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Sammanfattning 

 
Digitaliseringen inom banksektorn har under de senaste åren utvecklats konstant. De stora 

förändringar som har skett inom banksektorn har lett till att konsumenterna idag kan utföra sina 

banktransaktioner vilken tid som helst på dygnet, utan att behöva besöka ett bankkontor. De 

digitala verktygen representerade huvudsakligen av Internetbanken, Telefonbanken, Mobilt 

BankID och Swish har underlättat för konsumenterna att hantera sina ärenden på ett smidigt 

och enkelt sätt, vilket har lämnat sina spår på den marknaden som bankerna verkar i. En stor 

del av bankkontoren i Stockholms län avvecklas då den fysiska kontakten minskar.  

Storbankerna SEB, Swedbank, Handelsbanken samt Nordea får nu en mycket stor utmaning att 

skapa kundlojalitet med konsumenterna då kundkontakten försvinner. Detta gör det även 

svårare för storbankerna att knyta kontakt med nya konsumenter. 

 

Syftet med denna studie är att belysa hur en utökad digitalisering av tjänster påverkar 

kundlojalitet till bankerna på den svenska marknaden. Uppsatsen ger en översikt av valda 

marknadsförings teorier och relevanta begrepp avseende bankens digitalisering och dess 

påverkan på kundlojaliteten. Därefter presenteras val av metod och motivet bakom valet. I den 

empiriska delen presenteras undersökningsdata med tillhörande analys av de insamlade data. 

Studien avslutas med en sammanfattad diskussion kring resultat och därefter redovisas studiens 

slutsats.  

 

Nyckelord: digitalisering, kundlojalitet, banksektorn  



 

Abstract 

 
Digitalization in the banking sector has evolved steadily in recent years. The major changes 

that have taken place in the banking sector have led consumers to carry out their bank affairs at 

any time of the day without having to visit a bank office. The digital tools represented mainly 

by the Internet Bank, Telephone Bank, Mobile BankID and Swish, have made it easier for 

consumers to handle their banking transactions in a smooth and easy way, which has left their 

mark on the market in which banks operate. A large part of the bank offices in Stockholm 

County are ceased as physical contact is reduced. The big banks SEB, Swedbank, 

Handelsbanken and Nordea have a very big challenge now to create customer loyalty with 

consumers as the customer contact disappears. This makes it even harder for major banks to 

connect with new consumers. 

  

The purpose of this study is to illustrate how an increased digitalization of services affects 

customer loyalty to the banks in the Swedish market. The essay provides an overview of 

selected marketing theories and relevant concepts regarding the bank's digitization and its 

impact on customer loyalty. Thereafter, the choice of method and the motivation behind the 

selection are presented. In the empirical part, survey data are presented with the accompanying 

analysis of the collected data. The study concludes with a summary discussion of results and 

afterwards the conclusion is presented. 

 

Keywords: digitalization, customer loyalty, banking sector  
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1. Inledning 

 

I denna studie kommer det att detaljstuderas hur digitalisering inom banksektor förändrar dess 

verksamhet samt hur denna utveckling reflekteras i kundlojalitet. 

 

Under 1990-talet ökade antalet svenska handelsbanker (Boström et al. 2015). Till följd av 

ständig kundanpassning har det utvecklats en dynamisk bankmiljö där företagen konkurrerar i 

att leverera förväntad tjänstekvalité (Martins et al. 2014). 

 

Enligt Bauer et al. (2004) investerar banksektorn stora summor för att expandera inom digitala 

tjänster. Möjligheten att utföra bankärenden via internet refereras av banker som internetbank. 

Förvärvskostnaderna inom internetbanken överstiger den traditionella branschen med cirka 

40% vilket ökar bankens insatser på kundtillfredsställelse och kundretention. 

 

Kundlojalitet blir en av förutsättningar till att skapa ett positivt kundvärde på internet (Bauer et 

al. 2004). Lönsamma internettjänster fokuserar både för att behålla befintliga konsumenter och 

att anskaffa nya. 

 

I avsnittet nedan redovisas bakgrund till studien, problemställningar och syfte. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Liao och Cheung (2002) konstaterar att det har skett en utveckling på den tekniska fronten i 

bankindustrin och samhället. Dagens konsumenter efterfrågar konsekvent omni-channel 

upplevelse och tror att deras behov kan bli bemöta huvudsakligen genom de digitala kanalerna 

(De Silva, 2017). Detta har gjort att kraven på tjänsteleverantörerna har ökat väldigt mycket 

(Tinnilä, 2012). Bankerna tvingas att anpassa sig till utvecklingstakten för att inte riskera att 

förlora sina konsumenter till andra aktörer (De Silva, 2017). 

 

Bankkonsumenter kräver idag fler banktjänster, vilket sätter stor press på bankerna för att möta 

konsumenternas efterfrågan och olika behov (Jayamaha, 2002). Nya digitala verktyg 

underlättar tillgången till bankerna (Martins et al. 2014) och ger konsumenterna en möjlighet 

att uträtta sina bankärenden enkelt och snabbt. 

 

På den svenska marknaden är BankID (som är en form av e-legitimation) särskilt populär. Den 

erbjuds av olika banker och används för legitimering, inloggning och underskrift inom olika 

användningsområden hos banker, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, CSN, 

Skatteverket, Svensk Adressändring med mera. E-legitimation används av cirka 7,5 miljoner 

folkbokförda personer i Sverige. Detta kan jämföras med den totala svenska befolkningen 

omfattande nästan 10 miljoner invånare i slutet på år 2016 (SCB, 2016). 

 

Med den utbredda tillgängligheten fungerar bankerna idag som förmedlare till konsumenter för 

vilka det erbjuds sparande, lån, försäkring etc. (Fathollah et al. 2015). Konsumenter kan både 

få information om banken, samt möjligheten att nyttja deras kundrådgivning dygnet runt 

(Sparbankernas Riksförbund, 2015 s.5). 
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Tinnilä (2012) påpekar att när det gäller ärenden som kan hanteras med bankens digitala 

verktyg, kan transaktionerna ske utan hänsyn till tidsbegränsningar. Det är en stor fördel för 

konsumenter och företagskunder att kunna använda sig av banktjänster samt ta del av 

informationen direkt utan att behöva besöka ett kontor (Hilal 2015). Nilsson (2007) påvisar att 

internetbanken är både tids- och kostnadsbesparande för konsumenten och ger en ökad 

effektivitet samt flexibilitet som uppskattas av bankkunder. 

 

”Lojalitet är ett djupt åtagande att på ett i framtiden konsekvent sätt återköpa en produkt som 

man föredrar vilket ger upphov till att samma produkt återköps repetitivt, trots att det sker 

situationsmässig påverkan och marknadsföringsaktiviteter som har potential att driva fram ett 

produktbyte” (Oliver 1997, svensk översättning Söderlund 2001 s. 30). Definitionen 

ovan kommer att användas som en referenspunkt i detta arbete när kundlojalitet iakttas. 

Alternativa definitioner kring kundlojalitet kan vid behov presenteras längre fram för att belysa 

lojalitetens olika aspekter. 

 

 

1.2 Problemdiskussion  

 

Den pågående digitaliseringen påverkar konsumenternas bankpreferenser och har tagit fram 

nya förutsättningar för banksektorn. 

 

I det rådande läget har bankernas kunder manövrerats alltmer åt användningen av digitala 

verktyg. De fysiska mötena blir allt färre och dialogen mellan konsumenten och banken 

förändras (Svensk kvalitetsindex, 2015). Internetbanken växer vilket leder till att banker kan få 

större konkurrensfördel (Petnji Yaya, 2012). Kundtillfredsställelse och kundlojalitet likställs 

som en viktig förutsättning för att skapa och upprätthålla relationen med kunden (Muslim, 

2016). 

 

Ndubisi et al. (2007) beskriver kundlojalitet som en förbindelse med ett visst varumärke som 

leder till att konsumenten köper produkter eller tjänster. Nöjda kunder sprider information om 

bankens tjänster och service genom word of mouth (ibid). En positiv word of mouth innebär 

för banken nya potentiella konsumenter. Ndubisi et al. (2007) påstår vidare att bankerna borde 

investera mer i utvecklingen av kundrelation då det kan leda till att kundlojaliteten ökar. 

 

Enligt Wu och Wang (2005) fungerar kundtillfredsställelse som ett fenomen bestående av 

lojalitet och retention som grundas på tidigare erfarenheter. Det är kundens emotionella reaktion 

som påverkar dess attityd och antingen ökar eller minskar kundtillfredsställelsen (Balabanis et 

al. 2006). 

