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Sammanfattning 

 

Titel Bankernas utmaningar under digitaliseringens framfart –  

En kvalitativ studie om hur banker hanterar förtroenderelaterade 

frågor gentemot sina kunder under den digitala utvecklingen 

Seminariedatum 2017-05-29 

Ämne  Magisteruppsats i Internationellt Företagande 30 hp 

Författare  Tomas Thomas & Tobil Poli 

Handledare  Cheick Wagué 

Bakgrund Banksektorn genomgår en digital utveckling och förändringen sker 

i en allt snabb takt. Nya marknadsförhållanden med regelverk, en 

förändrad konkurrenssituation och ett förändrat kundbeteende har 

ställt banksektorn inför nya utmaningar och möjligheter som 

bankerna behöver förhålla sig till för att upprätthålla och stärka 

förtroendet gentemot sina kunder.  

Syfte Studiens huvudsyfte är att undersöka hur banker hanterar 

förtroenderelaterade frågor under den ökade digitaliseringen inom 

banksektorn. Vidare syftar studien till att skapa en djupare 

förståelse för robotiserade rådgivningsprocesser och dess påverkan 

på bankkundernas förtroende i samband med att den fysiska 

kontakten mellan bank och kund minskar. 

Metod Studien är utav en kvalitativ karaktär med en abduktiv 

forskningsansats och baseras på intervjuer med fem respondenter 

med relevanta yrkesroller som berör digitalisering- och 

förtroendefrågor inom den svenska banksektorn.   

Slutsats Studiens resultat påvisar att digitaliseringen medför nya 

möjligheter och utmaningar som bankerna kan dra nytta av 

förutsatt att dem hanterar den digitala utvecklingen på ett korrekt 

sätt. Resultatet tyder vidare på att bankerna behöver förhålla sig till 

dem förändrade marknadsförhållandena och ständigt bemöta 

kundernas förväntansbild.  

Nyckelord  Digitalisering, förtroende, rådgivning, robotrådgivning, diffusion, 

adoption, konkurrens, CRM, cybersäkerhet, kommunikation, 

information, kundrelation 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title Banks’ challenges during the progress of digitalization –  

A qualitative study on how banks handle trust-related issues 

towards their customers during the digital development 

Seminar date 2017-05-29 

Subject  Master Thesis in International Business 30 credits 

Authors  Tomas Thomas & Tobil Poli 

Tutor  Cheick Wagué 

Background The banking industry is facing a digital transformation and the 

change is taking place at a rapid pace. New market conditions, a 

changing competitive situation and a changing customer behavior 

have put the banking industry in front of new challenges and 

opportunities that banks needs to manage to maintain and 

strengthen their customers trust towards themselves.  

Purpose The main purpose of the study is to investigate how banks handles 

trust-related issues in the context of the increased digitalization in 

the banking industry. Furthermore, the study aims to create a 

deeper understanding of robo-advising and its impact on banking 

customers' trust while the physical contact between banks and 

customers decreases. 

Method The study is of a qualitative character and follows an abductive 

research effort. The study is based on interviews with five 

respondents with relevant professional roles that concern 

digitalization and trust within the Swedish banking industry. 

Conclusion The study's results show that digitalization brings new 

opportunities and challenges that banks can benefit from, given 

they handle the digital development properly. The result further 

indicates that banks need to manage the changing market 

conditions and constantly respond to customers' expectations. 

Keywords  Digitalization, trust, advise, consultation, robo-advisor, diffusion, 

adoption, competition, CRM, cybersecurity, communication, 

information, customer relationship 
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1. Inledning 
 

Det inledande kapitlet avser ge läsaren en introduktion till studiens valda forskningsområde. 

Inledningen syftar till att läsaren ska bekanta sig med forskningsområdets bakgrund och dess 

tillhörande problemdiskussion som berör förtroendet för banker i samband med 

digitaliseringens framfart. Därefter presenteras studiens forskningsfrågor som slutligen 

utmynnas i studiens syfte. Avslutningsvis redogörs för studiens avgränsningar samt fortsatta 

disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Den globala världsekonomin utvecklas och expanderas i en allt snabbare takt och drivkraften 

bakom den snabba tillväxten är nya teknologiska innovationer, integration och 

samhällsomvandlingar enligt Schön (2014, s. 31). Sedan tidigt 1800-tal har mänskligheten 

upplevt flera revolutioner och skiftat från att vara ett jordbrukssamhälle till ett 

industrisamhälle där nya förutsättningarna har satt sin prägel på utvecklingen av den globala 

världsekonomin (Petersson 2009, s. 21; Rider 1999, s. 148). Schön (2014, s. 40–43) beskriver 

att de industriella revolutionerna, sett ur ett historiskt perspektiv, följer vissa trender och 

omvandlingar som härleds av en eller flera större innovationer som främjar ökad tillväxt. 

Innovationerna gynnade den värdsliga handeln och ledde ofta till spridning av ekonomisk 

tillväxt samt modernisering på en global nivå. Detta resulterade i sin tur i ekonomiska fördelar 

och bidrog till en djupare integration mellan diverse ekonomier (Ibid, s. 43). Den senaste 

revolutionen uppstod i samband med utvecklingen av kommunikation- och 

informationsteknologin i början av 1990-talet (Schön 2014, s. 41). Ny informationsteknik 

ledde till kunskapsintegration mellan olika industrier och möjliggjorde minskade kostnader 

för kommunikation och distribution. Enligt Olanrewaju (2014) formades samtidigt nya, 

tidigare okända, arbetsområden som under de senare åren har fått en allt större betydelse i 

samband de digitala framstegen. Den digitala utvecklingen har kommit att förändra många 

industrier på ett revolutionerande sätt och tvingat dem att anpassa sig efter de nya 

förutsättningarna.  

 

Banksektorn, som är en av de äldsta och fortfarande existerande industrierna i världen, är en 

intressant traditionell industri som har påverkats av den digitala utvecklingen. Då 

bankverksamheten har en betydande roll på både individuell- och företagsnivå, har 

banksektorn successivt växt till att bli en av de viktigaste beståndsdelarna för 

världsekonomins välmående, enligt Duisenberg (2001). Banksektorn har således blivit en 

kärnpunkt i de flesta storstäderna världen över och har idag ett stort inflytande på allt som 

sker i världsekonomin (Rider 1999, s. 100; Svenska Bankföreningen u.å.). Enligt Larsson 

(2014, s. 52) har banksektorn och hela det finansiella systemet under de senaste decennierna 

utsatts för kraftiga förändringar och omvandlingar som kan definieras i termer av en finansiell 

revolution på en global nivå. Den traditionella banksektorn har påverkats av nya teknologiska 

innovationer och finansiella lösningar vilket gör den intressant att bemöta utifrån ett digitalt 

perspektiv.  

 

Teknologiska framsteg har bidragit till att processer som tidigare behandlats manuellt, numera 

sker automatiserats och effekten av detta är att den traditionella relationen mellan banker och 

kunder har förändrats (Svenska Bankföreningen 2016a). Relationen som tidigare 
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karaktäriserats av fysisk kontakt har börjat övergå till en allt mer digitaliserad relation 

(Svenskt Kvalitetsindex 2016). Med hjälp av internet och digitala plattformar har 

utvecklingen alstrat nya produkter, tjänster och lösningar som möjliggjort självbetjäning av 

vardagliga bankärenden på distans (Denecker, Gulati & Niederkorn 2014; Puschmann & Alt 

2016). Ett exempel på den digitala framfarten är den rådande progressionen av robotiserade 

rådgivningsprocesser, så kallade ”robo-advisors”, som väntas bli nästa innovation att ta fäste i 

banksektorn (Andress & Hooper 2016; Culp 2016). Det investeras hundratals miljoner kronor 

i det man kallar för framtidens bankman och fenomenet välkomnas av såväl myndigheter som 

banker och kunder (SvD 2016a; PTK 2016; Realtid 2016).  

 

Utvecklingen av det historiska tillvägagångssättet i banksektorn har med effekten av 

globaliseringen och digitaliseringen skapat nya möjligheter att kostnadseffektivisera samt 

täcka de existerande behoven. Enligt Kumar et al. (2016) har detta skapat incitament för icke 

traditionella aktörer att besvära de större, etablerade bankerna. Olanrewaju (2014) beskriver 

att nya aktörer med nya typer av finansiella erbjudanden har erhållit andelar i den dynamiska 

marknaden genom att framställa produkter, tjänster och lösningar som är anpassade efter 

kundernas behov. Dessa aktörer består av icke traditionella banker, försäkringsbolag, 

FinTech- och finansbolag som i förstahand agerar på finansmarknaden i syfte att utgöra ett 

effektivt och pålitligt system för sparande, finansiering, betalningsförmedling samt 

riskhantering (Svenska Bankföreningen 2015a). Då utgångspunkten för ett effektivt och 

pålitligt finansiellt system är ett sunt förtroende mellan banker och dess kunder, ställer den 

rådande konkurrensen på marknaden krav på att bankerna anammar den digitala utvecklingen 

och möter kundernas behov (Riksbanken 2016). Om bankerna inte anpassar sig efter 

kundernas efterfrågan, finns det andra aktörer som är beredda att göra det, enligt Finansliv 

(2014). Däremot innebär den digitala utvecklingen även en del risker och osäkerheter som är 

viktiga för banken att ta hänsyn till ur ett förtroendeperspektiv. Förtroendet är en avgörande 

variabel i utvecklandet och bibehållandet av en välfungerande relation mellan banker och dess 

kunder (Hansen 2012; Sirdeshmukh, Singh & Sabol 2002).  

 

Larsson (2014, s. 15) beskriver att bankerna i flera generationer har byggt upp en legitimitet 

hos allmänheten där ett personligt och ömsesidigt förtroende varit en grundstomme i 

relationen mellan de två parterna. Därtill beskriver även den svenska riksbankschefen, Stefan 

Ingves, att förtroendet är en grundförutsättning för all bankverksamhet (Riksbanken 2009). 

Samtidigt som förtroendet målas upp som den viktigaste beståndsdelen i en framgångsrik 

bankverksamhet, står den å andra sidan hårt konkurrensutsatta banksektorn inför stora 

utmaningar som sätter förtroendet på prov (Olanrewaju 2014; PWC 2017a; EY 2015). Detta 

uppenbaras av att banksektorn under åren har skakats av diverse kriser och skandaler som 

påverkat kundernas syn gentemot den. Det har handlat om penninghärvor, korruption och 

ohederliga affärer där banker bland annat skapat skatteparadis åt sina kunder, till exempel 

panamaaffären (Harding 2016; DI 2016b).  

 

Enligt Bachman & Zaheer (2006) förändras förtroendet över tid och påverkas av en mängd 

olika faktorer. Digitaliseringen kan ses som en av dessa faktorer och medverkar till att 

kundernas förtroende gentemot bankerna förändras. De nya teknologiska innovationerna och 

finansiella lösningarna innebär nya möjligheter men även nya typer av risker och osäkerheter 

(Kumar et al. 2016; PWC 2017a). Currall och Epstein (2003) förklarar att förtroendet är 

krävande och tar fler år att bygga upp, men att förtroendet enkelt kan förloras på enbart några 

sekunder. Den tillsynes traditionella banksektorn står således inför nya utmaningar, som 

tillsammans med den minskade fysiska kontakten med kunder, gör digitaliseringens framfart 
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intressant att bemöta och fördjupa sig i hur banker ska arbeta för att upprätthålla förtroendet 

gentemot sina kunder.  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Svenska Bankföreningen (2016a) förklarar att den digitala utvecklingen av banksektorn har 

pågått sedan 1970-talet, därför är effektivisering och automatisering av processer inom 

bankverksamheter inget nytt fenomen. Däremot har den snabba framfarten av nya digitala 

produkter, tjänster och lösningar under senare år kommit att förändra hela banksektorn och 

tvingat banker att genomgå den mest omfattande omvandlingen i dess historia, enligt Brunner 

(2015). Olanrewaju (2014) beskriver att tillvägagångssättet gentemot en lyckosam digital 

omvandling är en fråga på ”liv och död” och berör bankernas fortsatta existens.  Schön (2014, 

s. 40) menar att förmågan att vidareutveckla innovationer och följa med i utvecklingen 

således är av ytterst betydelse i den hårt konkurrensutsatta banksektorn. Detta ställer krav på 

att banker anammar de föränderliga marknadsförhållandena och anpassa sig efter detta.  

 

Nya marknadsförhållanden med avregleringar och direktiv har kommit att förändra 

spelreglerna för hela den finansiella marknaden med banksektorn i spetsen. De traditionella 

bankerna som länge utgjort en huvuddistributör av finansiella banktjänster har haft en sorts 

oligopolställning på marknaden vilket försvårat marknadsinträdet för andra aktörer. Hellström 

och Holm (2017) förklarar att anledningen till detta delvis beror på att nya aktörer som vill 

bedriva bankverksamhet krävs på ett banktillstånd och att konsumenternas förtroende 

gentemot nya aktörer har varit lågt. Den digitala utvecklingen, förändrade kundpreferenser 

och nya direktiv såsom EU-direktivet Payment Service Directive 2 (PSD2), har däremot banat 

vägen för nya aktörer att äntra marknaden. Betaltjänstdirektivet PSD2 öppnar upp klimatet 

inom banksektorn och gör det enklare för icke traditionella banker att erbjuda nya finansiella 

produkter, tjänster och lösningar. Mer konkret kommer PSD2 att öka konkurrensen genom att 

riva upp en del tidigare inträdesbarriärer och möjliggöra inträde på finansmarknaden utan ett 

banktillstånd från Finansinspektion (Nordea 2016). Hellström och Holm (2017) menar att ett 

tecken på den redan ökade konkurrenssituationen framgår tydligt av antalet investeringar i 

icke traditionella banker och nya finansiella teknikbolag, så kallade FinTech-bolag. Hellström 

och Holm (Ibid) förklarar vidare att FinTech-bolagen väntas utgöra en viktig roll i framtidens 

finansiella marknad och de globala investeringarna i FinTech har tiodubblats till 150 miljarder 

under de senaste fem åren. Idag kan en av fem européer tänka sig att använda finansiella 

produkter, tjänster och lösningar från icke traditionella banker (Hellström & Holm 2017). En 

global FinTech-rapport av PwC (2017b) redogör för att 88% etablerade aktörer inom 

finansmarknaden uppvisar en ökad oro för att förlora intäkter till nya innovatörer. Därtill 

förväntar sig 82% av de etablerade aktörerna att öka sina partnerskap med FinTech-bolag de 

kommande tre till fem åren.  

 

Utöver konkurrensen mellan de traditionella bankerna och nya aktörer som tagit del av 

marknaden, ställer även det förändrade kundbeteendet hårdare krav på nya digitala 

lanseringar. De nya marknadsförhållandena har lett till att bankerna måste anpassa sig till 

teknikdrivna innovationer där kunderna sätts i fokus. Hellström och Holm (2017) anser att 

bankerna hittills inte lyckats möta kraven hos teknikvana kunder. Bankerna har inte varit i 

behov av att driva utvecklingen av nya innovationer då dem har haft en stark 

marknadsposition som kan liknas vid en oligopolställning. Men den befintliga 

konkurrenssituationen från icke traditionella banker tvingar dem att framställa nya 

banktjänster som är snabbare, personligare, användarvänligare och billigare än tidigare 

alternativ (Hellstörm 2017). De teknikdrivna företagen som är verksamma i andra branscher 
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har kommit så pass långt i den digitala utvecklingen och skapat utmärkta kundupplevelser 

som resulterat i att kunderna förväntar sig en viss nivå på det som erbjuds även hos 

banksektorn (Svensk Försäkring 2016, s. 102–103; Accenture 2016). Även Alt och 

Puschmann (2012) hävdar att det förändrade kundbeteendet är en orsak till att hela 

banksektorn övergått till att bli mer kundorienterad. Under senare år har det skapats 

användarvänliga produkter, tjänster och lösningar som det har bidragit till att alldagliga 

bankärenden enkelt kan genomföras utan fysisk kontakt med det lokala bankkontoret, vilket 

medfört reducerade kostnader för samtliga parter (Hosein 2009; Stephens 2016; Gupta & 

Khanna 2015). Då i princip alla människor har en direkt eller indirekt relation till sin bank har 

den digitala utvecklingen lett till att relationen kommit att förändras. När kundbeteendet följer 

en digitaliserad riktning och alldagliga banktjänster ersätts av digitala alternativ, tvingas 

bankerna följa efter och bidra till denna progressionsprocess (Olanrewaju 2014; Du Toit & 

Burns 2016). Du Toit och Burns (2016) samt Gupta och Khanna (2015) menar således att 

digitaliseringen innebär stora strukturella förändringar av bankernas kärnverksamhet och 

förändrar sättet bankerna ska agera på för att närma sig och nå ut till kunden.  

 

Trots att nya aktörer sätter press på bankerna att utvecklas i en hastig takt och möta den 

förväntade kundupplevelsen är det fortfarande svårt att direkt jämföra banker med andra 

aktörer. Bankerna har en fördel gentemot nya aktörer och multinationella teknikdrivna företag 

eftersom att banker och andra företag är helt olika typer av företag. Bankernas verksamhet 

skiljer sig ifrån dessa på sådant sätt att bankerna kan ses som ett ”kassaskåp” som ansvarar för 

kundernas privatekonomi och tillhandahåller lösningar som kunderna ständigt är i behov av. 

Dessutom omfattas bankernas verksamhet av en statlig insättningsgaranti som ger ekonomisk 

ersättning upp till 950 000 kr vid eventuell bankkonkurs (Riksgälden 2017) och kan i sin tur 

antas bidra till minskad osäkerhet och påverka förtroendet. Ofta har kunderna haft en längre 

eller livslång relation till sin bank och kunderna är än så länge i stor utsträckning beroende av 

bankerna för att exempelvis få hjälp vid komplexa eller andra enklare vardagliga ekonomiska 

ärenden. Därmed har det alltid varit en självklarhet och en förutsättning att bankerna ska inge 

ett gott förtroende hos kunderna.  

 

Under flera årtionden har människan haft vanan att fysiskt kunna besöka det lokala 

bankkontoret för att få den hjälp han eller hon söker. Den personliga relationen och fysiska 

kontakten har ständigt varit en viktig beståndsdel vid uppbyggandet av förtroende mellan 

bank och kund. Enligt Svenska Bankföreningen (2016c) har däremot den fysiska kontakten 

under de senare åren reducerats i samband med digitaliseringens framfart vilket resulterat i ett 

minskat arbete för personalen ute i bankkontoren samtidigt som behovet av fysiska kontor 

avtagit. Internet, smarta mobiltelefoner och nya digitala plattformar har genererat alternativa 

metoder för traditionell bankverksamhet och därmed minskat mänsklig inblandning 

(European Banking Fedeartion 2015; EY 2014). En konsekvens av detta är att personalens 

arbete i bankkontoren har förändrats till att riktas mot kundservice och komplexa ärenden, 

istället för genomföring av vardagliga bankärenden, såsom exempelvis transaktioner. Tinnilä 

(2012) förklarar detta med att självbetjäning av vardagliga bankärenden enkelt kan 

genomföras utan att beakta tid och plats. I en rapport för Kromann Reumert exemplifierar 

Madsen (2016) hur det tog över åtta år för en miljon danskar att använda banktjänster på 

internet, medan det endast tog 18 månader för lika stort antal danskar att använda mobila 

banktjänster. Vidare belyser Madsen (Ibid) att det enbart tog sex månader för en miljon 

danskar att anamma applikationen MobilePay, som är danskarnas motsvarighet till den 

svenska betaltjänsten Swish. Dessa nya innovationer och trender indikerar på att 

kundbeteendet förändras och Madsen (2016) menar att anpassningen till nya beteendemönster 

snabbt kan störa den traditionella bankmodellen när rätta idéer dyker upp.  



5 

 

 

Likt de hastiga förändringarna i danskarnas kundbeteende, ser vi även samma 

utvecklingsriktning i Sverige. En rapport från Sveriges Riksbank (2016) visar att svenskarna i 

allt större utsträckning använder sig av digitala medel som utvecklats till att bli en digital 

relation med banken. Gupta och Khanna (2015) menar att information och teknologi (IT) haft 

en enorm inverkan på utvecklingen inom bankservicen och gjort det möjligt att möta behovet 

för olika kundsegment. Enligt Svenskt Kvalitetsindex (2016) utför idag 9 av 10 svenska 

bankkunder bankärenden via digitala plattformar och bankerna kan erbjuda tjänster och 

produkter till kunderna ”var som helst och när som helst” då man har överkommit geografiska 

och fysiska hinder. Avancerade banktjänster kan samla in information om olika kundsegment 

och fokuserar på kundernas preferenser istället för att fokusera på antalet kunder. Detta bidrar 

till att banken kan bygga upp en unik kundservice som är skräddarsydd för varje enskilt 

kundsegment (EY 2014). Utvecklingen uppenbaras även av att antalet bankkontor minskar 

vilket är ett resultat av den digitala utvecklingen (Svenskt Kvalitetsindex 2016; Svensk 

Bankförening 2016a). Bankkontoren är knappast nödvändiga längre och Brunner (2015) 

menar att bankernas enkla tjänster, såsom genomföringar av transaktioner, numera kan 

hanteras automatiskt på digitala plattformar. I Sverige har antalet bankkontor mellan åren 

2005 och 2015 minskat från 1910 till 1644 stycken (Svenska Bankföreningen 2006; Svenska 

Bankföreningen 2016b). Svenskt kvalitetsindex (2016), som har undersökt bankbranschen 

sedan år 1989, belyser den rådande situationen som en digital paradox där kunden aldrig 

tidigare varit så nära banken som han eller hon är idag, samtidigt har de nya digitala 

förutsättningarna lett till att banken aldrig upplevt så distanserad.  

 

Tidigare barriärer såsom tillgänglighet och geografisk placering är inte lika betydelsefulla 

längre och sättet att göra affärer på inom banksektorn har förändrats genom avancerade 

teknologiska framsteg som inte bara inkluderar personlig service och baseras på fysisk 

kontakt (Tinnilä 2012; Gupta & Khanna 2015). Tinnilä (2012) menar att det tidigare 

beroendet av stora kontorsnätverk har ersatts av digitala tjänster och banken behöver inte 

längre befinna sig i närområdet för att nå ut till sina kunder (Hosein 2009). Detta har lett till 

att den digitala utvecklingen även berör en kostnadsbesparingsfråga (Tinnilä 2012; 

Pikkarainen et al. 2004). Däremot förutsätter det att banken lyckas implementera de digitala 

förändringarna hos kunden för att han eller hon ska anamma dem samt för att det ska skapa 

värde. Om banken lyckas med detta och implementerar förändringarna på ett korrekt sätt, kan 

det resultera i en effektiviserad verksamhet och reducerade kostnader. Det förväntas även leda 

till ökad tillväxt, förbättrad kundupplevelse och bidra till nya innovativa affärsmodeller hos 

bankerna (EY 2014). Därtill menar Gupta och Khanna (2015) att kostnadsbesparingar är 

möjliga både för bank och kund om bankerna integrerar kunderna i den alldagliga 

bankverksamheten. Kostnadsbesparingarna kan primärt fullbordas genom att effektivisera 

interna processer och reducera mängden pappersarbete (Ibid). Banken slipper omkostnader för 

personal, hyra etcetera (Pikkarainen et al. 2004), samtidigt som kunden och banken genom 

självbetjäning sparar både tid och pengar på att utföra bankärenden genom digitala 

plattformar (Avanza 2016). Pikkarainen et al. (2004) beskriver vidare att det är bevisat att 

digitala kanaler är det billigaste alternativet när det väl har etablerats. Trots fördelarna som 

digitala banktjänster medför, ställs bankerna inför ytterligare utmaningar i och med den ökade 

användningen av dessa tjänster.  

 

Antalet nya produkter, tjänster och lösningar som erbjuds via digitala plattformar bidrar till att 

kunderna upplever en ökad oro gällande säkerhet och integritetsfrågor (Ibid). PwC (2017c) 

påpekar i en rapport att cybersäkerhet inte endast bekymrar de kunniga IT-teknikerna, utan 

kan påverka vem som helst i en mer storskalig utsträckning. Detta på grund av att världen blir 
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allt mer komplex där produkter, tjänster och lösningar är sammankopplad vilket ökar riskerna 

för att utsättas för cyberattacker, oavsett om du är en organisation eller en privatperson. 

Vidare belyser rapporten av PwC (2017c) att cybersäkerheten har fått en utökad betydelse 

under de senare åren och är idag en kritisk komponent för alla typers organisationer eller 

verksamheter. För att digitala banktjänster ska accepteras av kunderna och implementeras i 

verkligheten kräver dessa förändringar däräför vissa förutsättningar. Forskare menar att 

bankernas digitala produkter, tjänster och lösningar måste garantera fullständig säkerhet, 

integritetsskydd, vara användarvänliga samt delge fullständig och transparent information 

(Weber & Darbellay 2010; Pikkarainen et al. 2004; Ben-Ner & Putterman 2011; Hosein 

2009). Generellt tenderar kunder till att vara ovilliga att ge ut privat information via digitala 

plattformar och Pikkarainen (2004) anser att detta är ett hinder som hämmar utvecklingen, 

spridningen och den fortsatta användningen av dessa tjänster. Dapp (2014) bedömer därmed 

att dessa aspekter ses som direkt relaterade till förtroendet gentemot banken och 

användningen av bankens produkter, tjänster och lösningar. Dapp (2014) menar vidare att 

man genom fullständig och lättillgänglig information kan minska informationsasymmetrin 

och stärka förtroendet för bankernas digitala tjänster. Däremot menar vissa forskare att 

förtroendet är svårare att bygga upp på digitala plattformar eftersom att kunden och banken 

inte möts ”face-to-face” (Pavlou 2002; Ben-Ner & Putterman 2011).  

 

Inom traditionella banker fortsätter enkla bankärenden att övergå från det fysiska till digitala 

plattformar. Kelly (2017) menar att artificiell intelligens (AI) förväntas bli det främsta 

alternativet för framtida interaktioner mellan bank och kund. Artificiell intelligens definieras 

av Schutzer (2015) som en teori och utveckling av datasystem med intelligent beteende som 

kan utföra uppgifter som normalt sätt kräver mänsklig intelligens, exempelvis såsom visuella 

och språkliga uppfattningar samt beslutsfattande. McIntyre, Westland och Lillis (2017) 

klargör att användningen av artificiell intelligens inom banksektorn inte är ett nytt fenomen, 

det som däremot är nytt är att AI ambuleras till interaktionsprocesser mellan bank och kund 

på digitala plattformar. Genom att automatisera interaktionen mellan olika verktyg och 

bankkunder på digitala plattformar menar McIntyre, Westland och Lillis (2017) att bankerna 

kan uppnå effektivare arbetskraft, flexibilitet, efterlevnad och kompetens att engagera kunden. 

Vidare menar McIntyre, Westland och Lillis (2017) att artificiell intelligens även bidrar till 

stora kostnadsbesparingsmöjligheter och en bättre interaktion med kunderna. 

 

Ett sätt att använda artificiell intelligens är vid införandet av robotiserade 

rådgivningsprocesser (Schutzer 2015). Robotar som rådgivningsform innebär en avsaknad av 

fysisk kontakt mellan bank och kund och är den senaste trenden inom digitala innovationer. 

Robotrådgivaren förväntas bli framtidens bankman och kan genom sin smarta utformning 

erbjuda en vänlig och direkt vägledning för kunder att fatta rätt investeringsbeslut som baseras 

på robotens förståelse för den mänskliga interaktionen (McIntyre, Westland & Lillis 2017). I 

USA vittnas en snabb tillväxt för de elva ledande företagen som använder sig utav robot 

rådgivare. I slutet av år 2014 förvaltade dessa företag tillgångar värda 19 miljarder dollar 

vilket motsvarade en tillväxt på 65% i jämförelse med de föregående åtta månaderna. Trots att 

19 miljarder dollar är väldigt lite i förhållande till de totala placerade tillgångarna i USA, 

vilka uppgår till 25 triljoner dollar, menar Vincent et al. (2015) att man inte bör nonchalera 

robotiserade rådgivningsprocesser eftersom det kommer att växa till att bli en standard. 

Fenomenets tillväxt beräknas vara stabil och Epperson et al. (2015) menar att robotar i USA 

förväntas förvalta 2,2 triljoner dollar år 2020. I Sverige, både välkomnas och hyllas 

robotrådgivning av Malin Omberg, chef över verksamhetsområdet konsumentskydd på 

Finansinspektionen. Malin Omberg menar att det existerar ett alltför dåligt regelverk kring 

dagens rådgivningsprocesser och hävdar att robotrådgivningen kan till skillnad från 
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traditionell rådgivning, minska de stora och existerande intressekonflikter (Realtid 2016; SvD 

2016b). McIntyre, Westland & Lillis (2017) betonar att banker har insett hur viktigt det är att 

förstå kundbeteendet för att därigenom kunna skapa kvalitet och effektivitet genom kundernas 

väg mot en mer digitaliserad tillvaro. Andress och Hooper (2016) förklarar roboten att det inte 

enbart handlar om digitalisering av enkla bankärenden, utan berör även känsliga frågor såsom 

att låta en robot sköta ens besparingar, placeringar och fatta investeringsbeslut. Rapporter som 

behandlat ämnet menar att robotiserade rådgivningsprocesser innebär reducerade risker för 

intressekonflikter, möjliggör oberoende rådgivning och är kostnadsbesparande (Realtid 2016; 

Accenture u.å.). Robottekniken är snabbare, konsekventare, fattar rationella beslut och 

möjliggör hantering av stora mänger data som människan inte är kapabel till i lika stor 

utsträckning (Avanza 2016; PTK 2016; DI 2015). Roboten kräver dock mer teknisk 

kompetens och interna kontrollfunktioner för att kunna bedöma resultatet av insamlade data 

och hur den skall tolkas (Realtid 2016).  

 

Att använda robotar i finansiella sammanhang är å andra sidan redan en vanlig företeelse och 

ett exempel är robothandel som förekommit under de senaste årtiondena. Gu et al. (2012) har 

undersökt användningen av robothandel på valutamarknaden och menar att robotar kan ge 

betydelsefulla fördelar och utformas så att de följer vissa mönster för att ge kontinuerliga 

vinster utan en mänsklig inblandning. Däremot kan robotar, enligt Gu et al. (2012), inte 

simulera allt mänskligt beteende och är överkänsliga, vilket kan påverka deras prestation. På 

samma sätt har robotrådgivaren inom banksektorn stora möjligheter men även en del 

frågetecken. Robotrådgivaren klarar inte av att ta hänsyn till mänskliga signaler eller förutse 

framtida risker som verkliga banktjänstemän är kapabla till (PTK 2016; Fein 2015). 

Interaktionen mellan robot och kund karaktäriseras inte av kommunikation i lika stor 

utsträckning som den traditionella rådgivningsprocessen. Detta gör att både kunden och 

banktjänstemannen går miste om fysiska och icke verbala signaler som i vanliga fall anses 

vara viktiga beståndsdelar för att bygga upp förtroendet vid traditionella rådgivningsprocesser 

(Fein 2015). Det kan exempelvis handla om kroppsspråk, ansiktsuttryck eller dylikt. 

Friedman, Khan och Howe (2000) menar att förtroende uppstår vid mänskliga relationer samt 

att ”människor litar på människor, inte på teknik”. Å andra sida utnyttjar i vissa fall bankernas 

rådgivare sitt kunskapsöverläge och det rapporteras ofta i media om att dessa agerar säljare i 

syfte att driva in pengar genom att kunden luras på ofördelaktiga finansiella produkter (SvD 

2012; Svt 2014).  

 

Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter, skriver i en debattartikel för 

Dagens Nyheter (2014) att ett problem med dagens rådgivningsprocesser är att de oftast inte 

är oberoende. Rådgivare arbetar ofta på provision och Finansinspektion (2016a) samt Korling 

(2010, s. 128) belyser att rådgivarna då har starkare skäl att sälja dyrare produkter för att på så 

vis erhålla högre provision. Kunden slipper visserligen å ena sida betala avgifter för 

rådgivningen, medan banken och rådgivaren å andra sidan erhåller en ersättning från det 

företag vars produkter rekommenderas och förmedlas (Finansinspektionen 2016a). Vidare 

redogörs exempelvis statistik i rapporten av Finansinspektion (Ibid), att 

försäkringsförmedlarnas provisioner utgör 99% av dem totala intäkter vilket kan uppfattas 

som att rådgivningen inte alltid är oberoende. Finansinspektionen (2016a) menar att 

intressekonflikter mellan bank och kund kan reduceras om man inför ett krav på oberoende 

rådgivning där provision inte används som incitament. Ett provisionsförbud innebär inte 

direkt att denna problematik försvinner helt, däremot kan det stärka kundernas ställning och 

minskar underläget gentemot banken samtidigt som det ger upphov till nya alternativ. 

Eftersom att intressekonflikter är direkt skadligt för kundernas förtroende för banksektorn, 
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kan robotrådgivning av denna anledning vara ett alternativ för en mer neutral och 

konsumentvänlig finansiell rådgivning. 

 

Tidigare forskning belyser förtroendet inom banksektorn som A och O i all framgångsrik 

bankverksamhet. Den fysiska kontakten mellan bank och kund varit en grundstomme i 

utvecklandet av ett gott förtroende men den digitala utvecklingen innebär nya utmaningar och 

förtroenderelaterade frågor som banksektorn måste ta itu med. Den digitala utvecklingen 

inom banksektorn sker i en hastig takt och kräver likaså en snabb förändringstakt. Utifrån 

detta avser denna studie således att undersöka hur förtroendet för banksektorn påverkas av 

digitaliseringens framfart och framförallt att belysa synen på robotiserade 

rådgivningsprocesser som spås vara framtidens bankman. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

 
Utifrån den ovannämnda problemdiskussionen har studien tilldelats följande forskningsfrågor: 

 

• Vilka utmaningar och möjligheter medför den digitala utvecklingen för den svenska 

banksektorn sett ur ett förtroendeperspektiv?  

 

• Hur anpassar bankerna sin verksamhet för att upprätthålla förtroendet gentemot sina 

kunder under den digitala utvecklingen?  

 

• Hur implementerar och sprider banker nya digitala produkter, tjänster och lösningar 

hos sina kunder samt hur skapas förtroende och acceptans för dessa?  

 

• Vilka utmaningar och möjligheter ser banker med robotiserade rådgivningsprocesser 

och vilken rådgivningsform anser dem vara mest förtroendegivande? 

 

1.4 Syfte 
 

Huvudsyftet med denna studie är att undersöka hur banker hanterar förtroenderelaterade 

frågor under den ökade digitaliseringen inom banksektorn. Vidare syftar studien till att skapa 

en djupare förståelse för robotiserade rådgivningsprocesser och dess påverkan på 

bankkundernas förtroende i samband med att den fysiska kontakten mellan bank och kund 

minskar. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Studien avgränsar sig till att endast undersöka aktörer som inkluderats av Svenskt Kvalitets 

Index branschmätning inom bank och finans från år 2016. Vidare sker ingen avgränsning 

inom bankernas verksamhet, det vill säga att studien även inkluderar olika 

verksamhetsområden inom bankerna, exempelvis sparande, lån, pension samt försäkringar. 

Eftersom att studien ämnar till att undersöka digitaliseringens påverkan på förtroendet inom 

banksektorn, avgränsas studien till att enbart inkludera respondenter vars yrkesroll berör 

strategiska frågor som kan relateras till forskningsområdet. Därtill begränsas även studien till 

att enbart utgå ifrån bankernas perspektiv och inte kundernas. Inom bankernas perspektiv görs 

ytterligare en avgränsning, nämligen att studien fokuserar på privatmarknaden och inte på 

företagsmarknaden.  
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1.6 Disposition 
 

Kapitel 1. Inledning: I inledningskapitlet bekantas läsaren med studiens forskningsområde 

genom en grundlig bakgrund samt en problemdiskussion. Vidare presenteras studiens valda 

forskningsfrågor som sedan utmynnar i studiens syfte. Avslutande del i inledningskapitlet 

redogör för studiens avgränsningar och fortsatta disposition. 

 

Kapitel 2. Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen redogör inledningsvis för 

nya marknadsförhållanden och konkurrensen inom banksektorn. Därefter berörs diffusion och 

adoption av innovationer samt CRM för att slutligen utmynna i en redogörelse av olika 

förtroenderelaterade förgreningar, rådgivningsprocesser och tidigare forskning. 

 

Kapitel 3. Metod: I detta kapitel argumenteras för studiens val av metod, forskningsansats 

samt tillvägagångssätt. Sedan presenteras studiens urval, datainsamlingsmetod och etiska 

förhållningssätt. Avslutningsvis förs en kritisk reflektion över studiens valda metod, 

reliabilitet och validitet samt källor. 

 

Kapitel 4. Empiri: I empirikapitlet presenteras inledningsvis studiens respondenter utifrån 

deras bakgrund och banktillhörlighet. Fortsättningsvis redogörs en sammanställning av 

studiens insamlade data under olika ämneskategorier som grundar sig i digitalisering och 

förtroende inom banksektorn. 

 

Kapitel 5. Analys: Detta kapitel presenterar en analys av respondenternas svar som sätts i 

förhållande till varandra samt studiens teoretiska referensram och empirikapitel. 

Analyskapitlet syftar till att föra ett resonemang kring hur den pågående digitaliseringen 

påverkar förtroendet inom banksektorn. 

 

Kapitel 6. Slutsats: Detta kapitel redogör studiens slutsatser som härletts av det analyserade 

materialet och det fortlöpande arbetet under studiens gång. Slutsatserna avser besvara studiens 

forskningsfrågor och syfte. 

