniska tjänster till sina 

kunder?  

• Tror du kunderna vill att deras bank är tillgänglig via flera distributionskanaler? Varför 

eller varför inte? 

• Hur skulle det vara möjligt att skapa en relation mellan kunden och banken med enbart 

digitala lösningar?  

• Tror du att kunder vill ha en relation med sin bank? Varför eller varför inte? 

• Vilka faktorer tror du är avgörande för att en kund väljer att vara lojal mot sin bank? 

• Hur upplever du att traditionella banker borde arbeta för att skapa eller öka sin 

kundnöjdhet? 

• Kan du se några tydliga mönster för vilka kundbehov som finns på bankmarknaden och 

hur de tillgodoses av bankerna idag?  

• Om inte, hur borde bankerna arbeta för att tillgodose de kundbehov som finns på 

marknaden? 

• Vad tror du att en bankkund värdesätter? 

• Vad innebär service enligt dig i förhållandet mellan bank och kund? 

• Vad innebär trygghet enligt dig i förhållandet mellan bank och kund? 

• Vilka faktorer tror du är viktiga för banker att fokusera på för att öka sin kundnöjdhet?	    
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Figur  4-‐  Egen  analysmodell  

  
Strategityp 1  

Kundrelation: Antagande: Banken erbjuder kunden att bli så självständig som möjligt i sina 
bankärenden. 
 

Kundlojalitet: Antagande: Risken att kunder minskar sin lojalitet p.g.a. efterfrågan på nya 
tekniska tjänster elimineras. 

 

Kundtillfredsställelse: Antagande: Banken uppfyller kundkrav om nya tekniska tjänster men 
det kan samtidigt stressa kunder som inte efterfrågar fler tekniska tjänster 

 

Strategityp 2 

Kundrelation: Antagande: Banken erbjuder kunder att bli mer självständiga först när de 
tekniska tjänsterna verkar uppskattade och väl fungerande 

 

Kundlojalitet: Antagande: Banken erbjuder tekniska tjänster när de efterfrågas. Det finns en 
risk att vissa kunder går förlorade p.g.a. att de erbjuds för sent.  

 

Kundtillfredsställelse: Antagande: Banken ger ett seriöst intryck då de tekniska tjänsterna 
redan är väl beprövade och pålitliga innan de erbjuds. Det finns en risk i att få en del 
missnöjda kunder p.g.a. att tjänsterna erbjuds för sent.  

 

Strategityp 3 

Kundrelation: Antagande: Banken fokuserar på de redan befintliga sätten att ha en relation 
med sina kunder. Kunderna erbjuds inga självständigare tjänster förrän det efterfrågas.  

 

Kundlojalitet: Antagande: Banken inger ett icke ombytligt intryck genom att fokusera på att 
vara bra på de befintliga tjänsterna. Stor risk för att förlora kunder p.g.a. att banken är sena 
med tekniska tjänster. 

 

Kundtillfredsställelse: Antagande: Banken undviker att erbjuda tekniska lösningar som inte 
har en hög efterfrågan. Risken är att kunder kan bli missnöjda om de går miste om tekniska 
tjänster.  
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Figur  5-‐  SWOT-‐  analys  för  banker  
	  

Interna styrkor: Fysiska rådgivningsmöten – Människor har ett behov av rådgivning och 

efterfrågar fysiska möten, vilket nischbanker inte erbjuder i samma grad. 

Interna svagheter: Priser – Bankkunder är mer aktiva i sin strävan efter låga priser. Enligt 

empirin tycks många inte vara tillfredsställda med bankernas prissättning och de har svårare 

att konkurrera om det på grund av högre kontorskostnader och fler anställda.  

Externa möjligheter: Teknologisk utveckling – bankkunder efterfrågar säkra tjänster med 

högre kvalitet och inte det nyaste.  

Externa möjligheter: Tillgänglighet – teknologisk utveckling kan öka tillgängligheten till en 

kund. Vilket blir en möjlighet då bankkunder vill ha snabb återkoppling och möjlighet till fler 

distributionskanaler.  

Externa hot: Priser – bankkunder driver frågan om låga priser och förväntas fortsätta med 

det. 

Externa hot: Teknologisk utveckling – osäkerheten om hur marknaden mottar nya tekniska 

tjänster och hur självständiga och oberoende kunder blir.   
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Figur  6  –  Egen  sammanfattande  modell  
Strategityp 1  

Kundrelation: Antagande: Banken erbjuder kunden att bli så självständig som möjligt i sina 
bankärenden. 
 

Kundlojalitet: Antagande: Risken att kunder minskar sin lojalitet p.g.a. efterfrågan på nya 
tekniska tjänster elimineras. 

 

Kundtillfredsställelse: Antagande: Banken uppfyller kundkrav om nya tekniska tjänster men 
det kan samtidigt stressa kunder som inte efterfrågar fler tekniska tjänster 

 

Strategityp 2 

Kundrelation: Antagande: Banken erbjuder kunder att bli mer självständiga först när de 
tekniska tjänsterna verkar uppskattade och väl fungerande 

Kundlojalitet: Antagande: Banken erbjuder tekniska tjänster när de efterfrågas. Det finns en 
risk att vissa kunder går förlorade p.g.a. att de erbjuds för sent.  

 

Kundtillfredsställelse: Antagande: Banken ger ett seriöst intryck då de tekniska tjänsterna 
redan är väl beprövade och pålitliga innan de erbjuds. Det finns en risk i att få en del 
missnöjda kunder p.g.a. att tjänsterna erbjuds för sent.  

 

Strategityp 3 

Kundrelation: Antagande: Banken fokuserar på de redan befintliga sätten att ha en relation 
med sina kunder. Kunderna erbjuds inga självständigare tjänster förrän det efterfrågas.  

 

Kundlojalitet: Antagande: Banken inger ett icke ombytligt intryck genom att fokusera på att 
vara bra på de befintliga tjänsterna. Stor risk för att förlora kunder p.g.a. att banken är sena 
med tekniska tjänster. 

 

Kundtillfredsställelse: Antagande: Banken undviker att erbjuda tekniska lösningar som inte 
har en hög efterfrågan. Risken är att kunder kan bli missnöjda om de går miste om tekniska 
tjänster.  
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