 

Ndubisi et al. (2007) konstaterar att det faktum att information om konsumenter finns 

registrerad i bankens system utgör själva grunden till bankens befintliga kundrelationer. Det är 

tillgången till denna information som skapar förutsättningar för bankernas förståelse av kundens 

behov och på basis av detta kan skräddarsydda tjänster tillhandahållas. 

 

Bankkonsumenterna är öppna för konkurrensutveckling, vilket innebär att servicekvaliteten 

behöver vara tillräcklig bra för att säkerställa långsiktiga relationer mellan kunderna och 

bankerna (Muslim, 2016). Enligt Silver (2009) är dagens banker dåliga på kundtillfredsställelse 

och har utmaningar att förstå kundens behov. Detta gör att bankerna bör använda sin bransch 
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kunnande på ett nytt sätt och skräddarsy sina tjänster ännu mer. En långsiktig relation är något 

som båda sidor önskar sig då den har en stor betydelse för samtliga intressenter (ibid). 

När besöken på bankkontor minskar påverkas relationen mellan partnerna som i sin tur inverkar 

på kundlojalitet (ibid). Enligt Rahi och Ghani (2016) kan internetbank ha ett positivt inflytande 

på konsumentens lojalitet då den kan förbättra relationen mellan parterna. 

 

 

1.3 Problemformulering och frågeställning 

 

Konsumentpreferenser förändras när tekniken ersätter de fysiska mötena. Då bankernas digitala 

tjänster utökas i allt högre grad är det intressant att få insikt i hur bankernas digitaliseringsarbete 

påverkar kundernas lojalitet. Mot denna bakgrund kommer studien att söka svar på 

nedanstående frågeställningar: 

 

• Hur nyttjas bankernas digitala utbud? 

• Hur upplevs bankernas online - tjänster? 

• På vilket sätt påverkas kundlojaliteten av bankernas digitala instrument? 

 

 

1.4 Syfte 

 
Syftet med denna studie är att belysa hur en utökad digitalisering av bankernas tjänster påverkar 

kundlojaliteten.  

 

 

1.5 Aktuella begrepp 

 

Digitala verktyg/ 

digitala tjänster 

 

Olika tekniska apparater, surfplattor, program och applikationer (appar) 

som underlättar för bankkonsumenter att utföra olika bankärenden. Några 

exempel på digitala verktyg kan vara datorer, surfplattor, smartmobiler och 

webbtjänster (Löfving, 2012).  

 

Internetbank Begrepp som används för att kunna beskriva tillhandahållandet av 

information eller tjänster av en bank till sina kunder via elektroniska medel, 

såsom datorn, mobiltelefonen eller surfplattan (Daniel, 1999). 

 

Mobilt BankID  

BankID  

 

Mobilt BankID är en e-legitimation för mobiltelefoner och surfplattor. 

BankID på kort är en e-legitimation för datorer (SEB, 2017). 

 

 

Swish En applikation till smarttelefon (t.ex. Windows Phone) för att enkelt kunna 

överföra pengar till andra personers konton via mobiltelefon nr. (SEB, 

2017). 
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2 Teori 

 

I den teoretiska delen har en sammanställning av de utvalda teorierna gjorts kring bankerna, 

digitalisering och lojalitet.  

 

För att kunna besvara studiens syfte var det nödvändigt att ta fram referensramar för det valda 

området. Den teoretiska delen inleds med ett avsnitt där banksektorns särart beskrivs. Därefter 

betraktas banken ur ett kundperspektiv följt av avsnitten där digitalisering av bankverksamhet 

tas upp. 

Med hjälp av 4C-modellen skildras kundfokus. SCSB- modellens dimensioner tillämpas för att 

diskutera kundlojalitet. 

 

 

2.1 Bankens särart 

 

Konceptet av dagens bank skiljer sig dramatisk från det som var känt tidigare. 

År 1970 förmedlade banker främst pengar i form av inlåning och beviljade lån. De flesta 

bankerna idag spekulerar på marknader, försäkringsaktier och obligationsemissioner, ger 

sofistikerade råd om fusioner och förvärv och säljer finansiella produkter till kunder (Buckley, 

2015). 

 

Enligt den teoretiska forskningen om banken som diskuteras vidare av Hörngren och Viotti 

(1989) erbjuder banker till sina kunder tre huvudtyper av tjänster: kredittjänster, 

likviditetstjänster och tillgångsomvandling. 

Genom att tillhandahålla kredittjänster fungerar banken som långivare. De dominerande 

inslagen i den verksamheten blir utvärdering av potentiella låntagare och löpande övervakning 

av de som tidigare fått lån. Det utmärkande draget för en bank i detta sammanhang är att 

huvuddelen av krediterna är illikvida (Hörngren och Viotti, 1989). 

 

Likviditetstjänster är kopplade till inlåning som har flera funktioner. I första hand genererar den 

omedelbar tillgång till betalningsmedel. Ett inlåningskonto erbjuder en placeringsform med en 

viss ränta och ger tillgång till girosystemet som i sin tur möjliggör överföringar från ett konto 

till ett annat (Hörngren och Viotti, 1989). 

 

Tjänster inom tillgångsomvandling erbjuds av banken då den omvandlar de illikvida och osäkra 

lånen på balansräkningens tillgångssida till fullständig likvid och nominellt säker inlåning (samt 

vice versa). Ett kännetecken för en bank är således att dess tillgångar och skulder har olika 

risknivå och löptid (Hörngren och Viotti, 1989). På den svenska marknaden karakteriseras 

bankerna av låg risk vid utlåning av finansiellt kapital i förhållande till övriga aktörer. Detta 

leder till att bankerna har höga krav vid riskbedömningen (Bjerkesjö et at., 2011). 

 

Svenska Bankförening (2014) tar upp bankernas roll för att bidra med tillväxt och välfärd 

genom att erbjuda sina konsumenter hjälp i form av kreditgivning och finanseringsbehov. 

Utifrån dessa aspekter fokuserar bankerna på tre huvuduppgifter: att omvandla sparande till 

investeringar, att erbjuda hushåll och företag bättre riskhantering och riskspridning samt att 

erbjuda effektiva betalningslösningar som förenklar vardagen (ibid). 
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2.2 Kundperspektiv 

 

Den tekniska utvecklingen världen över har introducerat konsumenten in i det "kontantlösa 

samhället". Ekonomiska krafter styr utvecklingen där många faktorer samverkar (Jönsson, 

2004). 

 

På den nordiska marknaden erbjuder bankerna allt fler digitala tjänster som kan nås globalt via 

internet. Företag, organisationer och myndigheter har rutiner för ut- och inbetalningar som 

förutsätter att konsumenterna har tillgång till banktjänsterna (Jönsson, 2004). Möjligheten att 

hantera betalningar direkt från konto till konto på konsumentens villkor utkonkurrerar hantering 

av betalningar på ett post- eller bankkontor både tids- och prismässigt (ibid). Följaktligen driver 

konsumenten efterfråga på specifika banktjänster och skapar dess beroende till banken.  

 

I näst följande avsnitt sammanställs bankkundens förväntningar på banken i den digitala eran. 

Sist beskrivs digitalisering av bankens tjänster. 

 

 

2.2.1 Bankkunders förväntningar 

 

Det globalt tillgängliga internet, konsumentens breda närvaro online och användningen av 

smarta telefoner i vardagen skapar nya förutsättningar idag.  

 

De Silva (2017) beskriver digital bank som online hantering  av alla kundens banktransaktioner. 

Kunden i den digitala eran kommer sällan att besöka den fysiska banken för att hantera sina 

transaktioner. Vidare presenterar De Silva de fem främsta behoven som styr dagens 

konsumenter (se figur 1 Bankkunders förväntningar): 

 

 
Figur 1. Bankkunders förväntningar (De Silva, 2017) 
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Belöning (eng. Reward me for my business) inkluderar kreditkortspoäng, rabatter för lokala 

platser och gratis pengar för att öppna ett konto. 

 

Självservice (eng. Give me “anytime, anyplace” access to my balance) handlar om friheten att 

utföra bankärenden på konsumentens villkor. 

 

Kundfokus (eng. See me as a person) efterlyser en konsekvent bankupplevelse i form av omni-

channel tjänster. 

 

Kommunikation (eng. Provide me with wealth-building advice) handlar delvis om att erbjuda 

en proaktiv rådgivning där bankerna kan nyttja sitt bankkunnande och personifiera sina 

erbjudanden. 

 

Information (eng. Tell me what I’m spending on and how I can save) avser en annan typ av 

proaktiv kommunikation i form av finansiell rådgivning där kundens finansiella data används i 

syfte att utöka sparandet. 