 

Kapitel 7. Avslutande diskussion: I den avslutande diskussionen förs en diskussion av 

studiens forskare som framhäver sina egna åsikter och reflektioner över hela studiearbetet. 

Avslutningsvis ger forskarna av denna studie förslag på framtida forskning inom det berörda 

ämnesområdet. 
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2. Teoretisk referensram 
 

Till en början redogör den teoretiska referensramen för nya marknadsförhållanden och 

konkurrenssituation inom banksektorn. Vidare presenteras ett avsnitt om diffusion och 

adoption av innovationer. Därefter presenteras CRM och begreppet förtroende samt 

tillhörande förgreningar. Eftersom att studiens delsyfte berör bankernas 

rådgivningsprocesser, redovisas även ett avsnitt om traditionell- samt robotiserad 

rådgivning. Kapitlet avslutas med ett avsnitt av tidigare forskning. 

 

2.1 Nya marknadsförhållanden och konkurrens från icke traditionella 

banker 
 

Bankerna som står för majoriteten av den finansiella marknaden och erbjuder finansiella 

produkter, tjänster och lösningar kategoriseras ofta som universalbanker (Svenska 

Bankföreningen 2015b). I Sverige utmärkes de fyra storbankerna; Nordea, Handelsbanken, 

Swedbank och SEB som universalbanker och enligt Svenska Bankföreningen (Ibid) innehar 

dessa 63% av inlåningsmarknaden i Sverige. Storbankerna har många likheter men skiljer sig 

i pris, kundsegment, tjänster samt distributionssätt och har under flera år ohotat konkurrerat 

med varandra. Larsson (2014, s. 52) menar däremot att hela den finansiella marknaden under 

de senaste årtionden har förändrats anmärkningsvärt på grund av förändrat kundbeteende, 

avregleringar och digitalisering. En följd av detta är att nya aktörer fått fäste hos kunderna och 

utgör en ökande andel av den finansiella marknaden (DI 2016). De nya distributionssätten har 

skapat möjligheter för vidareutveckling och frambringat nya tjänster som Svenska 

Bankföreningen (2015a) menar har gynnat etableringen av nya aktörer och bidragit till ökad 

konkurrens. De nya aktörerna karaktäriseras ofta av sina digitala och användarvänliga 

produkter, tjänster och lösningar och i en artikel för Dagens Industri (2016a) beskriver Daniel 

Goldberg att uppkomsten av dessa bolag framförallt syns i betal- och lånemarknaden. Liksom 

digitaliseringen i stort, agerar dessa aktörer väldigt effektivt och förändras hastigt för att möta 

kundernas förändrade beteendemönster (Hinrikus 2016).  

 

En ny aktör som utgör en växande andel av både den svenska och globala finansiella sektorn 

är FinTech-bolagen. Enligt Wesley-James et al. (2015) ökar intresset för dessa bolag och 

mellan åren 2013 till 2014 tredubblades investeringarna i Fintech-bolag från fyra miljarder 

dollar till motsvarande tolv miljarder dollar. FinTech-bolagen är ofta innovativa och 

entreprenöriella och har skapat små regionala FinTech-centrum i bland annat finanscentrum 

som Sillicon Valley, London, New York samt Stockholm. Stockholm, som enligt Wesley-

James et al. (2015) anses vara Europas andra största Fintech-centrum, motsvarar 18,3% av 

antalet investeringar i Europa och de största bolagen som det investerats i är Klarna, iZettle 

och Trustly. FinTech-bolagen inriktar sig främst på betalmarknaden men är även verksamma 

inom andra område som tidigare kännetecknats som bankernas huvudverksamhet, exempelvis 

utlåning, överföringar samt finansiering (Ibid). Under denna senare period har FinTech-

bolagen enligt Accenture (2016) mognat och erbjudit större diversifiering där innovatörer 

försöker störa och förändra vissa element inom en hel finansiell värdekedja till det bättre.  

 

Dem förändrade marknadsförhållanden med nya regelverk och direktiv har förändrat 

spelmarknaden för banksektorn och kommer att bana vägen för nya aktörer med licens att 

erbjuda finansiella tjänster att ta ännu större marknadsandelar. Ett av dessa direktiv är PSD2 

som är ett EU-direktiv och innebär en reglering av betalningstjänster för aktörer, bland annat 

FinTech-bolag, som tillhandahåller dessa tjänster. Syftet med EU-direktivet PSD2 är att öka 
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konkurrensen på den europeiska betalningsmarknaden vilket skapar en möjlighet för icke 

traditionella aktörer att inta betalmarknaden och erbjuda tjänster som tidigare reserverats av 

banker. Hellström och Holm (2017) förklarar att detta direktiv kommer att bidra till att både 

företag- och privatkunder kan använda tredjepartsleverantörer för att hantera sina finansiella 

ärenden. Detta genom att bankerna blir tvungna att erbjuda tredjepartsleverantörerna tillgång 

till sina kunders konton genom öppna Application Programming Interface, så kallade API:er. 

API:er bistår företag med att dela detta på ett kontrollerat sätt och enligt Hellström och Holm 

(2017) kan nya aktörer bygga sin verksamhet av tjänster genom användning av bankens data 

och infrastruktur. 

 

Ett annat direktiv som kommer att förändra svensk lagstiftning är MiFID II (Markets in 

Financial Instruments Directive 2) som är ett fullharmoniseringsdirektiv från EU och syftar 

till att öka konkurrensen och stärka konsumentskyddet i samband med användning av 

finansiell rådgivning. Den svenska regeringen (2016) påpekar i en rapport att problem som 

uppstår på grund av intressekonflikter och bristande transparens sker vid finansiell rådgivning 

och där är MiFID tänkt att vara en utgångspunkt för att istället skapa gynnsam rådgivning. 

Direktivet förväntas kunna bidra till likvärdig finansiell rådgivning som sätter kundens 

intresse i fokus oavsett vem konsumenten träffar. Exempelvis finns det bestämmelser om att 

tredjepartsersättningar, såsom provision, ska utformas likartade. Direktivet träder i kraft per 

den tredje januari 2018 vilket ger möjlighet för aktörer på marknaden att anpassa sig till de 

nya kraven i lagstiftningen (Ibid). 

 

Förutom nya banker, nischbanker, finansbolag och FinTech-bolag beskriver Busch och 

Moreno (2014) att även andra högteknologiska giganter dragit nytta av digitaliseringens 

framfart och nya regelverk. Multinationella företag såsom Google, Apple, Amazon och 

Facebook utgör ännu ett hot mot den traditionella banksektorn och är villiga att konkurrera 

om marknadsandelar inom den digitala bankindustrin. Bland annat ses EU-direktivet PSD2 

som en möjlighet för dessa multinationella företag att träda in på den finansiella marknaden 

enligt Hellström och Holm (2017). Vater, Cho och Sidebottem (2012) menar att banksektorn 

utsätts för högre tryck eftersom att nya aktörer betraktas ha ett mer konstandseffektivt 

tillvägagångssätt gentemot kundtillfredsställelse och digitala förändringar i jämförelse med 

traditionella banker. Detta tvingar bankerna att förändras mot samma riktning och Stephen 

(2016) menar att storbankernas huvudprioritet inför framtiden är att sprida användandet av 

självbetjäning via digitala kanaler. Maguire et al. (2012) klargör att de flesta bankerna med 

största sannolikhet kommer att ta den digitala transformationen seriöst, medan andra via 

fusioner och förvärv kommer att köpa sig den kunskap och teknologi som krävs för att hänga 

med i utvecklingen. 

 

Gupta och Khanna (2015) menar att effekterna av digitala innovationer utgör ett problem för 

bankerna och går utöver deras tekniska, säkerhetsmässiga och strukturella kapacitet. 

Storbankerna har ofta stora och komplexa banksystem som försvårar rekonstruktioner och 

investeringar i förändringsprocesser såsom digitalisering av produkter, tjänster och lösningar 

(Vater, Cho & Sidebottem 2012). Banker som inte kan hålla jämna steg med den digitala 

utvecklingen, riskerar att uteslutas eller framstå som omoderna i förhållande till andra aktörer. 

Gupta och Khanna (2015) belyser att bankerna å andra sidan är priviligierade med stora 

kundbaser och kan dra nytta av dessa om dem lyckas implementera de digitala förändringarna 

på rätt sätt. Vater, Cho och Sidebottem (2012) menar att svårigheter dock uppstår när 

bankerna ska övertyga olika kundsegment att anamma nya digitala förändringar och ställa om 

från tidigare inlärda system som de känner till väl och har stort förtroende för. 
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Trots att acceptansen av nya aktörer fortfarande är låg i förhållande till traditionella banker 

förväntas detta förändras över tid. Hinrikus (2016) förklarar att kunder med hjälp av ökad 

kännedom kommer att se icke traditionella banker som jämbördiga eller till och med bättre 

alternativ än de traditionella bankerna. Detta går i linje med en ny rapport som publicerats av 

konsultjätten Capgemini (2016) där man menar att bankerna försätts i en svår situation och 

måste anpassa sig till den snabbt föränderliga omgivningen. I rapporten intervjuades 

bankchefer globalt och 96% av dessa anser att banksektorn är på väg mot att helt digitaliseras 

samtidigt som mer än 87% av respondenterna erkänner att deras egna IT-system för tillfället 

inte klarar av den digitala utvecklingen (Ibid). I kontrast till detta medger nästan hälften av 

bankcheferna att de är villiga att samarbeta med exempelvis FinTech-bolag för att kunna möta 

kundernas förändrade beteende.  

 

Faktum är att två tredjedelar av svenskarna idag är kunder hos FinTech-bolag som är 

verksamma inom betal- och lånemarknaden och de yttersta fördelarna anses, enligt Dagens 

industri (2016a), vara dess användarvänlighet, goda och snabba kundservice samt lägre 

avgifter. Den ökade användningen av betaltjänster såsom exempelvis Klarna, Izettle, Swish 

och andra digitala plattformar stöder argumentet om att svenskarna är på väg mot en helt 

digital riktning. Svenskt Kvalitetsindex (2016) årliga branschmätning inom bank och finans 

påvisar att en knapp majoritet av svenskarna, 51%, tycker att den digitala omvandlingen är 

positiv. Den ökade användningen av digitala kanaler har resulterat i att 47% av de privata 

bankkunderna idag har en större interaktion med sin bank. Svenskt Kvalitetsindex mäter bland 

annat kundnöjdheten genom att sälla frågor som berör upplevd nöjdhet, förväntningar samt 

ger möjlighet för kunden att på en skala 1 till 10 ange hur perfekt den anser att banken är. 

Bankerna med nöjdast kunder är de som karaktäriseras av sitt digitala utbud. Det uppstår dock 

en paradox då många kunder saknar den fysiska kontakten till sin bank och reagerar negativt 

på den digitala förändringen (Svenskt Kvalitetsindex 2016). Svenskt Kvalitetsindex (2016) 

lyfter fram två tillfällen då kundnöjdheten gentemot branschen minskat markant och dessa 

tillfällen benämns som fastighetskrisen 1993 samt förtroendekrisen 2016.  

 

Kundnöjdhet kunde tidigare genereras och förstärkas genom personliga möten mellan bank 

och kund i bankkontoren. I och med att kunderna distanserats från sin bank upplever många 

kunder dock att kundnöjdheten har försämrats (Ibid). Detta har resulterat i ett reducerat 

förtroende för bland annat storbankerna och är således ett problem som bankerna måste 

tackla. Eftersom att bankerna har en stor kundbas blir det emellertid svårt att tillgodose 

samtliga kundsegment under digitaliseringens framfart. Tinnilä (2013) menar att den ökade 

användningen av digitala tjänster kan bidra till att konflikter skapas hos äldre generationer. 

Utvecklingen av tjänster, produkter och lösningar befinner sig i en hastig expansionsfas där 

konflikter kan uppstå när lokala bankkontor stängs ned och istället byts ut mot digitala 

alternativ för självbetjäning (Ibid).  

 

Hedley et al. (2006) menar att den äldre generationen har en tendens att vara lojala och kräva 

en personlig interaktion samt engagemang med sin bank medan den yngre generationen är 

mer benägna att utnyttja digitala kanaler. Den yngre generationen tycks ha bättre teknisk 

förståelse och enklare för att söka information eller erbjudanden via digitala plattformar (Du 

Toit & Burns 2016). Detta tyder på att banker måste anpassa utbudet och integrationen av nya 

innovativa produkter, tjänster och lösningar så att dem möter samtliga kundsegment (Du Toit 

& Burns 2016). De banker som framgångsrikt lyckas implementera de digitala förändringarna 

hos kunderna kan få andra komparativa fördelar än endast minskade kostnader. Det kan även 

enkelt vidga sin kundbas, öka produktutbudet, effektivisera tjänster som är tidskrävande samt 

skapa nya lönsamhetsområden (Brunier 2015; Vater, Cho & Sidebottem 2012; Jayawardhena 
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& Foley 2000). De banker som missköter denna uppgift riskerar däremot att ständigt hamna 

efter och försvaga sin konkurrenskraft (Olanrewaju 2013; Vater, Cho & Sidebottem 2012). 

Heiskanen et al. (2007) menar att otillräcklig utbildning eller dålig information vid stora 

digitala förändringar riskerar att slå tillbaka mot bankernas verksamhet och ses som störande 

istället för givande. I sådana fall kommer förändringarna att förkastas istället för att antas 

(Ibid). 

 

2.2 Diffusion och adoption av innovationer 
 

Att gå från idé till verklig tillämpning är en enorm utmaning, trots de fördelar en idé kan 

frambringa. Begreppet innovation definieras som en idé, praxis eller objekt som ur ett digitalt 

perspektiv upplevs som en ny eller revolutionerande teknologi för individer eller andra som 

antar den (Lindström 1994, s. 18; Rogers 2003, s. 12). Lindström (1994, s. 18) förklarar 

vidare begreppet på följande vis: 

                 ”Strikt avser begreppet en på marknaden lanserad ny produkt, 

vilken erhållit tillräckligt många anhängare för att anses vara en etablerad 

och accepterad del av vår materiella verklighet”.  

Rogers (2003 s. 1) menar att innovationer kräver år av bearbetning innan de kommer till 

användning och kan antas av omgivningen. Därför är ett gemensamt problem för många 

organisationer spridningen av nya innovationer (Ibid). Liksom tidigare nämnt, har 

banksektorn succesivt förändrats mot en allt mer digitaliserad riktning och detta bygger främst 

på nya teknologiska innovationer, förändrat kundbeteende och förändrade 

marknadsförhållanden med en stegrande konkurrenssituation. Lanzolla och Anderson (2008) 

menar att vi befinner oss i en period av växande digital interaktion där användningen av 

digitala plattformar förändrar hur människor integrerar och förbrukar produkter, tjänster och 

lösningar. Lanzolla och Anderson (2008) menar vidare att ökad interaktion således innebär 

större möjligheter för människor att integrera med innehållet och kunna påverka, eliminera, 

skapa och konsumera det när och var som helst.  

 

I en rapport från Accenture (2016) beskrivs bankernas förmåga att besvara det snabbt 

föränderliga kundbeteendet och digitala utvecklingen som den största utmaningen de ställs 

inför och en avgörande faktor för dess överlevnad. Vidare belyser även rapporten att banker 

dra lärdomar och hämta influenser från nya aktörer men även andra stora tekniska 

multinationella företag för att utveckla sin egna verksamhet. Dagens Industri (2016a) belyser 

att detta sker i takt med att hotet från icke traditionella aktörer ökar och fler kunder vänder sig 

till dessa konkurrenter på grund av de är användarvänligare och erbjuder snabbare service. 

Den digitala utvecklingen och kundernas förändrade beteende gör diffusionen och adoptionen 

av nya innovationer till en viktig fråga för bankerna att handskas med. Medan användningen 

av digitala plattformar ökar föreligger det en möjlighet för bankerna att ta tillfället i akt och 

implementera nya innovativa förändringar för att på sådant vis generera överlägsen service 

som uppskattas av kunderna (Jayawardhena & Foley 2000; Gupta & Khanna 2015).   

 

Lindström (1994, s. 41) beskriver att diffusion och adoption av nya innovationer kan ske 

genom att människor med tillräcklig kraft kan lyfta fram de nya innovationerna som ett 

alternativ för de redan etablerade. Rogers (2003 s. 12) förklarar diffusion (spridning) som en 

process i vilken innovationer via specifika kanaler kommuniceras till medlemmar i ett socialt 

system. För att minska osäkerheten kring nya innovationer och underlätta implementeringen 

av dem, är det betydelsefullt att innovationerna innehåller relevant information om orsak och 



14 

 

verkansamband (Lindström 1994, s. 43). Mansouri (2008 s. 224) beskriver att studier om 

svenska banker visar att interaktiv kommunikation och information om nya innovationer samt 

dess kvalitéer stärker dess innovationsförmåga. Rogers (2003 s. 15) menar att innovationer 

bör betraktas som olika och möjligheten att implementera en innovation varierar. Det gäller 

att den som antar innovationen kan utvärdera dess effekter och upplevda egenskaper 

(Lindström 1994, s. 43). Rogers (2003 s. 15) karaktäriserar vidare innovationer utifrån hur de 

uppfattas av individer och skildrar detta genom fem egenskaper som han anser är särskilt 

viktiga. Dessa är; Relative advantage, Compatibility, Complexity, Trialability samt 

Observability.  

 

▪ Relative advantage (relativ fördel) är utsträckningen i vilken en innovation uppfattas 

som bättre än andra alternativa lösningar. Innovationens egenskaper baseras på den 

upplevda känslan och kan mätas i ekonomiska termer, sociala prestigefaktorer, 

bekvämlighet och tillfredsställelse (Rogers 2003, s. 229). 

 

▪ Compatibility (normförenlighet), med i vilket menas i vilken grad en innovation 

upplevs stämma överens med tidigare erfarenheter, värderingar och behov hos den 

som antar innovationen. Är innovationen inte förenlig med befintliga sociala normer 

blir den svårare att sprida (Rogers 2003, s. 240; Lindström 1994, s. 43). 

 

▪ Complexity (komplexitet), åsyftar i vilken utsträckning en innovation upplevs som 

komplex, alltså svår att använda eller förstå. Vissa innovationer kan vara enkla att 

använda, men svåra att förstå sig på, vilket gör att både förståelse och användbarhet är 

faktorer som påverkar spridningen av dem (Rogers 2003, s. 257). 

 

▪ Trialability (prövbarhet) avser möjligheten för adoptörer att experimentera eller pröva 

en innovation i en liten skala. Innovationer som kan prövas tenderar generellt att antas 

och spridas enklare än de innovationer vars kommersiella bärkraft inte kan testas 

(Rogers 2003, s. 258; Lindström 1994, s. 44). 

 

▪ Observability (kommunicerbarhet), med vilket syftar på graden av hur innovationens 

resultat kan kommuniceras och synliggöras för andra individer. Ju enklare det är för 

individer att se resultatet av en innovation, desto troligare är det att de antar 

innovationen. Kommunikation innebär spridning av en innovation mellan marknadens 

kunder (Rogers 2003, s. 258; Lindström 1994, s. 44). 

 

 

Vidare menar Rogers (2003 s. 44) att 

innovationer som innehåller dessa fem 

egenskaper enklare går att implementera 

samt sprida hos individer än innovationer 

som saknar dessa. Även andra faktorer 

såsom val av kommunikationskanaler och 

bankens ansträngningar att sälja idén 

påverkar spridningen av en innovation 

(Lindström 1994, s. 44). 

Innovationsbenägenheten kan även styras 

av enskilda företagsledare och dess 

inställning till innovationer och 

förändringar. Ju mer benägna dessa är 

Figur 1: Variables determining the Rate of Adoption of 

Innovations (Rogers 2003, s. 222) 
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gentemot förändringar i form av innovationer, desto mer påverkas spridningen. Rogers (2003 

s. 29) belyser ytterligare att det sociala systemet influerar diffusionen av nya innovationer på 

sådant sätt att individers grad av påverkan på innovationsbeslutet har en avgörande roll för om 

idén antas eller förkastas. Figur 1 illustrerar de variabler som bestämmer innovationens 

adoptionsgrad.  

 

Vägen till framgång är däremot mycket mer komplext än så och kräver mer än bara stora 

investeringar i att utveckla nya digitala tjänster. En av de väsentligaste faktorerna gentemot 

framgång eller misslyckande på marknaden är övertyga den erfarne kunden att skifta beteende 

för att istället anta förändringen mot nya innovationer (Ram & Sheth 1989; Bagozzi & Lee 

1999). Motstånd kan då uppstå på grund av fysiska och funktionella hinder enligt Bagozzi och 

Lee (1999). Således har förtroendet gentemot banken och dess produkter, tjänster och 

finansiella lösningar en viktig betydelse.  

 

2.3 Customer Relationship Management (CRM) 
 

Eftersom att förtroendet belyses som en grundpelare i en relation mellan bank och kund har 

det valts att belysa denna relation genom att inkludera teoretiska aspekter ur ett customer 

relationship management (CRM) perspektiv som kommit att bli allt viktigare under 

digitaliseringens framfart. Grönroos (2008 s. 48) menar att relationer bygger på attityder och 

återspeglas inte enbart i kundernas köpbeteende, utan inkluderar även kundens mentala och 

känslomässiga koppling till relationen och självaste banken. Ser man det ur ett kundperspektiv 

så menar Grönroos (Ibid) att relationen utvecklas när kunden upplever ett gemensamt 

tankesätt och ett ömsesidigt åtagande och därför bör bankerna känna sina kunder och ständigt 

visa detta genom sina handlingar. En ömsesidig relation argumenteras således av Grönroos 

(2008 s. 49) skapa en ”win-win” situation som båda parter tjänar på, men att denna effektivitet 

genom relationens samverkan endast fortskrider så länge båda parter upplever sig tjäna på 

relationen.   

 

Gummesson (2002 s. 16) menar att CRM är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 

interaktion i centrum samt att CRM särskilt avseende kundrelationer är 

relationsmarknadsföringens värderingar och strategier som omsätts i praktisk tillämpning. 

Vidare förklarar Gummesson (Ibid s. 53) att CRM innebär ett aktivt arbete med att hantera 

kundrelationer i en stor skala med långsiktig lönsamhet samt överlevande som mål. 

Relationsutvecklandet samt stärkandet mellan bank och kund är följaktligen det fokus som 

sätts inom CRM. Eftersom denna studie behandlar digitaliseringen, poängterar både 

Gummesson (2002 s. 26) och Grönroos (2008 s. 187) att CRM har i allra högsta grad 

gemensamenheter med IT eftersom interaktionen mellan företag och kund har förändrats 

genom den digitala utvecklingen. Gummesson (2002 s. 35) menar att behoven ändras, 

köpkraften ändras och att internet skapar nya möjligheter vilket även i sin tur påverkar 

marknadsföringssituationerna. Till detta menar Tapp och Hughes (2004) att internet och andra 

digitala kanaler har kommit att bli viktigare inom banksektorn när det kommer till CRM och 

effektiviteten kring leveransen av service till kunder. Detta påstående får även medhåll av Al-

Akhra et al (2011) som menar att det är banksektorn som har genomgått den största 

förändringen som resulterat i att CRM kommit att bli ännu viktigare. Vidare menar Al-Akhra 

et al (Ibid) att CRM myntat nya begrepp såsom eCRM (electronic), mCRM (mobile) och 

uCRM (ubiquitous) där den sistnämnda innebär att bankerna proaktivt kan erbjuda sina 

kunder deras tjänster, produkter och lösningar, när som helst och var som helst. Med detta 

sagt kan man tänka sig att bankerna tillämpar CRM oavsett om interaktionen med kunden 
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sker i fysiska eller digitala miljöer som i sin tur påverkar kundens relation till banken utifrån 

den interaktion som hållit rum.  

 

Kring de nya olika begreppen som har myntats fram som ett resultat av den digitala 

utvecklingen menar Gummesson (2002 s. 54) att CRM kräver emellertid två saker för att ses 

som lyckad. Det första berör relationen på så sätt att det sätts in i ett sammanhang av 

företagets hela nätverk av relationer, det vill säga, på marknads, mega- och nanonivå. Detta 

uppfylls när relationen inkluderar hela företagets nätverk genom att inkludera exempelvis 

andra aktörer såsom konkurrenter, myndigheter och massmedia. Det andra som Gummesson 

(Ibid) belyser fram är att den mänskliga kontakten ska karaktäriseras av god balans med 

informationsteknologin. Vidare menar Gummesson (2002 s. 88) interaktion inom CRM har 

vuxit fram som ett nyckelbegrepp eftersom servicen har kommit att ge en ny mening åt 

interaktions begreppet. Här syftas det på att marknadsföringen inte enbart omfattas kundernas 

kontakt med olika säljare utan inkluderar all typ av kontakt inom hela processflödet som 

kunden genomgår och därav menar Gummesson (Ibid s. 91) att man kan tala om en interaktiv 

marknadsföring men också om interaktiv utveckling, produktion och leverans. Exempelvis är 

interaktionen i servicelandskapet mellan kunden och leverantören (oavsett om miljön är fysisk 

eller digital) eller interaktionen mellan kunden och leverantörens IT system lika viktig som 

interaktionen mellan människor.  

“Customer relationship management (CRM) is a combination of 

people, processes and technology that seeks to understand a company’s 

customers. It is an integrated approach to managing relationships by 

focusing on customer retention and relationship development. CRM has 

evolved from advances in information technology and organizational 

changes in customer-centric processes. Companies that successfully 

implement CRM will reap the rewards in customer loyalty and long run 

profitability.” (Chen & Popovich 2003) 

Peppers och Rogers (1997 s. 28-29) betecknar CRM som en kunddriven konkurrens och 

menar att CRM har idag kommit att bli nödvändighet för att lyckas i konkurrensen. Vidare 

beskriver författarna att den teknologiska utvecklingen har gjort CRM möjlig tack vare den 

informationsteknik som tillhandahåller tre viktiga möjligheter i form av information om 

kunden, interaktiv dialog och massanpassning. Med hjälp av databaser som tillhandahåller 

specifik information om individuella kunder kan bankerna således använda denna information 

för att kontinuerligt fortsätta en individuell och interaktiv dialog med hjälp av olika typer av 

kommunikationsverktyg med den specifika kunden. Peppers och Rogers (Ibid s. 29) menar 

vidare att informationstekniken kan tillämpas i olika led inom bankverksamheterna som i sin 

tur kan leverera anpassade produkter eller tjänster som skräddarsytts efter de specifika 

behoven hos en individuell kund eller ett segment av kunder. Genom detta möjliggörs således 

en relation mellan bank och kund som karaktäriseras mer av en marknadsföring som är ”en-

till-en” snarare än ”en-till-alla”. Peppers och Rogers (1997 s. 143-144) argumenterar för att 

kundanpassningen är en såpass effektiv konkurrensstrategi delvis på grund av att en 

välutformad produkt leder till en nöjdare kund. Den verkliga styrkan kring kundanpassningen 

är att det tillåter ett företag att skapa en lärande relation med kunden. Vidare resonerar 

författarna att det är denna lärande relation som resulterar i att kunden stannar kvar hos 

företaget. Även Chen och Popovich (2003) påpekar att marknadsföringen har skiftat fokus 

mot en alltmer ”en-till-en” snarare än ”en-till-alla” strategi och att detta är ett starkare 

tillvägagångssätt att stärka relationer på. Chen och Popovich (Ibid) redovisar denna 

utveckling genom figur 2.  
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Figur 2: Förändringar i marknadsföringsstrategier (Chen & Popovich 2003) 

Grönroos (2002 s. 55) beskriver att CRM grundar sig på en distinkt uppfattning om relationen 

mellan företaget och kunden. Grönroos (Ibid) förklarar att CRM är ett perspektiv på hur 

företaget kan förhålla sig till sina kunder, som i sin tur påverkar hur verksamheten utvecklas 

och kunder hanteras. Kring hur banker kan förhålla sig till sina kunder menar Ndubisi, Wah 

och Ndubisi (2007) att det är flertalet faktorer än enbart den köpta produkten, tjänsten eller 

lösningens som påverkar kundens intryck och relation till banken. Klagohantering, 

utbildandet av hur bankernas produkter, tjänster och lösningar fungerar samt hur och vad som 

kommuniceras vid olika kommunikationskanaler är exempelvis faktorer som också påverkar 

kundernas intryck. Därtill kan det tydas på så sätt att ett engagemang krävs i alla möjliga led 

inom bankernas verksamhet vilket även Grönroos (2002 s. 54) belyser genom att beskriva 

engagemanget som en central roll inom relationer. Grönroos (Ibid) menar att ett engagemang 

krävs från båda parter i en relation och att engagemanget är en viktig del inom CRM av den 

anledningen att engagemanget redogör parternas varaktiga vilja att upprätthålla en relation 

man sätter värde på. Grönroos (2002 s. 38) menar att om relationen inte vårdas så kommer 

kunden att vända sig till en annan tjänsteleverantör och detta åskådliggör vikten av CRM samt 

dess innebörd kring god kundvård, kundkännedom och service inom en kundrelation mellan 

bank och kund. 

 

2.4 Förtroende 
 

Förtroende betraktas i allmänhet som ett komplicerat och svårdefinierat begrepp eftersom att 

definitionen kan variera beroende på kontext. På grund av begreppens komplexitet existerar 

ingen allmän universell godkänd definition gällande dess verkliga innebörd (Dimitriadis & 

Kyrezis 2011). Flertalet forskare har försökt definiera förtroende genom att belysa dess 

viktigaste komponenter för att i sin tur skapa någon form av konsensus inom ekonomiska och 

finansiella kontexter.  
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Forskare hävdar att bankernas sätt att agera vid utvecklandet samt bibehållandet av en sund, 

stark och långsiktig relation mellan bank och kund är av stor betydelse för kundens fortsatta 

förtroende samt bankens tillväxt (Ennew, Kharouf & Sekhon 2011; Eisingerich & Bell 2007). 

Därtill menar även Eisingerich och Bell (2007) att förtroendet bör sättas i fokus vid större 

förändringar eftersom att hela den finansiella sektorn, men framför allt banksektorn, i allra 

högsta grad förknippas med förtroende. Likt hur Eisingerich och Bell (Ibid) syftar på att 

förtroendet bör sättas i fokus vid förändringar, menar Bachman och Zaheer (2006) att 

förtroendet i en relation är ett föränderligt element som påverkas av en mängd olika faktorer. 

Lipton, Shrier och Pentland (2016) belyser digitaliseringens framfart som en hög påverkande 

faktor då människan äntrat en ny era av högteknologiska innovationer som kommer att 

påverka relationen mellan bank och kund. 

 

Utöver det faktum att människan äntrat en ny teknologisk era, menar Alt och Puschmann 

(2012), att den rådande konkurrenssituationen såväl som det förändrande kundbeteendet är en 

orsak till att banksektorn övergått till att bli mer kundorienterad. Vid en sådan förändring 

inom banksektorn krävs en affärsrelation mellan två olika parter som präglas av ett 

existerande förtroende för att uppnå ett fungerande samspel (Ben-Ner & Putterman 2002). 

Grönroos (2008, s. 53) definierar i sin tur förtroendet som en möjlighet att ena parten ska 

kunna lita på det andra och beskriver det som ena partens förväntningar om att den andra 

agerar på ett förutsägbart sätt i en viss situation. Ben-Ner och Putterman (2002) förklarar 

förtroendet på så sätt att ena partens handlingar i en affär förväntas karaktäriseras av ärlighet, 

god tro och att inte utnyttja andra parten om en sådan chans uppstår. Somliga forskare syftar 

på att upphovet till ett förtroende förutsätter en situation som kännetecknas av risk, vilket i sin 

tur kan tolkas som att förtroendet har en direkt koppling till ett risktagande (Luhmann 2000; 

Das & Teng 1998). Med hänsyn till att en stor andel av bankers verksamhet innebär olika 

erbjudanden av produkter, tjänster och lösningar som medför ett finansiellt risktagande, 

utfaller förtroendet som den viktigaste faktorn för en välfungerande relation mellan bank och 

kund (Hansen 2012; Sirdeshmukh, Singh & Sabol 2002).  

 

Grönroos (2008, s. 53) sammanfattar den omfattande litteraturen som berör förtroende i form 

av fyra underkategorier som består av; generaliserat, systembaserat, processbaserat och 

personlighetsbaserat förtroende. Det generella förtroendet härleds ur sociala normer där 

exempelvis kunder till en bank kan ha ett stort förtroende genom bankens goda rykte. Till 

skillnad från det generaliserade förtroendet så baseras det systembaserade förtroendet på 

regleringar, lagar och riktlinjer inom banksektorn. Med att en kund tidigare har goda 

erfarenheter av sin bank menas det att kunden har ett processbaserat förtroende. 

Personlighetsbaserat förtroende kan exemplifieras med en kund som har besökt samma 

rådgivare under flera år och erhållit ett gott förtroende vilket lett till att kunden är villig att 

fortsätta ha en god relation med sin rådgivare och bank. Av den anledningen att förtroende 

förändras och påverkas av olika faktorer så kan förtroendenivån öka, minska eller vara 

oförändrad över tid (Bachman & Zaheer 2006; Currall & Epstien 2003). Den digitala 

utvecklingen gör det enligt Kotler och Keller (2009 s. 240) svårare att bygga upp förtroendet 

på digitala plattformar med hänsyn till avsaknaden av fysisk interaktion som har varit en 

central beståndsdel för förtroendeskapandet i traditionella affärsrelationer.  

 

Trots det faktum att allt fler människor börjat använda bankernas digitala produkter, tjänster 

och lösningar menar forskare att förtroendet fortfarande är den viktigaste faktorn som avgör 

kundens användning av de digitala alternativen (Al-Akhra et al. 2011; Yousafzai, Foxall & 

Pallister 2010). Black et al. (2002) menar att en väsentlig aspekt i implementeringen av nya 

digitala plattformar är att bankerna behöver ha kundernas förståelse för produkten, tjänsten 
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eller lösningen i åtanke. Det råder en konsensus bland vissa forskare som delar åsikt om att 

variabler såsom kompetens, förväntningar, integritet, engagemang, kommunikation och 

information är essentiella eftersom att dem har en hög påverkan på kundens förtroende 

gentemot banken. I och med att bankernas utbud erbjuds via digitala plattformar är den stora 

skillnaden att interaktionen mellan bank och kund nuförtiden sker virtuellt, men med hjälp av 

dessa variabler kan banken inge förtroende för deras digitala plattformar och system 

(McKnight & Chervany 2001; Urban, Sultan & Qualls 2000; Mukherjee & Nath 2003; Ben-

Ner & Putterman 2002; Suh & Han 2002).  

 

Thakur (2014) hävdar att kundens förtroende gentemot banken är den primära faktorn som 

påverkar attityden till bankernas nya lanseringar av digitala tjänster. I samband med att banker 

presenterar nya digitala förändringar uppstår en säkerhetsfråga som bankerna behöver beakta 

för att minska osäkerheten hos kunderna. Kunden behöver förlita sig på sitt förtroende till 

banken att han eller hennes uppgifter såväl som att känslig information inte läcks ut (Corbitt, 

Thanasankit & Yi 2003; Lee & Turban 2001). Yousafzai, Foxall och Pallister (2010) menar 

dessutom att kunder som upplever bankens digitala säkerhet som låg eller att dem utsätter sin 

integritet, till följd av detta håller sig borta från de digitala plattformarna. Luo et al. (2010) 

menar att den digitala säkerheten är av högsta prioritet eftersom att eventuella risker och 

osäkerheter kan påverka kundernas förtroende gentemot banken. 

 

2.4.1 Cybersäkerhet och osäkerhet 

 

Innan digitaliseringen tog fart, beskriver Kelly (2014) att bankernas säkerhet bestod av stora 

bankvalv på insidan av stora och säkra fysiska bankkontor där säkerheten inriktades mot 

fysiska attacker i form av rån. Digitaliseringens framfart har resulterat i att banksäkerhetens 

inriktning skiftats från fysisksäkerhet till cybersäkerhet. Kelly (Ibid) beskriver vidare att man 

har under de senaste åren bevittnat ökade framgångsrika attacker mot de finansiella systemen 

vilket har inneburit en annan typ av säkerhetsutmaning som bankerna traditionellt stått inför. 

Finansinspektionen (2016b) ser ett växande hot av IT-angrepp och har noterat flera väsentliga 

brister i bankernas arbete med säkerhet. Trots att banker har infört säkerhetsåtgärder såsom 

mobilt bank-id, krypterad kommunikation och bankdosa i syfte att öka säkerheten för både 

kunder och banken så finner bedragarna nya säkerhetsluckor.  

 

Enligt en rapport av PWC skriver Yoder, Rao och O´Hearn (2015) att 43 miljoner globala 

säkerhetsincidenter upptäcktes under år 2014, vilket motsvarar mer än 100,000 attacker varje 

dag. Därtill rapporterar även Kumar et al. (2016) i en rapport av Capgemini att den finansiella 

sektorn upplever så mycket som tre gånger mer cyberattacker än någon annan industri. Lee 

och Turban (2001) hävdar att brister i cybersäkerhet leder till att kunden känner sig osäker 

och det kan i sin tur påverka användningsnivån av de digitala tjänsterna eftersom att 

förtroendet skadas. I en svensk statlig offentlig utredning av Digitaliseringskommissionen 

(2015) tydliggörs det att digital osäkerhet kan minskas genom att resurser läggs på att bygga 

en stabil och säker digital infrastruktur via forskning, utveckling och kompetens inom IT-

säkerhet. Vidare menar Digitaliseringskommissionen (2015) att detta exempelvis kan 

säkerställas genom vidareutveckling av säkra inloggningar, betaltjänster och kryptering. Även 

Mukherjee och Nath (2003) påpekar att det är betydelsefullt att reducera riskerna för 

cyberattacker på bankernas digitala plattformar genom att dem är pålitliga och har en hög 

säkerhet som skyddar kundens integritet.  