 

Sammanfattningsvis kräver konsumenterna tjänster som förbättrar livskvaliteten där det bland 

annat ingår råd om en god ekonomi där sparande, investeringar, placeringar samt avbetalningar 

av lån ingår. Konsekvent, omni-channel service är lika viktig som hög säkerhet för 

konsumentens finansiella affärer och data (De Silva, 2017). 

 

 

2.3 Digitalisering av bankverksamhet  

 

Digitalisering av bankverksamhet förknippas oftast med handel inom värdepapper såsom aktier, 

obligationer, derivat med mera. Bankverksamhet på internet refererar till möjligheten att utföra 

bankärenden utan behovet att besöka ett bankkontor (Daniela et al. 2004). 

 

Bekvämlighet i form av självservice är en viktig drivkraft när konsumenten ska välja en digital 

tjänst, även om det är tid som besparas snarare än pengar (Lovelock och Wirtz, 2011). 

Elektronisk bankverksamhet strävar efter att konsumenten skall ha tillgång till sin bank utan att 

behöva närvara fysiskt (Daniela et al. 2004, s. 20-35). Konsumenten skall kunna nå sin bank 

sju dagar i veckan och på egna villkor. Genom olika anordningar hemifrån kan 

banktransaktioner genomföras på ett enkelt och smidigt sätt (Polatoglu och Ekin, 2001).  

 

För att banktjänsterna skall fungera och kan ges till alla konsumenter borde den moderna IT-

utvecklingen användas på alla tjänster och kanaler (Blount et al. 2005). Lee et al, (2011) betonar 

att lättheten i att använda off-line tjänster har en större effekt på konsumentens attityd än dess 

initiala inställning mot att använda bankens internettjänst. 

 

Säkerhet är en annan viktig faktor hos konsumenten när internettjänster börjar övervägas 

(Parasuraman et al. 1985). Även om de elektroniska självbetjäningskanalerna syftar till att vara 

mer kostnadseffektiva tycker konsumenterna mindre om att använda dem. Vissa konsumenter 

uppfattar självbetjäningen som en svår tjänst och tvekar inför frivilligt användning av denna. 

Istället föredrar de att besöka ett kontor för att få den hjälp de behöver (Lovelock och Wirtz, 

2011). 
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Jayawardhena (2004) föreslog fem faktorer för internetbaserad service kvalitet: tillgång, 

webbgränssnitt, förtroende, uppmärksamhet och trovärdighet. Några år senare omformuleras 

dessa till tre framgångsfaktorer hos digitala banktjänster som leder till kundlojalitet. Till dessa 

räknas följaktligen systemets kvalitet, kvaliteten på informationen och kvaliteten på tjänsten 

(Leichtfuss, 2007). 

Herington och Weaven (2009) lägger ytterligare till sitt perspektiv på digitala kvalité i 

internetbanken där personliga behov, platsorganisation, användarvänlighet och effektivitet 

betonas. 

 

 

2.3.1 Mobila banktjänster 

 

Användandet av de mobila banktjänsterna ökat drastiskt. Denna typ av tjänst är ett koncept som 

växer sig allt större på marknaden då mobila tjänster möjliggör för bankerna att erbjuda en 

snabb och bra service till sina konsumenter (Mathew et al. 2014). 

 

Det finns en del huvudfaktorer som påverkar användandet av de mobila tjänsterna, exempelvis 

riskuppfattningar. Mathew et al. (2014) poängterar att bankerna bör informera och vägleda sina 

konsumenter för att kunna öka mervärdet av de mobila tjänsterna. I praktiken innebär detta 

förbättrad information till konsumenter om vilka fördelar och nackdelar det finns med de 

mobila tjänster som bankerna erbjuder samt vad som skiljer dessa tjänster ifrån andra kanaler 

(ibid). 

 

Digital utveckling till smarta telefoner är bland de mest omtalade trenderna i 

produktutvecklingen idag. Det finns många mobilapplikationer som har utvecklats och 

förvandlats till försäljningskanaler för bankerna (Akturan och Tezcan, 2012). Denna utveckling 

har lett till att alt fler konsumenter upplever förtroende och trovärdighet för bankerna. 

Satsningen på smarta telefoner fungerar för alla parter som arbetar inom mobilindustrin med 

följd av att konsumenterna kan utföra sina banktransaktioner på ett enkelt och smidigt sätt samt 

att de får den service de efterfrågar (ibid). 

 

 

2.4 Kundfokus enligt 4C-modell 

 

Louterborn (1990) hävdar att företagen behöver anpassa sig efter konsumentens behov då 

konsumenten alltid överväger vilken produkt eller tjänst som passar de bäst. Lojaliteten till ett 

företag har sitt ursprung i en väl tillhandahållen tjänst som överträffar ens förväntningar. 

 

Den föreslagna av Louterborn 4C-modellen (se figur 2. 4C-modell nedan) positionerar ett 

kunderbjudande utifrån fyra dimensioner: kostnad (den ersättning företaget tar emot), 

bekvämlighet (funktionell enkelhet, snabbhet och lätt tillgänglighet), kommunikation 

(interaktiv dialog) samt fokus på konsumentens behov och förväntningar. 
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Figur 2. 4C-modell (Egen bearbetning) 
 

 

4C-modellen illustrerar de förutsättningar som krävs för att ett givet företag ska kunna behålla 

sitt fokus på konsumenten. Anledningen till att 4C-modellen används i studien Digitalisering 

och kundlojalitet inom banksektorn är att modellen bedöms vara ett bra redskap för att belysa 

kundlojalitet hos banksektorn på den svenska marknaden. 

 

Ett exempel är BankID som erbjuds av storbankerna till sina konsumenter. Den möjliggör att 

på ett enkelt sätt kunna legitimera sig hos de olika företagen. En sådan tjänst underlättar för 

konsumenten att vara lättåtkommen och med 4C-modellens mått möter detta bland annat 

bekvämlighetsaspekten. 

 

Det är viktigt att ha fokus på konsumentens åsikter samt preferenser vilket gör att konsumenten 

känner sig prioriterad samt hörd av företaget (Louterborn, 1990). Kommunikation och 

bekvämlighet är en viktig faktor hos konsumenterna då det inger förtroende och bygger lojalitet. 

 

 

2.5 Kundlojalitet 

 

Begrepp lojalitet har undersökts av många forskare inom marknadsföringsområdet men 

fortfarande saknas det en ordentlig definition. Orsaken till detta kan vara att begreppet mäts i 

två olika dimensioner: beteende och attityd (Rundle-Thiere och Mackay, 2001). 

 

I kundlojalitetssammanhang innebär begreppet beteende - reella inköp som äger rum under en 

given period resonerar Rundle-Thiere och Mackay (2001). Beteendebaserad lojalitet är inriktad 

på hur konsumenterna beter sig under själva inköpsprocessen, medan begreppet attityd tolkas 

som lojalitet mot ett varumärke med hjälp av relationer, skyldigheter eller köpintentioner. 

Allender och Richards (2009) uppger att grunden för attityder är kundens upplevelser av ett 

varumärke vilket skapar kundernas känslomässiga relation med detta. Både attityd- och 

beteendekriterier behöver iakttas när lojaliteten skall utvärderas. 
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I banksammanhang beaktas lojalitet väldigt mycket och har utvecklats till begreppet 

kundlojalitet: dels för att bedöma hur lojala kunderna är mot sin bank, och delvis, för att 

identifiera vilka kunder som kommer tillbaka och rekommenderar banken till andra 

konsumenter (Lovelock och Wirtz, 2011). 

 

Ytterligare en aspekt av lojalitet speglas i bankernas fokus att hitta samt behålla bra 

konsumenter, investerare samt effektiva och engagerade medarbetare. Hög lojalitet bidrar till 

hög moral både hos konsumenter och anställda. Reichheld och Teal (2001) konstaterar att 

arbetet med att hålla lojaliteten levande är en av de största motorerna för att åstadkomma ett 

fungerande företag med framgång. 

 

Ändå uppstår det ibland situationer där, oavsett hur företaget levererar till redan nöjd 

konsument, så är konsumenten inte lojal. Det kan bero på att någonting har förändrats och att 

företaget inte längre levererar enligt konsumentens förväntningar. Det finns även motsatta 

situationer där en missnöjd kund omvandlas till lojal. Reichheld och Teal (2001) räknar upp 

och beskriver ett antal faktorer så som informationsbarriär, marknadskulturell barriär, 

budgetbarriär, avtalsbarriär, social barriär och förändringsbarriär som bidrar till att skapa 

lojaliteten hos en missnöjd kund. 

 

Det finns flera dimensioner av kundlojalitet. Kundtillfredsställelse, kundnöjdhet och förtroende 

är några som behandlas i näst följande avsnitt. 

 

 

2.5.1 Kundtillfredsställelse 

 

Kotler (2014) definierar kundtillfredsställelse som en positiv upplevelse efter det att 

konsumenten hade använt produkten eller tjänsten. Han konstaterar att en positiv känsla uppstår 

när den konsumerade produkten/ tjänsten överensstämmer med köparens förväntan. På 

motsvarande sätt resonerar Hussien och Aziz (2013) som anger att kundtillfredsställelse är en 

av de främsta faktorer som bör uppmärksammas av alla branscher. 

 

Yousafzai och Yani-de-Soriano (2012) påpekar att den pågående utbredningen av teknologiska 

innovationer kan göra konsumenten förvirrad och osäker. Parasuraman (2000) beskriver i sin 

studie att de negativa upplevelserna förvandlas ofta till psykologiska hinder som minskar 

glädjen att omfamna teknologin. Han använder termen "teknikberedskap” för att illustrera hur 

konsumenten upplever de tekniska förändringarna. Teknikberedskap innebär benägenhet att 

använda en ny teknik (för att exempelvis uppnå bättre resultat på arbetsplats) och består av fyra 

komponenter: optimism, innovation, obehag och osäkerhet. 

 

Optimism medför en positiv perception baserad på att tekniken erbjuder ökad kontroll, 

flexibilitet och effektivitet. Innovation definierar en tendens att vara en teknologisk pionjär 

medan obehag uppstår när känslan av brist på kontroll över tekniken stiger fram. Obehag leder 

till uppfattningen om att tekniken är överkomplicerad och inte riktigt utformad för att användas 

av vanliga människor. Känslor av osäkerhet i relation till misstro mot teknik och skepticism om 

dess förmåga att fungera ordentligt gör att konsumenterna inte är villiga att dela med sig av 

personlig information eller göra affärer med ett företag som endast kan nås elektroniskt (ibid). 
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Jun och Cai (2001) presenterar sex olika parametrar som har stor betydelse för 

kundtillfredsställelse. Bland dessa återfinns användarvänlighet, tillgång, förtroende, lyhördhet, 

information och design. Även Suh och Han (2002) samt Zhou (2011) slår fast att förtroende, 

användbarhet, användarvänlighet har störst påverkan på tillfredställelse med internetbanken. 

 

I avsnittet nedan kommer beskrivas SCSB-modellen där ett antal förhållanden kring 

konsumentbeteende och upplevt kundvärde iakttas. 

 

 

2.5.2 Upplevt kundvärde enligt SCSB-modell 

 

Konkurrensen inom banksektorn ställer i centrum bankernas förmåga att förstå konsumenternas 

förväntningar (Seyal och Rahim, 2011). De aktiva val som konkurrenterna gör inverkar på 

bankernas strategi. Utbudet av digitala tjänster och verktyg anpassas ständigt i syfte att 

bibehålla sina kunder och förbli framgångsrika. 

 

Kundtillfredsställelsen styrs av hur väl kundens förväntningar före köpet uppfylls av det som 

levererats. Alla branscher, inte minst bankindustrin, har kundtillfredsställelse som ett 

grundläggande mål (Hill och Alexander, 2006). Detta är en av de viktigaste faktorerna som 

företaget fokuserar på idag (Hussien och Aziz, 2013). Kundtillfredsställelse leder till 

branschens lönsamhet samt skapar återkommande konsument, engagemang och kundlojalitet 

(Kotler, 2014). Utifrån detta anser Kohli och Jaworski (1990) att kundens tillfredsställelse är 

den främsta faktorn för att kunna överleva i dagens utsatta konkurrens. 

 

År 1989 i Stockholm presenterades SCSB-modell för att mäta kundtillfredsställelse (se figur 3 

nedan). 

 

 
Figur 3. SCBS modell (Swedish Customer Loyalty Barometer) Van Haaften R. (2017) 

 

 

Den bygger på premissen att när upplevt värde ökar så ökar även kundtillfredsställelse. SCSB-

modellen består av fem komponenter: kundens förväntningar, upplevd prestanda, graden av 

kundtillfredsställelse, kundens klagomål samt kundenslojalitet. 
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Den primära komponenten i modellen är kundens förväntningar på produkten eller tjänsten 

innan den används (Skowron och Kristensen, 2012). Särskilt betydelsefull är konsumentens 

positiva inställning till produkten eller tjänsten om den baseras på deras tidigare erfarenhet och 

upplevelse. 

 

Upplevd prestanda beskriver hur väl de funktionella förväntningarna överensstämmer med 

verkligheten. Enligt Skowron och Kristensen (2012) uttrycker detta steg vilken relation en kund 

har till en given produkt eller det handlar om tjänstens kvalité och pris.  

 

Det viktigaste steget i SCBS modell anses vara den tredje komponenten där erfarenheten av de 

två tidigare stegen aggregeras i form av kundtillfredsställelse (ibid). 

 

Klagomål och kundlojalitet är de två sista kategorierna i modellen som anses vara en 

kontinuerlig konsekvens på kundtillfredsställelse. Konsumentklagomål mäts med klagomål till 

personal och klagomål till ledningen. Kundlojalitet uttrycks med tolerans mot prishöjning och 

intention för återköp (Skowron och Kristensen, 2012). 

 

Fornell (1992) understryker dock att enbart två basala komponenter behöver vara uppfyllda när 

kundtillfredsställelse iakttas: kundupplevelse och kundförväntningar. 

 

 

2.5.3 Kundnöjdhet  

 

Enligt Daskou et al. (2004) kan kundnöjdheten definieras utifrån olika synsätt. Den kan ses som 

en generell utvärdering av den uppfattning som konsumenten får av en organisation i form av 

image. Alternativt kan kundnöjdheten definieras utifrån det bemötande eller förväntningar på 

tjänsten/varor som har uppfyllts eller överträffats (ibid). Daskou et al. (2004) konstaterar vidare 

att kundnöjdheten leder till en positiv påverkan på konsumentens lojalitet i allmänhet. 

 

Internetbank används idag runt om i världen men det saknas fortfarande tydlig förklaring till 

vad som leder till konsumentensnöjdhet. Enligt Zhu och Chen (2012) finns det olika faktorer 

som påverkar kundnöjdheten allt från servicekvalitén, säkerheten, förtroende till rättvisa. 

 

Begreppet rättvisa har fått mer uppmärksamhet inom internetbanken, särskilt vid bedömningen 

och jämförelsen av konsumentens upplevelse av bankernas digitalisering. Dessa konsumenter 

är mer priskänsliga och kräver betydligt mer förtroende (ibid). Abasaltian et al. (2015) påpekar 

att banksektorn måste ständig förbättra sina strategier avseende långsiktiga relationer med 

konsumenten. 

 

På den svenska marknaden börjades införa undersökningar av kundnöjdhet inom 

bankbranschen av Svensk kvalitetsindex år 1989 (SKI, 2016). I figur 4 nedan framgår det två 

tillfällen där kundnöjdhet backade kraftigt: först år 1993 under fastighetskrisen och därefter år 

2016 som benämns av SKI ”förtroendekris 2016” (ibid). Motsvarande nedgång kan ses för 

banksektorn i resten av Norden och detta kopplas till ett minskat förtroende för hela banksektorn 

(SKI, 2016). 
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Figur 4. Kundnöjdhet i banksektor 1989-2016 (SKI, 2016) 

 

 

Den pågående digitaliseringen inom bankbranschen välden över gör att nya tjänster och 

produkter produceras och introduceras. Bankernas digitala verktyg möjliggör åtkomst åt banken 

under hela veckan utan hänsyn till tidsbegränsningar (Abasaltian et al. 2015). Detta anses ha en 

positiv inverkan på kundnöjdhet.  

 

Det finns undersökningar som indikerar att hela 95 % av missnöjda kunder slutar konsumera 

tjänster utan att framföra klagomål eller höra av sig till kundtjänsten. En nöjd konsument sprider 

positiv information om sin bank, ger positiv rekommendation till sina vänner och bekanta och 

på så sätt utvecklas en långsiktig relation (Chocholáková et al. 2015). Positivt respektive 

negativt WOM (word of mouth) sprider sig oerhört snabbt genom digitala kanaler och har en 

enorm inverkan på kundens nöjdhet med sin bank och de tjänster de erbjuder (Daskou et al. 