 

Som ett resultat av den teknologiska utvecklingen har nya typer av risker växt fram vilket i sin 

tur bidragit till ett ökat behov av ett större förtroende. Urban, Amyx och Lorenzon (2009) 
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menar att om säkerheten på en digital plattform kan garantera att kundens privata information 

inte läcks ut, skapas och utvecklas ett förtroende på digitala plattformar. Vidare menar 

forskarna att säkerheten kontinuerligt bör utvecklas eftersom teknologin ständigt blir bättre 

och ger upphov till nya typer av cyberattacker. Kotler och Keller (2009 s. 240) menar att det 

är svårare att bygga upp ett förtroende och erhålla samma förtroendenivå banken har utanför 

den digitala sfären på grund av ökade krav från både banken dess kunder. Heiskanen et al. 

(2007) menar att kundernas användningsnivå av digitala plattformar ökar om kunderna känner 

sig trygga. Även Yousafzai, Foxall och Pallister (2010) hävdar att om den digitala säkerheten 

upplevs som låg, blir följden att kunden undviker de digitala plattformarna. Urban, Sultan & 

Qualls (2000) redogör en trestegs process som kan utmynna i samma förtroendenivå för 

digitala relationer som banker har vid fysiska relationer. Forskarna menar att digitala 

plattformarna först och främst bör karaktäriseras av säkerhet för att värna om kundernas 

integritet. För det andra, ska informationen som kommuniceras ut av bankerna på de digitala 

plattformarna vara korrekt, tillräcklig och tillförlitlig. Slutligen syftar Urban, Sultan & Qualls 

(Ibid) att produkterna, tjänsterna och lösningarna som erbjuds ska leva upp till kundernas 

förväntningar. Med hänsyn till att säkerhet benämns som en av de viktigaste faktorerna på 

digitala plattformar menar Weber och Darbellay (2010) att bankerna inte kan lansera nya 

digitala förändringar om inte kundens säkerhet kan garanteras. Vidare menar Weber och 

Darbellay (Ibid) att förtroendet kan ökas om säkerheten är hög eftersom att säkerhet 

förknippas med risk samt kundernas tillit och uppfattning för bankernas digitala plattformar. 

 

Förutom risken som förknippas med säkerhet i form av cyberattacker och dylikt menar 

Corbitt, Thanasankit och Yi (2003) att begreppet osäkerhet återspeglas i allra högsta grad till 

förtroende när det gäller kundens interaktioner på digitala plattformar med hänsyn till 

saknandet av fysisk interaktion. Till skillnad från en digital interaktion, medför en fysisk 

interaktion till att reducera misstolkningar av den information som kommuniceras mellan 

bägge parter. Mukherjee & Nath (2003) menar att osäkerhet riskerar att uppstå när den 

information som kommuniceras digitalt är otydlig och ofullständig. Som tidigare nämnt, så är 

information och kommunikation en av flera faktorer som påverkar förtroendet och kring detta 

menar Duncan (1972) att otydlig information bidrar till en ökad osäkerhet bland kunder. 

Mukherjee och Nath (2003) samt Suh och Han (2002) menar att utbildandet och 

medverkandet av att öka förståelsen för bankernas digitala erbjudanden kan med hjälp av 

kunskap genom kommunikation och information, minska kundernas osäkerhet. Man belyser 

vikten av att information som kommuniceras ut till kunder bidrar till en minskad kunskaps 

och informationsasymmetri vilket minskar kundens osäkerhet (Suh & Han 2002; Duncan 

1972). En ökad förståelse för digitala plattformar leder till en ökad kunskap och betydelsefull 

erfarenhet som bidrar till att kunden kan utföra olika bankärenden genom självbetjäning 

(Adapa 2011). Mukherjee och Nath (2003) argumenterar för att erfarenheten bidrar till en 

mindre upplevd osäkerhet och risk vilket kan uppnås genom information och kommunikation 

som är förtroendegivande för digitala plattformar.  

 

2.4.2 Kommunikation och information 

 

Parallellt med att ett digitalt samhälle växt fram, har utvecklingen resulterat i nya 

kommunikationsmöjligheter. Sunnikka och Bragge (2009) påstår att bankernas digitala 

kommunikation kommit att bli alltmer normaliserat i och med att kommunikationen på 

digitala plattformar möjliggör en kontakt med kunden oavsett tid och geografisk lokalitet. De 

digitala plattformarna anses således vara snabba och smidiga kommunikationskanaler för att 

nå ut till den berörda kunden med exempelvis information om diverse bankangelägenheter. 

Grönroos (2008, s. 54) menar att engagemanget i en affärsrelation är en viktig faktor för att 
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utveckla relationen mellan två parter samt att engagemanget kan stärkas med hjälp av 

kommunikation och information. Colgate, Buchanan och Elmsly (2005) påstår att den digitala 

relationen möjliggör en fördel gällande relationen mellan bank och kund eftersom att 

interaktionen blir frekvent mellan de två parterna. Å andra sidan, argumenterar Gummesson 

(2002, s. 133) att de nya effektiva möjligheterna att kommunicera ut information, inte alltid 

behöver betyda att innehållet av informationen är bättre.  

 

Mukherjee och Nath (2003) menar att kommunikation kan ses som ett utbyte av såväl 

informell som formell information och påstår vidare i sin studie att kommunikationen 

påverkar kundens förtroende gentemot banker. Forskarna belyser tre specifika variabler inom 

kommunikationen som bygger upp förtroendet på digitala plattformar och menar att 

information som kommuniceras ut till kunden ska karaktäriseras av kvalité, snabbhet samt 

öppenhet. Kunden ska snabbt kunna motta information som kännetecknas av öppenhet och 

kvalité som i sin tur kan bistå kunden med den hjälp personen söker. Önskar kunden komma i 

kontakt med banken för att erhålla ytterligare information, ska bankens digitala plattform 

enkelt kunna navigera kunden till kontakt med banken. Eftersom bankernas internetbaserade 

hemsidor och andra digitala plattformar i allmänhet innehåller mycket information menar 

Urban, Amyx och Lorenzon (2009) att designen och utformningen på de digitala 

plattformarna bör vara simpla för kunden att förstå sig på. En simpel utformning av en digital 

plattform resulterar i att kunden enkelt kan navigera sig fram till den information man söker 

vilket forskarna belyser som förtroendegivande. Bankernas kompetens kommuniceras ut på 

digitala plattformar i form av information som riktas mot kunden. Kompetens lyfts fram som 

en förtroendegivande faktor och Dowell et al. (2015) menar att kunden måste känna att 

banken innehar den kompetens som är givande för honom eller henne. En viktig aspekt inom 

kunskap och kommunikation som Gummesson (2002, s. 201) väljer att belysa, är att kunskap 

är möjlig att flytta. Detta betyder med andra ord, att bankens kunskap kan flyttas från de 

anställda genom att kommunicera ut kunskapen på de digitala plattformarna. Kompetens 

benämns oftast som en viktig faktor inom förtroendelitteraturen av den anledningen att 

kunden söker kompetens och kunskap hos banken som den själv inte har.  

 

Likt hur designen och utformningen av plattformen ska vara simpel, bör informationen vara 

lättförståelig för vilken kund som helst och inte vara svår att begripa sig på. Vidare menar 

Urban, Sultan och Qualls (2000) att informationen som kommuniceras ut på digitala 

plattformar bör vara korrekt, tillräcklig och tillförlitlig. Där av menar Gummesson (2002, s. 

201) att kommunikationen har en väsentlig roll för kundens bedömning av dess kompetens 

som i sin tur påverkar förtroendenivån för banken. Grönroos (2008, s. 293) menar i sin tur att 

kommunikationen är direkt kopplat till förtroende och menar att en total utebliven 

kommunikation förmedlar ett budskap till kunden som uppfattar det som att banken inte bryr 

sig om sina kunder och att företaget inte går att lita på. Dessutom syftar Grönroos (Ibid, s. 

294) ur ett förtroenderelaterat perspektiv på att negativ information som kommuniceras ut till 

kunden betraktas som bättre än ingen information alls eftersom det visar att man respekterar 

kunden genom att öppet erkänna ett fel.  

 

Rogers (2003 s. 36) menar att det som kommuniceras ut från de egna 

kommunikationskanalerna leder till en möjlighet att informationen förs vidare från en individ 

till en annan. Om kommunikationen och informationen från banken är fullständig, upplevs 

som nyttig och positiv av kunden, uppstår en ytterligare möjlighet att informationen sprids 

genom word-of-mouth. Casaló, Flavian och Guinalíu (2008) förklarar att positiva eller 

negativa upplevelser genom word-of-mouth kan påverka spridningen av bankernas nya 

innovationer på digitala plattformar eftersom att word-of-mouth har en hög nivå av 
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förtroendegivande inverkan. Murray (1991) hävdar i sin tur att word-of-mouth, oavsett om det 

sker digitalt eller fysiskt, har en starkare tillförlitlighet än någon annan typ av 

informationskälla, vilket gör informationen som kommuniceras ut från banken högst väsentlig 

i dessa kontexter. 

 

Något som anses vara förtroendegivande är när en kund känner sig speciell, vilket kan uppnås 

när den digitala plattformen är anpassad efter den specifika kunden och det kan göra att 

kunden känner en tillförlitlighet till banken (Mukherjee & Nath 2003; Colgate, Buchanan & 

Elmsly 2005). En svårighet med att anpassa digitala plattformar till specifika kunder är enligt 

Laukkanen (2007) att bankerna behöver identifiera olika kundsegment och dess behov. Till 

exempel så upplever vissa kunder att de digitala möjligheterna är bekväma och tidsbesparande 

eftersom att man slipper besöka banken fysiskt. Tinnilä (2012) menar att det samtidigt finns 

kunder som å andra sidan upplever den rådande utvecklingen som jobbig och tidskrävande 

vilket kan skapa konflikter.  

 

Då det är allmänt känt att den yngre generationen tenderar att vara mer tekniskt kunniga 

upplever man inte lika mycket svårigheter som den äldre generationen. Eftersom den äldre 

generationen är uppväxt med det traditionella tillvägagångsättet att besöka sitt bankkontor, 

har denna generation svårare att adoptera förändringar och anpassa sig till de digitala 

plattformarna (Black et al. 2002). Där av finns det fortfarande kunder som hellre utför sina 

bankärenden på ett traditionellt sätt, det vill säga fysisk personlig interaktion med sin bank. 

Således är bankernas kommunikation och information viktig på de digitala plattformarna för 

att kunna göra sig förstådd för olika kundsegment. Detta påpekas även av Angelakopoulos 

och Mihiotis (2011) som menar att det är lika viktigt att behålla lika hög nivå av 

kundinteraktion som sker på de fysiska bankkontoren som på de digitala plattformarna. 

 

2.4.3 Bankernas rådgivningsprocesser 

 

Bankkunder kan erhålla information på flera olika sätt och en stor del av informationen 

kommuniceras via bland annat olika marknadsföringskanaler och digitala plattformar. Ett 

annat sätt för kunden att tillhandahålla information är genom att fysiskt besöka en rådgivare 

på banken. Korling (2010 s. 119) menar att det som skiljer rådgivning från information, är att 

rådgivningen ska innehålla relevant information som rådgivaren ska rekommendera utifrån de 

förutsättningar som existerar. Traditionell rådgivning betyder således att kunden fysiskt ska 

mottaga rätt information samt få hjälp med utvärderingen av det som inhämtats. Vid fysiska 

bankbesök, där kunden har ett personligt servicemöte med en rådgivare, existerar flera 

fördelar. Storper och Venebles (2004) påstår att kommunikationen vid fysiska 

rådgivningsmöten resulterar i ett mer effektivt och flexibelt samtal då dialogen kan komma att 

bli utförligt, detaljerat och ge upphov till att båda parter kan ställa följdfrågor. En utveckling 

av den traditionella rådgivningen mellan bank och kund är att kan kunder numera kan få 

rådgivning genom att dela skrivbord via e-möten som sker online på digitala 

kommunikationsplattformar (Danske Bank u.å.; Nordea u.å.). I dessa fall sker den fysiska 

kontakten virtuellt och ger en face-to-face upplevelse utan beaktandet av geografisk placering. 

Storper och Venebles (2004) menar vidare att traditionell rådgivning möjliggör för de olika 

parterna att beakta och läsa av motpartens kroppsliga uttryck. Även Mukherjee och Nath 

(2003) påpekar vikten av kommunikation via fysiska möten eftersom det inger förtroende 

mellan parterna. 

 

Finansinspektionen (2016a) beskriver i rapporten ”Ett nödvändigt steg för en bättre 

sparmarknad” att en välfungerande marknad ska präglas av god information om varans 
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kvalitet och pris hos såväl köpare som säljare. Med hjälp av rådgivarnas rekommendationer 

och kunskaper ska förmedlingen av informationen underlättas. Finansinspektion (Ibid) menar 

vidare att det existerar en informationsasymmetri inom bankmarknaden där kunderna har ett 

kunskapsunderläge och blir således beroende av rådgivarna för att kunna ta smarta finansiella 

beslut. Jämte detta, förväntas kunden ha en viss förståelse kring rådgivarnas erbjudanden och 

själv påverka beslutet vilket leder till att ett felaktigt beslut kan resultera i negativa 

ekonomiska konsekvenser. För att undvika intressekonflikter kan ett alternativ således vara 

oberoende och robotiserade rådgivare som baseras på kundernas egna investerings- och 

riskpreferenser.  

 

Med hjälp av robotteknik och artificiell intelligens har man lyckats skapa en revolutionerande 

teknologi i form av robotar som agerar rådgivare på den finansiella marknaden. Vincent et al. 

(2015) menar att en robotrådgivare med hjälp av kundinformation, algoritmer och 

allokeringsmodeller kan utveckla samt anpassa kontinuerliga placerings och 

investeringsrekommendationer utifrån enskilda kunders preferenser. Fein (2015) förklarar att 

framväxten av robotrådgivare har kommit att bli ett effektivt alternativ för små investerare 

som är bekväma med digitala plattformar, men som fortfarande söker investeringsrådgivning. 

Fein (Ibid) beskriver vidare tillvägagångssättet kring robotrådgivning på så sätt att 

rådgivningen baseras bland annat på information om kundens kunskap kring investeringar, 

risk och investeringspreferenser som erhålls genom ett digitalt frågeformulär. Marotta (2015) 

illustrerar dessa frågor med verkliga exempel och menar att kunden kan få svara på frågor 

som berör kunden i finansiella kontexter. Vidare ställs frågor som är kopplade till risk som 

avgör robotens portföljsallokering och risknivå.  Exempelvis kan följande fråga ställas till en 

kund:  

”Om jag någonsin skulle förlora 20% eller mer av mina investeringar skulle 

jag: [alternativ A] sälja av hela innehavet eller [alternativ B] köpa mer”. (Marotta 2015) 

 

Claes Hemberg (2017), sparekonom på Avanza, menar att robotarna kan ge bättre råd men att 

försiktighet bör beaktas då det kan finnas såväl ”goda” som ”fula” robotar. En god robot ska 

vara prismedveten, ge smarta råd och informera om val som är av lågpris samt dokumentera 

och vara pedagogiskt beskrivande för kunden. En ful robot är däremot girig, lömsk, 

manipulerad och därtill även tillhandahåller dumma råd som i sin tur kan skada kundens 

förtroende för banken. Intresset för robotrådgivare är högt och enligt en kundundersökning av 

Accenture (2017) som baserades på 18 olika marknader, visade det sig att 78% av de 33,000 

tillfrågade kunderna kan tänka sig helt och hållet använda digitala rådgivningshjälpmedel för 

sina investeringar och sparanden.  

 

Ludden, Thompson och Mohsin (2015) skriver i en rapport för Accenture att robotrådgivare 

kommer att öka företagens produktivitet och intäkter eftersom varje ny kund, oavsett det 

förvaltade kapitalets omfattning, genererar nya intäkter. Vidare skrivs det i en rapport av EY 

(2015) att digitala rådgivningsprocesser erbjuder en simpel och god kundupplevelse parallellt 

med lägre avgifter och en ökad transparens av de finansiella tjänsteföretagen. Ludden, 

Thompson och Mohsin (2015) förutser att kombinationen av konkurrensen, nya innovationer, 

och ny teknologi kommer att drastiskt öka robotrådgivarnas kapacitet och förmåga inom en 

snar framtid. Man menar vidare att robotrådgivarna kan utveckla en fullständig anpassad 

ekonomisk plan för kunden där man möjliggör en assimilering och allokering av flertalet 

ekonomiska frågor som berör exempelvis pension, bostad, vård- och skolkostnader, sparanden 

samt investeringar. Dessutom belyser författarna att robotar kan hjälpa kunderna att förstå 

sina portföljer genom att tillhandahålla information och lärande. Då robotar tillhandahåller 

lösningar, information och ett lärande menar Mukherjee och Nath (2003) att robotarna 
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erbjuder en snabb kommunikation mellan bank och kund vilket även i sin tur är 

förtroendegivande.  

 

2.4.4 Kundnöjdhet hos svenska bankkunder 

 

Eftersom att studien avser undersöka 

hur förtroendet inom banksektorn 

påverkats under digitaliseringens 

framfart är det väsentligt att beakta 

resultatet av SKI:s branschmätningar. 

Tabell 1 till höger visar vilken bank 

som hade nöjdast kunder i Sverige 

under 2016, där Länsförsäkringar 

toppar listan och Nordea har lägst 

kundnöjdhet.   

 

Med anledning av att förtroendet 

förändras över tid och har en direkt 

koppling till kundnöjdheten, är det 

även intressant att se hur 

kundnöjdheten förändrats under de 

senaste åren. Nedanstående tabell 2 

redogör för kundnöjdheten mellan 

2012 och 2016.  

 

 
Tabell 2: Kundnöjdhet 2012–2016 (Svenskt Kvalitetsindex 2016) 

Av tabell 2 kan man tyda att banksektorn som bransch upplever en minskad kundnöjdhet och 

SKI (2016) menar att den breda nedgången framförallt kan kopplas till ett minskat förtroende 

för branschen i sin helhet. Kundnöjdheten för branschen har sedan 2012 minskat från 69,7 till 

62,9 indexenheter 2016. Danske Bank var den enda banken som från 2015 till 2016 uppvisade 

en ökad kundnöjdhet medan resterande banker gick i motsatt riktning. Utöver statistiken som 

framgår av tabell 2 ovan påpekar SKI (2016) att andelen kunder som upplever ett lågt 

förtroende har under året 2016 ökat med 11 indexenheter, från 14 procent till 25 procent. 

Eftersom att kundnöjdheten är starkt kopplat till förtroendet förklarar SKI (Ibid) att man kan 

vända den negativa trenden genom att bemöta kundernas efterfrågan på omtänksamhet, 

kundnytta och transparens samt prisvärda och lättillgängliga produkter och tjänster.  

Tabell 1: Sveriges nöjdaste bankkunder 2016 (Svenskt Kvalitetsindex 

2016) 
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2.5 Tidigare forskning 
 

I en perfekt värld med full tillgänglighet av information och kunskap där världsekonomin 

flyter på i den hårt konkurrenskraftiga bankmarknaden, behövs inget beaktande av faktorer 

såsom förtroende. Däremot menar Ben-Ner och Putterman (2002) att den verkliga 

världsbilden ser annorlunda ut. Användningen av digitala plattformar ökar i en stadig takt och 

enligt Tinnilä (2012) förväntas användningen fördubblas inom det närmsta årtiondet. Tinnilä 

(Ibid) baserar sin forskning på en litteraturgenomgång och analys av tidigare studier 

berörande framtida trender samt dess inverkan på bankverksamhet. Tinnilä (2012) belyser att 

den stora mängden tillgänglig information möjliggör självbetjäning utifrån egna preferenser, 

var och när som helst. Dock menar Ben-Ner och Putterman (2002) att den virtuella och 

digitala värld vi idag lever i kräver en annan sorts förtroende gentemot föränderliga produkter, 

tjänster och lösningar som erbjuds via digitala plattformar. Enligt Heiskanen et al. (2007) är 

kunder vissa gånger oförutsägbara och oemottagliga för nya radikala förändringar såsom nya 

innovationer innebär. Trots att mycket av informationen finns tillgänglig vid innovativa 

förändringar, kan vissa problem uppstå vid utbildandet av nya innovationer. Spridningen av 

informationen kan enkelt användas i enlighet med intresset för den personen som levererar 

den, tvärtemot det egentliga syftet med handlingen (Ben-Ner & Putterman 2002). Forskarna 

menar att det finns en rädsla för att den levererade informationen, som ges till banken, kan 

missbrukas. Ben-Ner och Putterman (Ibid) beskriver i sin studie hur sådan misstro av 

kommunikation kan undvikas och vilka fördelar den digitala utvecklingen istället kan 

utmynna i.  

 

Ben-Ner och Putterman (2002) förklarar dagens nya ekonomi som en kunskaps- samt 

informationsekonomi och belyser olika faktorer som påverkar människors upplevelser 

gentemot denna företeelse. En förutsättning för traditionell bankverksamhet har alltid varit att 

etablera och bevara långvariga relationer med kunden. Mukherjee och Nath (2003) menar att 

denna relation försvåras under den digitala utvecklingen och den ökade användningen av 

digitala plattformar. Tidigare bankverksamhet har inneburit fysisk kontakt mellan bank och 

kund men idag kan de flesta bankärendena genomföras hemifrån. Ben-Ner och Putterman 

(2002) beskriver huruvida individ A litar på individ B förutsätter en god relation sinsemellan 

parterna. Omfattningen av förtroende bestäms av de karaktäristiska drag individ A och B har, 

samt vilken situation de befinner sig i. En av egenskaperna som Ben-Ner och Putterman (Ibid) 

lyfter fram är graden pålitlighet som en individ inger hos motparten. Forskarna klargör 

händelsen på följande vis: 

“The extent of trust is a function of both characteristics of A and B and 

of characteristics of the situation. Among these characteristics is B’s degree 

of trustworthiness, an attribute that is determined by the costs and benefits 

associated with building and maintaining a reputation, the cost and ability 

to deceive, the agent’s preferences and values regarding acceptable modes 

of behavior, and the anticipated actions of other parties that bear on the 

costs of engaging in prohibited behavior.” (Ben-Ner & Putterman 2002).  

Vidare menar Ben-Ner och Putterman (2002) att många interaktioner idag sker med en 

minskad fysisk kontakt mellan de berörda parterna. Interaktioner sker utan levande personliga 

möten och genomförs istället via automatiserade processer i digitala plattformar. Studien 

beskriver att denna förändring leder till tre huvudsakliga effekter. Den första effekten är att 

förmågan att skapa förtroende försvagas i samband med att antalet upprepande fysiska 

interaktioner reduceras. Å andra sidan belyser Colgate, Buchana och Elmsly (2005) att den 

digitala relationen är en fördel som lett till en mer kontinuerlig digital interaktion mellan bank 



26 

 

och kund. Den andra effekten som Ben-Ner och Putterman (2002) lyfter fram tyder på att 

opersonliga relationer och minskade ”face-to-face” upplevelser gör så att förmågan att 

upptäcka bedrägerier ökar, vilket i sin tur kan påverka förtroendet negativt. Den tredje 

effekten är informationen som ges ut oftast är av kvantitativ karaktär och därtill saknas även 

den sociala kontexten, vilket minskar möjligheterna för att upptäcka fusk och bedrägerier. 

Detta anses därför vara en förtroendereducerande effekt. Utifrån detta drar Ben-Ner och 

Putterman (Ibid) slutsatserna att banker kan öka pålitligheten för nya digitala förändringar 

genom att underlätta informationsflödet och förenkla processer med beaktande individens 

integritet.  

 

Day, Aftab och Reynold (1998) summerar tre huvudsakliga fördelar med CRM och menar att 

den första fördelen är att relationen mellan företag och kund övergår till att vara mer 

interaktiv och närmare samtidigt som den i sin tur utvecklas kontinuerligt med hjälp av 

teknologi, information och kunskap. Detta leder till andra fördelen som syftar på en förbättrad 

kundnöjdhet eftersom det existerar en dialog mellan de två parterna. Dialogen ger till följd att 

företagen kan utveckla och bemöta kundernas behov genom skräddarsydda lösningar. Den 

tredje fördelen som forskarna hävdar uppstå, är de ekonomiska fördelarna, eftersom 

långsiktiga relationer där båda parter lär sig över tid att interagera med varandra, leder till 

minskade kostnader samtidigt som kunden konsumerar oftare och inte byter leverantör.  

 

Kring relationer mellan bank och kund visade en studie på malaysiska bankkunder av 

Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) att kommunikation, klagomålshantering samt engagemang 

var tre viktiga faktorer som påverkade kundens lojalitet samt förtroende gentemot banken. 

Studien av Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) visade inga indikationer på att kunskap var en 

faktor som påverkade kundens relation med banken, Moscarini (2007) å andra sidan, menar 

att kunskap är en central komponent inom en relation mellan bank och kund. Moscarini (Ibid) 

menar att kunder kan uppfatta banksektorn som förvirrande och komplex och menar därför att 

bankpersonalen bör vara kompetenta eftersom det inger trovärdighet. Vidare talar Moscarini 

(2007) om att kunderna har en förväntan på bankpersonalens kompetens vilket faller i linje 

med Briges (2006) studie om att bankkunder har förväntningar på banken. Brige (Ibid) talar 

om att bankerna kan med hjälp av implementeringen av CRM utföra noggranna analyser och 

utvärderingar av kundrelationernas prestanda samt upptäcka nya kundbeteenden vilket påstås 

vara särskilt viktigt under föränderliga marknadsförhållanden. Brige (2006) argumenterar för 

att en korrekt implementering av CRM tillsammans med att bankmedarbetarna kontinuerligt 

utbildas för att erhålla ytterligare kunskap underlättar relationsutvecklandet med kunden. 

Brige (Ibid) påpekar även vikten av att bankerna bör använda all tillfogad teknologi inom sina 

verksamheter för att kunna erbjuda kunderna på bästa möjliga sätt en personlig service.  

 

En annan viktig aspekt som kan öka tillförlitligheten och förtroendet för de digitala 

plattformarna är att utformningen bör vara enkel att förstå sig på enligt Urban, Amyx och 

Lorenzon (2009).  Likt hur Ben-Ner och Putterman (2002) resonerar, riskerar den tillgängliga 

informationen överväldiga individer (kunderna) och därför krävs komplexa 

kommunikationsstrategier för att undvika detta. Detta stöds även av Dimitriadis och Kyrezis 

(2011) som menar att funktionella barriärer kan uppstå på grund av komplexitet och 

individers rädsla för att begå misstag under användning av nya digitala kanaler. De menar 

vidare att detta påverkar både användningen och beteendet gentemot digitala kanaler, men att 

det kan reduceras genom att bankerna prioriterar rätt kommunikationsstrategier. Ett exempel 

på detta är Hoseins studie från 2009 där han i sin forskning identifierat olika områden som 

banker kan förbättra eller modifiera inom sina digitala tjänster i syfte att öka adoptionsnivån. 

Den insamlade data inhämtades genom 362 enkäter från kunder i USA, som i vanliga fall inte 
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använder digitala banktjänster. Resultatet indikerade på att bankkunder upplevade svårigheter 

med användningen av digitala banktjänster, vilket utmynnade i en minskad adoptionsnivå. 

Variabler som påverkade resultatet var bland annat säkerhet, integritet, kunskap och 

komplexitet.  

 

Likaså bekräftar studien av Mukherjee och Nath (2003) att förtroende är en 

grundförutsättning för att kunder ska anamma den digitala utvecklingen och nya innovationer. 

Forskarna baserade sin studie på svar från 510 respondenter i Calcutta, Indien, som till 

skillnad från Hoseins (2009) studie, hade erfarenhet av digitala banktjänster. En av 

hypoteserna som forskarna lade fram baserades på om det fanns en positiv relation mellan 

förtroende och engagemang utifrån hur de nya produkterna, tjänsterna och finansiella 

lösningarna kommunicerades. Slutsatserna visade sedan att kommunikation av kvalitativ 

information, snabb respons av svar och transparens var förtroendebyggande faktorer som 

främjar användningen av digitala plattformar. Mukherjee och Nath (2003) menar vidare att 

pålitligheten för bankens produkter och tjänster även bestäms av bankens rykte. En bank med 

gott rykte är mer förtroendegivande och bankkunderna är därför mer villiga att adoptera 

digitala förändringar. En tredje och kritisk faktor som påverkade adoptionen av nya digitala 

förändringar var garantierna om hög säkerhet inom digitala plattformar. Andra studier visar 

att kunder som upplever en låg säkerhet eller att denne utsätter sin integritet för exponering 

inför obehöriga, kan resultera i att kunden undviker användningen av digitala produkter och 

tjänster (Yousafzai, Foxall & Pallister 2010; Luo et al. 2010; Weber & Darbellay 2010).  

 

En ny innovation som är väldigt högaktuell är robotiserad rådgivning och ännu saknas det 

omfattande forskning som belyser nya fenomenet utifrån olika perspektiv. Detta påpekas även 

av Park, Ryu och Shin (2016) som menar att portföljs hanteringssystem baserade på 

robotrådgivare fortfarande är i sin start-fas och ännu finns stora utvecklings behov och 

möjligheter. Forskarna menar vidare att människor i dagens moderna samhälle har ett direkt 

eller indirekt intresse att investera på den finansiella marknaden, men att dem baserar sina 

investeringsbeslut på sina relativt låga kunskaper istället för att utnyttja professionell 

konsultation och kunskap. Park, Ruy och Shin (Ibid) förklarar att detta har lett till att intresset 

för robotiserad rådgivning har ökat på sistone. En annan forskare som belyser robotiserade 

rådgivningsprocesser som en växande företeelse är Fein (2015). Fein (Ibid) menar att 

robotiserad rådgivning kan vara ett effektivt alternativ för små investerare som känner sig 

bekväma i att fatta investeringsbeslut via digitala plattformar. Feins forskning från 2015 syftar 

till att undersöka huruvida robotrådgivare verkligen erbjuder personlig 

investeringsrådgivning, minimerar kostnader samt ifall dem är oberoende intressekonflikter. 

Studien är baserad på en detaljerad genomgång av användaravtal hos tre ledande finansbolag 

som tillhandahåller robot rådgivning i USA utifrån förslagna regelverk som satts upp av 

amerikanska myndigheter. Studiens resultat påvisade att robotrådgivarna inte levde upp till de 

krav som ställs och Fein (2015) menar att robotarna inte bör karaktäriseras som rådgivare utan 

snarare ses som ett digitalt verktyg som kan hjälpa en kund att fastställa sin egen risktolerans 

och investeringspreferenser. Fein (Ibid) påpekar att det vore ett misstag för leverantörer att se 

robotrådgivare som ett korrekt och omfattande fenomen som kan erbjuda personlig rådgivning 

designat för att möta kundernas individuella behov. Bland annat kritiseras robotarna för att 

vara alltför enkla och inte alltid agerar utifrån bästa intresse för kunden utan istället lämnar 

allt ansvar åt kunden att agera i sitt egna bästa intresse.  
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3. Metod 
 

Genom att motivera och grundligt presentera studiens tillvägagångssätt samt de metodval 

som har gjorts, avser detta kapitel till att läsaren ska erhålla en förståelse för den fortlöpande 

processen under studiens gång. Inledningsvis blir läsaren bekant med studiens valda 

forskningsansats och forskningsmetod för att därefter komma introduceras för studiens 

tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med en kritisk reflektion av studiens metodval, reliabilitet, 

validitet och källor. 

 

3.1 Val av forskningsansats 
 

De val och beslut som tas inom samhällsvetenskaplig forskning grundar sig i två olika 

huvudinriktningar, så kallade forskningsparadigm. Enligt Thurén (2007 s. 16) finns det olika 

tillvägagångssätt att angripa ett problem, men de vanligaste vetenskapliga inriktningarna är 

positivismen samt hermeneutiken. Denscombe (2016 s. 18) samt Thurén (2007 s. 16) förklarar 

att det positivistiska paradigmet undersöker den samhälleliga världen genom att tillämpa en 

naturvetenskaplig forskningmodell, detta eftersom att positivismen har sitt ursprung i 

naturvetenskapen men har spridit sig till andra vetenskapliga områden. Det positivistiska 

paradigmet utgår gärna ifrån absolut kunskap där man enligt Thurén (2007 s. 17) tar bort det 

man tror sig veta men egentligen inte vet och behåller en kärna av säker och positiv kunskap 

för att bibehålla all säker fakta. Denscombe (2016 s. 18) menar att denna vetenskapliga 

inriktning främst sätter fokus på fakta och ”hård” data såsom siffror. Detta för att kunna mäta 

orsaker till samt konsekvenser av olika händelser i den sociala omgivningen. Med hänsyn av 

det positivistiska synsättet tenderar den att associeras med kvantitativa och statistiska metoder 

(Ibid). Det hermeneutiska paradigmet, även känt som det interpretivistiska paradigmet, 

möjliggör istället för forskare att utmana ett objektivt synsätt vid beaktande av olika 

företeelser. Thurén (2007 s. 16) förklarar att hermeneutik präglas av en humanistisk inriktning 

och den sociala verkligheten baseras på individers personlighet, handlingar och tankar.  

Thurén (2007 s. 94-95) beskriver vidare hermeneutiken som en tolkningslära där man även 

kan tolka resultatet av människors handlingar. Till skillnad från det positivistiska synsättet, 

associeras det hermeneutiska synsättet ofta med kvalitativa forskningsmetoder där man har i 

intention utveckla kunskap och insikt om människors övertygelser och erfarenheter 

(Denscombe 2016, s. 18). 

 

Då denna studie främst ämnar till att skapa en djupare förståelse för hur förtroendet gentemot 

banksektorn påverkas av den digitala utvecklingen, har studien tillämpat ett hermeneutiskt 

synsätt. Detta eftersom att det hermeneutiska synsättet möjliggör en djupare förståelse samt en 

tolkning av det mänskliga beteendet och respondenternas beskrivningar av eventuella 

utmaningar och framtidsutsikter som banksektorn står inför ur ett förtroendeperspektiv. Syftet 

är således inte att nå en absolut objektiv sanning, då forskarna inte anser att en sådan absolut 

sanning existerar. Eftersom att den digitala utvecklingen ständigt förändras och påskyndas av 

de aktuella marknadsförhållandena, har forskarna valt att utesluta det positivistiska synsättet 

som snarare fokuserar på siffror och fakta i form av säker kunskap. 

 

Utöver de vetenskapliga paradigmen, finns det även ett fåtal forskningsansatser att tillämpa 

för att dra slutsatser. Två vanliga ansatser är deduktion och induktion, där den deduktiva 

ansatsen enligt Bryman och Bell (2005 s. 23) grundar sig i logik i form av förhållandet mellan 

teori och empiri inom det man vet i ett visst område. Olsson och Sörensen (2011 s. 48) menar 

att deduktion utgår från en teori som sedan beskriver hur diverse företeelser ter sig i 
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verkligheten. Den induktiva linjen är å andra sidan en ansats som enligt Olsson och Sörensen 

(2011 s. 48) utgår från det insamlade empiriska materialet som sammanställs via allmänna 

principer och kan därefter leda till teorier. Denna studie har valt att tillämpa en tredje 

forskningsansats, abduktiv ansats, för att tolka och analysera studiens insamlade empiri. Vid 

en tillämpning av en abduktiv forskningsansats utgår man från empiriska fakta, men utesluter 

inte de deduktiva särdragen. Därtill belyser även Alvesson och Sköldberg (2008 s.  55) att den 

abduktiva ansatsen förknippas med det hermeneutiska synsättet. Enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008 s. 56) möjliggör abduktion en kombination av deduktion och induktion där 

abduktion baseras på en relation mellan teoretiskt perspektiv och empiri från respondenternas 

synsätt av det undersökta ämnet. Olsson och Sörensen (2011 s. 48) förklarar att den induktiva 

ansatsen används för att skapa en lägesbeskrivning inom det undersökta området, medan den 

deduktiva ansatsen genom tidigare teoretiska förutsättningar ger ökad kunskap. Med hänsyn 

till studiens syfte som behandlar ett komplext ämne som ständigt förändras anses det vara 

lämpligt att applicera en abduktiv ansats i studien. Den abduktiva ansatsen underlättar således 

studiens analys och slutsatser genom att utgå från respondenternas tolkning kring 

forskningsämnet och ökad förståelse via tidigare teorier och forskning. 

 

3.2 Val av forskningsmetod 
 

Vid vetenskaplig forskning används främst två olika strategier för hur studien skall komma att 

designas och utföras där valet av dessa styrs av forskningens syfte. Dessa två strategier är den 

kvantitativa metoden samt den kvalitativa metoden. Enligt Olsson och Sörensen (2011 s. 54) 

utgår den kvantitativa metoden från förstrukturerade frågeställningar som ofta baseras på teori 

och specificeras via hypoteser. Hypoteserna kan sedan förkastas eller verifieras som 

generaliserbara. Vidare förklarar Olsson och Sörensen (2011 s. 54) att insamlad data inom 

kvantitativ forskning grundar sig i ett antal variabler med en stor mängd deltagare där 

forskaren ska vara objektiv och distanserad undersökningsdeltagarna. Denscombe (2016 s. 