2004). 

 

 

2.5.4 Förtroende 

 

Internetbankning anses vara den nya leveranskanalen för banktjänster som gynnar både kunder 

och banker (Koskosas, 2011). Även om internetbankning skapar ett antal fördelar för kunder 

och möjliggör nya affärsmöjligheter för banker, förvärras den traditionella risk som är bankens 

operativa risker, ansvarsrisker, juridiska risker med mera (Koskosas, 2011). 

 

Enligt Berry (2000) uttrycker kundlojalitet graden på förtroendet som konsumenten har till 

produkter och tjänster. Starkt förtroende står i direkt relation till hur konsumentens upplevda 

värdeminne återspeglas i tillfredställelse när tjänsten konsumeras. Förtroendet anses vara en 

viktig faktor för många sociala interaktioner som inkluderar både osäkerhet och beroende. 

 

Förtroende för internetbanken definieras som kundernas vilja att utföra banktransaktioner i 

kombination med förväntan att banken uppfyller sina skyldigheter, trots att kunden inte har 

möjligheten att övervaka eller kontrollera bankernas åtgärder (Pravettoni et al. 2007). 
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Digitalisering har medfört minskad säkerhet vid användning av digitala verktyg (Subsorn och 

Limwiriyakul, 2012). Bedrägerier blev vanligare (Aldridge et al. 1997). Detta är en av 

orsakerna till varför konsumenterna avstår från att använda exempelvis BankID och Mobilt 

BankID. 

 

Konsumenter som uppfattar digitala verktyg som riskfyllda, undviker att använda dessa då det 

finns oro för olovliga intrång på bankkonto (Gerrard et al. 2006). Kontinuerlig vaksamhet, 

förvaltning av säkerhetsåtgärder och regelverk kan vara viktiga framgångsfaktorer då e-

banknings omfattning ökar (Koskosas, 2011). 

 

 

2.6 E-lojalitet 

 

E-lojalitet avser digitala tjänster och definieras olika av skilda forskare. Chang och Shen (2009) 

samt Srinivasan et al. (2002 s.42) delar principiellt samma uppfattning. De menar att ett sätt att 

få en återkommande konsument är att påverka konsumentens beteende och attityd gentemot 

företag vars tjänster de konsumerar.  

 

Cyr et al. (2005) sammanfattar e-lojalitet som en avsikt med att göra återkommande köp online 

(“loyalty in online environments refers to repeat purchase intention or intended return visits to 

a website”). Den tekniska utvecklingen har förändrat konsumentens verklighet till det bättre. 

Den allt tilltagande digitala närvaron skapar frågor om e-lojalitets utvecklingsfaser när 

exempelvis e-handel eller e-serviceföretag betraktas. 

 

För att en konsument ska vilja använda sig av en digital banktjänst (exempelvis internetbanken) 

är det väldigt viktigt att konsumenten känner tillit till banken. Det blir bankens uppgift att skapa 

denna trygghet. När konsumenten kan uppvisa en positiv attityd mot att använda sig av bankens 

digitala tjänster uppstår tillit till banken (Lee et al. 2011). 

Kundlojalitet drivs fram av marknadskrafter och hur företagen marknadsför sig till 

konsumenten. Idag är det kunder som har makten (Schultz och Bailey, 2000). Den tekniska 

utvecklingen har gjort det möjligt för många konsumenter att använda de digitala kanalerna 

som upplevs som en mycket snabba, effektiva och lättillgängliga (Clifford och Lang, 2012). 

 

 

2.7 Sammanfattning av teoridelen 

 

Ändamålet med den teoretiska delen som har presenterats i denna studie är att lägga grunden 

till en djupare förståelse avseende de faktorer, förutsättningar och omständigheter som har 

relevans när kundlojalitet analyseras. Kundlojalitet betraktas mot bakgrund av bankernas 

pågående digitalisering av tjänster. 

 

Genom att närmare beskriva bankens särart och berätta vad som är speciellt med banken ur ett 

kundperspektiv skapas det ett teoretiskt sammanhang för att beröra olika aspekter på 

digitalisering i bankerna. Sammanställning av konsumentsförväntningar på banken i den 

digitala eran ger en kontext mot vilken de presenterade teorierna inom kundlojalitet iakttas. 

 

Fokus på konsumenten har illustrerats med 4C-modellens dimensioner. Med hjälp av  
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SCBS-modellen har beskrivits de huvudsakliga förutsättningarna för att skapa förtroende för 

de digitala verktygen inom banksektorn och på sikt även kunna åstadkomma kundlojalitet. 

 

Med utgångspunkt i de teorierna som har presenterats skapas en teoretisk referensram för den 

empiriska delen i denna studie. 
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3 Metod 

3.1 Forskningsansats 

 

Denna studie grundas på den deduktiva ansatsen. Den deduktiva ansatsen handlar om att 

vetenskapsmannen först och främst utgår ifrån teorin för att senare kunna testa det empiriskt. 

På så sätt analyseras det insamlade empiriska materialet om det överensstämmer med 

verkligheten (Bryman och Bell, 2017). 

 

För studiens ändamål har det i första hand identifierats en del vetenskaplig litteratur och artiklar 

gällande bankens särart, konsumentens behov av banktjänster, digitalisering av 

bankverksamhet samt kundlojalitet och kundtillfredsställelse.  

På basis av de utvalda teorierna har intervjuguiden konstruerats med öppna frågor som riktas 

mot bankkonsumenterna. Den empiriska delen utgörs av de insamlade svaren som bearbetats, 

analyserats och sammanställts. Sist presenteras slutsatser. 

 

 

3.2 Val av metod  

 

I denna studie har den kvalitativa metoden används för att samla in relevant 

undersökningsmaterial som uppfyller studiens syfte. 

 

Den kvalitativa metoden samlar ”mjuk data” och lägger fokus på ord istället för siffror (Bryman 

och Bell, 2017). Metoden grundar sig på intervjuer och är särskild anpassad till behov att samla 

in mer djupgående och grundliga svar för att kunna beskriva komplexa förhållanden eller nya 

fenomen. 

 

Enskilda, strukturerade intervjuer med öppna frågor utgör det primära sättet att samla in 

nödvändigt empiriska data inom ramen för den kvalitativa metoden som tillämpats i studien. 

 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

 

Ambitionen med denna studie är att kunna belysa hur en utökad digitalisering av bankernas 

tjänster påverkar kundlojalitet.  

 

För att kunna uppnå detta har det varit nödvändigt med introduktion till det begreppsapparat 

och forskning som finns inom områdena bank, digitalisering och kundlojalitet. Detta har 

presenterats i teori delen som sammanställts med stöd av både vetenskaplig litteratur och 

artiklar.  

Södertörns Högskolans bibliotek och andra bibliotek inom Stockholms län var de primära 

källorna för inhämtning av det teoretiska underlaget. Även websidor för Nationalekonomiska 

Föreningen och Swedish Working Papers in Economics har använts i sökningen av litteratur 

till studien och inspiration (se rubrik 6. Referenser). 

 

Efter initial instudering av litteraturen har tre huvud frågeställningar identifierats (se rubrik 1.3 

Problemformulering och frågeställning). 
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Genomförande av denna studie har varit både resurs- och tidsmässigt begränsat. Samtidigt sker 

de tekniska framstegen i rasande fart inom samtliga områden i samhället. Under rådande 

omständigheter har  det varit nödvändigt att ta stöd av andra källor som tillhandahåller relativt 

nyutkommen undersökningsdata avseende digitaliseringsfronten hos bankerna. Det är främst  

Svenska Bankförening, SCB och SKI (alla med erkänt anseende) som varit aktuella. 

 

Den teoretiska delen utvecklades ständigt under studiens gång i takt med de ökande insikterna 

inom det valda området. Ledfrågan var hur det säkerställs att studiens syfte kan besvaras med 

det insamlade empiriska materialet. Hur vet man att tillräckligt många frågor har konstruerats 

och använts i undersöknings tillfälle? Hur kan det verifieras att det är de rätta frågorna som 

ställts? 

 

För att kunna försäkra sig att rimlig empiriskt material för studiens syfte samlas in var det 

nödvändigt med konceptualisering av de teoretiska underlagen som sammanställts inom denna 

studies ramar. 

I figur 5 nedan anges översikt av de teorierna som nyttjades för att ta fram en intervjuguide. 

 

Nr Referens Teoretiska referensramar  

(begrepp och modeller) 

 

1.  Fornell (1992) 

Skowron och Kristensen (2012) 

 

SCBS-modell 

2.  Louterborn (1990) 

 

4C-modell 

3.  Leichtfuss, (2007)  

Javawardhena (2004) 
Polatoglu och Ekin (2001) 

Herington och Weaven (2009) 

 

Produktkvalitet, Servicekvalitet, Kvaliteten på 

informationen  

(Tillgänglighet, effektivitet, snabbhet, enkelhet) 

 

4.  Lovelock och Wirtz (2011) 

De Silva (2017) 

 

Självbetjäning  

 

5.  Leichtfuss (2007) 

Herington och Weaven (2009) 

 

Kvalitet (produkt och service) 

6.  Kotler (2014)  

Hussien och Aziz (2013) 

Parasuraman (2000) 

 

Tillfredsställelse, Upplevelse  

(Uppfyllda förväntningar och upplevd prestanda) 

 

7.  Skowron och Kristensen (2012) Missnöjdhet, Klagomål  

 

8.  Allender och Richards (2009) 

Rundle-Thiere och Mackay (2001) 

Lovelock och Wirtz (2011)  

 

Kundnöjdhet, Relationer 

9.  Kotler (2014)  

Hussien och Aziz (2013) 

Parasuraman (2000)  

Seyal och Rahim (2011) 

 

Kundnöjdhet, Tillfredsställelse 
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Nr Referens Teoretiska referensramar  

(begrepp och modeller) 

 

10.  Skowron och Kristensen (2012) 

Daskou et al. (2004) 

Zhu och Chen (2012) 

 

Kundnöjdhet, Prisvärdhet (SCSB- och 4C-Modell) 

11.  Berry (2000)  

Pravettoni et al. (2007) 

Aldridge et al. (1997)  

Koskosas (2011) 

 

Förtroende, Tillförlitlighet 

12.  Louterborn (1990)  

Fornell (1992)  

Skowron och Kristensen (2012) 

 

Kommunikation (SCSB- och 4C-Modell), Trovärdighet 

13.  Louterborn (1990) 

Fornell (1992) 

Skowron och Kristensen (2012) 

 

Kommunikation (SCSB- och 4C-Modell), Kundkontakt 

14.  Louterborn (1990) 

 Fornell (1992)  

Skowron och Kristensen (2012) 

 

Kommunikation (SCSB- och 4C-Modell), Interaktiv 

dialog 

15.  Daskou et al. (2004), 

Louterborn (1990)  

Chocholáková et al. (2015) 

  

Kommunikation (SCSB- och 4C-Modell), Word of 

mounth 

Figur 5. Översikt av teorier till konceptualisering av insamling av empiri  

 

 

Sammanställning av de begrepp som har omtalats i den vetenskapliga litteraturen och artiklar 

har lagt grunden till en konceptuell matris.  

 

Inspirationen till att använda SCSB-modellen har inhämtats från SKI sättet att mäta 

kundlojalitet även om SKI använder sin egen variant som är mer detaljerad än det som uppges 

i vetenskaplig litteratur.  

För att öka tydligheten hur given komponent i SCSB-modellen tolkas i denna studie har SCSB- 

och 4C-modellerna kors relaterats till varandra (se figur 5 och rubrik 3.3.2 Intervjuguiden).  

 

För att kunna kvalitetssäkra och verifiera att studiens frågeställning och syfte kan bli besvarade 

blev intervjuguiden uppdelad i tre delar (se även II. bilaga Intervjuguiden): 

 

• Del A Bakgrundsfrågor består av tre frågor. 

• Del B Bankernas digitala utbud innehåller åtta frågor. 

• Del C Kundlojalitet omfattar trettioåtta frågor. 

 

Initialt testades Intervjuguiden Del B: Bankernas digitala utbud på tre utvalda personer från 

bekantskapskretsen. Detta för att kunna verifiera att svaren kan bli relevanta för studiens 

frågeställningar.  



 

18 

 

En av anledningarna till att enbart denna del har testats var svårigheten att utforma öppna frågor 

som inte innehöll ledande ord. Även tidsbrist har bidragit till att inga andra delar i 

intervjuguiden testats. 

Testpersonernas respons har inte använts i denna studie men själva frågorna förbättrats till en 

viss grad.  

 

Frågorna i samtliga delar av intervjuguiden har ställts vid ett och samma tillfälle till 

slumpmässigt valda respondenter. Alla respondenter som har haft erfarenheten av banker och 

var villiga att delta i undersökningen uppfyllt studiens primära kriterier för deltagandet (se 

rubrik 3.4 Urval).  

Samtliga intervjufrågor är samanställda i en tabell som återfinns i II. Bilaga Intervjuguiden. 

Enligt muntlig överenskommelse med respondenterna har intervjuguiden skickats två dagar i 

förväg via e-mail (se I. Bilaga Introduktions e-mail).  

 

Insamling av studiens empiriska material har gjorts via telefon eller personligt möte (se figur 6 

nedan): 

 
Respondenter 

(R1-R7) 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Tid 

(estimerad tid 

35-50 min) 

35 min 40min 60 min 35 min 40 min 35 min 45 min 

Intervju- 

Form: 

Möte 

(personligt 

möte) 

Telefon 

 

Möte Möte Möte Telefon Möte Möte Telefon 

Figur 6. Insamling av data till studien 

 

 

3.3.1 Intervjuer 

 

Inom ramen för denna studie har strukturerade intervjuer genomförts (se rubrik 3.3.2 

Intervjuguiden).  

 

Under varje intervju har det intervjuats bara en respondent i taget på grund av det valda 

instuderingsområdet är ett stort och komplext ämne.  

Fangen och Sellerberg (2011) lägger en stor vikt i att informanter under själva intervjun ska 

känna sig bekväma vilket leder till att intervjuresultat får bättre datakvalité. 

 

Två av respondenterna har intervjuats via telefon och fem andra i ett personligt möte. De 

personliga möten bidrog till helhetsbedömning av svaren då även kroppsspråk kunde 

observeras. Samtliga respondenter har befunnits sig i sina respektive hem vilket bidrog till att 

de kände sig bekväma och var mer villiga att ta sin tid och svara på frågorna från intervjuguiden. 

För att förhindra missuppfattningar har mobilen används för inspelning av intervjuer. Detta har 

skett med respondenternas muntliga samtyckte.   
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För varje intervjutillfälle har estimerats mellan 35-50 minuter så att respondenterna kunde 

resonera kring de ställda frågorna och med egna åsikter bidra till befintlig kunskap. Efter 

renskrivning av intervjuerna har bearbetning och analys av materialet inträffat. 

 

 

3.3.2 Intervjuguide 

 

Intervjuguiden är ett verktyg som har konstruerats för att öka sannolikheten i att frågorna som 

ingår i mallen kan besvara studiens frågeställningar och syfte. Det var även ett sätt att kunna 

förberedas väl till intervju momentet så att den tillgängliga intervjutiden används på ett effektivt 

sätt. 

 

Intervjuguiden börjar med bakgrundsfrågor såsom kön, ålder och yrke. Därefter följer frågor 

vars syfte är att identifiera vilka digitala tjänster och produkter som respondenter nyttjar i sin 

vardag. Sist iakttas kundlojalitet. 

 

Nedan återges konceptualisering av den tilltänkta analysen, där frågeställningar per respektive 

instuderingsområde presenteras med hjälp av Figur 7:1 Intervjuguiden Bankens digitala utbud 

samt Figur 7:2 Intervjuguiden Kundlojalitet (…). 

 
Figur 7:1 Intervjuguiden: - Konceptualisering av Bankernas digitala utbud 

 

Studiens frågeställning: 

• Hur nyttjas bankernas digitala utbud? 

 

Frågeställning undersöker vilken digitalt utbud som är mest utsprid utan hänsyn till banken som 

erbjuder den. De mest utbredda digitala formen antas vara någon av Internetbanken, Mobilbanken, 

Valutaappen, E-legitimation, Digipass, Swish men även de mindre kända så som Kivra (den digital 

brevlåda för att få post från företag och myndigheter) eller Mina Sidor vars innehåll skiljer sig mellan 

bankerna men möjliggör att se transaktionerna på motsvarande kreditkort. 
 