350) beskriver att kvantitativ forskningsdesign kännetecknas av insamling av numeriska data i 

form av exempelvis enkätstudier för att framställa statistik. Forskning av kvalitativ karaktär 

baseras inte på kvantifierbara data utan grundar sig å andra sidan på ord, i form av tal och 

skrift, samt visuella bilder (Ibid s. 383). Olsson och Sörensen (2011 s. 54) menar att den 

kvalitativa metoden är processinriktad och ofta baseras på ostrukturerade frågeställningar där 

man ger möjlighet till gradvis fördjupning av tankar, idéer och uppslag vilket kan alstra nya 

teorier. Enligt Bryman och Bell (2005 s. 322) lämpar sig kvalitativ metod för mer komplexa 

forskningsområden när forskarna vill erhålla en kontextuell förståelse genom rika och fylliga 

data. Alvesson och Sköldberg (2008 s. 17) förklarar att kvantitativ metod lämpar sig bättre när 

studien baseras på forskarnas idéer och bestämmelser kring det som ska sättas i fokus, vilket 

inte var utgångspunkten med denna studie. Ett viktigt särdrag för kvalitativ metod är att den 

grundar sig i studiesubjektens perspektiv som utgångspunkt, vilket forskarna anser är mer 

adekvat för denna studies syfte. Detta möjliggörs ofta genom att forskarna fångar innebörd 

och tolkningar från djupgående intervjuer, frågeformulär, observationer och texter (Olsson & 

Sörenssen 2011, s. 54; Denscombe 2016, s. 383; Bryman & Bell 2005, s. 360). Olsson och 

Sörenssen (2011 s. 54) klargör att kvalitativ forskning ofta berör ett stort antal variabler till ett 

fåtal undersökningsdeltagare.  

 

Vid ett tidigt skede av denna studie togs valet att tillämpa en kvalitativ forskningsmetod med 

anledningen av det valda forskningsområde och studiens syfte. Eftersom att studien avser 

skapa en djupare förståelse kring ett fenomen med hänsyn av dess komplexa dimensioner och 

begrepp, ansåg forskarna att en studie av den kvalitativa metodens design genom djupgående 

intervjuer möjliggjorde detta. Detta går hand i hand med det Thurén (2007 s. 112) belyser om 
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att den kvalitativa metoden tillåter stor vikt på detaljer och händelser som i sin tur kan ge en 

större helhetsbild.  Den kvalitativa metoden ger denna studie flexibilitet och bidrar till att en 

djupgående kontakt med informationskällan, respondenterna, för att fånga upp så mycket som 

möjligt av det berörda ämnet. Eftersom att digitaliseringen, förtroende och dess förgreningar 

är begrepp som kan generera omfattande och olika definitioner kan man via kvalitativa 

intervjuer få svar på de undersökta frågorna i kombination av tidigare teorier och forskning. 

Genom djupgående intervjuer med ”rätt” respondenter underlättas strävandet efter en 

helhetsbild och en kontextuell förståelse av de utmaningar som digitaliseringen ställer på 

förtroendet inom banksektorn. Enligt Bryman och Bell (2005 s. 89) måste ett begrepp kunna 

mätas på något sätt för att kunna användas i en kvantitativ undersökning. Om denna studie 

endast hade undersökt enstaka variabler, såsom nöjdhet inom exempelvis begreppet 

förtroende, hade det kunnat möjliggöras via enkäter och statistisk sammanställning. Men, 

eftersom att studien avser skapa ett överskådligt perspektiv av de undersökta begreppen, hade 

en kvantitativ metod varit koncentrerad, begränsad och uteslutit andra möjliga tolkningar 

tillhörande ämnet. Den kvalitativa metodens djupgående intervjuer ger forskarna tillfället att 

grundligt absorbera responsen för att sedan generera välgrundad analys som i sin tur kan leda 

till adekvata slutsatser. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 
 

Eftersom att studien grundar sig i en kvalitativ forskningsmetod med syfte att skapa 

djupgående kunskap, föll det naturligt att tillämpa en semistrukturerad intervjumetodik vid 

insamling av studiens primärdata. Att använda intervjumetodiken som tillvägagångssätt 

menar Denscombe (2016 s. 287-288) ger detaljerade, producerad primärdata samtidigt som 

det bidrar till värdefulla insikter för forskarna och flexibilitet genom möjligheten att ställa 

följdfrågor relaterade till ämnet. Intervjuerna utformades efter ett semistrukturerat upplägg 

vilket enligt Denscombe (2016 s. 266) innebär att frågorna på förhand är färdiglistade i 

intervjuguiden men att strukturen innebär en flexibilitet som går ut på att ordningsföljden av 

frågorna kan anpassas. 

 

Utöver detta har studien genomgripande samlat in, bearbetat och sammanställt en omfattande 

mängd sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar, litteratur samt diverse bransch- och 

myndighets mätningar och rapporter kring det undersökta ämnet. Detta har gett upphov till att 

forskarna har kunnat skapa en överskådligbild av ämnet, samtidigt som det förtydligat luckan 

inom forskningsområdet. Flertalet specifika begrepp har återspeglats i både forskning, 

litteratur och branschrapporter och dessa har sedan blivit en central kärna för studiens 

teoretiska referensram. För att underlätta åtkomsten av kunskapen och informationen inom 

begreppen har forskarna av studien använt vissa sökord på engelska och svenska såsom; 

förtroende, säkerhet, kommunikation, digitalisering, online banking, robotics, robo advisors, 

artificial intelligence etc. Sökningarna har skett på diverse akademiska sökmotorer, 

exempelvis Söder Scholar, Google Scholar samt via tidigare vetenskapliga artiklars 

referenslistor för att finna likvärdiga studier som behandlar ämnet. Detta val gjordes medvetet 

för att generera en variation av olika perspektiv och infallsvinklar om forskningsområdet 

under olika tidsperioder. Detta gjordes främst på grund av att en stor del av studiens 

forskningsområde, förtroende, är ett svårdefinierat begrepp som saknar en allmän universell 

godkänd definition och förändras över tid. Därtill har även sökningar kring digitaliseringen 

inkluderat material insamlat från olika tidsperioder på grund av att det är ett fenomen som 

utvecklas över tid. Utöver sökning via sökmotorer, har forskarna under skrivprocessen 

kontinuerligt fångat upp olika branschrapporter som dykt upp via sociala medier och 
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tidskrifter vilket påvisar det undersökta ämnets relevans och aktualitet. Med anledning av 

detta har forskarna under processen kunnat tillägga och uppdatera information i olika avsnitt. 

 

3.3.1 Urval 

 

Urvalet för denna studie har baserats utifrån Svenskt Kvalitetsindex årliga, oberoende 

branschmätning inom bank och finans som har undersökts sedan år 1989 (Svenskt 

kvalitetsindex u.å.). Deras årliga branschmätningar mäter helhetsupplevelse inom bankernas 

olika verksamhetsområden och utgår främst från större aktörer, men inkluderar även mindre 

aktörer. Svenskt Kvalitetsindex årliga branschmätningar undersöker såväl företag- som 

privatkunder och har i denna studie använts som ett hjälpverktyg för att fastställa urvalet 

vilket endast har baserats på statistik från mätningar om privatkunder. Utifrån de banker som 

medverkat i SKI:s 2016 års branschmätning inom bank och finans har forskarna medvetet 

gjort ett bekvämlighetsurval med en variation av banker med hög, medelmåttlig och låg 

kundnöjdhet. Detta gjordes för att erhålla en variation av empirin som insamlats samt 

underlätta analysavsnittet i studien. Forskarna avsåg även på så sätt finna eventuella 

förklaringar mellan bankernas placering på SKI:s branschmätning och hur dem hanterar 

förtroenderelaterade frågor under digitaliseringens framfart.  

 

Ett bekvämlighetsurval är enligt Denscombe (2016 s. 77) ett urval som bygger på forskarens 

bekvämlighet, det vill säga att forskaren på grund av begränsade resurser i tid och pengar 

väljer dem snabbaste och mest fördelaktiga alternativen. Med hänsyn till att SKI redan mäter 

förtroendet och kundnöjdheten hos svenska bankkunder varje år, ansågs det bekvämt att utgå 

ifrån bankerna listade i deras undersökning för att finna ett lämpligt urval. Eftersom att denna 

studie främst fokuserar på digitalisering och förtroende inom banksektorn har fem 

nyckelpersoner med god kunskap, relevans, expertis samt erfarenhet valts ut för att efterlikna 

ett representativt urval. Dessa fem nyckelpersoner utgör studiens urval och representerar 

följande banker: Avanza, Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar och Nordea.  

  

Efter att ha valt ut en variation av banker utifrån SKI:s branschmätning, gjordes ett subjektivt 

urval av respondenterna som förfrågades att delta i en intervju för studien direkt via 

forskarnas studie e-postadress. Ett subjektivt urval ger enligt Denscombe (2016 s. 74) 

möjlighet att rikta in sig på ett fåtal personer som avsiktligt valts ut på grund av deras 

kännetecken. Därtill menar Denscombe (2016 s. 74-75) att dessa handplockas utifrån deras 

relevans, expertis, kunskap och erfarenhet kring det ämne som undersöks. Eftersom att denna 

studie främst fokuserar på digitalisering och förtroende inom banksektorn har fem 

nyckelpersoner med goda kunskaper samt erfarenheter valts ut för att efterlikna ett 

representativt urval. Dessa fem nyckelpersoner utgör studiens urval och representerar följande 

banker: Avanza, Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar och Nordea.  

 

Eftersom att studien avgränsar sig till privatkunder var målet att inkludera högt uppsatta 

personer vars yrkesroll berör omfattande delar av bankverksamheten. En av respondenterna 

kom till forskarnas kännedom och tillfrågades efter att dem hade läst ett blogginlägg om 

framtida robotiserad rådgivning och dess funktion där respondenten figurerat. Respondenten 

kontaktades personligen per mail där forskarna presenterade studiens syfte och ämne samt 

ställde en förfrågan om denna ville delta i en intervju. Tre andra lämpliga respondenter kom 

forskarna i kontakt med via ansvariga kontaktpersoner inom bankerna där studiens syfte 

förklarades samtidigt som det efterfrågades respondenter med specifika kvaliteter oh 

erfarenheter inom området. En av dessa tre, Martin Berggren, arbetar inom Nordea 

”Commercial & Business Banking” och motsvarar ett affärsområde gentemot företagskunder. 
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Forskarna valde att inkludera respondenten i studiens urval med hänsyn till respondentens 

tidigare erfarenheter, bakgrund samt kunskaper inom forskningsområdet (se avsnitt 4.1). En 

annan respondent kontaktades eftersom att denna arbetade inom samma bank som en av 

studiens forskare och ansågs besitta värdefull kunskap och erfarenhet inom det berörda ämnet. 

I e-postmeddelandena till samtliga respondenter bifogades en bilaga av SKI:s branschmätning 

från 2016 där resultatet framgick med anledning av att forskarna åsyftade till väcka ett 

intresse (se tabell 1). Samtliga respondenter reagerade positivt på forskarnas förfrågan och 

valde att delta på intervjuer. 

 

3.3.2 Förberedande och genomförande av intervjuer 

 

Intervjuer genomförs ofta med fysisk närvaro eller på distans och i denna studie valde 

forskarna att genomföra samtliga intervjuer ansikte mot ansikte. Vissa respondenter erbjöd 

forskarna att hålla intervjuerna via digitala kommunikationskanaler, exempelvis via Skype, 

men det valdes medvetet att hålla intervjuerna med fysisk närvaro. Gillham (2008 s. 22) 

förklarar att intervjuer med fysisk närhet är att föredra eftersom att distanserade 

intervjuformer kan leda till en begränsad interaktion mellan intervjuarna och respondenterna. 

Vidare menar Gillham (2008 s. 22) även att intervjuer på distans, exempelvis via e-post, kan 

resultera i att respondenten intar en försiktighetsställning och försvårar tolkningen av olika 

signaler som ges ut. Ekholm och Fransson (2002 s. 20) beskriver att det fysiska samspelet 

bidrar till att intervjuarna fångar upp kropps utryck, gester och tonläge vilket gås miste om vid 

distanserade möten.  

 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga) som sändes ut till respondenterna 

cirka en vecka innan intervjutillfället. En intervjuguide är enligt Gillham (2008 s. 44) listade 

intervjufrågor som är ordnade efter ämneskategorier som för denna studie baserades på den 

teoretiska referensramen utifrån studiens frågeställningar och syfte. Dessa ämneskategorier 

förenklade bearbetningen av data under kapitlen analys och slutsats. Frågorna har i denna 

studie formulerats med ett ”öppet” format eftersom att Bryman och Bell (2005 s. 369) påpekar 

att frågorna inte skall vara så specifika att de hindrar respondenterna från att belysa alternativa 

idéer. Dessutom avsåg forskarna med öppna frågor utesluta stängda ”ja” och ”nej” frågor. 

Detta ger respondenterna möjligheten att vidareutveckla idéer och tala mer utförligt samtidigt 

som intervjuarna kan ställa följdfrågor, enligt Denscombe (2016 s. 266). Eftersom att 

forskarna av denna studie aldrig tidigare hade genomfört intervjuer, som en metod för 

insamling för av data, prioriterade dem en utförlig pilotstudie innan dem fastställde en 

intervjuguide. Denscombe (2016 s. 237) argumenterar för att studiens metodologi alltid bör 

prövas på förväg för att undersöka hur pass bra den fungerar i verkligheten. Pilotstudien 

utfördes på tre testpersoner som var bekanta till forskarna och arbetar inom olika 

verksamhetsområden inom banksektorn. Responsen från dessa var mestadels positiv men 

deras synpunkter om frågornas relevans beaktades för att göra en del justeringar.  

 

Samtliga intervjuer hölls i respondenternas arbetsplats inom Stockholmsområdet. Forskarna 

erbjöds hålla intervjuerna i lugna miljöer och slutna lokaler för att undvika eventuella 

störningsmoment. Även Ekholm och Fransson (2002 s. 21) menar att den yttre miljön är en 

viktig aspekt att ta hänsyn till under genomförandet av intervjuer för att undvika att 

uppmärksamheten förs bort från intervjun. Forskarna valde av säkerhetsskäl även två olika 

inspelningskällor, en dator och en mobiltelefon, för att samla in informationen och minimera 

risken för att gå miste om data under eller efter intervjun. Denscombe (2016 s. 279) påpekar 

att det mänskliga minnet inte är ett säkert sätt att ta del av all information som framförs under 

intervjun. Dessutom ger det inspelade materialet förenklade möjligheter till att när som helst 
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återgå till det som sagts, transkribera materialet samt koda det i form av kategorier och 

begrepp. Avslutningsvis ställde forskarna en förfrågan om att få hålla en fortsatt kontakt med 

respondenterna via e-post vid behov av tillägg eller ytterligare frågor. Detta visade sig dock 

vara icke nödvändigt eftersom att forskarna ansåg att insamlad data mättade behovet av det 

som eftersträvades. 

 

3.4 Etiskt förhållningssätt 
 

Eftersom att forskningsetik av moraliska skäl beskrivs som grundläggande i all god forskning, 

har denna studie följt etiska principer både inför och under intervjuprocesserna. Gillham 

(2008 s. 30) och Denscombe (2016 s. 277) belyser vikten av en presentation av dig som 

forskare och framförandet av syftet med studien under inledningsfasen av intervjuerna. Detta 

gjordes av forskarna för denna studie för att skapa en god, avslappnad och förtroendefull 

relation mellan intervjuarna och respondenterna. Respondenterna blev informerade om att 

intervjuerna uppskattades att ta ungefär 45 till 60 minuter att genomföra samt att dem när som 

helst hade rätten att avbryta intervjun eller ställa frågor vid eventuella oklarheter. Därefter 

tillfrågades respondenterna om tillåtelse att få spela in intervjuerna samt deras samtycke till 

att anges vid namn och yrkesroll i studien. Detta gjordes i syfte att säkerställa respondenternas 

integritet genom att fråga respektive respondent om de önskade att informationen som samlats 

in skulle presenteras anonymt eller inte. Forskarna av studien upplyste även respondenterna 

om att studien skulle publiceras publikt på det digitala vetenskapliga arkivet (DiVA-portalen) 

vilket innebär att informationen i undersökningen kan komma att spridas. Ekholm och 

Fransson (2002 s. 25) menar att det är väsentligt att respondenterna är medvetna om hur 

informationen som ges ut kommer att bearbetas och hanteras, annars riskerar respondenterna 

att undanhålla viktig information av rädslan för negativa konsekvenser. Samtliga respondenter 

gav forskarna sitt samtycke att spela in intervjuerna och att ange dem vid namn och yrkesroll. 

För att minimera riskerna för att konfidentiell eller oönskad information från intervjuerna 

skulle publiceras i studien, sändes den del av studiens empiri som berörde enskilda 

respondenter till respondenterna för ett slutgiltigt godkännande. 

 

3.5 Bearbetning och analys av insamlade data 
 

Vid bearbetning av primärdata har forskarna i denna studie valt att först transkribera samtliga 

intervjuer i sin helhet utan några större korrigeringar. De enstaka korrigeringar som 

genomfördes var språkliga fel, onödiga ord eller dylikt. Gillham (2008 s. 165) menar att 

transkribering är allt annat en enkelt och leder till att man går miste om olika dimensioner i tal 

såsom; betoningar, tonläge och tempo. Trots att transkribering är tidskrävande, menar 

Denscombe (2016 s. 385) att forskaren kommer i närkontakt med data vilket gör den enklare 

att analysera i textform, istället för den ursprungliga formen. Den upptagna primärdata har 

sedan kategoriserats utifrån det ämnen, begrepp och avsnitt som tas upp i studiens teoretiska 

referensram. Detta arbete underlättades med hjälp av att informationen i varje kategori 

respektive underkategori tilldelades olika koder som sedan använts för att analysera de 

inhämtade primärdata. De valda kategorierna var; digitalisering, förtroende samt 

rådgivningsprocesser och koderna bestod av nyckelord och begrepp som beskriver eller 

förklarar en viss händelse. Enligt Denscombe (2016 s. 397) opererar kategorier på en högre, 

allmän nivå, medan koder omfattar en lägre nivå som via det specifika hjälper förståelsen för 

det allmänna, det vill säga kategorierna. Kategoriseringen skedde även för studiens sekundära 

data för att sedan analysera dessa i samspel med studiens primärdata. För att läsarna ska få en 
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djupare förståelse för forskarnas tillvägagångsätt kring studiens metod- och analyskapitel, har 

en egen bearbetad metod- och analysmodell tagits fram. Se modellen nedan.  

 

 
Figur 3: Egenarbetad metod- och analysmodell 

 

3.6 Metodreflektion 

 

3.6.1 Metodkritik 

 

Vid vetenskaplig forskning finns det många metoder att tillämpa för genomförande av en 

studie. Forskarna ansåg att en kvantitativ metod inte hade gett studien en lika överskådlig 

tolkning av den sociala verkligheten ur bankernas perspektiv. En eventuell 

metodtriangulering, i form av en samverkan mellan kvantitativ och kvalitativ metod, ansågs 

inte vara aktuell på grund av att Svenskt Kvalitetsindex redan tillhandahåller en omfattande 

branschmätning där kundnöjdhet och förtroende inkluderas ur ett statistiskt perspektiv. 

Däremot ansåg forskarna att SKI:s årliga branschmätning kunde användas som ett stöd och 

kompletteras med en kvalitativ metodik för att ta del av bankernas syn på det hela. Med 

hänsyn till detta var forskarna vid ett tidigt skede av skrivprocessen överens om att tillämpa 

en kvalitativ metod för att genomföra studien. Den kvalitativa metoden förknippas med en 

hermeneutisk ansats eftersom att dessa går hand i hand med varandra. Detta ger forskarna 

möjligheten att anpassa studien efter dess ändamål, att få en djupgående förståelse kring hur 

förtroendet inom banksektorn påverkas av digitaliseringens framfart. Denscombe (2016 s. 18) 

argumenterar för att resultatet av den hermeneutiska ansatsen i vissa fall kan påverkas av 

forskarnas egna erfarenheter, identitet och tankar eftersom att det är dem som tolkar de sociala 

fenomenen. Med hänsyn till att objektivitet är svårare att förhålla sig till vid kvalitativ 

forskning tillskillnad från kvantitativ forskning, har forskarna i denna studie haft i åtanke att 

alltid förhålla sig opartiskt till ämnet. Exempelvis uppstod det tillfällen under intervjuerna där 

respondenterna ställde motfrågor om forskarnas egna åsikter angående vissa händelser där 

forskarna valde att kommentera ur ett allmängiltigt perspektiv.  
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Denscombe (2016 s. 289) lyfter vidare fram en del nackdelar med intervjuer som 

tillvägagångssätt för insamling av data. Exempelvis talas det om att validiteten i insamlade 

data inte alltid kan återspegla sanningen i det människor förmedlar och handlar. Med hänsyn 

till att respondenterna arbetar inom banker och omfattas av en sekretess, gjorde forskarna det 

medvetna valet att ställa frågor som inte var allt för känsliga. Detta visade sig vara lyckosamt 

eftersom att endast en respondent undvek från att kommentera en enda fråga, men gav istället 

ett kompletterande och generellt svar. Med anledning av att detta skedde på den första av fem 

intervjutillfällen, korrigerades och förtydligades denna fråga för att undvika att det skulle 

uppstå igen. Alvesson och Sköldberg (2008 s. 510) påpekar även risken för att respondenterna 

uttalande kan styras av bankernas riktlinjer och därmed åsidosätts deras personliga åsikter. 

Däremot ansåg forskarna att detta eventuellt inte skulle påverka studiens utfall negativt 

eftersom att studien syftar till att undersöka banker genom representativa respondenter.  

 

Vid kontakten innan intervjuerna efterfrågade vissa respondenter en bilaga av studiens 

frågeställningar och exempel på frågor som skulle kunna komma att ställas under intervjun. 

På grund av detta valde forskarna att sända ut en preliminär intervjuguide till samtliga 

respondenter, men upplyste dem även att frågorna kunde komma att korrigeras inför 

intervjutillfället. Forskarna är medvetna om att detta kan ha påverkat utfallet av svaren som 

respondenterna sedan bistod med under intervjuerna eftersom att de har haft tillgång till 

frågorna och hunnit förbereda sig. Å andra sidan kan det ha medverkat till en djupare 

diskussion i vissa frågor med anledning av att respondenterna eventuellt har hunnit förbereda 

svaren. En intervju avvek från resterande intervjuer på grund av att en oförutsedd person 

deltog. Inför denna intervju höll forskarna kontakt med ena bankens presschef för att bli 

hänvisade till en lämplig respondent och denne presschef kom sedan att medverka under 

intervjun. Detta var forskarna inte förberedda på, men medvetna om att det kan ha påverkat 

respondentens uttalanden eftersom att presschefen flikade in vid enstaka tillfällen och kan ha 

bidragit till riktade svar. Detta kan ha varit en försiktighetsåtgärd från bankens sida för att se 

till att representanten utgår från en officiell ståndpunkt, och samtidigt undviker att ge 

personliga åsikter som motsäger sig bankens. Däremot upplevde forskarna inga konstigheter 

utan snarare att diskussionen fördjupades med hänsyn till att presschefen tillade och påminde 

respondenten om information som bidrog till studiens insamlade data. 

 

3.6.2 Reliabilitet och validitet 

 

Inom vetenskaplig forskning används ofta två begrepp för att undersöka studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet, dessa begrepp är reliabilitet samt validitet. Enligt Thurén 

(2007 s. 26) innebär reliabilitet att studiens mätningar är gjorda på korrekt sätt och leder till 

samma resultat om undersökningen görs om på nytt vid ett annat tillfälle. Denscombe (2016 s. 

409) menar dock att det i princip är omöjligt att mäta tillförlitligheten inom kvalitativ 

forskning på samma sätt som kriterierna för kvantitativ forskning. Detta beror på att det är 

svårt att återupprepa den sociala inramning som en kvalitativ forskningsmetod innebär 

eftersom att saker och ting förändras över tid (Ibid). Reliabilitetsbegreppet kan delas in i två 

olika delar, nämligen intern respektive extern reliabilitet.  

 

Den interna reliabiliteten handlar om att forskarna i en forskningsgrupp, exempelvis 

skribenterna av denna studie, har en överensstämmande uppfattning om hur det som ses och 

hörs skall tolkas och bedömas (Bryman & Bell 2005, s. 306; Olsson & Sörensen 2007, s. 

123). Om forskargruppen är inkonsekvent i sina enskilda bedömningar riskerar reliabiliteten 

att bli låg och därmed blir studien otillförlitlig och svår att replikera vid framtida 
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undersökningar. För att stärka den interna reliabiliteten har forskarna i denna studie haft en 

kontinuerlig dialog mellan varandra, handledare och seminariegrupp. Detta handlingssätt har 

bidragit till att personliga tolkningar och bedömningar av insamlad primära och sekundära 

data har kunnat jämföras och diskuteras för att sedan skapa en likvärdig uppfattning på olika 

fenomen som har studerats. Forskarna har även under skrivprocessen tillsammans vid flera 

tillfällen återblickat och läst igenom samtliga avsnitt för att avgöra om åsikterna fortfarande 

överensstämmer med den gemensamma uppfattningen.  

 

Den externa reliabiliteten berör, som tidigare nämnt, undersökningens möjligheter att 

replikeras och fortfarande leda till samma resultat. Denscombe (2016 s. 411) menar att 

tillvägagångssättet i studien ska vara välgrundad, transparent och tydlig så att andra läsare 

som tar del av studien kan återskapa och nå samma resultat utifrån samma förutsättningar. I 

denna studie har forskarna grundligt motiverat olika avsnitt genom relevant och sakkunnig 

sekundär- samt primärdata för att öka tillförlitligheten och förståelsen för det förfaringssätt 

som valts. Dessutom har forskarna försökt att motivera och förklara metodvalet på ett 

transparent och tydligt sätt.  

 

Även begreppet validitet kan delas in i två delar, intern och extern validitet. Thurén (2007 s. 

26) beskriver validitet som ett begrepp som mäter om studien verkligen har undersökt det som 

man avsåg mäta. Det är enklare för kvantitativ forskning att bevisa om det som mäts är riktiga 

och träffsäkra data jämfört med kvalitativa forskningar. Denscombe (2016 s. 410) hänvisar till 

Lincoln och Guba (1985) som förklarar att kvalitativa forskare inte kan bevisa att deras studie 

mätt ”det absolut rätta” och förklarar att benämningen trovärdighet är mer att föredra vid 

kvalitativ forskning. I denna studie har forskarna försökt hålla en hög intern validitet genom 

att skapa överensstämmande uppfattningar om observationer och de teoretiska idéer som 

utvecklats, vilket Bryman och Bell (2005 s. 306) anser är högst väsentligt. Den externa 

validiteten berör i den mån studiens resultat kan generaliseras till andra situationer och miljöer 

(Ibid). Forskarna har medvetet försökt stärka den externa validiteten i denna studie genom att 

ställa olika typer av sekundärdata mot varandra i samverkan med insamlade primärdata från 

personer vars yrkesroll är av betydelse för undersökningens ändamål. Denna metod 

kännetecknas av Denscombe (2016 s. 222) som datatriangulering och innebär att studiens 

resultat stärkts genom användning och jämförelse av flera olika informationskällor. Genom att 

göra detta har forskarna kunnat stärka bilden av den sociala verkligheten via ett representativt 

urval från vissa av Sveriges ledande banker till skillnad från om undersökningen endast 

inkluderat en enstaka respondent. Detta har givit upphov till ett mer omfattande och 

mångsidigt empiriskt underlag. 

 

3.6.3 Källkritik 

 

Forskarna av denna studie har avsiktligt tagit en granskande och kritisk syn på samtliga typer 

av informationskällor som behandlats och samlats in för studiens ändamål. Detta har varit 

högst väsentligt av den anledningen att digitaliseringen och dess förgreningar flitigt skrivs, 

diskuteras och talas om i det globala näringslivet med tanke på dess snabba 

utvecklingshastighet. Thurén (2013 s. 4) beskriver källor som ursprunget till erhållen kunskap 

och att källkritiken har i uppgift att värdera källornas tillförlitlighet. Vidare menar Thurén 

(Ibid) att källkritiken ska bland annat fastställa det man antyder sig veta och att man som 

forskare kan bedöma sanningshalten i den information som man bemöter. För att uppnå en 

god källkritisk ståndpunkt gentemot den information som samlas in, belyser Thurén (2013 s. 

7-8) fyra källkritiska kriterier och dessa har forskarna av denna studie utgått ifrån. Första 

kriteriet, äkthet, berör frågan i den mån att källan är den man verkligen utger sig för att vara. 
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Andra kriteriet, tidssamband, belyser vikten av att ju längre tid som passerat mellan en 

händelse och källans information kring händelsen, existerar större skäl att ha en kritisk 

inställning gentemot källan. Tredje kriteriet, oberoende, syftar på att källan ska ”stå för sig 

själv”, exempelvis när en källa refererar till en annan källa. Detta tenderar att förekomma i 

vetenskaplig forskning där skrifter och referat går i flera led som kan leda till att det som 

egentligen skrivits har skrivits om och fått en annan innebörd. Det fjärde och sista kriteriet, 

tendensfrihet, avser att man inte ska ha anledning att misstänka källan utgöra en falsk bild 

eller förvränga verkligheten på grund av dess personliga intressen.  

 

Eftersom att studien mestadels behandlat sekundärdata i form av både elektroniska och 

litterära källor, tenderar sekundärdata att skrivas om i flera led. Där av har forskarna ständigt 

försökt att söka sig till informationens ursprungskälla för att erhålla så trovärdigt data som 

möjligt. Därtill har samtliga källor som samlats in, kritiskt och noga undersökts samt bedömts 

i förhållande till andra likvärdiga källor för att öka tillförlitligheten och klargöra dess relevans 

för studien. De vetenskapliga artiklarna som samlats in har sedan tidigare blivit vetenskapligt 

granskade vilket ökar tillförlitligheten och att forskarna av denna studie även 

uppmärksammats att flertalet forskare som använts i den teoretiska referensramen, blivit 

citerade av andra forskare. Detta tyder på att dessa är etablerade forskare vilket därför inte bör 

påverka kriterierna äkthet samt tendensfrihet. Däremot kan det inte säkerställas att dessa 

forskningar har påverkats av de enskilda forskarnas omedvetna bias. Det har använts flertalet 

källor i denna studie som kan argumenteras vara föråldrade och inte aktuella utifrån det andra 

kriteriet, nämligen tidssamband. Det har dock valts att inkludera dessa för att erhålla en större 

förståelse för såväl digitaliseringen och begreppet förtroende eftersom att dessa, som tidigare 

nämnt, förändras över tid och att det kan tolkas som att studien angriper en förändringsfråga 

som sker över tid.  

 

Studien har även samlat in och bearbetat ett omfattande antal bransch- och myndighets 

mätningar och rapporter kring studiens forskningsområde. De flesta rapporter som samlats in 

har tillhandahållits av de största globala konsultföretagen runt om i världen. Dessa har sitt 

rykte att beakta vilket minskar risken för att förvrängd eller felaktig information lämnas ut i 

dessa rapporter. Eftersom att studien använt Svenskt Kvalitetsindex årliga branschmätning 

som ett hjälpverktyg att fastställa studiens urval, var det väsentligt för forskarna att 

kontrollera dess autenticitet. SKI ingår i bland annat Swedish Institute For Quality, som är en 

oberoende och icke vinstdrivande stiftelse med uppdrag att främja kvalitetsutvecklingen i 

Sverige. Därtill utgår även somliga banker utifrån SKI:s mätningar och belyser sina 

placeringar från de årliga branschmätningarna, vilket styrker tillförlitligheten för dem 

mätningar som SKI tillhandahåller. 

 

Eftersom att primärdata som samlats in för studien har utförts genom intervjuer med 

respondenter från den svenska banksektorn kan flertalet faktorer spela in på det som samlas 

in. Som tidigare nämnt under metodkritik (se avsnitt 3.6.1) så menar Alvesson och Sköldberg 

(2008 s. 510) att uttalanden under en intervju kan påverkas av bankernas officiella åsikter och 

åsidosätta respondenternas personliga åsikter. Detta kan eventuellt påverka tidigare nämnda 

kriterier eftersom respondenterna kan komma att förvränga verkligheten. Å andra sidan 

existerar även den motsatta risken att deras personliga åsikter skymmer arbetsgivarens, det 

vill säga bankens egentliga åsikt kring det som diskuteras. Dessutom kan det förekomma att 

en respondent är mer positiv inställd till robotiserade rådgivningsprocesser än en annan 

respondent vilket forskarna av denna studie inte kan komma att påverka. Emellertid kan det 

ses som naturligt att vissa banker är mer digitala än andra vilket även påverkar 

respondenternas synsätt på det hela. Med hänsyn till deras kunskap, yrkesroll, gedigna och 
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långa erfarenhet inom banksektorn, ansåg forskarna att respondenterna som valdes ut för 

denna studie var representativa. Respondenterna var även medvetna om att studien skulle 

komma att publiceras offentligt, vilket innebär att utomstående får ta del av respondenternas 

åsikter och uttalanden. Där av ansågs det innebära en låg risk att primärdata som samlats in 

eventuellt skulle ha förvrängts eller karaktäriserats av felaktig information om verkligheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

4. Empiri 
 

I detta kapitel redogörs inledningsvis en presentation av studiens respondenter och sedan en 

överskådlig tabell av samtliga respondenter, deras yrkesroll samt tillhörande bank. Därefter 

presenteras studiens insamlade data under olika ämneskategorier där varje respondents svar 

redogörs under varje kategori. 

 

4.1 Presentation av respondenter  
 

Annika Saramies – VD Avanza Pension 

 

Annika Saramies har 20 års erfarenhet inom pension och försäkringsbranschen där hennes 

röda tråd under denna period varit försäljning, distribution och kundkontakt. Därtill har 

respondenten även arbetat på olika delar av branschen, både på förmedlarsidan och på bank 

samt försäkringssidan. Annika har sedan 2007 arbetat på Avanza och haft rollen som 

försäljningschef samt vice VD för Avanzas Pensionsbolag. Under 2014 övertog hon rollen 

som VD för Avanza Pension och beskriver sitt uppdrag som att hjälpa fler människor med att 

få en bättre pension och framtid.  

 

Avanza grundades år 1999 och erbjuder digital aktiehandel för privatpersoner till låga priser. 

Avanza har sitt huvudkontor i Stockholm och har växt till att bli Sveriges ledande digitala 

plattform för sparande och investeringar. Avanza erbjuder marknadens bredaste utbud av 

sparprodukter, enkla beslutsstöd och konkurrenskraftiga tjänstepensionslösningar. Dem har 

över 570 000 kunder med 231 miljarder kronor i sparkapital, vilket motsvarar 3,2 procent av 

den svenska sparmarknaden (Avanza 2017).  

 

Benny Johansson – Vice President Digitalization & Innovation Handelsbanken 

 

Benny Johansson arbetar inom den nyinrättade digitalisering- och innovationsavdelningen på 

Handelsbanken. Där har han arbetat sedan ungefär ett år tillbaka och respondentens 

huvudsakliga arbetsuppgifter består av strategiska frågor, presentationer samt drivandet av 

diverse konkreta teknologiska projekt. Tidigare har Benny arbetat med investment banking 

för Handelsbanken i cirka åtta år.  

 

Handelsbanken är en fullsortimentsbank med rikstäckande kontorsnät i Sverige, 

Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Dessa sex länder ser banken 

som sina hemmamarknader. Handelsbanken grundades 1871 och har i dag närmare 12 000 

medarbetare samt verksamhet i fler än 20 länder (Handelsbanken u. å.).  

 

Johan Agerman – VD Länsförsäkringar 

 

Johan Agerman tillträdde i början av året 2017 som ny VD för Länsförsäkringar AB och 

dessförinnan har Johan bland annat figurerat som CIO och VD för försäkringsbolaget Trygg-

Hansa. Utöver sin långa och gedigna erfarenhet med 15 år inom försäkringsbranschen, har 

Johan även haft ledande positioner inom IT, telekom och media. Johan beskriver sina 

erfarenheter och sin bakgrund som tekniknära inom tjänsteindustrin. 

 

Länsförsäkringar består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag. Genom respektive 

länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet inom bank, försäkring, pension och 
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fastighetsförmedling. Länsförsäkringsbolagen ägs av försäkringskunderna; det finns inga 

externa aktieägare och kundernas behov och krav är alltid det primära uppdraget. 

Länsförsäkringsgruppen har tillsammans 3,7 miljoner kunder och 6 200 medarbetare 

(Länsförsäkringar 2017).  

 

Martin Berggren – Management Partner Commercial & Business Banking Nordea 

 

Martin Bergman har jobbat på Nordea i cirka 10 år och började i en roll som privatrådgivare 

för att sedan komma att bli kundansvarig för rådgivning mot företagskunder. Därefter ingick 

han i ett arbete som berörde Nordeas Digital Banking där fokus sattes på utveckling och 

kommunikation kring framtida nätbanker. Numera agerar Martin i en roll som Management 

Partner för Nordea enheten Commercial Business Banking och Martins huvudsakliga 

arbetsuppgifter berör strategiska frågor, projektledning och management support i olika 

former för Nordeas Sverige företagssida. 

 

Nordea betjänar över tio miljoner privatkunder och är den största banken i Norden. Nordea 

har 30 000 medarbetare och tillhandahåller produkter, tjänster och lösningar inom bank, 

kapitalförvaltning och försäkring. (Nordea u. å.). 

 

Stojko Gjurovski – Chef för Personal Banking, Danske Bank Sverige 

 

Stojko Gjurovski är sedan två år tillbaka chef för affärsenheten Personal Banking på Danske 

Bank Sverige. Stojko ansvarar för bankens erbjudande till privatkunder på den svenska 

marknaden vilket omfattar allt från strategier och implementering till resultat och 

medarbetare. Stojko har en gedigen erfarenhet av bankverksamhet, bland annat har han haft 

olika ledande positioner inom Swedbank, både på nationell och internationell nivå.   

 

Danske Bank är en universalbank som i över 145 år har varit verksam i Norden. De erbjuder 

privat-, företags- och institutionella service inom bankens olika verksamhetsområden. Danske 

Bank finns idag i 16 länder, har över 19 000 anställda och 2,7 miljoner privatkunder (Danske 

Bank u. å.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

4.1.1 Översikt av respondenter 

 

Utöver den tidigare presentationen av respondenterna framgår nedan en förtydligad tabell 

över respondenternas yrkesroll, banktillhörlighet samt den benämning som fortsättningsvis 

kommer att användas under empirikapitlet. Respektive respondent har tilldelats en benämning 

av den enkla anledningen att det underlättar för läsaren och läsflödet.  

 

 
Tabell 3: Översikt av respondenter 

Fortsättningsvis kommer empirin att presenteras utifrån olika ämneskategorier där 

respondenternas svar redovisas utförligt. Ämneskategorierna har delats in i två 

huvudkategorier, nämligen digitalisering och förtroende, där respektive kategori har tilldelats 

underkategorier för att förtydliga innehållet. 

 

4.2 Digitaliseringen 

 

4.2.1 Den digitala utvecklingen inom banksektorn 

 

När det gäller digitaliseringen anser Annika Saramies på Avanza, hädanefter A. S, att den 

digitala utvecklingen är en förutsättning för framtiden. Hon menar att den digitala 

utvecklingen leder till kostnadseffektivitet, ökad tillgänglighet och lägre avgifter där kunderna 

själva kan välja vad dem vill ta del av utifrån deras egna behov. Eftersom att Avanza alltid har 

varit en digital bank och försäkringsbolag, menar A. S att allt dem gör är digitalt, något annat 

har dem inte. Det handlar snarare om att vidareutveckla den befintliga verksamheten framåt 

genom att vara innovativa än att se den digitala utvecklingen som en krävande 

förändringsresa. Respondenten belyser medvetenheten bland svenska sparare, ett förändrat 

kundbeteende, generationsförändringar, regelverk samt en ökad konkurrens på marknaden 

som faktorer vilka driver den digitala utvecklingen framåt. A. S klargör däremot på följande 

sätt hur det förändrade kundbeteendet har en stor inverkan på utvecklingen oavsett vilken 

generation man tillhör:  
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 ”Jag är 41 år gammal och jag tillhör nog inte den generation som är 

uppvuxen med mobil och webb. Mina barn är det, men det är inte jag. 

Däremot har jag ett beteende som alla andra 40-åringar kring hur vi köper 

mat, resor, kläder och hur vi tar hand om vår ekonomi. Det förändrade 

beteendet gör att det blir en annan kravställning på banker och 

försäkringsbolag också.” – Annika Saramies  

A. S menar vidare att man måste anpassa sig till det förändrade kundbeteendet där dem som 

vill göra det digitalt, utan personliga möten med långa rådgivningstillfällen, ska bemötas av 

ett Avanza som är tillgängliga och tillhandahåller bra och enkla lösningar utifrån det som 

efterfrågas.  

 

Digitaliseringen har enligt Benny Johansson på Handelsbanken, fortsättningsvis B. J, pågått 

väldigt länge inom banksektorn men att den på senare tid ändrat riktning från att handla om 

att digitalisera pappersarbete till att förändra bankernas affärsmodeller. B. J belyser 

konkurrensen från nya aktörer som en viktig faktor i drivandet av den digitala utvecklingen. 

Vidare lyfter respondenten även fram teknikskiftet i form av ny teknologi, harmonisering av 

regelverk och ett förändrat kundbeteende i samspel med en ökad förväntansbild på det som 

erbjuds av banker som faktorer vilka driver den digitala utvecklingen framåt och genererar 

nya konkurrenter. Enligt B. J är det vinnande konceptet att lyssna på kunder under dessa 

föränderliga marknadsförhållanden och utgå ifrån det som efterfrågas. Handelsbanken arbetar 

på ett konservativt och traditionellt sätt där fokus läggs på kundnöjdhet genom både 

personliga och digitala möten.  

 

Johan Agerman på Länsförsäkringar, hädanefter J. A, förklarar att all verksamhet kräver en 

förståelse för omvärlden, vad som händer och vilka trender som cirkulerar. Den digitala 

utvecklingen är enligt J. A en tydlig trend där det tydligt framgår hur kundernas attityder 

förändras på sådant sätt att kunderna är vana vid en helt annan service och ställer därmed 

högre krav på enkelhet. Detta menar respondenten dels ha påverkats av den ökade 

konkurrenssituationen men även upplevelser från produkter, tjänster och lösningar från andra 

branscher vilket driver även upp förväntansbilden på exempelvis finansbranschen. J. A menar 

att grunden till den digitala utvecklingen är tekniken, men att det är kunderna som driver den 

framåt eftersom att J. A anser att kunderna är mer digitala än banksektorn. Finanssektorn 

jobbar hårt för att komma ikapp kunderna och J. A förklarar vidare att marknaden otroligt 

snabbt lär sig att använda nya gränssnitt och tekniker som leder till en helt annan 

användarupplevelse och resulterar i en fortsatt digital riktning. Med hänsyn till detta upplever 

banksektorn en helt annan intimitet som lett till kundanpassning på individnivå och mycket 

mera ”en till en” snarare än ”en till många”. J. A anser att digitaliseringen påverkar 

banksektorn inom två stora områden. Det ena gäller kunddata där det handlar om att använda 

kunddata för att förstå kundresor och kunders problem samt hur man ska hantera detta för att 

hitta olika ”triggers” för att förbättra kundinteraktionen och marknadsföringen. Det andra 

området där att digitaliseringen spelar stor roll, är bankernas inre processer som blir alltmer 

robotiserade och automatiserade.  

 

Enligt Martin Berggren på Nordea, fortsättningsvis M. B, var bankerna snabba med att 

anamma den digitala utvecklingen i mitten av 90-talet i och med introduceringen av nätbanker 

och självservice. Sedan dess menar M. B att den digitala utvecklingen har gått långsammare 

inom banksektorn där grundtjänster påminner om vad dem gjorde för 20 år sedan, medan den 

exploderat i andra branscher och hänvisar till företag såsom Spotify och Netflix. Kundernas 

förväntansbild har med det sagt förändrats vilket enligt M. B är den främsta orsaken till det 

som driver den digitala utvecklingen. Ur ett teknologiskt perspektiv har infrastruktur och 
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system utvecklats och givit upphov till positiva följder även för kunden. I och med att 

digitaliseringen förändrar hela banksektorn har den kommit att bli den punkt som står högt 

upp på agendan och ämnet genomsyrar diskussioner från högsta chefen och nedåt. M. B 

menar att varje enskild avdelning har sin digitala enhet där förändring och digitalisering finns 

på agendan. 

 

Stojko Gjurovski på Danske Bank, framöver S. G, förklarar att det är kunderna som utgör 

grunden för det som driver den digitala utvecklingen men påpekar även vikten av den 

teknologiska utvecklingens bidrag. Respondenten beskriver vidare att Danske Bank förhåller 

sig till fem faktorer kring det som driver den digitala utvecklingen och dessa är; marknaden, 

kunderna, den ökade konkurrensen samt digitaliseringen i kombination med regleringar. För 

att kunna ligga långt fram i den teknologiska utvecklingen försöker Danske Bank enligt S. G 

ständigt bygga upp en kompetens inom banken, eller köpa in den, för att uppnå huvudmålet i 

att vara nummer ett i kundupplevelser. Detta uppnås genom att man är relevant där kunderna 

befinner sig och lägger vikt på att skapa trygghet för att kunna leverera erbjudanden vid olika 

livssituationer. S. G menar vidare att detta underlättas genom användning av all teknologi som 

står till förfogande vilket kan stärka förtroendet.  

 

4.2.2 Digitaliseringens möjligheter och utmaningar 

 

På frågan om vilka möjligheter och utmaningar som respondenterna såg med digitaliseringens 

framfart svarade A. S att hon hade svårt att prata om utmaningar och såg snarare att 

digitaliseringen innebar möjligheter. A. S förklarar att möjligheterna framförallt berör kunden 

då allting blir mer lättillgängligt och informationen kan hanteras utifrån ett annat sätt. A. S 

anser vidare att digitaliseringen genom ökad tillgänglighet och medvetenhet resulterar i att 

kunden erhåller ett stöd för att fatta egna beslut via olika tjänster som tillhandahålls. Enligt A. 

S leder detta till ett annat fokus på sparande och att kunden har makten över dem beslut som 

fattas. En annan möjlighet som respondenten lyfter fram är att digitaliseringen möjliggör 

sänkta kostnader för bankerna och det bidrar i sin tur till att kunden erhåller lägre priser.  

 

A. S ser nya och förändrade regelverk som någonting positivt eftersom att det sätter kunden i 

fokus på ett sätt som tidigare inte gjorts. Hon menar att självreglering som det tidigare talats 

mycket om, inte fungerar som det ska och att man helt enkelt är för dåliga på det. 

Regleringarna, som innebär att kunden genom mer makt och kunskap över sitt sparande ska 

kunna agera, är i linje med det Avanza tror på. Däremot beskriver A. S utmaningen med detta 

på följande sätt: 

”Att få allt på plats, nästan samtidigt och göra det bästa av det för 

kunden. Att paketera ihop allt det så det verkligen blir kundnytta för andra 

sidan, det är en utmaning. Vi beskriver det som ett berg, vi kan bara 

konstatera att det är ett berg. Ett berg, men ett berg med möjligheter också. 

Men vi behöver ändå ta oss över den och fördela resurser så att vi faktiskt 

gör det. Återigen på ett kostnadseffektivt sätt.” – Annika Saramies 

Digitaliseringen leder enligt B. J till stora effektiviseringsmöjligheter där det stora 

administrativa arbetet som görs ute på kontoren idag kan skiftas mot att träffa kunder (digitalt 

eller fysiskt), bygga relationer och göra affärer istället. Detta leder till en möjlighet för 

Handelsbanken att integrera med kunderna på det sätt som kunderna vill integrera med dem. 

Det är kunden som bestämmer om kundrelationen ska skötas fysiskt eller digitalt på olika 

plattformar, sociala medier och chattar. Detta menar B. J skapar värde för kunderna och att 

den digitala utvecklingen leder till att man kan hjälpa sina kunder med att genomföra saker på 
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egen hand där man inte behöver ha en bankmans professionalism till att genomföra diverse 

ärenden. Om exempelvis en mobil applikation blir enklare och smidigare kan kunder hantera 

sina ärenden på egen hand. På frågan om vilka utmaningar B. J ser med den digitala 

utvecklingen svarade respondenten på följande sätt: 

”Den stora utmaningen tror jag inte är teknikbiten, det är istället 

frågor om kompetens, personal och ledarskap. Att man ska göra en 

förändringsresa i vilka saker man gör som kanske är mer från 

administrativa uppgifter till mer proaktiva utåtriktade 

kundrelationsfokuserade uppgifter. Det tror jag kommer vara en av dem 

stora utmaningarna.” – Benny Johansson 

Vidare menar B. J att andra aktörer utmanar bankerna på nya sätt genom att bygga nya 

innovativa tjänster på bankernas befintliga infrastruktur och produkter. Dessa upplevs av 

kunden som väldigt billiga och kundvänliga alternativ, en annan utmaning är således att 

förhålla sig till den verkligheten.  

 

En möjlighet som J. A lyfter fram är, liksom tidigare nämnt, möjligheten att hantera stora 

mängder kunddata för att hitta samband i kundernas beteenden och använda det i interna 

processer. När det gäller att göra kvalificerade bedömningar anser J. A att det är enklare för 

en dator att hitta och förstå mönster i stora datamängder jämfört med en människa. Där anser 

han att en ökad användning av datorer och artificiell intelligens behövs för att göra det enklare 

för kunden och förbättra interna processer. Genom att förstå kundernas beteendemönster kan 

man göra det superlätt för kunden vilket också möjliggör en helt annan sorts interaktion och 

en annan frekvens med kunden, vilket gynnar båda parter.  

”Precis som läkarna som faktiskt kommer mer och mer använda 

datorer och artificiell intelligens för att göra diagnoser, så behöver vi också 

använda den tekniken här internt för att förstå.” – Johan Agerman 

Vidare nämner J. A diverse olika utmaningar som härleds av den digitala utvecklingen där en 

av dessa är infrastrukturen på bankernas IT system som ska klara av teknikskiftet. En annan 

viktig utmaning som berör alla finansiella institut och lyfts fram av J. A, är frågan om 

cybersäkerheten. Respondenten menar att det finns många elaka där ute som försöker hacka 

sig in i system och därför ska man inte vara naiv när det gäller säkerhetsfrågor. Utmaningen är 

således att hänga ikapp med skurkarna. En tredje utmaning som J. A belyser är de massiva 

regelverken som utvecklas ganska fort. Däremot väljer J. A att se regelverken som en 

möjlighet att använda och implementera dessa på ett smart sätt för att erhålla 

konkurrensfördelar genom att inte hamna på bakfot. Respondenten tillägger slutligen 

kundernas förväntningar på en snabb förändringstakt och förbättring av service som en viktig 

utmaning att bemöta.  

 

Några huvudsakliga möjligheter som M. B framför är att den digitala utvecklingen generellt 

innebär förenklingar för både bankens kunder, medarbetare samt interna IT infrastruktur. Den 

stora utmaningen är enligt M. B att Nordea är en storbank, vilket leder till att förändringen 

inte kan ske lika fort. Att genomföra förändringar i en storbank som Nordea med 32,000 

medarbetare, menar M. B är svårare än för ett litet trendigt startup som består av sju personer. 

Detta menar respondenten är den stora utmaningen och det kan komma att ta tid att anpassa 

sig.  

 

 



45 

 

S. G ser den digitala utvecklingen som en fantastisk möjlighet att kunna leverera och använda 

modern teknologi för att kunna erbjuda bättre service. Digitaliseringen bidrar även till starkare 

relation och dialog med kunderna vilket skapar bättre kundupplevelser och det är någonting 

som Danske Bank enligt S. G arbetar med vid utveckling av nya tjänster, produkter och 

lösningar. En utmaning med digitaliseringen är att kombinera den traditionella banken 

tillsammans med den nya, moderna och transformerande banken och att göra det i nära dialog 

med kunderna.  

”Det gäller att hänga med i kundernas utveckling, alla kunder är inte 

på samma plats, utan det finns många kunder som vill ha kvar den 

traditionella relationen. Då måste vi värna, vårda och säkerställa att dem 

är nöjda. Samtidigt har vi många kunder som vill ha det nya och 

supermoderna och sedan finns dem som vill ha en kombination. För oss 

handlar det om att säkerställa att vi befinner oss där kunden befinner sig.” 

– Stojko Gjurovski 

Till detta förklarar S. G att det gäller att anpassa sig utifrån kundernas livssituationer och 

behov vilket kräver en specialisering samt djupare kompetens. Detta sätter krav på att vara en 

flexibel och dynamisk organisation som kan hantera den här omställningen. Respondenten 

beskriver vidare att Danske Bank försöker vara anpassningsbara med medarbetare som har ett 

”mindset” att omfamna ny teknologi för att kunna skapa värde för kunderna.  

 

4.2.3 Konkurrens inom banksektorn 

 

På frågan om hur Avanza anpassar sig till den hastiga förändringstakten som banksektorn 

befinner sig i, svarar A. S att hon anser att Avanza befinner sig i framkant och tycker att det är 

positivt att digitaliseringen äntligen tagit fart. Vidare förklarar A. S att det börjat komma fler 

specialiserade FinTech och nischbolag och där ser hon möjligheter för samarbete, uppköp 

eller bara möjligheter att inhämta inspiration. Dessa nya aktörer kommer att spela en viktig 

roll i den digitala utvecklingen på så vis att förändringar kommer att ske i en mycket snabbare 

takt. Å andra sidan finns det väldigt många aktörer och nya aktörer kan få svårt att komma in i 

samma kundflöde och användarupplevelse om deras tjänst, produkt eller lösning är för smal. 

A. S menar att kunder oftast behöver kunna sätta tjänsten i ett större samband, vilket blir en 

utmaning för till exempel FinTech-bolagen. A. S lyfter fram FinTech-bolagens starka förmåga 

att, liksom Avanza själva, kombinera produkter och tjänster med en helhetsupplevelse som för 

kunden blir oslagbar. För att upprätthålla konkurrensen gentemot nya konkurrenter arbetar 

Avanza med en stark egen tro om framtiden, vad dem vill och sätter planer utifrån detta. 

Samtidigt hämtar man influenser från duktiga nationella och internationella aktörer och 

utnyttjar möjligheter med nya regelverk, bland annat MiFID II och PSD2, för att nå upp till 

den nivå på kundupplevelse som Avanza önskar ha.  

 

B. J menar att icke traditionella banker, såsom FinTech-bolag, kommer att påverka den 

digitala utvecklingen i allt större utsträckning. Han förklarar det som att vissa aktörer kommer 

att utgöra ”en kamp om kundmötet” och då riskerar de traditionella bankerna tryckas bakåt i 

värdekedjorna om dem inte agerar. B. J förtydligar att det finns många nya aktörer som 

kommer att ses som utmanare, men att andra aktörer som skapar superanvändarvänliga 

produkter tillsammans med banken kan skapa massvis med värde för kunderna genom 

samarbeten. B. J exemplifierar på följande sätt hur ett samarbete skulle kunna gå tillväga: 
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”Vi kommer inte att vara de som är bäst i världen på att hitta 

superintressanta digitala tjänster och kan vi samverka med många FinTech-

bolag så är det en fantastisk möjlighet att skapa värde för våra kunder. Låt 

oss säga att vi nu har hittat en trygg och säker aktör som vi har gjort en bra 

due dilligence på, dem är liksom trovärdiga och seriösa. Då samarbetar vi 

gärna med dem.” – Benny Johansson 

För att upprätthålla konkurrensen avser Handelsbanken vara en ”fast follower” när det gäller 

nya produkter, tjänster och lösningar som skapar värde för kunden. Däremot menar B. J att 

Handelsbanken vill vara snabba där man ser att det existerar en stor efterfrågan på någonting 

hos deras egna kunder.  

 

J. A anser att nya aktörer tar ut specifika delar av en värdekedja och genom att använda ny 

teknik för att skapa nya smarta lösningar inom vissa områden som dem kan nischa in sig i. 

Därefter menar J. A att övriga i sektorn samt de ”stora elefanterna” vaknar upp och inser att 

”det där ska vi göra”. Han anser att Länsförsäkringar ligger långt fram i den digitala 

utvecklingen men att det givetvis finns FinTech-bolag som är spetsigare. Trots att J. A 

förklarar att Länsförsäkringar är öppna för transparenta samarbeten menar han samtidigt att 

man ska fundera över vad man kan göra själv och när man ska ingå i ett partnerskap. 

Länsförsäkringar tog tidigt beslutet att vara digitala och göra det bra genom att väldigt tidigt 

investera i infrastruktur. Det handlar enligt J. A om att investera framåt och förstå om man ska 

rekrytera folk från andra bolag eller köpa delar av tekniken. Det handlar också om att förstå 

vad man själv kan utveckla, implementera och använda. För att upprätthålla konkurrensen 

förklarar J. A att det gäller att ha en strategi och målbild kring detta och att man måste ha en 

hög förändringstakt.  

 

M. B beskriver att vi befinner oss i en spännande tidpunkt och förklarar att förändringar, i och 

med exempelvis PSD2, kommer att öppna upp för nya aktörer genom att dessa får ta del av 

bankernas viktigaste ägodelar, såsom kunddata och transaktionsflöden. Exakt vad som 

kommer att ske, är det ingen som vet just nu, det skulle kunna slå sönder hela strukturer. 

Däremot anser M. B att storbankerna kommer att ha en tydlig plats framöver också om dessa 

är agila och anpassar sig. Det gäller att ha kompetent folk som är duktiga, smarta och har 

stenkoll på det som sker i omgivningen. På frågan om M. B ser den ökande konkurrensen som 

ett hot eller en möjlighet svarar han att det är en kombination av båda. De nya aktörerna är 

enligt M. B väldigt trendiga och intressanta för investerare men förklarar att ganska få av dem 

tjänar pengar för sina aktieägare, någonstans är det pengarna som i slutändan är avgörande. 

Ett exempel på ett finansbolag som har lyckats är Klarna som utvecklat på ett smart och 

enkelt sätt en ”mossig” bankprodukt som folk älskar på grund av att det går snabbt och 

smidigt. Vidare tror M. B att bankerna måste kunna samarbeta med många av de mindre 

bolagen för att skapa tredjeparts lösningar och annat. M. B påpekar att Nordea är alldeles för 

stora för att utveckla allt sådant själva och förklarar även att Nordea bjuder in FinTech-bolag 

och andra start-ups för eventuella samarbeten. Enligt M. B är det smart av Nordea att inte vara 

rädda utan att man möter utvecklingen och de nya aktörerna för att se hur man kan göra det 

tillsammans. 

 

S. G anser att nya konkurrenter är viktiga och förklarar att Danske Bank på olika sätt försöker 

samarbeta med dessa, både för att utveckla sig själva och för att bidra till utvecklingen på 

marknaden. För att upprätthålla konkurrensen så konkurrerar Danske Bank med alla möjliga 

aktörer genom att vinna kunden, ha en hög kundnöjdhet och att vara attraktiva. Detta uppfylls 

genom att dem ligger långt fram i den teknologiska utvecklingen och erbjuder supermoderna 
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produkter, tjänster och lösningar via ny teknologi.  S. G betonar att man tror på det personliga 

mötet i kombination med teknologi.  

 

4.3 Spridning av innovationer samt kommunikation och information 
 

För att sprida nya produkter, tjänster och lösningar förklarar A. S att man når ut till kunderna 

via alla möjliga kommunikationskanaler. Avanza använder kanalerna för att kommunicera 

med sina kunder där kundmöten sker, exempelvis på webben, via telefon, på sociala medier 

eller bloggar. När Avanza presenterade en ny portföljgenerator så använde dem till exempel 

samtliga kanaler för att få en spridning och styrka både för befintliga och icke befintliga 

kunder. Å andra sidan, belyser A. S att den främsta källan till nya kunder är referenser från de 

befintliga kunderna. Över 70% av Avanzas kunder kommer till följd av att de har blivit 

rekommenderade av redan befintliga kunder och detta menar hon förklaras av Avanzas 

tankesätt i att skapa den bästa kundupplevelsen och nöjda kunder. A. S poängterar att Avanza 

inte försöker övertyga sina kunder om att ”någonting nytt skulle vara bättre än det gamla”. 

Om någonting är bättre för kunden så kommer denne per automatik att anta nya förändringar 

och A. S förklarar att det brukar lösa sig på det sättet. Däremot är det viktigt att nya produkter, 

tjänster och lösningar är enkla att förstå för att dem ska få en spridning.  

”Hela vår utmaning för branschen är att göra det mycket enklare och 

det är inte så svårt som branschen har gjort sken av. Är pensionen så 

komplex, eller är det bara att du sparar på en lite längre sikt? Grunden är 

att det ska vara enkelt, det måste vara enkelt annars har vi misslyckats 

återigen. ” – Annika Saramies 

För att bevara enkelheten betonar A. S vikten av att man testar funktioner exempelvis hos 

användarna för att utvärdera hur funktionen upplevs och undvika missuppfattningar. Vid 

frågor kring användarvänlighet och komplexitet försöker man säkerställa att kunderna har den 

kompetens som krävs genom att göra passande prövningar. Saknas kompetensen bistår 

Avanza med hjälp på olika sätt och A. S exemplifierar med att berätta att Avanza erbjuder 

sina kunder ”Avanza Akademin” som syftar till att öka kunskapen inom diverse områden.  

 

B. J förklarar att det främst är personerna som sitter på de fysiska kontoren som ansvarar för 

kundrelationen och ser till att kunden är nöjd och har dem produkter, tjänster och lösningar 

som behövs. Däremot försöker Handelsbanken förstå vilka kundgrupper som vill ha vilka 

saker och anpassa produkter och tjänster utefter dem. Bankens centrala avdelningar skapar 

förutsättningar för att personerna ute på kontoren ska kunna svara på det som kunden frågar 

efter. B. J menar att det är kunderna som bestämmer om nya produkter, tjänster eller lösningar 

är bättre än tidigare alternativ och för banken handlar det mer om att skapa en medvetenhet 

hos kunden. Handelsbanken arbetar mycket med utbildning och föra över kunskap till kunden 

genom guider, instruktioner och exempelvis filmklipp. För att utvärdera de digitala tjänsternas 

komplexitet och användarvänlighet genomför Handelsbanken olika typer av tester med 

kundgrupper. B. J nämner att enkelhet, smidighet och förståelse för tjänsterna som viktiga 

beståndsdelar. Man använder sig utav båda kvalitativa och kvantitativa metoder för att finna 

eventuella svårigheter i digitala flöden för att finna vart kunden misslyckas och på så sätt 

åtgärda det. Vid frågan om vad Handelsbanken lägger mest vikt på vid kommunikation och 

information till sina kunder svarar B. J att man försöker vara enkel och tydlig i sina budskap 

så kunderna ska förstå dem sakerna man går ut med. Det är dessutom viktigt att man är 

transparent påpekar B. J.  
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J. A förklarar implementeringen och spridningen av nya produkter, tjänster och lösningar som 

en process där man följer de regelverk som finns eftersom det är ganska styrt i 

finansbranschen. Eftersom att kunderna ligger i framkant och är mer digitala än branschen 

menar J. A att de inte behöver övertyga kunderna om att nya tjänster är bättre än tidigare 

alternativ. J. A beskriver hela banksektorn som väldigt kunddriven där kunderna själva testar 

sig fram. Det är viktigt att kunderna får prova tekniken och lära sig själva. Sedan är det 

bankens uppgift att se till att kunden verkligen förstår och då försöker Länsförsäkringar 

tillgängliggöra den informationen som behövs. Att förenkla, förtydliga och göra det snabbare 

är en viktig del i Länsförsäkringars strategi. Samtidigt har banken i uppgift att arbeta och 

utveckla olika produkter, tjänster och lösningar där man hela tiden testar och ”prototypar” på 

ett agilt sätt. Detta är oerhört viktigt för de digitala tjänsternas användarvänlighet och 

komplexitet, att banken ser vart kunderna fastnar i processflödena och ser vad kunderna 

tycker är jobbigt för att sedan förstå och lösa det. Länsförsäkringar använder alla möjliga 

kanaler som finns vid kommunikation av nya produkter, tjänster och lösningar men att kunden 

sedan väljer vilken kommunikationskanal som är lämpligast för att hålla kontakten med. J. A 

anser att man ska vara proaktiv, förstå kunden och använda nya effektivare metoder för att få 

en mer ”en-till-en” kundinteraktion.  

 

Vid spridandet av nya produkter, tjänster och lösningar menar M. B att den viktigaste kanalen 

är medarbetarna ute på kontoren och de tusentals fysiska kundmöten som sker varje dag. 

Utöver detta så är traditionella kanaler som, hemsidan, nätbanken och kampanjer viktiga 

kommunikationskanaler. Sedan har man instruktioner där man försöker skapa kompetens och 

lära kunden för att hantera tjänsternas komplexitet och göra det mer användarvänligt. Däremot 

upplever M. B ett generationsskifte där vissa ibland vill att all kommunikation ska ske utan 

mänsklig kontakt. Det gäller att förstå hur olika kundsegment fungerar och vara flexibel för 

att kunna möta dessa. Sedan är en viktig faktor att nya tjänster testas ordentligt innan dem 

lanseras. Så under utvecklingen av detta lägger Nordea mycket tid på kundintervjuer, tester 

och pilotgrupper som testar hela flödet. Vidare har man även duktig personal som arbetar med 

produktutveckling och vid större förändringar sätter man exempelvis upp telefonnummer som 

kunderna kan ringa in för att få den hjälp man söker.  

 

En viktig beståndsdel i Danske Bank arbetssätt för att sprida nya innovationer är att involvera 

kunderna i det som görs och under hela den processen. Man arbetar tillsammans med kunden 

för att få feedback och låta dessa testa för att sedan anpassa samt utveckla tjänsten efter 

feedbacken. För att nå ut till kunden menar S. G att det är viktigt att befinna sig på samma 

plats som kunderna, exempelvis via sociala medier eller ute på kontoren. För att övertyga sina 

kunder om att nya produkter är bättre än tidiga alternativ menar S. G att man försöker göra 

dessa enkla, hjälpa kunderna komma igång och skapa trygghet för användningen av 

produkten. Många nya tjänster frigör tid och skapar helt andra möjligheter som kunden ta del 

av. För att överbrygga nya produkter, tjänster och lösningar komplexitet och göra de 

användarvänliga betonar S. G vikten av att dessa är enkla, transparenta och ger utrymme för 

kunden att själv utvärdera om det är någonting som behövs. S. G menar att ju enklare de 

digitala tjänsterna är, desto enklare blir det för kunderna att skaffa sig den kompetens som 

krävs för att hantera dem. Sedan kan kunderna vid behov få hjälp via olika chattfunktioner 

eller kundcenter. Mycket av spridningen sker också genom att kunderna lär sig mycket av 

varandra och för det vidare vilket även skapar en uppfattning om saker och ting genom det 

sociala. 
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4.4 Förtroende  
 

A. S ser förtroendet som den viktigaste beståndsdelen för Avanza och förklarar att banken 

hela tiden måste förtjäna kundernas förtroende dagligen. Däremot förklarar hon att 

banksektorn som bransch många gånger har missbrukat kundernas förtroende eftersom att 

man tar alldeles för mycket betalt, inte varit tydliga med kostnader samt vad man faktiskt får 

för tjänsterna. För att bygga upp och stärka förtroendet menar A. S att det är viktigt att man är 

tydlig med löftet gentemot kunden. Det handlar om att löpande visa hur kunden faktiskt får 

nytta genom att bevisa att banken jobbar för kunden. På frågan om hur förtroenderelaterade 

frågor förändrats i och med den digitala utvecklingen förklarar A. S att banker och 

försäkringsbolag har blivit mer ifrågasatta, kunderna är mer medvetna och ifrågasätter vad de 

betalar för, alltifrån lån, sparande och avgifter. Även media har en stor påverkan i att 

medvetenheten hos människor ökar, när saker och ting uppdagas så påverkas förtroendet 

gentemot bankbranschen. A. S belyser även vikten av att SKI utför årliga undersökningar 

inom bankernas olika områden. Avanza har vunnit utmärkelsen ”nöjdast sparare” sju år i rad 

och menar att detta belyser att kunden upplever det Avanza tror sig levererar och leder till ett 

stärkt förtroende. I och med digitaliseringens framfart menar A. S att man även kan se 

förtroendet ur ett annat perspektiv och vänder på hela förtroendesynen på följande sätt: 

”I och med att jag vänder på det… Jag tror att digitaliseringens 

framfart gör att jag får bättre koll och tillgänglighet på mitt sparande, så 

får jag för det första, större förtroende för mig själv och min egna kapacitet 

att fatta egna beslut. Ju mer jag bygger upp det självförtroendet så bygger 

det också upp förtroendet för de tjänster som jag använder. Så jag tror att 

det blir ett helt annat scenario, det handlar inte om förtroendet för en 

bankman eller kvinna utan ett helt bolag, en hel tjänst. Men det bygger på 

att jag har fått ett ökat förtroende för min egen kapacitet att fatta beslut och 

där ser jag att en förutsättning är digitaliseringen.” – Annika Saramies 

Eftersom att den privata ekonomin är ett känsligt ämne är det viktigt att man pratar med 

någon som man litar på enligt B. J. Handelsbanken tror väldigt mycket på en decentraliserad 

affärsmodell där den lokala personliga relationen lättare bygger upp ett förtroende genom att 

allt som rekommenderas till kunden utgår ifrån kundens behov. Det ska aldrig finnas några 

konflikter eller utgå ifrån att kortsiktigt tjäna pengar på kunden utan man tror på kundens 

långsiktigt bästa intresse, bra service och långa kundrelationer. Enligt B. J så inger bankens 

rykte ett stort förtroende hos kunderna. Han beskriver detta genom att förklara Handelsbanken 

aldrig behövt söka statligt stöd vid finansiella kriser och beskriver banken som en av världens 

stabilaste, samt en bank som tar väldigt få risker vid utlåning vilket bygger upp förtroende. 

Arbetet med de förtroenderelaterade frågorna har enligt B. J inte påverkats av den digitala 

utvecklingen, man utgår fortfarande från samma filosofi att skapa långsiktiga relationer och 

värde för kunderna. B. J förklarar att SKI:s mätningar är viktiga att ta del av och följa inom 

bankens alla nivåer för att veta hur kunderna upplever banken. En sak som Handelsbanken ser 

väldigt tydligt, är att kunder som upplever en personlig relation med banken, är ”mycket, 

mycket nöjdare”. Detta jobbar man väldigt mycket med, genom att frigöra tid så att 

medarbetarna proaktivt kan arbeta med att skapa kundrelationer, höja kundnöjdheten och 

förtroendet istället för att ägna stor tid åt administrativa arbetsuppgifter. Vid frågan om hur 

förtroendet påverkats av digitaliseringens framfart menar B. J att digitaliseringen gör det 

enklare, smidigare och bättre för kunden kombinera det digitala tjänsterna med bra personliga 

relationer bakom vilket medför också att förtroendet kan öka. 
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J. A förklarar att förtroendet är en självklarhet för att kunderna ska kunna lita på banken 

eftersom att banksektorn är en förtroendebransch. J. A belyser att Länsförsäkringar är en 

kundägd bank och det handlar om att göra det som är bra för kunderna, förstå vad som gör 

kunderna nöjda, jobba med att utveckla det och till detta menar han att kundmötet är extremt 

viktigt. J. A framför några faktorer som han tror leder till att banken har nöjdast kunder i 

Sverige och dessa är bland annat att banken har en bra funktionalitet, bra produkter, förhåller 

sig till etiska riktlinjer, arbetar hållbart, är kundägt och inte vinstdrivande. Han anser att 

många i finansbranschen har varit lite giriga och därför tror han att finansbranschen i sin 

helhet har en utmaning att stärka och bygga upp förtroendet. J. A tror att SKI har fel när de 

säger att den minskade fysiska kontakten påverkat kundupplevelsen och förtroendet gentemot 

banksektorn. Han tror att den digitala världen kan höja kundupplevelsen. Genom en ”en-till-

en” anpassning blir det mycket bättre och personligt för kunder. Dock förklarar han att det är 

kundens behov som styr om allting sker digitalt eller inte.  

 

M. B menar att det viktigaste bankerna har är förtroendet då det finns i allt man gör, i alla 

möten, kommunikation samt sättet man beter sig på och agerar. Det är högst upp på agendan 

att man ska bete sig på ett korrekt sätt och ha förtroendet i åtanke.  

”Det är ju grundbasen i all bankverksamhet. Det är en 

förtroendebransch, man kan säga mycket, men här känns det verkligen på 

riktigt att det är det. Allting bygger ju på att företag och privatpersoner 

litar att vi gör rätt för oss och att vi gör rätt för dem, att deras pengar är 

trygga hos oss, krediterna löper på som det är tänkt och att avtalen gäller 

osv. Så faller man där så blir det ju problem. Och det här med ”bank-runs” 

och annat, det finns ju knappt någon bank, eller ingen bank, som kan 

hantera det om alla kunder väljer att ta ut deras pengar, så då faller det ju. 

Förtroendet är allt för oss.” – Martin Berggren 

Den digitala utvecklingen har förändrat arbetet med förtroenderelaterade frågor på så sätt att 

man måste beakta säkerheten i större omfattning. Eftersom att det uppstår stora mängder 

bedrägerier och annat menar M. B att allting måste vara säkert för att kunderna ska kunna lita 

på banken. I det stora hela tror M. B att digitaliseringen generellt kommer att påverka 

förtroendet för banksektorn positivt i och med att man får bättre och robustare system vilket 

gör det hela mer säkert.  

 

S. G förklarar att förtroendet är A och O. Förtroendet är otroligt viktigt i allt Danske Bank gör 

och S. G menar att det är någonstans kärnan i deras bankverksamhet. Det handlar i grund och 

botten om transparens, snabbhet, tillgänglighet och enkelhet där kunden ska förstå vad banken 

gör och varför dem gör saker och ting, det bygger upp förtroendet enligt S. G. Den digitala 

utvecklingen har lett till att allting blivit mer transparent och att kunderna har enormt mycket 

makt vilket gör det extra viktig att vinna förtroendet i alla möjliga möten. Dessutom gäller det 

att följa de regelverk som existerar för ett långsiktigt förtroende. S. G påpekar att Danske 

Bank är den enda banken i SKI:s årliga undersökning som, trots den digitala utvecklingen 

med minskad fysisk kontakt, har lyckats stärka förtroendet. S. G menar att så länge man kan 

erbjuda det kunderna efterfrågar och använda ny teknologi så tror han att digitaliseringen 

kommer att påverka förtroendet positivt.  

”Att använda teknologi för att bygga relationer blir helt avgörande, då 

måste det ske på mottagarens villkor, det vill säga på kundens villkor. Ju 

mer man kan om kunden och ju mer man gör det så som kunden vill ha det, 
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desto mer förtroende tror jag att dem får och en bättre relation.”                 