Nyttjandet av 

bankernas  

digitala utbud 

Intervjuguiden 

 

Sammanställning  

av 

respondenternas val  

digitala  

produkter/tjänster de 

använder sig av 

i verkligheten 

1 Vilken av dina banker är din första bank (huvudbank)? 

 

2 Om flera banker finns - hur länge har du använt var och en av bankerna? 

 

3 Berätta hur får du dina fakturor? 

 

4 Hur gör du när du behöver betala dina räkningar? 

 

5 Hur loggar du in på internet eller mobilbanken? 

 

6 Hur gör du när du behöver göra en insättning? 

 

7 Hur gör du för att se transaktionerna på ett bank eller kreditkort? 

 

8 Vilka andra bankprodukter eller banktjänster använder du online? 
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Figur 7:2 Intervjuguiden - Konceptualisering av kundlojalitet inom banksektorn  
Primärt  

Koncept 

(baserad på 

SCSB Modell) 

Komponent Delkomponent  Frågeguiden 

Kundens 

förväntningar 

Självbetjäning  

(Bekvämlighet 

enligt  

(SCSB- och   

4C-Modell)) 

Servicekvalitet 

 

(tillgänglighet, 

effektivitet, snabbhet, 

enkelhet) 

1 Vad tänker du på när du loggar in på Internet 

eller Mobilbank? 

 

2 Vad är viktigt för dig när du använder Internet 

eller Mobilbank? 

 

Kundens 

förväntningar 

Självbetjäning  

(Bekvämlighet 

enligt  

(SCSB- och   

4C-Modell)) 

Produktkvalitet 

 

(tillgänglighet, 

effektivitet, snabbhet, 

enkelhet) 

3 Hur lätt är det att hitta de funktioner du 

behöver i din mobilbank eller internetbank? 

 

4 Vilka funktioner på internetbanken och 

mobilbanken är svårt att hitta? 

 

Kundens 

förväntningar 

Självbetjäning  

(Bekvämlighet 

enligt  

(SCSB- och   

4C-Modell)) 

Kvaliteten  

på informationen 

 

(tillgänglighet, 

effektivitet, snabbhet, 

enkelhet) 

5 Hur lätt är det att hitta den information som 

du behöver utan att behöva kontakta 

bankpersonal? 

 

6 Har du behövt kontakta bankpersonalen för 

att slutföra ditt bankärende i internetbanken 

eller mobilbanken? Om ja, varför? 

 

7 Har du behövt kontakta banken för samma 

bankärende?  Om ja, varför? 

 

8 Hur upplever du den information du får från 

bankpersonalen i ett ärende? 

 

 

 

Upplevd 

prestanda 

 

Självbetjäning  

 

(Bekvämlighet 

med fokus på  

kundens 

förväntningar 

och behov  

(SCSB- och   

4C-Modell)) 

 

Kvalitet 

(produkt  

och service) 

9 När du är inloggad på Internet- eller 

mobilbanken - har du kunnat utföra alla dina 

ärenden när som helst på dygnet? 

 

10 Hur lätt är det att slutföra ett bankärende 

online?  

 

11 Hur snabbt går det att slutföra ett 

bankärende online? 

 

12 Hur ofta behöver du ta kontakt med bankens 

personal för att du inte kunnat slutföra ditt 

bankärende ONLINE själv? 

 

 

Kund-

tillfredsställelse 

Tillfredsställelse Upplevelse 

(Uppfyllda 

förväntningar och 

upplevd prestanda) 

13 Vad betyder det för dig att ha valmöjligheter 

att utföra dina bankärenden på internetbanken 

eller mobilbanken? 

 

14 Vad uppskattar du främst i möjligheten att 

kunna utföra dina bankärenden online? 

 

Klagomål Missnöjdhet Klagomål  

 

 

15 Hur ofta upplever du att du är stressad över 

att utföra något Online? 
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Primärt  

Koncept 

(baserad på 

SCSB Modell) 

Komponent Delkomponent  Frågeguiden 

16 Har du den senaste tiden uttryckt ditt 

missnöje i någon form till någon, om du 

upplever att du ofta är stressad över behovet att 

utföra ditt bankärende online? 

 

17 Har du under det senaste året (2017) upplevt 

behov att framföra ett klagomål  

till bankpersonalen? 

 

18 Har du under det senaste året (2017) upplevt 

behov att framföra ett klagomål  

till bankledning? 

 

Kundlojalitet Kundnöjdhet Relationer 19 Har du de senaste tre åren bytt bank till en 

annan? 

 

20 Har du det senaste året funderat på att byta 

bank till en annan? 

 

Kundlojalitet Kundnöjdhet Tillfredsställelse 21 Är du nöjd med att kunna utföra dina 

bankärenden online? 

 

22 Finns det flera ärenden du kan tänka dig att 

utföra online istället för att behöva gå 

personligen till ett bankkontor? Vilka då? 

 

Kundlojalitet Kundnöjdhet Prisvärdhet 

(SCSB- och   

4C-Modell) 

23 Vet du hur mycket du betalar idag för att 

använda bankens digitala tjänster och 

produkter? 

 

24 Vad tycker du om prissättningen för att 

använda bankens digitala tjänster och 

produkter? 

 

25 Under det senaste året - har du avstått från 

någon tjänst eller produkt för att du tyckte den 

inte var prisvärd för dig? Om ja, vilken var det? 

 

Kundlojalitet Förtroende Tillförlitlighet 26 Vad tänker du på när du betalar med ditt 

bankkort eller kreditkort på nätet? 

 

27 Vad tänker du på när du betalar direkt från 

din internetbank eller mobilbank utan att 

använda bank- och kreditkort? 

 

28 Har du det senaste året handlat online? 

 

Kundlojalitet Kommunikation 

(SCSB- och  

4C-Modell) 

Trovärdighet 

 

29 Har du de senaste tre åren blivit utsatt för 

något slags online – bedrägeri? Om ja, vilken 

hjälp fick du av din bank? 

 

Kundlojalitet Kommunikation 

(SCSB- och  

4C-Modell) 

Kundkontakt 30 Under det senaste året (2017) - hur ofta 

besökte du dina banker personligen? 

 

31 När var det senast du besökte din bank 

personligen? Varför? 
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Primärt  

Koncept 

(baserad på 

SCSB Modell) 

Komponent Delkomponent  Frågeguiden 

Kundlojalitet Kommunikation 

(SCSB- och  

4C-Modell) 

Interaktiv dialog 32 Vad tänker du på när väljer ditt sätt att 

kontakta banken? 

 

33 På vilket sätt brukar du kontakta din bank? 

 

34 Berätta kort hur du göt när du vill prata med 

bankens personal? 

 

35 Berätta hur du gör när du behöver få något 

svar från banken snabbt? 

 

Kundlojalitet Kommunikation 

(SCSB- och  

4C-Modell) 

Word of mounth 36 Vad var det som lockade dig till den banken 

som du har idag? 

 

37 Skulle du rekommendera din bank till andra 

personer? 

 

38 Har du rekommenderat din bank till andra 

personer? 

 

 

 

3.3.3 Bearbetning och tolkning av intervjudata 

 

Efter genomförda intervjuer har behandling och analys av materialet inträffat (se rubrik 4 

Resultat och analys).  

 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) har bearbetning och tolkning av insamlat 

material en stor betydelse och är tidskrävande. Vidare rekommenderar de att bearbetning och 

tolkning av det insamlade empiriska materialet ska ske kontinuerlig. Att ha distans och låta den 

bearbetade information ”mogna till” är ju en process som inte går att påskynda. Själva 

intervjuaren kan i efterhand notera och komma ihåg mer synpunkter som förmodligen kunde 

missas när anteckningar under intervju momenten görs (ibid). 

 

Den tyngsta delen av studiens arbete gick ut på att bearbeta det insamlade intervjumaterialet. 

I första hand har intervjuer renskrivits och erbjudits till respondenterna att läsa igenom det 

nedskrivna materialet (se rubrik 3.7 Studiens etik). Därefter har en sammanställning gjorts av 

svaren för att i analys delen kunna lättare relatera svaren till varandra och identifiera eventuella 

svarsmönster. 

 

Klassning av det insamlade via intervjuer underlaget har utförts med stöd av den konceptuella 

matrisen i form av intervjuguiden (se IV. Bilaga Figur 7.1–7.2 Konceptualisering av insamlad 

data). Därefter har själva analys inträffat. 
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3.3.4 Urval 

 

Bryman och Bell (2013) förespråkar bekvämlighetsurval som involverar individer som är 

tillgängliga under ett visst tillfälle.   

 

För intervjuerna i denna studie valdes ett fåtal konsumenter inom Stockholm län som befunnit 

sig på samma plats när de tillfrågades om deltagandet. Dessa personer bekräftade att de är 

bankkonsumenter och velat delta i intervjun. Respondenterna är i ålder mellan 25-52 år.  

 

Samtliga informerades om studiens syfte. Enligt muntlig överenskommelse har frågeunderlaget 

skickats i förväg. På så sätt har deltagarna säkrats. 