– Stojko Gjurovski 

 

4.4.1 Rådgivningsprocesser 

 

A. S ser utvecklingen mot robotiserade rådgivningsprocesser som någonting spännande där 

hon ser möjligheten att använda roboten för stöd för beslutsfattandet hos kunderna. Avanza 

ger inte individuell rådgivning och därför ser hon på det hela som stöd att fatta beslut och 

använder termen beslutsstöd. Hon tror vidare att fördelen med denna utveckling är att det 

kommer öka kvalitén på rådgivningen som blir mer lättillgänglig och användarvänlig där 

kunden kan fatta beslut vart man än befinner sig, vilken tid på dygnet som helst. A. S syftar på 

att kundernas bankengagemang och förutsättningar kommer att öka eftersom att fler får 

möjlighet till rådgivning och fler faktiskt använder den om den är digitaliserad. En nackdel 

med robotar är att dessa kan manipuleras utav människan på så sätt att den väljer dyrare 

lösningar som inte ser till kundens bästa. Å andra sidan, tror A. S att tuffa regelverk kan 

motverka detta. En robot som följer lagstiftningen kommer att minska intressekonflikter och 

dessutom blir granskning av varje enskild rådgivningstillfälle enklare. Hon menar vidare att 

risken för att kunden ska utsättas för icke gynnsam rådgivning är minst lika hög vare sig om 

den sker via en robot eller bankman. A. S menar inte att den traditionella rådgivningen har 

stora huvudsakliga fördelar i jämförelse med robotiserad rådgivning, utan förklarar att den 

traditionella rådgivningen kanske är mer lämplig vid komplexa ekonomiska situationer som 

kräver större utredningar. Hon menar vidare att sådant kommer att vara svårt att göra det helt 

digitalt eftersom att vissa människor i vissa situationer fortfarande ser ett stort värde i att få 

den hjälp som krävs genom att få träffa någon fysiskt och då betalar man för den tjänsten. A. 

S poängterar att fysisk rådgivning kommer att minska eller snarare att ”hamna mer rätt” och 

att andra situationer kommer att kunna lösas på ett mycket smartare sätt och till en mycket 

lägre kostnad, exempelvis via robotar. 

 

Eftersom att A. S tror att den traditionella rådgivningsformen kommer att försvinna för den 

stora massan tror hon inte att det är den mest förtroendegivande rådgivningsformen. Hon tror 

istället på att kunderna ska få hjälp och stöd med att fatta beslut och att detta i sin tur kommer 

att skapa förtroende eftersom kunden själv via egen kunskap och kännedom fattar sina beslut. 

A. S menar vidare att detta bidrar även till att kunden erhåller ett större självförtroende och 

upplever en massa positiva effekter eftersom det är konsumenten som faktiskt fattar det 

slutgiltiga beslutet via det digitala.  

 

B. J anser att robotrådgivning kan vara ett alternativ för mindre komplexa behov där man 

exempelvis ska lägga upp en plan för ett månadssparande inför framtiden. Denna typ av 

rådgivning där kunden själv får välja om han eller hon exempelvis vill ha en högrisk, 

lågriskfond eller generera aktieportfölj tror B. J kommer att vara helt automatiserad i 

framtiden. Han förklarar detta med att denna typ av rådgivning är hårt lagstyrt eftersom 

rådgivningen utgår ifrån kundens olika preferenser såsom målsättning, kompetens, 

riskkapacitet och risktolerans och där har ändå en mänsklig rådgivare inte så stor frihet. Å 

andra sidan tror B. J att den traditionella rådgivningen kommer att få en bredare omfattning än 

vad den har idag och kommer att beröra mer komplexa former av rådgivning. Den 

traditionella rådgivningen kommer således inte handla om vilka fonder kunden vill köpa utan 

B. J menar att den kommer bli mer djupgående där människornas livssituation beaktas på ett 

annat sätt. B. J exemplifierar genom att en rådgivare kan ställa frågor såsom ”när vill du gå i 

pension och hur mycket vill du ha?”, ”vill du lämna arv till dina barn?”, ”vill du förvalta 
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familjeförmögenheten?”, ”vill du köpa ett hus i Spanien?”, alltså att se rådgivningen från ett 

bredare perspektiv.  

 

Fördelarna med robotiserad rådgivning är enligt B. J att det kan ske när som helst samt att det 

oftast är enkelt och smidigt. Däremot tror han att den robotiserade rådgivningen blir väldigt 

standardiserad och anser fortfarande att en relation med någon, alltså en fysisk kontakt, där 

personen känner empati och har ett omdöme kommer fortfarande att spela en viktig roll för 

rådgivning mellan bank och kund. B. J anser att en nackdel med traditionell rådgivning är att 

det kan uppstå en ojämn kvalité på rådgivningen och detta kan åtgärdas genom att man 

säkerställer att rådgivarna har den kompetens som krävs för att kunna erbjuda lämplig och 

god rådgivning utifrån kundens preferenser samt livssituation. En annan skillnad mellan dessa 

två rådgivningsformer är att den traditionella är dyrare än den robotiserade rådgivningen. B. J 

förklarar att nya regelverk, såsom exempelvis provisionsförbud som införts i Holland och 

Storbritannien i och med MiFID2, kan leda till att stora kundsegment som inte har råd att 

betala för rådgivningen, helt exkluderas. För de som inte har råd att betala är robotiserad 

rådgivning ett bra alternativ. B. J anser vidare att intressekonflikterna inte kommer att 

minskas per automatik bara för att man inför robotiserad rådgivning och förklarar detta med 

att även robotar kan vara oseriösa och ha systematiska bias till sådant som inte är bra för 

kunden. B. J förklarar vidare att Handelsbankens rådgivare aldrig arbetar utifrån bonusar eller 

sälj mål och därför finns det inga incitament att ge felaktig rådgivning. På frågan om vilken 

rådgivningsform som B. J anser vara mest förtroendegivande svarar han att han tror på en 

hybrid av rådgivning, där vissa delar av rådgivningen är helt automatiserade medan andra 

delar finns en människa som förser kunden rådgivning under processen. Han tror att 

traditionell rådgivning som är bra, seriös och personlig är mer förtroendegivande men att 

kunderna själva kommer att få välja utifrån behov eftersom det även kan finnas kunder som 

känner mycket förtroende för robotrådgivning.  

 

Vid frågan om hur J. A ställer sig till robotrådgivaren som framtidens bankman svarar han på 

följande sätt: 

”Det är ju självklart. Om man säger såhär att, jag tror att robotar 

kommer kunna ställa mycket bättre diagnoser än läkare, därför att en robot 

kan ta emot mycket mer data och behandla det och göra det snabbare, i 

många fall, inte alla. Detsamma gäller här i tjänsteföretag, om du ska 

berätta hela ditt ”livs balansräkning”, dina risker och hur du tänker. Om 

du berättar det för mig kommer det ta längre tid för mig att göra något 

klokt av det än vad det kommer att ta för en robot. Precis som man bygger 

robotar för industrin så går det att göra saker snabbare och effektivare här 

också vilket är bättre för kunden, det blir mindre risk att jag tänker fel.”     

– Johan Agerman 

Vidare förtydligar J. A att han inte tror att all rådgivning kommer att ske digitalt, utan att 

endast den rådgivning som är relevant. För mer komplexa frågor där det inte finns självklara 

svar är inledningsvis den traditionella rådgivningen med personliga möten ett bra alternativ. J. 

A anser att det finns kunder som vill ha den fysiska kontakten och då ska den kunden även få 

det. Å andra sidan tror J. A att roboten är mer förtroendegivande eftersom att den inte ens har 

en lön, är neutral och gör det den ska, vilket ökar transparens och minskar kundernas 

misstankar om eventuella oegentligheter. J. A belyser vikten av att man ska förstå att roboten 

är programmerad, men att den genom artificiell intelligens blir bättre och förstår kunden på ett 

nyttigare sätt. Enligt J. A skapas förtroende när kunden märker att person eller något kan 

någonting och gör något som känns bra. För att öka intresset och förtroendet för robotiserad 
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rådgivning förklarar J. A att det gäller att lära kunden detta beteende och minimera riskerna 

för interna och systematiska fel med roboten. På samma sätt som man lärde människor att 

använda mobila bank applikationen för att betala räkningar istället för att använda postgirot, 

kan man lära kunderna att använda robotiserad rådgivning.  

 

M. B menar att robotiserade rådgivningsprocesser fortfarande är i sin linda och konceptuellt 

intressant, men att det är för tidigt för att avgöra dess utveckling. Han anser att det inte är 

någon större skillnad på traditionell och robotiserad rådgivning eftersom dem utgår ifrån 

samma tillvägagångssätt genom rådgivningsverktyg som exempelvis MiFID2. Det inte är en 

jättestor skillnad i hur det egentligen fungerar, men att det kan uppfattas ganska annorlunda 

för en kund. M. B tror på en kombination av dessa rådgivningsformer där kunden själv får 

välja om man vill göra det via robot eller inte. Fördelen med robotiserad rådgivning är dock 

att den är enklare och snabbare för både banken och kunden samt leder till minskade 

kostnader för dem berörda parterna. Å andra sidan är nackdelen med robotiserade 

rådgivningsprocesser att man går miste om den fysiska kontakten där man skapar personliga 

relationer som kan generera mer affärer. M. B förklarar att Nordea tror starkt på personliga 

relationer och att det kommer vara svårt att hålla kunderna nära och lojala om man helt 

släpper det fysiska mötet. Därtill poängterar M. B att Nordeas rådgivare inte arbetar utifrån 

provisioner. M. B tror att det kommer finnas två skilda kundtyper där vissa kommer att ha 

förtroende för robotar medan andra har mer förtroende för mänskliga rådgivare och förklarar 

att man då behöver vara relevant för båda. Han tror att det är viktigt att erbjuda båda 

rådgivningsformerna oavsett vad som händer framöver. Att ha en oberoende interaktion hos 

banken ändå få full service är spännande och intressant att se hur det löser sig menar M. B.  

 

S. G tror att tekniken med artificiell intelligens med fokus på robotrådgivning kommer att 

användas av många i framtiden men poängterar att han tror på en robotrådgivning i 

kombination med människor. Han tror att man kan skapa värde med den kompetens och 

expertis som bankens medarbetare har men att det i vissa situationer kommer att vara 

tillräckligt med en robotrådgivare. Däremot påpekar S. G att det är kunden som väljer hur han 

eller hon vill möta banken och vilken typ av rådgivning som önskas. S. G exemplifierar på 

följande sätt: 

”Jag tror initialt, i alla fall där tekniken befinner sig idag, om man 

tittar på de artificiella robotarna så handlar det mycket mer om hur vi 

allokerar tillgångsmassor mellan olika tillgångsslag vilket är en mer 

matematisk modell. Men jag som individ, vad mina mål och mina drömmer 

är, där har man ju som person en helt annan möjlighet att kunna samla 

information och rådge. Jag tror att beroende på vad det är för typ av 

rådgivning man söker och efterfrågar så har tekniken i vissa avseenden sina 

fördelar. Men det är klart att vi ser till att våra medarbetare har den 

kompetens som vi tror att våra kunder kommer att behöva och som 

underlättar våra kunders beslutsprocess.” – Stojko Gjurovski 

I olika livssituationer där komplexa frågor dyker upp kanske man behöver rådgivning av 

traditionell karaktär och S. G förklarar att detta möjliggör en mer djupgående diskussion och 

vägledning för kunden. För att skapa förtroende behöver rådgivningen vara oberoende och 

trovärdig. Med nya regelverk, exempelvis MiFID2, menar S. G att rådgivningen kommer bli 

lättare att jämföra, det kommer att skapa hårdare konkurrens och bli mer transparent. S. G 

förklarar att man måste tillgodose det som kunden vill ha. Det kommer att vara kunden som är 

beredd att betala för att de ska få tillgång till kvalificerad expertis som finns inom banken och 

då får dem betala på det sättet att det blir transparent för kunden att värdera detta.  Han tror 
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klart att det är den traditionella rådgivningen som är mest förtroendegivande, så länge den är 

objektiv. Han beskriver att förtroendet handlar om att kunden måste förstå vad det är 

egentligen han eller hon får för råd, vad saker och ting kostar och vad det innebär för kunden.  

 

4.4.2 Säkerhet på digitala plattformar 

 

A. S menar att säkerheten är jätteviktig för Avanza eftersom de är lika mycket teknikbolag 

som bank och försäkringsbolag. Webben är Avanzas huvudaffär och butik där dem möter 

kunderna. Därför är och kommer alltid cybersäkerheten att vara högsta prioritet. A. S påpekar 

dock att det är svårt att garantera trygghet och integritet för kunderna vid användning av 

digitala tjänster eftersom det finns bovar där ute som är extremt duktiga och då försöker 

Avanza ligga steget före. För att lyckas med detta har man en skärpt bevakning i det man gör, 

hänga med i utvecklingen, hålla koll på vad som sker samt dra lärdomar av attacker som sker i 

banksektorn och andra branscher. Det handlar vidare om att ständigt testa sina egna system, 

vara påläst och ha höga kunskaper inom säkerhetsrelaterade frågor. Det är en förutsättning för 

att Avanza ska kunna bedriva en verksamhet som digital bank.  

 

B. J förklarar att Handelsbanken är väldigt konservativa och strikta och när det gäller IT-

säkerheten så kommer man inte vara den första aktören som experimentera med att hantera 

kunders data på ett osäkert sätt. B. J menar att digitaliseringen överlag innebär nya 

samarbeten mellan olika aktörer och när bankerna öppnar upp sig ökar riskerna för någonting 

händer. Det gäller att hantera kunddata på ett ansvarsfullt sätt som inte gör att det känns som 

att man gör intrång på kundernas liv. B. J tror att det kommer se olika ut i olika kundsegment 

och att vissa kommer vilja ha det väldigt personligt anpassat och då kan man använda data för 

att informera kunderna om exempelvis speciella och skräddarsydda erbjudanden. Medan 

andra kundsegment inte vill att Handelsbanken ska vara inne och använda kunddata i det 

syftet. B. J menar att på grund av Handelsbanken är konservativa minskar det riskerna för att 

någonting händer.  

”När vi lanserar en ny produkt och tjänst så tar vi hellre att det tar lite 

längre tid och att det sker på ett väldigt säkert, tryggt och testat sätt. Vi 

liksom prioriterar våra kunders säkerhet och integritet högre än att vara 

först ute med en produkt eller tjänst.” – Benny Johansson 

Vidare menar B. J att ett sätt för att reducera osäkerhet på digitala plattformar är att man 

kommunicerar på ett transparent sätt som gör det enkelt för kunden att förstå.  

 

Eftersom att det är en känslig fråga, vill J. A inte gå in på djupet i hur man arbetar med 

säkerhetsrelaterade frågor på digitala plattformar, däremot förklarar han, att det läggs mycket 

energi och stora resurser på detta. Man följer bland annat regelverken för hur man ska hantera 

kunder och kunddata och eftersom det är en förtroendebransch är man väldigt försiktig med 

dessa typer av frågor. J. A lyfter fram kundernas integritet som den viktigaste faktorn att ha i 

åtanke och förklarar på följande sätt:  

”Jag tror väldigt mycket att det kommer bli mycket utifrån och inåt, att 

det blir kunddrivet och att man kan göra det personligt. Sen kan man 

fundera på det med integriteten, när jag får ”Johans Spotify lista”, det har 

inte jag bett om, men det kommer ju bara. Det kan jag ju tycka är lite coolt, 

jag vet inte om jag skulle reagera på exakt samma sätt om jag fick ”Johans 

placeringsråd”… vänta lite nu hur fick ni reda på min privata ekonomi? Så 

den personliga integriteten, den tror jag är viktig här att man inte tappar 
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bort, att man är på och förstår. Vad för data kan vi ha om kunderna, vad 

behöver vi fråga om, vad för data är vi inne på och talar med kunden om.” 

– Johan Agerman 

Liksom förtroendet generellt, gäller det att det säkerhetsmässiga fungerar på rätt sätt för att 

kunderna ska känna sig säkra på de digitala plattformarna enligt M. B. Därför har Nordea 

flera hundra medarbetare som arbetar med säkerhetsrelaterade frågor som ser till att tekniken 

fungerar på ett korrekt och säkert sätt. Här blir informationen på Nordeas hemsida viktig för 

att kunderna ska kunna läsa hur man hanterar diverse bankärenden och hur man kan gå 

tillväga vid olika situationer som exempelvis kortbedrägerier. Ur ett säkerhetsperspektiv anser 

M. B att man kan utgå ifrån att det är säkert och tryggt samt att kunden kan lita på Nordea 

eftersom att man är en storbank där dessa säkerhetsfrågor är av högsta prioritet.  

 

På Danske Bank används mycket kompetens för att förebygga och säkerställa att IT-systemen 

är säkra och klarar av diverse attacker förklarar S. G. En viktig del är att informera kunderna 

om hur man använder produkter, tjänster och lösningar i förebyggande syfte samt för att skapa 

en trygghet för kunderna. S. G förklarar att den säkerhetsfrågor är en jätteviktig del kring 

förtroendet och att man därför investerar en hel del för att hela tiden säkerställa att allting 

fungerar på ett säkert sätt.  
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5. Analys 
 

Detta kapitel presenterar en analys av respondenternas svar som sätts i förhållande till 

varandra samt studiens teoretiska referensram och empirikapitel. Här förs även forskarnas 

egna resonemang kring hur den pågående digitala utvecklingen påverkar förtroendet inom 

banksektorn. Analyskapitlet har tilldelats olika ämneskategorier som baseras på studiens 

teoretiska referensram och empirikapitel.  

 

5.1 Digitaliseringen 

 

5.1.1 Den digitala utvecklingen inom banksektorn samt dess möjligheter och utmaningar 

 

Gemensamt för samtliga respondenter är att man lyfter fram en del faktorer som man anser 

driva den digitala utvecklingen inom banksektorn. Dessa är det förändrade kundbeteendet, 

regelverk, den ökade konkurrenssituationen, ny teknologi samt en förändrad förväntansbild 

hos kunderna. Utöver detta belyser en del respondenter en ökad medvetenhet, nya trender och 

generationsskifte som medverkande faktorer till den digitala utvecklingen. På liknande sätt 

förklarar Olanrewaju (2014) samt Du Toit och Burns (2016) att bankerna tvingas till att följa 

det förändrade kundbeteendet på grund av den digitala utvecklingen. Den digitala världen 

människor idag lever i har givit kunden allt större kontroll och makt vilket leder till att 

bankerna hela tiden måste engagera sig i att leverera god service för att nå upp till kundens 

förväntansbild. Nya regelverk, exempelvis MiFID2 och PSD2, kommer att sätta mer fokus på 

kunderna och leda till en transparentare marknad vilket kan försvaga bankernas 

förhandlingskraft. Respondenterna lyfter fram att dem behöver förhålla sig till de förändrade 

regelverken som är många, omfattande och träder i kraft samtidigt. Regelverken utvecklas 

även ganska hastigt vilket blir en utmaning för bankerna. En del respondenter, exempelvis J. 

A och A. S, väljer däremot att se möjligheter att använda dessa på ett smart sätt för att skapa 

konkurrensfördelar. I och med de stora förändringarna som banksektorn genomgår, krävs det 

att bankerna engagerar sig i sina kunder och förstår vad dem kan bidra till för att skapa värde i 

relationen. Enligt Grönroos (2002 s. 54) är ett aktivt engagemang i en bank- och kundrelation 

en förutsättning för skapa värde för båda parter och detta belyser även S. G genom att förklara 

att bankerna måste ”vara relevanta där kunderna befinner sig” utifrån olika livssituationer.  

 

Ett förändrat kundbeteende och en förändrad förväntansbild är faktorer som samtliga 

respondenter väljer att belysa som de absolut främsta gällande vad som påverkat den digitala 

utvecklingen inom banksektorn. M. B förklarar att den digitala utvecklingen har gått 

långsammare inom banksektorn samtidigt som den exploderat inom andra branscher, vilket av 

A. S och J. A förklaras leda till högre kravställning även på banksektorn att bemöta kundernas 

förväntningar. Respondenternas svar går i linje med rapporten av Accenture (2016) som 

poängterar att teknikdrivna multinationella företag i andra branscher, såsom exempelvis 

Google, Amazon, Facebook och Apple, har skapat utmärkta kundupplevelser och resulterat i 

att kunderna förväntar sig en viss nivå på det som erbjuds även hos banksektorn. Här kan 

bankerna dra nytta av den utökade konkurrenssituationen och lära sig av dessa 

framåtskridande teknologiska bolag och eventuellt integrera sina digitala plattformar med 

dessa, exempelvis genom att skapa tredjepartslösningar som kan leda till ökad kundnöjdhet. 

Tinnilä (2013) beskriver att användningen av digitala tjänster förväntas öka drastiskt de 

kommande åren och förklarar vidare att bankerna behöver arbeta hårt för att klara av de 

digitala utmaningar som dem ställs inför. Även J. A poängterar att banksektorn måste jobba 

ikapp kundernas digitala beteende och A. S styrker påståendet genom att nämna att 
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anpassningen bör ske i en hastig takt. Det är således nödvändigt för bankerna att utrusta sina 

kunder med ny teknologi och omforma sitt tankesätt när det gäller produkt- och 

tjänsteutveckling för att bemöta kundernas behov.  

 

Dem flesta respondenter förklarar att den digitala utvecklingen innebär stora möjligheter för 

banken att göra allting mer lättillgängligt för kunden samt att hantera informationen på ett 

enklare sätt. Det ger även kunden en större möjlighet att själv fatta sina beslut utifrån sina 

egna preferenser medan bankens uppgift blir att bistå med den vägledning och kompetens som 

behövs. Tinnilä (2012) förklarar att vardagliga bankärenden genom självbetjäning enkelt kan 

genomföras utan beaktandet av tid och plats och en anledning till detta är den stora mängden 

tillgänglig information. På samma sätt förklarar Gupta och Khanna (2005) att 

självbetjäningen, genom att integrera kunden i bankens alldagliga verksamhet, leder till 

kostnads- och tidsbesparingar både för banken och kunden. Därtill förklarar Stephen (2016) 

att storbankernas huvudprioritet inför framtiden är sprida användandet av självbetjäning via 

digitala kanaler. Exempelvis kan man tyda ur respondenternas svar att bankerna går mot 

samma riktning genom att integrera sina kunder på plattformarna för att dem ska kunna 

hantera ärenden själva. Detta skapar samtidigt värde både för kunden och banken. Lanzolla 

och Andersson (2008) förklarar att en ökad digital interaktion således innebär större 

möjligheter för kunder att integrera med innehållet och kunna påverka, eliminera, skapa eller 

konsumera när och var som helst. Kunderna ska själva kunna genomföra diverse ärenden via 

exempelvis en smidig och enkelhanterad mobilapplikation eller andra digitala plattformar där 

bankens expertis inte krävs, vilket leder till stora effektiviseringsmöjligheter. Till detta, är en 

stor utmaning enligt S. G och B. J således att bankerna innehar den kompetens som krävs för 

att kunna bemöta kundernas behov, vara anpassningsbara och i sin tur skapa värde. Även J. A 

ser kundernas förväntningar på en snabb förändringstakt och förbättring av service som en 

viktig utmaning att bemöta. Brige (2006) talar om att man kan underlätta 

relationsutvecklandet genom att bankmedarbetarna kontinuerligt utbildas och erhåller ny 

kunskap eftersom att det leder till bankerna kan erbjuda bästa möjliga personlig service. 

Därtill poängterar även Moscarini (2007) att kunderna har en förväntan på att bankpersonalen 

har den kompetens som krävs. Detta bör således underlätta utmaningen med att bemöta de 

krav som kunderna ställer gällande förväntningar på en snabb förändringstakt och förbättring 

av service. 

 

Du Toit och Burns (2016) samt Gupta och Khanna (2015) menar således att digitaliseringen 

innebär stora strukturella förändringar som går över bankernas tekniska och strukturella 

kapacitet vilket medför att bankerna måste förändra sin kärnverksamhet och sättet dem ska 

agera på för att nå ut till kunden. Även en rapport av Capgemini (2016) visar att 87% av 

bankchefer runt om i världen medger att deras egna IT-system inte klarar av den digitala 

utvecklingen. Detta är någonting som lyfts fram av M. B som menar att bankernas storlek kan 

utgöra ett problem när det kommer till förändringar eftersom att anpassningen kan komma att 

ta tid. De största bankerna har idag komplexa och stora IT-infrastrukturer, tusentals 

medarbetare och miljontals kunder vilket leder till förändringar inte kan ske lika fort. En 

utmaning blir således enligt S. G att kombinera den traditionella banken tillsammans med den 

nya moderna och transformerande banken och att göra det i nära dialog med kunden. Å andra 

sidan belyser Gupta och Khanna (2015) även att bankerna är priviligierade med stora 

kundbaser och kan utnyttja dessa till sin fördel om de lyckas anpassa sig till de digitala 

förändringarna på korrekt sätt.  

 

Al-Akhra et al. (2011) poängterar att banksektorn har genomgått en av de största 

förändringarna utifrån ett digitalt och teknologiskt perspektiv och det har medfört att dem 
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traditionella affärsmodellerna har förändrats. Vidare menar Al Akhra et al. (2011) att CRM 

spelar en viktig roll i uppbyggnaden av kundrelationer eftersom att CRM och digitaliseringen 

har väldigt mycket gemensamt då en stor del av interaktionen mellan bank och kund numera 

sker digitalt. Detta stämmer överens med B. J:s uttalande om att digitaliseringen numera 

handlar om att förändra affärsmodeller snarare än att digitalisera pappersarbete som det 

tidigare inneburit. Det betyder att bankerna istället kan ägna mer tid åt att proaktivt bygga och 

stärka relationen med kunderna genom nya innovativa affärsmodeller, vilket kan resultera i en 

förbättrad kundupplevelse och i sin tur leda till ökad tillväxt. Även resterande respondenter 

instämmer och menar att banksektorn måste anpassa sig till det förändrade kundbeteendet 

genom att skifta fokus till den enskilda kunden via en ”en-till-en” relation istället för strategin 

”en-till-många”. Detta går i linje med Alt och Puschmann (2012) som beskriver att det 

förändrade kundbeteendet och en stegrande konkurrenssituation givit upphov till att 

banksektorn övergått till att bli mer kundorienterad. Även Chen och Popovich (2003) menar 

att banker erhåller en starkare relation till sina kunder när marknadsföringen är 

individanpassad istället för att den riktas mot hela marknaden eller vissa kundsegment. När 

bankens produkter, tjänster och lösningar skräddarsys efter de specifika behov som finns hos 

individuella kunder, leder detta enligt Peppers och Rogers (1997 s. 143–144) till en högre 

kundnöjdhet. Vidare argumenterar Peppers och Rogers (Ibid) för att en kundanpassning är en 

såpass effektiv konkurrensstrategi delvis på grund av att en välutformad produkt leder till en 

nöjdare kund. Den verkliga styrkan kring kundanpassningen är att det tillåter ett företag att 

skapa en lärande relation med kunden. Forskarna menar att denna strategi betecknar CRM 

som en kunddriven konkurrens och förklarar att CRM idag har kommit att bli nödvändighet 

för att lyckas i konkurrensen.  

 

I och med att banksektorn har blivit mer kundorienterad är samtliga respondenter överens om 

att kundinteraktionen har kommit att bli en allt viktigare fråga, oavsett om den sker fysiskt 

eller digitalt. J. A menar att man genom ny teknologi kan samla in och hantera kunddata på ett 

effektivare sätt idag eftersom att de nya digitala förutsättningarna innebär mer intimitet då de 

nya metoderna underlättar förståelsen för olika beteendemönster hos kunderna. De nya 

metoderna möjliggör kundanpassning som kan appliceras på individnivå eftersom att man 

genom digitaliseringen kan förstå och hantera kundrelationen ur ett mer omfattande men 

också djupgående perspektiv. I liknelse med CRM, som bygger på att stärka relationen mellan 

bank och kund genom att förstå kunden, är det således viktigt bankerna fortsätter i samma 

linje och utnyttjar all tillfogad teknologi för att förstå sina kunder och utveckla relationen. 

Genom att utnyttja kunddata och använda avancerade analytiska verktyg ur ett CRM 

perspektiv, kan bankerna skapa en överskådlig bild över kunden och på sådant vis öka 

interaktionen med kunderna i samspel med att man förser dem med skräddarsydda lösningar. 

Även Colgate, Buchnan och Elmsly (2005) förklarar att fördelen med en ökad användning av 

digitala plattformar är att den stärker relationen mellan bank och kund eftersom att 

interaktionen mellan de två parterna blir mer kontinuerlig och frekvent.  

 

Enligt SKI:s branschmätning (se tabell 2) har kundnöjdheten för bankbranschen minskat från 

69.7 år 2012 till 62.9 indexenheter år 2016. SKI förklarar att den minskade kundnöjdheten 

delvis beror på en reducerad fysisk kontakt mellan bank och kund. Istället utgör den digitala 

kontakten idag en större del av relationen. Samtidigt är Danske Bank den enda bank som har 

gått en motsatt riktning det senaste året (från 2015 till 2016) och ökat kundnöjdheten i 

förhållande till resterande banker och branschen som minskat. Enligt S. G är detta ett resultat 

av att Danske Bank trots den digitala utvecklingen har lyckats stärka kundnöjdheten genom 

att hela tiden arbeta med ny teknologi för att bygga relationer med kunder. Detta kan tydas 

som att kunderna trots distanseringen, upplever en ökad närvaro via den digitala interaktionen 
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med banken. Även Tapp och Hughes (2004) förklarar att internet och andra digitala kanaler 

har kommit att bli allt viktigare för CRM inom banksektorn eftersom att effektiviteten inom 

leveransen av service ökar. Eftersom att allt fler tillämpar denna kombination av 

relationsuppbyggnad genom att via informationsteknologi och digitala kanaler skapa 

individanpassad tillfredställelse är det tänkbart att den digitala utvecklingen ur ett teoretiskt 

CRM-perspektiv kommer att påverka kundnöjdheten positivt. Detta stämmer överens med 

Chen och Popovich (2003) samt Brige (2006) som menar att banker som förstår sina kunder 

och kombinerar människor, processer och teknologi samt på ett korrekt sätt implementerar 

CRM, erhåller långsiktig kundnöjdhet och lönsamhet. Sedan måste man givetvis ha i åtanke 

att även andra faktorer spelar in på kundnöjdheten, exempelvis skandaler. 

 

5.1.2 Konkurrensen inom banksektorn 

 

Larsson (2014 s. 52) förklarar att hela den finansiella marknaden under de senaste årtiondena 

förändrats på grund av ett förändrat kundbeteende, avregleringar och digitalisering och detta 

har påverkat konkurrenssituationen inom banksektorn. Utifrån studiens insamlade empiri kan 

man tyda av samtliga respondenter att det förändrande kundbeteendet, nya regleringar och 

digitaliseringens snabba utveckling är delvis en följd av de nya och innovativa aktörerna som 

drivit utvecklingen. Hinrikus (2016) belyser att kunder med hjälp av ökad kännedom kommer 

att se icke traditionella banker som jämbördiga eller bättre alternativ än de traditionella 

bankerna. Även Vater, Cho och Sidebottem (2012) förklarar att banksektorn utsätts för högre 

tryck eftersom att nya aktörer betraktas ha ett mer kostnadseffektivt tillvägagångssätt 

gentemot kundtillfredsställelse och digitala förändringar i förhållande till banker. Den viktiga 

frågan för bankerna blir således att ”hänga med” i utvecklingen och anpassa sig efter den 

rådande situationen. Detta påpekas även av Capgemini (2016) som förklarar att bankerna 

försetts i en svår situation och måste anpassa sig till den snabbt föränderliga omgivningen. 

Respektive representant för bankerna i denna studie ser den hastiga förändringstakten som en 

viktig fråga att ta itu med för att undvika att hamna på bakfot. Det som respondenterna lyfter 

fram är att dessa nya aktörer oftast är väldigt nischade i ett specifikt område av en hel 

värdekedja och gör det väldigt bra. Till exempel förklarar B. J att vissa aktörer kommer att 

utgöra en kamp och kunden och då riskerar de traditionella bankerna att tryckas bakåt i 

värdekedjorna om dem inte agerar. Samtidigt påpekar en del respondenter, exempelvis M. B 

och A. S, att de nya aktörernas lösningar kan vara alldeles för ”smala” och svåra att sätta in i 

ett större sammanhang vilket försvårar för de nya aktörerna att etablera sig i en större skala. 

Med detta sagt, kommer det finnas en del aktörer som lyckas paketera om befintliga 

bankprodukter och tjäna bra pengar på det medan andra ännu inte kunnat bevisa hur man ska 

kunna tjäna pengar. Detta påpekas även M. B som menar att de nya aktörerna måste vara 

lönsamma i slutändan för att skapa värde.  

 

Trots den ökade konkurrenssituationen ser däremot samtliga respondenter inte alla nya 

aktörerna som ett direkt hot. En del av dem kommer att vara direkta konkurrenter, medan 

andra kan komma att bli nyttiga för banken. Samtliga respondenter ser snarare möjligheten att 

tillsammans med nya aktörer, såsom FinTech-bolag, bidra till en utveckling inom banksektorn 

och gemensamt skapa goda kundupplevelser samt värde genom samarbeten av olika slag. Till 

skillnad från en rapport från Capgemini (2016) där nästan hälften av bankcheferna förklarade 

att de var villiga att samarbeta med FinTech-bolag för att möta kundernas förändrade 

beteende, svarar alla respondenter i denna studie att samarbete är nästan mer eller mindre 

självklart. En anledning till att respondenterna är mer öppna och villiga för samarbete med 

FinTech-bolagen i Sverige i jämförelse med den globala undersökningen som genomfördes av 

Capgemini (2016), kan bero på att svenska företag och miljön tillåter en annan öppenhet och 
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acceptans för nya aktörer. Till detta hävdar Wesley-James et al. (2015) att Sverige, eller mer 

specifikt Stockholmsområdet, anses vara Europas andra största FinTech-centrum. Däremot 

bör läsaren ha i åtanke att urvalsstorleken mellan denna studie och Capgeminis undersökning 

skiljer sig markant.  

 

En annan viktig fråga som lyfts upp av bland annat Hellström och Holm (2017) är att de nya 

aktörerna kan bygga upp sina verksamheter på bankernas befintliga infrastruktur vilket gynnar 

dem. B. J lyfter även fram denna fråga som väldigt viktig och menar att de nya aktörerna 

utmanar genom att bygga nya innovativa tjänster på bankernas infrastruktur som i sin tur 

upplevs av kunden som väldigt billiga och kundvänliga alternativ. Därtill träder även PSD2 

snart i kraft och M. B menar att de nya aktörerna kommer framöver att kunna ta del av 

bankernas viktigaste ägodelar såsom kunddata och transaktionsflöden. Någonting som även 

kan skapa långsiktigt värde för bankerna, är att bankerna på samma sätt som FinTech-

bolagen, kan hämta influenser och erhålla viktig information som gynnar bankernas 

verksamhet. Eftersom att samtliga respondenter hade en positiv inställning till eventuella 

samarbeten, kan dem genom att ingå partnerskap, inhämta lärdom om hur man ska nå ut till 

kunderna, integrera med dem och skapa kundnöjdhet som i sin tur bidrar till att skapa värde. 

Till exempel kan bankerna utnyttja FinTech-bolagens innovativa förmåga och även kunddata 

för att återgå till sin egen verksamhet för att utveckla sina egna produkter, tjänster och 

lösningar efter kundernas förväntningar vilket på långsikt kan innebära en starkare 

kundrelation och lönsamhet. Detta påpekades även i rapporten av Accenture (2016) som 

förklarade att bankerna bör ta lärdomar och inhämta influenser från de nya aktörerna. 

Forskning och branschrapporter (Brunier 2015; Vater, Cho & Sidebottem 2012; 

Jayawardhena & Foley 2000) menar att de banker som framgångsrikt lyckas implementera 

digitala förändringar, exempelvis nya innovativa lösningar, hos sina kunder kan få 

komparativa fördelar och vidga sina kundbaser, öka produktutbudet, effektivisera tjänster som 

är tidskrävande samt skapa nya lönsamhetsområden.  

 

Maguire et al. (2012) förklarar att bankerna med största sannolikhet kommer att ta den 

digitala utvecklingen och rådande konkurrenssituationen seriöst genom egenutveckling medan 

andra via exempelvis fusioner och förvärv eller samarbeten kommer att införskaffa sig den 

kunskap och teknologi som krävs för att ”hänga med” i utvecklingen. Detta går i linje med 

vad en del av respondenter uppger som tillvägagångssätt för att upprätthålla konkurrensen. 

Exempelvis säger J. A att Länsförsäkringar tog ett tidigt beslut om att investera i den egna 

infrastrukturen och förstå vad man kan göra själv eller när man kan ingå i partnerskap. Detta 

kan genomföras genom att man exempelvis rekryterar kompetent arbetskraft eller köpa in 

delar av tekniken vilket flera respondenter även påpekat. Exempelvis menar J. A att 

konkurrensen kan upprätthållas genom att Länsförsäkringar har en strategi och målbild samt 

en hög förändringstakt. Ur ett annat perspektiv ser B. J att konkurrensen kan upprätthållas 

genom att Handelsbanken exempelvis är en ”fast-follower” kring nya produkter, tjänster och 

lösningar som skapar värde för kunden vilket styrker påståendet om att banksektorn kan 

inhämta influenser från nya aktörer för att utveckla sin egen verksamhet.  Av att tyda den 

insamlade empirin kan man förstå att en hög förändringstakt är ett nyckelbegrepp som 

bankerna måste förhålla sig till under den digitala utvecklingen samt rådande 

konkurrenssituationen. Flertalet branschrapporter påpekar vikten av att bankerna behöver 

förändra sig i en hastig takt och att det kan beröra deras fortsatta existens. Däremot får man 

inte glömma att bankerna har varit verksamma under en väldigt lång tid och har stora 

kundbaser med många lojala kunder. Detta är en stark konkurrensfördel gentemot dem nya 

aktörerna förutsatt att bankerna arbetar på ett korrekt sätt, anpassar sig och fokuserar på rätt 

frågor under digitaliseringens framfart. 
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5.1.3 Spridning av innovationer 

 

Med hänsyn till att banksektorn befinner sig i en period av ökad interaktion på digitala 

plattformar har det förändrat människors sätt att integrera och använda produkter, tjänster och 

lösningar. Rogers (2003 s. 12) spridning av innovationer påverkas av bland annat vilka 

specifika kommunikationskanaler som utnyttjas vid lansering av nya produkter, tjänster och 

lösningar. Vidare karaktäriserar Rogers (2003 s. 15) innovationer utifrån hur dem uppfattas av 

individer och beskriver detta genom fem egenskaper som han anser är särskilt viktiga. Den 

första egenskapen, relativ fördel, handlar om i vilken utsträckning en innovation uppfattas 

som bättre än andra alternativa lösningar. Av respondenternas svar går det att tyda att 

bankerna inte arbetar med att övertyga sina kunder om att nya innovativa lösningar är bättre 

än andra eller tidigare alternativ. Det handlar snarare om att förstå vad kunden efterfrågar och 

försöka skapa produkter, tjänster och lösningar utifrån detta. Majoriteten av respondenter talar 

om att det är kunden själv som avgör om någonting är tillräckligt bra, når upp till 

förväntningarna och kommer att adopteras. Bankens uppgift blir således att förstå sig på olika 

kundsegment för att kunna utveckla produkter, tjänster och lösningar och öka medvetenheten 

kring de nya innovationerna hos sina kunder. Ur ett CRM perspektiv kan man följaktligen 

tänka sig att det som tidigare nämnts kring hantering och förståelsen av kunddata under den 

digitala utvecklingen i denna kontext blir väldigt väsentlig. Peppers och Rogers (1997 s. 29) 

förklarar att informationstekniken kan tillämpas för att leverera produkter, tjänster och 

lösningar som är skräddarsydda efter den individuella kunden eller ett segment av kunder.  

 

Den andra egenskapen Rogers (2003 s. 240) talar om är normförenlighet och syftar på vilken 

utsträckning en innovation stämma överens med tidigare erfarenheter, värderingar och behov 

hos dem kunder som antar innovationen. Vidare belyser även Rogers (2003 s. 29) att det 

sociala systemet influerar spridningen av nya innovationer och har en avgörande roll om dem 

kommer att antas eller förkastas. I och med det förändrade kundbeteendet, influenser från 

andra branscher och att kunden får allt mer makt påverkar dessa faktorer utfallet av en 

eventuell ny innovation. Den sociala omgivningen skapar förväntningar hos kunderna vilket 

ställer krav på att bankerna är tvungna att leva upp till förväntningarna. Exempelvis förklarar 

S. G att saker och ting genom det sociala bidrar till att skapa en viss uppfattning om olika 

produkter, tjänster och lösningar som i sin tur leder till spridning. Eftersom att förväntningar 

har en stor betydelse i detta sammanhang kan det vara en förklaring till att vissa banker är mer 

framåt vad gäller nya innovationer medan andra banker är mer konservativa. Exempelvis talar 

B. J om att Handelsbanken hellre är mer restriktiva och låter andra aktörer testa sig framåt. 

Detta leder till att man får ta del av kundernas reaktioner, utvärdera resultatet och agera som 

”fast-follower”. Detta förhållningssätt kan vara att föredra eftersom att man kan undvika 

eventuella cybersäkerhetsluckor som kan bidra till otrygghet hos kunden vilket även 

Mukherjee och Nath (2003) förklarar som faktorer som påverkar adoptionsnivån. Därtill 

beskriver även Heiskanen (2007) att kunder vissa gånger är oförutsägbara och oemottagliga 

för nya radikala förändringar såsom nya innovationer innebär.  

 

En tredje egenskap som Rogers (2003 s. 257) lyfter fram är innovationernas komplexitet. I 

detta fall är användarvänligheten, förståelsen för produkten och komplexiteten viktiga faktorer 

som påverkar spridningen av innovation. Det råder konsensus bland studiens respondenter 

som menar att det är en av de största utmaningarna vid spridningen av produkter, tjänster och 

lösningar. Samtliga betonar främst vikten av att bankernas produkter, tjänster och lösningar 

ska vara användarvänliga och enkla för kunderna att förstå sig på. Detta påpekas även av 

Dimitriadis och Kyrezis (2011) som hävdar att funktionella barriärer kan uppstå på grund av 

komplexitet och individers rädsla att begå misstag vid användning av digitala produkter, 
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tjänster och lösningar. En studie av Hosein (2009) visade även samma indikationer om att 

bankkunder som upplevde svårigheter med användning digitala banktjänster ledde till en 

minskad adoptionsnivå och istället var det faktorer som kommunikation av kvalitativ 

information, snabbhet och transparens som främjade användningen av digitala medel. Har 

dem digitala produkterna, tjänsterna och lösningarna en enkel utformning kan det öka 

tillförlitligheten för dessa enligt Urban, Amyx och Lorenzon (2009). Förutom att bankernas 

uppgift blir att forma nya innovationer på ett enkelt och lättförståeligt sätt, måste dem även 

bidra med den kompetens, utbildning och medvetenhet som krävs för att deras kunder ska 

kunna hantera och använda dem nya innovationerna. På samma sätt förutsätter det att 

bankerna har den kompetens som krävs för att kunna föra det vidare till sina kunder.  

 

Detta tar oss vidare till den fjärde egenskapen som behandlar innovationernas prövbarhet och 

möjligheten för att adoptörerna att själva kunna experimentera med innovationen i en liten 

skala. En viktig del i att säkerställa att kunderna har den kompetens och förståelse som krävs 

för nya innovationer är att samtliga respondenter belyser vikten av att dem måste testas 

grundligt. Respondenterna syftar på att testerna genomförs både på en intern nivå och genom 

att involvera kunderna på olika sätt. Testerna genomförs exempelvis via kundintervjuer olika 

pilotgrupper som kan vara av kvantitativ och kvalitativ karaktär.  Samtliga respondenter 

menar att feedbacken kan därefter användas för att effektivisera, förbättra och utvärdera dem 

nya innovationerna för att göra dem till mer användarvänliga alternativ. Genom att genomföra 

tester kan man se vart kunder upplever svårigheter eller misslyckas under hela processflödet 

och på sådant sätt kunna åtgärda detta. Detta förklaras av J. A som påpekar att det är oerhört 

viktigt för de digitala tjänsternas användarvänlighet och komplexitet, att banken ser vart 

kunderna fastnar i processflödena och ser vad kunderna tycker är jobbigt för att sedan förstå 

och lösa det. Därtill menar Ndubisi, Wah och Ndubisi (2007) att det är flertalet faktorer som 

påverkar kundens intryck än enbart den köpta produkten, tjänsten eller lösningen. En smidig, 

enkel och lättförståelig process på en digital plattform bör således skapa goda intryck och 

påverka spridningen positivt. Även andra kringliggande faktorer såsom hur man hanterar 

kritik, utbildning, funktionalitet och kommunikation är enligt forskarna viktiga för kundens 

intryck.  

 

Den femte egenskapen som Rogers (2003 s. 258) lyfter fram berör kommunikationen och 

syftar på graden av hur innovationens resultat kan kommuniceras och synliggöras för andra 

individer vilket i sin tur leder till ytterligare spridning. På frågan om hur man kommunicerar 

ut till sina kunder svarar studiens samtliga respondenter att alla möjliga 

kommunikationskanaler är viktiga oavsett om kommunikationen sker digitalt eller fysiskt. 

Den digitala utvecklingen genom bland annat internet har skapat nya förutsättningar och 

möjligheter för att nå ut till både befintliga och nya kunder. Detta förklaras även av 

Gummesson (2002 s. 35) som lyfter fram att internet har förändrat behoven och bidragit till 

nya marknadsföringsmöjligheter. Flertalet av respondenterna beskriver de digitala kanalerna 

såsom exempelvis sociala medier, bankens egen hemsida och mobilapplikationer som dem 

huvudsakliga kommunikationskanalerna.  

 

M. B och B. J som representerar Nordea respektive Handelsbanken å andra sidan var dem 

respondenter som främst lyfte fram medarbetarnas funktion på de fysiska kontoren där det 

fysiska mötet med kunden som den viktigaste kommunikationskällan. Anledningen till detta 

är enligt M. B och B. J att det är medarbetarna som har närmast relation till kunderna och 

innehar ett stort ansvar i att se till att kunderna har det som krävs. Enligt Black et al. (2002) 

sker ett generationsskifte där allt fler föredrar en digital interaktion medan det fortfarande 

finns dem som vill ha en traditionell och personlig interaktion. Eftersom att den yngre 
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generationen tenderar att vara mer teknisk kunniga och har det enklare att hantera digitala 

plattformar kan man tänka sig att den äldre generationen kommer vara dem som är i behov av 

att ta del av information och lärande av nya produkter, tjänster och lösningar via fysisk 

kommunikation. Då den digitala utvecklingen har gjort så att man fokuserar mer på den 

enskilda individen och anpassar utbudet efter dessa kan det ses som en anledning till att 

bankerna vill vara aktiva på alla kommunikationskanaler. Detta kan jämföras med 

resonemanget som samtliga respondenter för om att bankerna vill vara tillgängliga där kunden 

befinner sig samt att kommunikationen ska ske där kunden vill att den ska ske.  

Angelakopoulos och Mihiotis (2011) beskriver likaså att det är lika viktigt att behålla lika hög 

nivå av kundinteraktion som sker på de fysiska bankkontoren som på de digitala 

plattformarna. I förhållande till detta förklarar även J. A att kommunikationen ska vara 

proaktiv där man förstår kunden och använder nya effektivare metoder för att få en mer ”en-

till-en” interaktion vilket även kan tänkas stärka spridningen eftersom att det är anpassat 

utformat kundens behov.  

 

Mukherjee och Nath (2003) menar att en förutsättning för traditionell bankverksamhet alltid 

har varit att etablera och bevara långvariga relationer med kunden men att detta har försvårats 

under den digitala utvecklingen och användningen av digitala plattformar. Detta går inte i 

linje med respondenternas svar eftersom att dem anser att digitaliseringens utveckling 

möjliggör en mer individanpassad relation och kommunikation mellan bank och kund vilket 

gynnar båda parter. Däremot påpekar majoriteten av respondenterna även vikten av att 

bibehålla den fysiska relationen och kommunikationen eftersom det fortfarande efterfrågas 

och har ett värde. A. S på Avanza visade ett avvikande svar från resterande eftersom att 

Avanza sedan start alltid varit en helt digital bank. Till skillnad från M. B och B. J ser A. S 

istället den största spridningskällan som referenser från dem befintliga kunderna till nya 

kunder. Hon påpekar bland annat 70% av Avanzas kunder väljer deras bank till följd av att 

man blivit rekommenderade av redan befintliga kunder och även S. G påpekar att kunderna 

lär sig mycket av varandra och sprider det vidare sinsemellan. Detta går i linje Casaló, Flavian 

och Guinalíu (2008) som förklarar att positiva eller negativa upplevelser genom word-of-

mouth kan påverka spridningen av bankernas nya innovationer på digitala plattformar 

eftersom att word-of-mouth har en hög nivå av förtroendegivande inverkan. Därtill menar 

även Murray (1991) att word-of-mouth, oavsett om det sker digitalt eller fysiskt, har en 

starkare tillförlitlighet än någon annan typ av informationskälla. Därför blir all typ av 

kommunikation och interaktion med kunden oerhört väsentligt i dessa kontexter eftersom det 

via word-of-mouth kommer att påverka spridningen. Exempelvis kan en kund som upplever 

en ny innovation som bra, sprida informationen vidare via word-of-mouth som har en hög 

tillförlitlighet och genererar förtroende för produkten, tjänsten och lösningen i allra högsta 

grad.  

 

En annan viktig aspekt som påverkar spridningen av innovationer enligt Lindström (1994 s. 

44) är innovationsbenägenheten hos de enskilda bankerna och cheferna. Många nya 

innovationer kan bidra till kostnadseffektivisering och besparingar vilket kan fungera som ett 

incitament till varför banker väljer att implementera vissa innovationer. Exempelvis kan en 

robotrådgivare inbringa stora kostnadsbesparingsmöjligheter för både kunden och banken 

vilket kan vara en drivande faktor till att man vill införa dessa. Ett annat perspektiv som 

tvingar fram nya innovativa lösningar kan vara den konkurrenssituation som banksektorn idag 

befinner sig i. Flera respondenter påpekade att banksektorn har uppvisat en seg utveckling i 

förhållande till andra branscher och då kan man anta att dem främsta faktorerna till den 

snabba utveckling som banksektorn tvingas förhålla sig till beror på den förändrade 

konkurrenssituationen samt kundernas förändrade kundbeteende. Tidigare har banksektorn 
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inte upplevt samma behov av att framställa nya produkter, tjänster och lösningar men att det 

numera påtvingats genom bland annat nya regelverk, innovativa konkurrenter inom som 

befinner sig i samma bransch men även utomstående branscher som i sin tur påverkat 

kundernas förväntansbild på bankerna. Andra faktorer man kan tänka sig påverka kundernas 

adoptionsgrad är hur pass pålitliga dem anser bankens produkter, tjänster och lösningar vara 

och detta kan bland annat baseras på tidigare upplevda erfarenheter. Thakur (2014) hävdar att 

kundernas förtroende gentemot banken är den primära faktorn som påverkar attityden till 

bankernas nya lanseringar av digitala produkter, tjänster och lösningar. Därtill menar 

Mukherjee och Nath (2003) att en bank med ett gott rykte är mer förtroendegivande och 

bankkunderna är därför mer villiga att adoptera digitala förändringar. 

 

5.2 Förtroende  
 

Vad gäller den digitala utvecklingen inom banksektorn så råder det delade meningar inom 

forskningslitteraturen om hur det kan påverka förtroendet gentemot banker. Exempelvis talar 

Kotler och Keller (2009 s. 240) att det är svårare att bygga upp och stärka förtroendet på 

digitala plattformar med hänsyn till avsaknaden av fysisk interaktion som länge varit en 

beståndsdel och förtroendeskapande i den traditionella affärsrelationen. Eftersom att en 

förutsättning för traditionell bankverksamhet alltid har varit att etablera och bevara långvariga 

relationer med kunden menar även Mukherjee och Nath (2003) att denna relation försvåras 

under den digitala utvecklingen och den ökade användningen av digitala plattformar. Detta 

påvisas även av SKI:s årliga branschmätning inom bank och finans som belyser den minskade 

fysiska kontakten som en av faktorerna till minskad kundnöjdhet och förtroende inom 

banksektorn. Å andra sidan innebär en digital relation mellan bank och kund en mer 

kontinuerlig interaktion som är anpassad efter kunden vilket andra forskare påpekar stärka 

relationen och förtroendet för banker. Till detta belyser Colgate, Buchana och Elmsly (2005) 

att den digitala relationen möjliggör en fördel gällande relationen mellan bank och kund 

eftersom att interaktionen blir mer frekvent mellan de två parterna.  

 

Samtliga respondenter uppvisar en enighet med sina svar om att förtroendet är den viktigaste 

beståndsdelen och kärnan inom all bankverksamhet. Vidare är respondenterna eniga om att 

den digitala utvecklingen kommer att utmynna i ett positivt avseende och kan i sin tur kan 

stärka och förebygga förtroendet för bankerna förutsatt att den digitala utvecklingen bemöts 

på rätt sätt. Exempelvis talar A. S om att digitaliseringen medför en medvetenhet och ökad 

tillgänglighet för kunderna vilket gör att kunderna har mer kontroll över sitt handlande vilket 

leder till ökat självförtroende och i sin tur till högre förtroende även för banken. Grönroos 

(2008 s. 40) menar att relationer bland annat bygger på attityder och återspeglas inte enbart i 

kundernas köpbeteende, utan inkluderar även kundernas mentala och känslomässiga koppling 

till relationen och banken. Genom att banken arbetar utifrån den enskilda kundens behov sätts 

kunden i fokus. Samtidigt har kunden även större makt i och med den rådande situationen och 

den digitala utvecklingen kan därigenom leda till en starkare relation eftersom att kunden får 

bestämma mer själv. Eftersom att bankerna arbetar utifrån det förändrade kundbeteendet 

parallellt med den digitala utvecklingen och att respondenterna belyser det faktum att det är 

kunden som har makten, kan man anta att den digitala utvecklingen lett till en alltmer tydlig 

och transparent marknad. Detta överensstämmer med exempelvis S. G:s uttalande om att det i 

grund och botten handlar om transparens, snabbhet, tillgänglighet och enkelhet där kunden 

ska förstå vad banken gör och varför dem gör saker och ting vilket i sin tur bygger upp 

förtroendet. Därtill menar A. S att banken är tydlig med löftet gentemot kunden och att det 

handlar om att löpande visa hur kunden faktiskt erhåller nytta genom att bevisa att banken 

jobbar för kunden.  
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Grönroos (2008 s. 53) definierar förtroendet som en möjlighet att ena parten ska kunna lita på 

den andra och beskriver det som ena partens förväntningar om att den andra agerar på ett 

förutsägbart sätt på en viss situation. Detta går i linje med A. S uttalande om att man ska vara 

tydlig med löftet mot kunden och bemöta förväntningarna. Studien av Hosein från 2009 

visade att transparensen var en av faktorerna som var förtroendebyggande och främjade 

användningen av digitala plattformar. Även Ben-Ner och Putterman (2002) förklarar att 

förtroendet handlar om att ena partens handlingar i en affär förväntas karaktäriseras av 

ärlighet, god tro och att inte utnyttja den andra parten om en sådan chans uppstår. Således kan 

man anta att förtroendet kommer att stärkas eftersom att marknaden blir mer transparent i och 

med förbättrade regelverk, ökad medvetenhet hos kunden samt att kunden får mer makt i sitt 

handlande.  

 

Ennew, Kharouf och Sekhon (2011) hävdar att bankens sätt att agera vid utvecklandet samt 

behållandet av en sund, stark och långsiktig relation mellan bank och kund är av stor 

betydelse för kundens fortsatta förtroende och bankens tillväxt. I enlighet med Eisingerich och 

Bell (2007) är förtroendet föränderligt och att förtroendet bör sättas i fokus vid större 

förändringar eftersom att banksektorn i allra högsta grad förknippas med förtroende. Med 

hänsyn till att banksektorn befinner sig i ett läge med förändrade marknadsförhållanden, 

konkurrenssituation, kundbeteende och en ökad medvetenhet är det viktigt att hela tiden ha 

förtroendet i åtanke. Den mediala övervakningen av banksektorn har ökat dem senaste åren 

och lyft fram diverse bankskandaler vilket kan tänka sig ha lett till att människor är mer 

uppmärksamma, försiktiga och medvetna i hur man ska förhålla sig till sin bank och agera vid 

olika beslutsfattanden. A. S förklarar att banker och försäkringsbolag har blivit mer medvetna 

och ifrågasätter vad dem betalar för och att en del av detta beror på att media uppdagar saker 

och ting. Därför förklarar A. S att banken dagligen måste förtjäna kundernas förtroende. Både 

A. S och J. A förklarar att banksektorn många gånger har missbrukat kundernas förtroende i 

och med att det existerar aktörer som varit allt för giriga och kanske inte alltid sett till kundens 

bästa.  

 

Med denna bakgrund kan man tolka det som att även bankernas rykte spelar en viktig roll för 

människors förtroende för bankerna samt deras produkter, tjänster och lösningar. Bankens 

rykte kan spridas via människor själva men även genom exempelvis media eller olika 

branschmätningar. Exempelvis kan man av SKI:s årliga branschmätning inom bank och 

finans 2016, utläsa att förtroendet gentemot hela bankbranschen har minskat. Enligt SKI så 

har andelen kunder som känner ett lågt förtroende under året 2016 ökat med 11 indexenheter, 

från 14 procent till 25 procent. Som tidigare nämnt har även kundnöjdheten bankbranschen 

minskat från 69.7 år 2012 till 62.9 indexenheter år 2016. Dessa resultat kan direkt kopplas till 

bankernas rykte och Grönroos (2008 s. 53) att det ”generella förtroendet” härleds ur sociala 

normer där exempelvis kundernas förtroende baseras på bankens rykte. Till detta påpekade 

även flertalet respondenter att man följer upp dem rapporter SKI presenterar för att kunna 

förbättra sin egen verksamhet och det belyser hur viktigt ryktet är för bankerna.  

 

Utöver SKI:s branschmätning påverkas bankernas rykte av annan typ av information som kan 

spridas från andra håll. Exempelvis är det som lyfts fram i media, sociala medier och andra 

typer av informationskällor som ger stor spridning en stor påverkan på förtroendet gentemot 

den omdiskuterade banken. I vissa fall kan det spridas felaktig och förvrängd information som 

kan skada banken och därför gäller det att man ständigt är försiktig i sina handlingar samt 

arbetar förebyggande för att undvika att förtroendet tar skada. I andra fall kan informationen 

vara korrekt och även då skada förtroendet om det är i enlighet med det som förväntas av en 
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bank. Exempelvis påverkade ”panama-skandalen” inte endast förtroendet för enskilda banker 

utan kundernas syn på hela banksektorn. Som tidigare nämnts kan enstaka händelser få en stor 

spridning genom word-of-mouth som har stor tillförlitlighet och negativa upplevelser kan 

snabbt nå ut till många.  

 

SKI beskriver att bankerna kan vända den negativa trenden för kundnöjdhet och förtroende 

genom att bemöta den efterfrågan på omtänksamhet, kundnytta och transparens samt 

prisvärda och lättillgängliga produkter, tjänster och lösningar. Dessa faktorer har tidigare lyfts 

fram av såväl forskning och av studiens respondenter. Samtliga respondenter förklarar att 

digitaliseringens framfart troligtvis kommer att påverka förtroendet gentemot banksektorn 

positivt och leder till förutsättningar och möjligheter som är mer individanpassat efter varje 

enskild kund. Bankerna använder dock olika tillvägagångssätt och förhåller sig till sin egen 

tro om hur kundrelationer ska hanteras under digitaliseringens framfart. Exempelvis talar B. J 

om att arbetet med förtroenderelaterade frågor inte har påverkats av den digitala utvecklingen 

utan att man fortfarande arbetar med samma filosofi att skapa långsiktiga relationer och värde 

för kunderna. På Handelsbanken har man en decentraliserad affärsmodell där man tror att den 

lokala personliga relationen lättare bygger upp ett förtroende genom att allt som 

rekommenderas till kunden är utifrån kundens behov. Enligt B. J ser man väldigt tydligt att 

kunder som upplever en personlig relation med banken är ”mycket, mycket nöjdare” men att 

digitaliseringens framfart har gjort det enklare, smidigare och bättre för kunden att kombinera 

dem digitala tjänster med bra personliga relationer vilket också medför att förtroendet kan 

stärkas. Detta tillvägagångssätt går i linje med det ”personlighetsbaserade förtroendet” som 

enligt Grönroos (2008 s. 53) exemplifieras med att en kund som har besökt samma bankman 

under flera år har erhållit ett gott förtroende vilket lett till att kunden är villig att ha en fortsatt 

god relation med sin bankman och bank. Således kan man tänka sig att en god personlig 

relation mellan en bankman och kund i kombination med de nya förutsättningarna och 

möjligheterna som den digitala utvecklingen medför fortsättningsvis bör påverka förtroendet 

positivt eftersom att kunden erhåller en mer individanpassad interaktion med banken.  

 

J. A ser dock att SKI har fel i sitt påpekade om att den fysiska kontakten påverkar 

kundupplevelsen och förtroendet för banksektorn negativt. J. A tror snarare att den digitala 

världen kan höja kundupplevelsen genom en ”en-till-en” anpassning som gör att det blir 

mycket bättre och personligt för kunder. Dock är det kundernas behov som styr om allting ska 

ske digitalt eller inte. Även S. G delar en ungefärlig mening och syftar på att så länge banken 

erbjuder det kunder efterfrågar och använder ny teknologi så tror respondenten att 

digitaliseringen kommer att påverka förtroendet positivt. I och med att samtliga respondenter 

nämner att den digitala utvecklingen leder till en mer individanpassad relation och interaktion 

mellan bank och kund är det högst väsentligt att beakta kundernas integritet. Eftersom att en 

”en-till-en” relation förutsätter att man behandlar känslig information och kunddata på ett 

annorlunda sätt är det viktigt att bankerna inte gör övertramp i kundernas integritet.  

 

M. B förklarar att den digitala utvecklingen har förändrat arbetet med förtroenderelaterade 

frågor på så sätt att man måste beakta säkerheten i större omfattning. Eftersom att det uppstår 

stora mängder bedrägerier och dylikt menar M. B att det måste vara säkerhet för att kunderna 

ska kunna lita på banken. Eftersom att den digitala utvecklingen leder till en alltmer ”en-till-

en” relation blir även säkerhetsfrågan i detta sammanhang väldigt betydelsefullt. En ”en-till-

en” relation förutsätter att man behandlar stora mängder kunddata och känslig personlig 

information och en säkerhetslucka skulle kunna utsätta kundernas integritet för fara och 

påverka förtroendet för banken. Om den känsliga personliga informationen hanteras och 

utnyttjas på fel sätt kan det även leda till övertramp i kundernas integritet och resultera i ett 
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minskat förtroende. Tidigare forskning visar att kunder som upplever en låg säkerhet eller att 

denne utsätter sin integritet för exponering inför obehöriga, kan resultera i att kunden 

undviker användningen av bankens produkter, tjänster och lösningar (Yousafzai, Foxall & 

Pallister 2010; Luo et al. 2010; Weber & Darbellay 2010; Mukherjee & Nath 2003).  

 

5.2.1 Rådgivningsprocesser 

 

Det råder vissa delade meningar om hur framtidens rådgivningsprocesser kommer att se ut 

men att samtliga respondenter inte tror att den traditionella rådgivningen helt kommer att 

försvinna. Däremot anser respondenterna att fenomenet robotrådgivning är ett väldigt 

intressant och spännande ämne att följa utvecklingen på. Det finns en del fördelar med 

traditionell rådgivning där man håller ett personligt servicemöte med en rådgivare. Storper 

och Venebles (2004) påstår att kommunikationen vid fysiska rådgivningsmöten resulterar i ett 

mer effektivt och flexibelt samtal då dialogen kan komma att bli mer utförlig, detaljerad och 

ge upphov till att båda parter kan ställa följdfrågor och läsa av varandras kroppsliga uttryck 

samt känslor. Till detta har även den digitala utvecklingen möjliggjort personlig rådgivning på 

distans via exempelvis e-möten eller andra digitala kommunikationsplattformar online vilket 

även gör det möjligt att via dessa kanaler dra nytta av tidigare ovannämnda fördelar. B. J 

belyser fördelarna med den traditionella rådgivningsprocessen och menar att den personliga 

rådgivaren kan visa empati och har ett omdöme samtidigt som M. B menar att den personliga 

relationen kan leda till mer affärer. M. B beskriver vidare att Nordea tror väldigt mycket på 

personliga relationer och att det kan bli svårt att hålla kunderna nära och lojala om man helt 

släpper det fysiska mötet. Återigen kan man koppla detta till att både Handelsbanken och 

Nordea som kan anses vara väldigt traditionella av sig och sätter stor vikt på den personliga 

relationen och utvecklandet av relationen genom fysisk kontakt med rådgivaren.  

 

Nackdelarna med den traditionella rådgivningsprocessen är å andra sidan enligt B. J är att det 

kan uppstå en ojämn kvalité på rådgivningen. Finansinspektionen (2016a) belyser att 

traditionella rådgivningsprocesser inte alltid är oberoende samt att många rådgivare ofta 

arbetar utifrån provision. Detta kan leda till att rådgivarna har starkare skäl att sälja dyrare 

produkter och lösningar eftersom att dem kan erhålla högre provision. Medan vissa 

respondenter menar att denna intressekonflikt kan reduceras med hjälp av en transparent 

robot, förklarar andra att det inte innebär någon större skillnad i och med att båda 

rådgivningsformerna utgår ifrån samma rådgivningsverktyg och regelverk. Exempelvis 

förtydligar B. J och M. B att rådgivarna inom respektive bank inte arbetar utifrån sälj mål 

eller provisioner. En annan nackdel som lyfts fram av både B. J och M. B är att den 

traditionella rådgivningen är mycket dyrare för banken och det kan tolkas som att en robot i 

det anseendet är mer kostnadseffektiv. Dessutom är det personliga mötet mer tidskrävande för 

kunden eftersom att det tar tid att boka möten, eventuellt ta ledigt från jobbet samt ta sig fram 

till kontoret och tillbaka. Detta går inte i enlighet med studiens teoretiska referensram där 

snabbhet, enkelhet och smidighet är viktiga faktorer som leder till nöjdare kunder. Om en 

robot eventuellt skulle införas och är mer kostnadseffektiv, kan det resultera i att bankerna 

investerar inom andra områden som i sin tur kan leda till att skapa ytterligare värde för både 

banken och kunden. 

 

 

Det har investerats stora mängder pengar i robotiserade rådgivningsprocesser under de senare 

åren och Vincent et al. (2015) betonar att man inte bör nonchalera robotiserade 

rådgivningsprocesser eftersom att dem kommer att växa till att bli en standard. Av att tyda 

respondenternas svar kan man förstå att robotiserade rådgivningsprocesser inte kommer att 
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nonchaleras, utan att bankerna snarare är medvetna om vad som pågår och befinner sig i ett 

skede där man försöker förstå hur man kan dra nytta av detta fenomen på olika sätt. J. A 

menar att fördelen med roboten är att den är mer transparent men att det givetvis förutsätter 

att roboten är programmerad på ett korrekt och transparent sätt. Detta påpekas av Hemberg 

(2017) som menar att robotar kan ge bättre råd men att försiktighet bör beaktas eftersom 

robotarna kan manipuleras till att vara såväl goda som fula. En god robot ska vara 

prismedveten, ge smarta råd, informera om val som är av lågpris samt dokumentera och vara 

pedagogisk beskrivande för kunden. Medan en ful robot däremot är girig, lömsk, manipulerad 

och därtill rekommenderar dumma råd. Även respondenterna A. S, B. J och J. A talar i samma 

termer om att även robotar kan vara oseriösa och programmerade till att ha systematiska bias 

för sådant som inte är bra för kunden. Å andra sidan argumenterar A. S, B. J och M. B med 

andra ord för att risken för att kunden utsätts för ogynnsam rådgivning inte är beroende av att 

det är en robot eller människa som rådger kunden. A. S hävdar att roboten kommer att öka 

kvalitén på rådgivningen som blir mer lättillgänglig, användarvänlig och låter kunden fatta 

egna beslut vart och när man än befinner sig. Ytterligare fördelar som respondenterna lyfter 

fram, bland annat J. A, B. J och M. B är att roboten är enkel, snabb och smidig vilket är 

viktiga variabler digitala plattformar bör förhålla sig till enligt Mukherjee och Nath (2003).  

 

På frågan om vilken rådgivningsform som respondenterna anser vara mest förtroendegivande 

råder det delade meningar. Som tidigare nämnt menar Kotler och Keller (2009 s. 240) att det 

är svårare att bygga upp ett förtroende på digitala plattformar och erhålla samma 

förtroendenivå som banken har utanför den digitala sfären. Exempelvis menar S. G att han 

klart tror att den traditionella rådgivningen är mest förtroendegivande förutsatt att den är 

objektiv. Även B. J tror att traditionell rådgivning som är bra, seriös och personlig är mer 

förtroendegivande men förklarar samtidigt att kunderna själva kommer att få välja utifrån sina 

behov eftersom att det även kan finnas kunder som känner mycket mer förtroende för 

robotrådgivning. Likaså beskriver även M. B att han tror att det kommer finnas två skilda 

kundtyper där vissa kommer att ha förtroende för robotar medan andra har mer förtroende för 

mänskliga rådgivare och påpekar man behöver vara relevant för båda. J. A är å andra sidan 

helt övertygad om att roboten är mer förtroendegivande eftersom att den inte har någon lön, är 

neutral, gör det den ska och därför är mer transparent vilket i sin tur minskar eventuella 

intressekonflikter samt diverse oegentligheter. Av A. S svar går det att tyda att hon ser 

robotiserad rådgivning som mer förtroendegivande men att hon ser på det ur ett annat 

perspektiv. Eftersom att hon tror att den traditionella rådgivningsformen kommer att försvinna 

för den stora massan tror hon inte att det är den mest förtroendegivande rådgivningsformen. 

Hon tror istället att kunderna med hjälp av stöd att fatta beslut kommer att skapa ett 

förtroende eftersom att kunden själv via egen kunskap och kännedom fattar sina beslut. 

Eftersom att rådgivningsprocesser är väldigt styrda av regelverk så förklarar samtliga 

respondenter att mycket kring förtroenderelaterade frågor för rådgivning förutsätter att man 

följer lagstiftningen. Med införandet av exempelvis MiFID2 menar A. S och S. G att 

rådgivningen blir enklare att granska, jämföra och leda till allt mer transparens på marknaden 

vilket minskar eventuella intressekonflikter och kan främja förtroendet. Ur 

robotrådgivningsperspektivet kan man koppla detta till Malin Ombergs uttalande i SvD 

(2016b), som är chef över verksamhetsområdet konsumentskydd på Finansinspektionen, om 

att det existerar ett alltför dåligt regelverk kring dagens rådgivningsprocesser och hon hävdar 

att robotrådgivningen kan tillskillnad från traditionell rådgivning minska dem stora 

existerande intressekonflikterna.  

 

Samtliga respondenter tror inte att det ena eller den andra rådgivningsformen kommer att 

försvinna helt utan tror mer på en kombination av bägge. Alla respondenter påpekar att den 
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traditionella rådgivningen kommer att vara mer lämplig vid komplexa ärenden som omfattar 

många viktiga frågor och kräver en överskådlig om kundens livssituation. Medan den 

robotiserade rådgivningsformen argumenteras av majoriteten respondenterna vara mer lämpat 

för enklare frågor eller i kombination med en mänsklig rådgivare i de situationer där roboten 

är tillräcklig. En intressant synvinkel på robotrådgivning är den som lyfts fram av A. S som 

förklarar att robotrådgivningen kommer att fungera som ett beslutsstöd och inte rådgivning. 

Detta går i linje med Feins studie från 2015 där resultatet tyder på att robotrådgivarna inte 

levde upp till dem krav som ställdes utifrån regelverken och att robotarna inte bör 

karaktäriseras som rådgivare utan snarare ses som ett digitalt verktyg för att hjälpa kunden att 

fastställa sin egen risktolerans och investeringspreferenser. Fein (2015) förklarar vidare att det 

vore ett misstag för banker att se robotrådgivare som ett korrekt och omfattande fenomen som 

kan erbjuda personlig rådgivning designat för att möta kundernas individuella behov. Detta 

stärker respondenternas tro om att en robotrådgivning ska användas som ett komplement till 

den mänskliga rådgivaren.  

 

B. J anser exempelvis att roboten kan vara ett alternativ för mindre komplexa behov där 

kunden ska lägga upp en plan för månadssparande. B. J förklarar det med att denna typ av 

rådgivning är hårt lagstyrt eftersom att den utgår ifrån kundens olika preferenser såsom 

målsättning, kompetens, riskkapacitet och risktolerans och här har ändå en mänsklig rådgivare 

inte så stor frihet. Detta kan vara en förklaring till att många respondenter anser att enklare 

ärenden kan hanteras av en robot. Det främsta som skiljer robotrådgivaren från den mänskliga 

rådgivaren i dagsläget tycks vara robotens förmåga och brist i att ta hänsyn till kunden och 

den befintliga omgivningen ur ett helhetsperspektiv. Det är dessutom svårare för en robot att 

förutspå framtiden i frågor såsom plötsliga politiska förändringar i jämförelse med en 

människa. Eftersom robotarna utgår ifrån förhandsutformade frågeformulär som baseras på 

kundernas preferenser, kan rådgivningen till kunden bli alltför standardiserat vilket även 

påpekas av B. J. B. J:s uttalande om standardiserade robotar stämmer överens med Feins 

(2015) studie där robotarna kritiserades för att dem visade sig vara allt för enkla och inte alltid 

agerar utifrån kundens bästa intresse, utan istället lämnar allt ansvar åt kunden att agera i sitt 

egna bästa intresse. Således kan man tänka sig att en hel rådgivningsprocess där den 

mänskliga rådgivningen ersätts av en robot och där rekommendationer baseras helt hållet på 

robotens rekommendationer kommer bli svår att implementera gällande stora och komplexa 

frågor.  

 

Eftersom att majoriteten av respondenter anser att det ska vara en kombination av båda 

rådgivningsformer så är det i slutändan kunden som avgör vilken rådgivningsform som är 

mest lämplig utifrån dem behov som kunden har. Exempelvis talar M. B om att det inte är 

någon större skillnad på traditionell och robotiserad rådgivning då man använder samma 

tillvägagångssätt genom rådgivningsverktyg och regelverk. Däremot kan det uppfattas 

annorlunda av kunden att bemöta en mänskligrådgivare kontra en robot. Eftersom att kunden 

har förväntningar på bankpersonalens kompetens samtidigt som kompetens är en 

förtroendebyggande faktor, bör således komplexa ärenden behandlas av kompetenta 

mänskliga rådgivare. Moscarini (2007) menar att kunskap är en central komponent inom en 

relation mellan bank och kund och förklarar att banksektorn av vissa kunder kan uppfattas 

som förvirrande och komplext, därför bör bankpersonalen vara kompetent eftersom att det 

inger trovärdighet och förtroende.  

 

Liksom tidigare nämnt menar Grönroos (2008 s. 48) att relationer bygger på attityder och 

återspeglas inte enbart i kundernas köpbeteende, utan inkluderar även kundens mentala och 

känslomässiga koppling till relationen och självaste banken. Eftersom att människor är olika 
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kan man också ha olika relationer till sin bank. Det finns säkert människor som har mer 

kunskap än andra och istället föredrar robotar eftersom man tycker att dessa inger mer 

förtroende. En anledning till detta kan vara att kunden kanske har tillräcklig kunskap för att 

fatta egna beslut med hjälp av roboten. Medan andra människor saknar kunskap och således 

känner sig tryggare med mänskliga rådgivare och anser att dessa är mer pålitliga. Exempelvis 

menar Friedman, Khan och Howe (2000) att förtroende uppstår vid mänskliga relationer då 

”människor litar på människor, inte på teknik”. Detta kan även sättas i förhållande till det 

personlighetsbaserade förtroendet som Grönroos (2008 s. 53) lyfter fram. Dem kunder som 

länge har besökt samma rådgivare har ett gott förtroende och vill förmodligen fortsätta den 

relationen där man får råd vid ärenden som man själv inte har kompetens inom. Å andra sidan 

sker det ett generationsskifte där exempelvis yngre människor som tidigare inte besökt en 

rådgivare anser att det digitala inger ett större förtroende genom att man själv lär sig och fattar 

sina egna beslut.  

 

I dagsläget är det optimala för en robotrådgivare, såsom många respondenter menar, att 

hantera enklare ärenden. Men eftersom att robotrådgivning fortfarande är relativt nytt och 

utvecklas kontinuerligt bör man inte utesluta att robotens kapacitet kan komma att bli bättre 

och utvecklas till att hantera komplexare ärenden i framtiden. Förutsatt att det fortsätter 

investeras på robotrådgivare kan man göra den mer avancerad genom att ta hänsyn till fler 

mänskliga komplexare faktorer än enbart inkludera matematiska modeller som går ut på att 

allokera tillgångar utifrån bland annat risk preferenser. Förslagsvis kan man genom artificiell 

intelligens förändra interaktionen mellan banken och kunden via robotar som har ett 

intelligent beteende och utför uppgifter såsom visuella och språkliga uppfattningar vilket 

normalt sätt kräver mänsklig intelligens. Detta påpekas även av J. A som belyser vikten av att 

man ska förstå att roboten på förhand är programmerad men att den genom artificiell 

intelligens blir bättre och förstår kunden på ett nyttigare sätt. Tidigare lyftes det fram att 

traditionell rådgivning enligt B. J kan medföra ojämn kvalité på rådgivningen, i sådana fall 

kan en smart artificiell robot vara ett alternativ för en jämnare kvalité på rådgivningen. Detta i 

kombination med att roboten kan ställa bättre prognoser, ta emot en mycket större mängd 

data, behandla det, ofta göra det snabbare och minimerar risken för att det blir fel, vilket J. A 

poängterar. Detta kan direkt kopplas till kompetens och relationen mellan bank och kund. Om 

en robot kategoriseras som en ”bankman” och kan genom sin artificiella intelligens hantera all 

befintlig information och därefter fatta adekvata samt rationella beslut som gynnar kunden, 

bör det således skapa förtroende för banken som tillhandahåller dessa robotar.  

 

I en kundundersökning av Accenture (2017) som baserades på 18 olika marknader, visade det 

sig att 78% av de 33,000 tillfrågade kunderna, kan tänka sig helt och hållet använda digitala 

rådgivningshjälpmedel för sina investeringar och sparanden. Detta tyder på att någonting som 

för några år sedan var helt otänkbart, numera visar sig vara högaktuellt och drar till sig stort 

intresse. Samtidigt talar A. S om att robotrådgivaren kommer att bli mer tillgänglig och leda 

till att kundernas bankengagemang och förutsättningar ökar eftersom att flera får möjlighet till 

rådgivning parallellt med att allt fler faktiskt använder rådgivningen om den är digitaliserad. 

A. S poängterar även att den traditionella fysiska rådgivningsformen kommer att minska och 

snarare ”hamna mer rätt” men att man då får betala för den tjänsten. Även S. G går i samma 

linje och förklarar att det kommer att finnas kunder som är beredda att betala för att få tillgång 

den kvalificerad expertis som finns inom bankerna. I sådana fall är roboten kostnadseffektiv 

både för banken och kunden samtidigt som att allt fler kommer att ha råd att ta del av den. 

Park, Ryu och Shin (2016) menar att människor i dagens moderna samhälle har ett direkt eller 

indirekt intresse att investera på den finansiella marknaden, men att dem baserar sina 

investeringsbeslut på sin relativt låga kunskap istället för att utnyttja professionell 
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konsultation och kunskap. Detta menar dem har lett till ett ökat intresse för robotiserad 

rådgivning som ett kostnadseffektivt alternativ som står till förfogande för alla. Ludden, 

Thompson och Mohsin (2015) skriver i en rapport för Accenture att robotrådgivare kommer 

att öka företagens produktivitet och intäkter eftersom att varje ny kund, oavsett det förvaltade 

kapitalets omfattning, kommer att generera nya intäkter. Samtidigt som det blir mer 

tillgängligt och allt fler får ta del av det, kommer människor att förbättra sin privata ekonomi 

och utöka sitt bankengagemang vilket leder till att även att bankerna gynnas av detta eftersom 

att det leder till tillskott av nytt kapital vilket är bra för banken oavsett omfattningen av 

kapitalen som investeras via robotarna. Om robotrådgivningen får en ordentlig spridning och 

traditionell rådgivning kommer att omfatta mer komplexa ärenden där man betalar för den 

expertis som banken besitter, kan man anta att fler människor, både yngre och äldre 

generationer, kommer att ha råd för professionell konsultation för finansiell rådgivning via 

robotar. 

 

5.2.2 Säkerhet, kommunikation och information på digitala plattformar  

 

Svenskt Kvalitetsindex årliga branschmätning inom bank och finans från 2016 tyder på att 

51% av svenskarna tycker att den digitala omvandlingen är positiv och användningen av 

digitala kanaler resulterade i att 47% av privata kunderna idag har större interaktion med sin 

bank. Mätningen visar även att 9 av 10 svenska bankkunder idag utför bankärenden via 

digitala plattformar och den digitala utvecklingen har således gjort det möjligt för banker att 

erbjuda produkter, tjänster och lösningar till kunderna var och när som helst utan några 

geografiska eller fysiska hinder. Denna utveckling tyder på att säkerheten för digitala 

plattformar är en av de större utmaningarna som bankerna måste hantera eftersom att det kan 

påverka förtroendet och tillförlitligheten för banken i allra högsta grad med hänsyn av de 

konsekvenser som säkerhetsbrister kan medföra. Detta påpekas även av Luo et al. (2010) som 

menar att den digitala säkerheten är av högsta prioritet då eventuella risker och osäkerheter 

kan påverka kundernas förtroende gentemot banken. Därtill menar även Lee och Turban 

(2001) att brister i cybersäkerhet leder till att kunder känner sig osäker vilket påverkar 

användningsnivån av digitala plattformar eftersom att förtroendet tar skada.  

 

Enligt Kelly (2014) bestod bankernas säkerhet tidigare av stora bankvalv i de fysiska kontoren 

där säkerheten inriktades mot fysiska attacker såsom exempelvis rån. Däremot har 

digitaliseringens utveckling resulterat i att banksäkerheten skiftat från fysisk till att även 

omfamna cybersäkerhet i högre grad. Eftersom att de fysiska kontoren minskar, 

kontanthanteringen reduceras, transaktioner övergår till digitala former och stora delar av 

bankverksamheter transformeras till det digitala, faller det naturligt att större vikt läggs på den 

cybersäkerheten istället. Eftersom att förtroendet är direktkopplat till ett risktagande blir 

säkerheten på bankernas digitala plattformar således väldigt viktig att ständigt beakta. 

Samtliga respondenter lyfter fram säkerhetsrelaterade frågor som väldigt viktiga och 

avgörande för bankernas verksamhet. Detta är förståeligt med hänsyn till att den finansiella 

sektorn är en av dem utsatta branscherna för diverse cyberattacker, en förklaring till detta är 

att man exempelvis hanterar stora mängder konfidentiell information och kapital. Yoder, Rao 

och O’Hearn (2015) poängterar att 43 miljoner säkerhetsincidenter upptäcktes bara under år 

2014 och det motsvarar fler än 100,000 incidenter per dag. Även Kumar et al. (2016) påvisar 

att den finansiella sektorn upplever tre gånger så mycket mer cyberattacker än någon annan 

industri. Med hänsyn till att banksektorn kontinuerligt upplever väldigt många cyberattacker 

påtvingas bankerna att ständigt utveckla och förstärka sina egna system i förebyggande syfte. 

Å andra sidan bör man också ha i åtanke att den digitala och tekniska utvecklingen leder till 

att bovarna också utvecklar sin kapacitet och finner nya tillvägagångssätt att kringgå 
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cybersäkerheten samt hitta eventuella säkerhetsbrister. Alltjämt kan man anta att det leder till 

en kamp mellan bankerna och bovarna om vem som ligger steget före. Bland annat påpekar 

A. S och J. A att man inte bör vara naiv gällandes säkerhetsfrågor utan ta dem med allvar och 

försöka hänga med bovarna. Vidare förtydligar A. S att bovarna är extremt duktiga och då 

gäller det att ligga steget före. För att lyckas med detta gäller det att bankerna har en skärpt 

bevakning i det man gör, hänger med i utvecklingen och drar lärdomar av attacker som sker i 

både banksektorn och andra branscher. Här har förmodligen Avanza en fördel gentemot andra 

banker i denna studie eftersom att dem inte har några fysiska kontor utan huvudsakligen 

använder webben och andra digitala plattformar som sin ”huvudbutik” vilket gör att Avanza 

kan fokusera och lägga ned mer tid och resurser på cybersäkerheten istället för att fokusera på 

flera områden samtidigt.  

 

Det som går att avläsa ur den rådande situationen som banksektorn befinner sig i, är att 

interaktionen mellan bank och kund har förändrats och övergått till att bli mer 

individanpassat. Fortsättningsvis går det även att tyda av respondenternas svar att denna 

utveckling mot en allt mer ”en-till-en” interaktion kommer att fortsätta framöver. Den digitala 

utvecklingen har således förändrat förutsättningen för hur kunddata hanteras och utnyttjas i 

olika sammanhang. Detta är intressant att beakta ur ett säkerhetsperspektiv eftersom kunddata 

berör kundens integritet och följaktligen kan kunddata direkt påverka kundernas förtroende 

vid eventuell olämplig användning av informationen. En kränkning av kundens integritet kan 

även uppstå om andra obehöriga får tillgång till informationen genom exempelvis en 

cyberattack där integriteten utsätts för fara via exponering. Enligt Mukherjee och Nath (2003) 

samt Colgate, Buchanan och Elmsly (2005) anses en relation vara förtroendegivande när en 

kund känner sig speciell, vilket kan uppnås när den digitala plattformen anpassad efter den 

specifika kunden och det kan göra att kunden känner en tillförlitlighet för banken. Både B. J 

och J. A betonar vikten av att hantera kunddata på ett korrekt, försiktigt och ansvarsfullt sätt 

genom att inte kränka eller göra intrång i kundernas integritet. J. A förklarar att kunddata kan 

hanteras olika beroende på sammanhanget. J. A exemplifierar med Spotify där man anpassar 

och frambringar musikspellistor utifrån olika mönster ifrån insamlad kunddata och förklarar 

att detta kan vara svårare i ekonomiska kontexter. Detta bevisar att CRM har kommit att spela 

en allt viktigare roll på de digitala plattformarna och går i linje med Grönroos (2008 s. 187) 

samt Gummesson (2002 s. 26) som menar att digitaliseringen möjliggör en bättre interaktion 

och effektivisering kring leveransen av service till kunden. Å andra sidan menar Urban, Amyx 

och Lorenzon (2009) att om säkerheten på digitala plattformar kan garantera att kundens 

privata information inte läcks ut skapas och utvecklas ett förtroende. På samma sätt blir det 

lättförståeligt att förtroendet lär ta en enorm skada om säkerheten inte kan garantera kundens 

integritet. Corbitt, Thanasankit och Yi (2003) samt Lee och Turban (2001) förklarar att 

kunden behöver kunna förlita sig sitt förtroende till banken om att känslig information inte 

läcks ut vilket är relevant i dessa kontexter. Likaså förklarar Yousafzai, Foxall och Pallister 

(2010) att kunder som upplever bankernas digitala säkerhet som låg eller att dem utsätter sin 

integritet för fara, kommer att hålla sig borta från att använda bankernas produkter, tjänster 

och lösningar.  

 

Med tanke på förändrande marknadsförhållanden med ökad konkurrens, samarbeten och 

avregleringar såsom PSD2, kommer allt fler aktörer att integrera och öppna upp sina system 

vilket kan resultera i fler och större risker ur ett säkerhetsperspektiv. Detta lyfts även fram av 

B. J som menar att digitaliseringen överlag innebär fler samarbeten och då bankerna öppnar 

upp sig ökar riskerna för att någonting skall hända. Vidare kräver detta att mindre aktörer som 

bankerna ingår samarbeten med också måste kunna garantera att kundernas integritet och 

säkerhet inte utsätts för fara. Detta kan vara förklaringen till varför B. J menar att 
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Handelsbanken är väldigt konservativa och strikta när det gäller IT-säkerheten. Man vill 

exempelvis inte vara första aktören som experimenterar med att hantera kundernas data på ett 

osäkert sätt. Samtliga respondenter förklarar att man hela tiden måste testa sina digitala 

plattformars säkerhet och kontinuerligt utveckla sina IT-system för att handskas med de 

säkerhetsrelaterade frågorna. Liksom tidigare nämnt framkom det i en global rapport av 

Capgemini (2016) att 87% av dem tillfrågade bankcheferna erkände att deras egna IT-system 

för tillfället inte klarade av den digitala utvecklingen. Trots att detta är utifrån ett 

digitaliserings perspektiv och visserligen handlar om mängden data och hur det ska hanteras, 

går det också att dra kopplingar till säkerheten. Detta stödjer även respondenternas åsikter om 

att säkerheten är en av dem större utmaningarna och att bankerna ständigt måste förbättra sina 

IT-infrastrukturer och säkerställa att allt fungerar som det ska på ett korrekt och säkert sätt. 

Därtill är det även betydelsefullt att bankerna skapar en trygghet och minska osäkerheten för 

sina produkter, tjänster och lösningar genom att exempelvis överföra kunskapen från banken 

till kunden samt kontinuerligt hålla kunden uppdaterad via kommunikation och information.  

 

För att förebygga osäkerhet och skapa trygghet för sina kunder ska man förutom att följa de 

regelverk som existerar även inkludera andra viktiga aspekter. En sådan är bankens rykte som 

har byggts upp under åratal men är en föränderlig och oerhört känslig variabel som kan skifta 

riktning vid minsta fel. M. B talar om att man utifrån ett säkerhetsperspektiv kan utgå ifrån att 

allt är säkert och tryggt samt att kunden kan lita på exempelvis Nordea eftersom att dem är en 

storbank där dessa säkerhetsfrågor är av högsta prioritet. Detta tyder även på att bankens rykte 

inger ett visst förtroende hos kunderna och påverkar deras uppfattning av banken. Utöver 

detta lyfter bland annat A. S, M. B och S. G fram att man kan säkerställa och förebygga 

eventuell osäkerhet på digitala plattformar genom att bankerna har tillräckligt kompetens för 

att kunna hantera tekniken på ett säkert sätt. Det handlar också om att föra vidare den 

kompetensen genom att bland annat utbilda sina kunder, skapa en medveten och bistå med 

tillräcklig information för att framkalla en förståelse för bankernas utbud. Kompetens lyfts 

fram av Dowell et al. (2015) som en förtroendegivande faktor och kompetens som är givande 

för kunden och är kunskap som kunden inte själv har kan överföras. Gummesson (2002 s. 

201) menar i sin tur att banken kan överföra dess kompetens till kunderna genom att 

kommunicera ut det via bland annat digitala plattformar. Samtliga respondenter är eniga om 

att transparent och enkel kommunikation samt information är grundstenen för att kunderna 

ska kunna förstå sig på dem digitala plattformarna och få ett förtroende för dessa. 

Respondenterna talar om att kunskapen överförs på olika sätt genom att man bland annat 

tillhandahåller instruktioner, guider, videoklipp och chattfunktioner som är tillgängliga för 

bankernas kunder på bankernas hemsidor, mobilapplikationer, bloggar och sociala medier. 

Utöver detta används även medarbetarna på fysiska kontoren för att kunna bistå kunderna 

med den hjälp som dem söker på dem digitala plattformarna. 

 

J. A menar att det är bankernas uppgift att se till att kunderna verkligen förstår hur man ska 

använda produkterna, tjänsterna och lösningarna och då behöver man tillgängliggöra den 

informationen som krävs. Till detta förklarar Tinnilä (2012) att det är den stora mängden 

tillgänglig information som möjliggör självbetjäning utifrån egna preferenser, var och när som 

helst. Eftersom att banksektorn utvecklas till att bli en allt mer ”en-till-en”-individanpassad 

relation mellan bank och kund samtidigt som den digitala användningen och självbetjäningen 

förväntas öka, blir tillräcklig och transparent information i dessa sammanhang ännu 

väsentligare. Exempelvis nämner A. S att man har en portföljgenerator som baseras på 

kundernas preferenser och då kan man tänka sig att informationen, medvetenhet, stödet och 

kommunikationen kring tjänsten bör vara tillräcklig för att kunderna ska känna sig trygga vid 

användning av den. Därför är det oerhört viktigt för bankerna att kommunicerar information 
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som är utav kvalité, har en snabb respons vid eventuella oegentligheter och tydliga, annars 

riskerar bankkunderna att känna sig osäkra och undvika användningen samt tillvaron på dem 

digitala plattformarna. Mukherjee och Nath (2003) förklarar att osäkerhet riskerar att uppstå 

när informationen som kommuniceras digitalt är otydlig och ofullständig, därtill bör kunden 

enkelt och snabbt kunna vända sig till banken för ytterligare information om kunden känner 

att han eller hon inte har erhållit tillräckligt med information. I studien av Mukherjee och 

Nath (2003) fann man en positiv relation mellan förtroendet och engagemanget utifrån hur 

nya produkter, tjänster och lösningar kommunicerades. Forskarnas slutsatser visade att 

kommunikation av kvalitativ information, snabb respons av svar och transparent var 

förtroendebyggande faktorer som främjade användningen av digitala plattformar. 

 

Corbitt, Thanasankit och Yi (2003) menar att fysisk interaktion till skillnad från digital 

interaktion kan medföra en reducerad risk för misstolkningar av den information som 

kommuniceras mellan bank och kund. Samtidigt existerar en risk för mänskliga fel och 

misstolkningar vid fysisk kommunikation till skillnad från digital kommunikation där allting 

står svart på vitt och antagligen är informationen säkerställd flertalet gånger innan den 

informationen publicerats offentligt. Den digitala kommunikationen går således att granska på 

ett enklare sätt medan ”ord mot ord” gäller vid eventuella fel av kommunikation via fysiska 

kanaler. Samtidigt gör en fysisk kontakt att den information som kommuniceras via 

medarbetare ger upphov till att denne på ett pedagogiskt sätt kan uppvisa exempelvis bilder, 

skapa en djupare förståelse och trygghet för produkten, tjänsten eller lösningen om kunden 

behöver öka sin medvetenhet för dessa. Å andra sidan har människor känslor och personliga 

åsikter som kan spela in och påverka det som kommuniceras och informeras då exempelvis en 

rådgivare inte känner benägenhet till att bistå kunden tillräckligt mycket kunskap. Detta går 

att undvika via digitala plattformar, men samtidigt är det fortfarande, liksom respondenterna 

förklarar, kunderna som bestämmer var interaktionen ska ske.  

 

Man kan anta att det finns olika kundsegment som befinner sig i olika nivåer i hur dem vågar 

engagera sig i den digitala förändringen och hur pass trygga dem känner sig i att använda 

bankernas digitala produkter, tjänster och lösningar. B. J menar att vissa kundsegment 

kommer vilja ha det väldigt personligt och då kan man använda kunddata för att informera 

kunderna om exempelvis speciella och skräddarsydda erbjudanden. Medan andra 

kundsegment inte vill att banken ska vara inne och använda kundens personliga information 

och då kan man exempelvis lära dessa kunder att anpassa sig till förändringarna genom att 

personalen ute på kontoren tillhandahåller den kunskap och information som dem behöver. 

Detta kan specifikt ses som viktigt för den äldre generationen som i många fall inte är lika 

tekniska som den yngre. Tinnilä (2013) menar att den ökade användningen av digitala tjänster 

kan bidra till att konflikter skapas hos äldre generationer. Hedley et al. (2006) förklarar även 

att den äldre generationen har en tendens att vara lojala och kräva en personlig interaktion 

samt engagemang med sin bank medan den yngre generationen är mer benägna att utnyttja 

digitala kanaler. Således har de banker som finns tillgängliga via fysiska kontor har en stor 

konkurrensfördel gentemot dem som inte erbjuder det med hänsyn till att det alltid kommer 

att finnas stora kundsegment som är i behov av personlig och fysisk interaktion. Eftersom att 

respondenterna antar att stora delar av interaktionen förväntas bli digital i framtiden där 

enklare ärenden hanteras genom självbetjäning och att mer komplexa ärenden istället sker via 

fysisk interaktion, blir således kunskapen, kommunikationen och informationen i dem 

enskilda kontoren av större vikt. Ju mer komplexa ärendena blir, desto högre krav ställs det på 

att personalen besitter specialiserad kompetens som kan spridas till kunden via fysisk 

kommunikation och information.  
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Mukherjee och Nath (2003) lyfter fram tre specifika variabler inom kommunikationen som 

bygger upp ett förtroende på digitala plattformar. Dem menar att den information som 

kommuniceras till kunden ska karaktäriseras av kvalitet, snabbhet och öppenhet vilket 

samtliga respondenter även argumenterat vara viktiga faktorer. Även studien av Ndubusi, 

Wah och Ndubusi (2007) gick i linje med Mukherjee och Naths (2003) studie där man kom 

fram till att utöver engagemanget samt kommunikationen var klagomålshanteringen en 

väsentlig faktor för kundens lojalitet och förtroende gentemot banken. Klagomålshantering 

kan ses som en del av kommunikationen mellan bank och kund och respondenterna talar om 

att feedback av kunder är viktig att ta åt sig. Ett rimligt antagande kan vara att majoriteten av 

kunder inte tar sin tid till att klaga och kritisera banken, så när detta väl sker, gäller det för 

banken att ta emot kritiken och utifrån det visa ett engagemang och eventuellt förbättra dem 

punkter som framförts av kunden. Om bankerna beaktar och systematiskt loggar den feedback 

som ges av kunderna möjliggör det för banken att finna mönster och trender som sedan kan 

användas för att utveckla bankernas digitala plattformar, dessa kan vara både positiva och 

negativa åsikter.  
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6. Slutsats 
 

I detta kapitel presenteras slutsatserna som grundar sig i det resultat som erhållits av det 

analyserade materialet och det fortlöpande arbetet som pågått under studiens gång. 

Slutsatserna återkopplas till studiens forskningsfrågor och syfte och avser besvara dem. 

 

Huvudsyftet med denna studie var att undersöka hur banker hanterar förtroenderelaterade 

frågor under den ökade digitaliseringen inom banksektorn. Vidare syftade studien till att 

skapa en djupare förståelse för robotiserade rådgivningsprocesser och dess påverkan på 

bankkundernas förtroende i samband med att den fysiska kontakten mellan bank och kund 

minskar. 

 

Hur anpassar bankerna sin verksamhet för att upprätthålla förtroendet gentemot sina kunder 

under den digitala utvecklingen?  

 

I denna studie råder det en enighet bland respondenterna om att den digitala utvecklingen kan 

ha en positiv påverkan på kundernas förtroende gentemot banksektorn förutsatt att den 

digitala utvecklingen bemöts på ett korrekt sätt. Den digitala utvecklingen har resulterat i att 

kunden innehar större makt samt valmöjligheter och därmed anpassar sig bankerna 

kontinuerligt efter de föränderliga omständigheterna. För att bankerna ska kunna upprätthålla 

förtroendet gentemot sina kunder försöker dem bemöta kundernas förväntansbild och 

förändrade beteende med tydlighet, transparens och en hastig förändringstakt. Studiens 

resultat tyder på att det är väsentligt att bankerna anammar den digitala utvecklingen och 

använder all tillfogad teknologi för att vidareutveckla sin verksamhet, förstå sina kunder och 

erbjuda god service utifrån den enskilda kundens behov vilket i sin tur kan leda till ett stärkt 

förtroende. Detta kan möjliggöras genom att bankerna förhåller sig till de förändrade 

marknadsförhållandena, följer regelverken, besitter den kompetens som krävs samt bemöter 

det förändrade kundbeteendet.  

 

Vilka utmaningar och möjligheter medför den digitala utvecklingen för den svenska 

banksektorn sett ur ett förtroendeperspektiv?  

 

Den största utmaningen med den digitala utvecklingen inom banksektorn kan ur studiens 

resultat tolkas vara att bankerna måste förhålla sig till det förändrade kundbeteendet och nå 

upp till kundernas förväntansbild. Det handlar vidare om att anpassa sig till 

konkurrenssituationen och förstå hur man kan skapa en god kundupplevelse samt kundnytta 

vilket kan leda till ett ökat förtroende. Respondenterna beskriver att en utmaning är att 

kombinera den traditionella banken i samspel med den transformerade digitala 

bankverksamheten för att finnas tillgängliga för olika kundsegment. En större utmaning är att 

bankerna behöver utveckla infrastrukturen på sina IT-system vilket är svårt i och med vissa 

bankers omfattande storlek och det resulterar i att förändringen inte kan ske lika hastigt i 

jämförelse med mindre och konkurrerande aktörer. Av studiens resultat och analys framgår 

det tydligt att vissa frågor såsom cybersäkerhet, beaktandet av kundernas integritet genom 

ansvarsfull hantering av kunddata och samtidigt förhålla sig till massiva regelverk som 

utvecklas fort, är utmanande förtroenderelaterade frågor som bankerna ställs inför. En 

ytterligare utmaning är att bistå och utbilda både personal och kunder med den kompetens och 

medvetenhet som är nödvändig. Det är en förändringsresa där digitaliseringen bidrar till att 

fler administrativa uppgifter sköts automatiskt. Bankerna kan istället fokusera på att vårda och 

utveckla kundrelationen och därigenom stärka förtroendet.  
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Möjligheterna är att den digitala utvecklingen har lett till kostnadseffektivisering och 

effektivisering för både bank och kund genom en ökad tillgänglighet och förenklingar av att 

hantera diverse bankärenden. Studiens resultat tyder även på att den största möjligheten är att 

den digitala utvecklingen har givit upphov till en mer ”en-till-en” interaktion mellan bank och 

kund vilket ökar förutsättningarna för en mer frekvent kundrelation där banken kan bemöta 

olika kundsegment och deras behov, vilket ses som förtroendegivande. Med hjälp av den 

digitala utvecklingen kan bankerna hantera och förstå kunddata på ett mer effektivt och 

komplext sätt, bidrar det till att banken enklare förstår och finner mönster i kundbeteenden. 

Detta kan i sin tur leda till en bättre kundupplevelse om banken implementerar ett 

individanpassat förhållningssätt.  

 

Hur implementerar och sprider banker nya digitala produkter, tjänster och lösningar hos sina 

kunder samt hur skapas förtroende och acceptans för dessa?  

 

Studiens resultat tyder på att kommunikation och information är viktiga grundpelare vid 

implementering och spridning av nya digitala produkter, tjänster och lösningar. Det råder en 

konsensus bland respondenterna om att allt som erbjuds på digitala plattformar ska utformas 

och kommuniceras på ett lättförståeligt, tydligt, transparent och enkelt sätt. För att bemöta 

kundernas behov syftar bankerna till att fortsätta involvera sina kunder under hela 

processflödet vid utvecklandet av nya innovationer. Studiens resultat visar att bankerna inte 

arbetar med att övertyga kunder om att nya innovationer är bättre än föregående alternativ, 

utan det bedömer kunderna själva. Bankens arbete består istället av att förstå kundernas 

efterfrågan och skapa produkter, tjänster och lösningar utifrån detta och därigenom nå upp till 

kundernas förväntningar. För att skapa förtroende och acceptans för nya produkter, tjänster 

och lösningar försöker bankerna säkerställa att kunderna har den kompetens som krävs för att 

klara av att hantera dessa och ger kunderna därför möjligheten att själva få testa sig fram. 

Detta underlättas genom att bankerna skapar trygghet, medvetenhet och utformar de nya 

produkterna, tjänsterna och lösningarna på ett användarvänligt sätt. Detta medför att bankerna 

undviker att kunderna upplever dem som komplexa och svårhanterliga.  

 

Vilka utmaningar och möjligheter ser banker med robotiserade rådgivningsprocesser och 

vilken rådgivningsform anser dem vara mest förtroendegivande? 

 

Samtliga respondenter är eniga om att den traditionella rådgivningen inte kommer att 

försvinna helt i framtiden utan att det snarare kommer att förekomma en kombination av både 

traditionell och robotiserad rådgivning. I slutändan är det kunderna själva som bestämmer 

vilken rådgivningsform som är lämpligast för dem. Detta beror på att det finns olika 

kundsegment där vissa kunder har ett större förtroende för en robot, medan andra känner ett 

större förtroende mänskliga rådgivare. För att skapa ett förtroende för en robotiserad rådgivare 

är det viktigt att kunden känner en medvetenhet, trygghet och förståelse för vad roboten 

egentligen gör. Av studiens analyserade resultat kan man däremot tyda att den robotiserade 

rådgivningen, som den ser ut i dagsläget, kommer att tillämpas vid enklare och mindre 

komplexa ärenden som kan möjliggöras genom självbetjäning. Andra, mer komplexa och 

svårhanterliga frågor eller ärenden förväntas hanteras bättre av en mänsklig rådgivare med 

anledning av att den mänskliga rådgivaren har större möjligheter att se kundernas situation ur 

ett bredare perspektiv. Roboten upplevs i detta anseende vara allt för standardiserad, men kan 

i framtiden utvecklas genom förbättrad artificiell intelligens. Den mänskliga rådgivningen 

antas således hamna mer rätt och ha ett värde som vissa respondenter förklarar att kunderna 

kommer att vara beredda att betala för. Robotrådgivaren kommer å andra sidan att vara ett 

kostnadseffektivt alternativ som gynnar både banken och kunden på sådant sätt att 
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rådgivningen blir tillgängligt för alla och erbjuder professionell konsultation till ett lågt pris. 

Enligt respondenternas svar råder det dock delade meningar om vilken rådgivningsform som 

är mest förtroendegivande. Vissa tror att roboten kan reducera intressekonflikter och stärka 

förtroendet, medan andra argumenterar för att det inte finns någon större skillnad med hänsyn 

till att rådgivningen följer samma regelverk vilka styr rådgivningsprocessen. Ett annat möjligt 

utfall är att robotar kommer att användas som ett komplement för mänskliga rådgivare. 
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7. Avslutande diskussion 
 

I studiens avslutande kapitel förs en diskussion där forskarna av denna studie framför sina 

egna åsikter och reflektioner över hela studiearbetet. Slutligen redogörs förslag på framtida 

forskning inom det berörda ämnesområdet. 

 

7.1 Egna reflektioner kring studien 
 

Eftersom att digitaliseringen inom banksektorn är ett pågående och högaktuellt ämne som 

ständigt omdiskuteras i olika sammanhang fann vi det intressant att fördjupa oss inom detta 

forskningsområde utifrån ett förtroendeperspektiv. Uppsatsämnets relevans bekräftades under 

ett tidigt skede vara väldigt aktuellt och det påvisades även av respondenterna som vid vår 

förfrågan om att ställa upp på en intervju, hade en positiv inställning och påpekade vikten av 

att vi fördjupade oss i detta område. En förutsättning för genomförandet av denna studie var 

att urvalet skulle karaktäriseras av personer vars yrkesroll berör strategiska och viktiga frågor 

såsom digitalisering samt förtroende. Här anser vi att studiens urval uppfyller dessa kriterier 

givit oss möjlighet att fördjupa oss inom forskningsområdet med hjälp av respondenternas 

insyn, kunskap och erfarenhet inom den svenska banksektorn. Med anledning av att 

förtroendet ses som den viktigaste beståndsdelen inom all bankverksamhet är det väsentligt att 

beakta förtroendet under den digitala utvecklingen som hastigt tagit fart under senare år. 

 

Generellt upptäckte vi att respondenterna delade enade uppfattningar av dem rådande 

marknadsförhållandena där det förändrade kundbeteendet, konkurrenssituationen och nya 

regelverk ansågs vara centrala samt viktiga aspekter under den digitala utvecklingen. Samtliga 

respondenter menar det i grunden är kundernas förändrade beteenden som har drivit 

digitaliseringen inom banksektorn och gett upphov till förändringar. Någonting som vi fann 

intressant efter att ha analyserat respondenternas svar i kombination med tidigare forskning 

var synen på den framtida rådgivningsprocessen. Våra egna uppfattningar var att den 

robotiserade rådgivningsprocessen var ”framtidens bankman”, men att denna synvinkel nu har 

förändrat efter att ha tagit del av respondenternas starka argument och åsikter kring 

rådgivningsprocesser. Det som var intressant var att många av respondenterna trodde på en 

kombination av den mänskliga och robotiserade rådgivningen och argumenterade för att det är 

kunderna som i slutändan bestämmer vad dem känner sig tryggast med. Mindre chockerande 

var för oss att respondenterna talade om att förtroendet kommer att påverkas positivt av 

digitaliseringens utveckling i och med de stora möjligheter som frambringas. Detta motsäger 

sig viss tidigare forskning om att den minskade fysiska kontakten leder till ett minskat 

förtroende, men samtidigt bekräftar det andra forskningar om att en ökad digital interaktion 

kan leda till ett ökat förtroende. Eftersom att digitaliseringen gör det enklare, smidigare och 

bättre för kunderna samtidigt som banksektorn går mot att vara alltmer individanpassad, faller 

det naturligt ur vårt perspektiv att respondenterna talar om digitaliseringen i positiva termer. 

Med hjälp av hanteringen av kunddata underlättats av den digitala utvecklingen, ger det 

upphov till att bankerna kan vårda, utveckla och förbättra kundrelationer genom en ”en-till-

en” interaktion.  

 

Någonting som vi inte hade räknat med och upptäckte under arbetets gång var att 

respondenter hade väldigt liknande åsikter, vilka även överlag stämde överens med tidigare 

forskning och branschrapporter. Detta upplevdes delvis positivt eftersom att det kan tolkas på 

så sätt att bankerna går i rätt riktning, men samtidigt hade vi önskat finna fler skiljaktigheter 
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för att kunna ställa och jämföra respondenternas svar mot varandra i en större utsträckning 

och ur andra perspektiv.  

 

Den digitala utvecklingen ställer således banker inför utmaningar i hur de ska implementera 

nya digitala förändringar hos sina kunder utan att påverka förtroendet gentemot dem. De 

utmaningar och möjligheter som studiens svenska respondenter lyfter fram går i linje med 

tidigare forskning samt branschrapporter som påpekar överensstämmande faktorer under den 

digitala utvecklingen ur ett globalt perspektiv. Det finns många fördelar att hämta ur en mer 

digitaliserad bankverksamhet, men samtidigt är det väsentligt att beakta svårigheter i en 

ständigt föränderlig och en hårt konkurrensutsatt banksektor. I den dynamiska 

bankmarknaden är det essentiellt att ta hänsyn till att bankernas nya produkter, tjänster och 

lösningar möter kundernas behov och krav för att förändringarna ska resultera i gynnsamhet. 

Den digitala utvecklingen skapar enorma möjligheter men man bör ha i åtanke att detta 

förutsätter att bankerna utnyttjar och anpassar sig efter utvecklingen på ett korrekt sätt. 

Digitaliseringen kan nämligen inte undgås och ännu vet man inte vad som komma skall. Detta 

gör utvecklingen till ett intressant och högaktuellt ämne att behandla samt utifrån bankens 

perspektiv skapa förståelse och fortsätta forska kring hur förtroendefrågor ska hanteras i 

skuggan av digitaliseringens framfart.  

 

7.2 Förslag på vidare forskning 
 

Under skrivandets gång har vi funnit flera intressanta aspekter som framtida forskning skulle 

kunna fördjupa sig inom. Bland annat skulle det vara intressant att undersöka robotiserad 

rådgivning längre fram i tiden när den har etablerat sig i större skala och genom artificiell 

intelligens har utvecklats från att vara standardiserad, till att även kunna inkludera exempelvis 

mänskliga dimensioner och beteenden såsom kroppsliga uttryck och känslor. Vidare kan 

framtida forskning använda en infallsvinkel som inkluderar kundperspektivet via exempelvis 

kvantitativ studien i kombination med en kvalitativ studie. På sådant sätt kan forskningen 

fokusera på olika kundsegment och generationer för att förstå hur olika människor ställer sig 

till den digitala utvecklingen.  
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