 

I figuren 8 nedan presenteras de respondenter som var villiga att ta sin tid och besvara studiens 

frågor. 

 

Namn Kön Ålder Yrke 

Alexander (R1) man 32 Kurirer 

Diana (R2) kvinna 27 Lärare 

Mirka (R3) kvinna 52 IT projektledare 

Nathalie (R4) kvinna 25 Student lärarvikarie 

Nour (R5) man 31 Egen företagare 

Rabia (R6) kvinna 27 Arkivassistent 

Thomas (R7) man 39 Montör, Scania 
Figur 8. Urval av respondenter (R1-R7) 

 

 

3.4 Kvalitetssäkring 

 

Studien Digitalisering och kundlojalitet inom banksektor har en kvalitativ karaktär. De primära 

kriterierna som tillämpas för att utvärdera kvalitet i en studie är reliabilitet, validitet och 

replikerbarhet (Bryman och Bell, 2013). 

Bryman och Bell (2013) påpekar vidare att i en kvalitativ forskning har reliabilitet och validitet 

en förändrat innebörd. Reliabilitet avser tillförlitlighet som grundas på att i förväg uppsatta 

regler tillämpas (ibid). 

Validitet i den kvalitativa metoden handlar om trovärdigheten avseende hur väl forskarens 

insamlade kvalitativa data stämmer och är passande till ändamålet. 

 

Inom den kvalitativa forskningen finns det två typer av validitet: intern och extern. I den interna 

validiteten resoneras det om i vilken utsträckning resultaten är giltiga för det undersökta provet 

och fenomenet.  

I den externa validiteten fokuseras på utsträckningsgraden som resultaten kan överföras till 

andra situationer (Bryman och Bell, 2013).  

 

Replikerbarhet indikerar tillförlitlighet att samma resultat skulle fås igen om någon annan 

genomförde en liknande undersökning (Söderlund, 2005).  
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För att kunna utöka tillförlitligheten i denna studie har de insamlade teorierna används till att 

skapa en intervju metodik i form av frågeguiden (se Figur 7:1 Intervjuguiden: - 

Konceptualisering av Bankernas digitala utbud och Figur 7:2 Intervjuguiden - 

Konceptualisering av kundlojalitet inom banksektorn). Den framtagna intervjumetodiken 

uppfyller således kravet på replikerbarhet. 

 

Data insamling har skett genom både telefon- och personliga möten där frågeguiden har följts. 

 

Det primära sättet att samla in empirisk data var personliga möten hemma hos respondenter för 

att på detta sätt bemöta trygghetsaspekten som förespråkas av Bryman och Bell (2013). 

Personligt möte bidrar till holistisk bedömning av respondenternas svar då även kroppsspråk 

kan utvärderas. I två av fallen har telefonmöten blivit aktuella för att bemöta respondenternas 

krav på tidseffektivitet. 

I bägge typer av möten har forskarna lyckats att skapa förtroende och närhet genom att bli väl 

förberedda och visa uppskattning för respondenternas deltagande i intervjun. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) är två faktorer särskild relevanta för tillförlitligheten. Den första 

avser kvaliteten på den tekniska utrustningen (exempelvis att telefonen som är tilltänkt att 

användas för inspelning under intervjun har fungerande mikrofon eller att telefonen är laddat). 

Den andra gäller kvaliteten på själva forskaren i form av graden av förberedelse samt förmågan 

att göra intervju och behålla överensstämmelse mot insamlad data (ibid). De möjliga fel källor 

vid analys kan således ha rötterna i att någon detalj i materialet får alltför stor betydelse. 

Alternativt kan forskaren fylla i luckor, ta saker för givet eller se mönster där inget finns. 

 

För att kunna utöka trovärdigheten i denna studie har citat använts. Detta för att läsaren skall 

kunna skapa sig bättre förståelse och få intryck av respondentens uppfattningsförmåga. 

 

 

3.5 Val av litteratur - källkritik  

 

I den teoretiska referensramen för denna studie har det använts olika vetenskapliga artiklar och 

litteraturer.  

Studien har baserats på primär- och sekundärdata. Med primärdata menas att den information 

som forskarna har fått in utifrån intervjuer. Sekundärdata kommer från informationssökning via 

exempelvis internet, vilket besparar mycket tid.  

 

Enligt Friberg (2012) finns det tre huvudfaktorer som bör iakttas för att avgöra källornas 

relevans. Till dessa hör själva författaren (vem han är), när något har skrivits samt varför något 

har skrivits.  

 

Övervägande delen av teoretiska referensramen är från 2000-talet även om en del äldre 

vetenskapliga artiklar används. Vissa källor refereras frekvent medan andra används vid ett 

enda tillfälle. Samtliga källorna till vetenskapliga artiklar samt litteratur som tillämpades i 

studien har kritiskt värderats för att uppnå trovärdig för studiens syfte relevans.  

I vissa fal har även andra källor nyttjats (exempelvis undersökningar från Svenskt 

Kvalitetsindex). Dessa källor bedöms ha tillräcklig kvalité för att kunna användas i 

vetenskapliga artiklar därför accepteras dessa till denna studie. 
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3.6 Studiens etik  

 

I denna studie har det används introduktions e-mail som ett sätt att följa upp det initialt lämnade 

muntliga samtycket till deltagandet i intervjun. Det var även ett sätt att på nytt informera 

respondenterna om studiens syfte så att de själva kunnat bekräfta sitt samtycke om deltagandet 

genom att tacka ja till deltagandet (se I. Bilaga Introduktions e-mail). 

 

I samma introduktion e-mailet har även respondenterna fått skriftligt försäkran att anonymitet 

garanteras. Innan själva intervjun har respondenterna informerats om att deras svar är 

konfidentiella, anonyma och kommer att användas enbart för studiens syfte.  

 

För att bemöta kraven på att bli korrekt återgiven har forskarna erbjudit sina respondenter att 

läsa igenom det nedskrivna materialet så att de själva kunnat verifiera om det som skrivits 

stämmer överens med deras svar under intervjutillfället. 

 

Enligt (Aksel, 2010) tillämpas forskningsetiskt förhållningssätt när informationskravet, 

nyttjandekravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet har följts. 

 

Jacobsen (2011) uppger tre kriterier för etiska aspekter när empirisk data ska samlas in. Till 

dessa tillhör krav på privatliv, informerad samtycke och krav att bli korrekt återgiven. 

 

Informerat samtycke innebär att respondenten väljer själv och frivilligt om de vill medverka i 

studien eller inte samt att de får information om vad studien handlar om och hur införskaffad 

data kommer användas senare (Jacobsen, 2011). 

 

Anonymitetskravet avser respondentens rätt till att kunna vara anonym (ibid). 
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4 Resultat och analys 

 

Svaren från de delaktiga i studien bankkonsumenter har klassificerat i två åldersgrupper (II. 

Bilaga Intervjuguiden, Del A Intervjuguiden Respondenternas Bakgrundsfrågor).  

 

Sex personer ingick i kategorin 27-40 år (med hälften män och hälften kvinnor) och en kvinna 

i kategorin 50-52 år (se III. Bilaga Figur 9. Ålderskategorier).  

För mer bakgrundsdetaljer se III. Bilaga Figur 8. Urval av respondenter (R1-R7). 

 

Resultat och analys av det insamlade materialet för Del B - och Del C Intervjuguiden 

presenteras på motsvarande sätt som strukturen i Intervjuguiden (se IV. Bilaga Figur 7.1-7.2 

Konceptualisering av insamlad data).  

 

Frågorna i intervjuguiden har konstruerats kring SCSB-modellens dimensioner där kundens 

förväntningar, upplevd prestanda, kundtillfredsställelse, klagomål och kundlojalitet iakttas (se 

V. Bilaga Figur 5. Överskikt av teorier till konceptualisering av insamling av empiri).  

 

 

4.1 Bankernas digitala utbud   

 

Huvudfokus för denna kategori av frågor är strävan att få förståelse om hur de intervjuade 

respondenterna använder bankernas digitala produkter och tjänster till vardags. Det har även 

funnits intresse för att ta reda på vilket digitalt utbud som är mest utbrett utan hänsyn till banken 

som erbjuder det. Även frågan om hur pass lojala respondenterna är till sina respektive banker 

har väckt nyfikenhet.  

 

I insamlad data förekommer tre huvudbanker. En respondent använder SEB och lika många (tre 

i varje grupp) uppger Swedbank och Handelsbank. Alla har varit konsumenter i banken i mer 

än 10 år, vilket indikerar en stark lojalitetskänsla till sin bank. Några respondenter har även 

ytterligare en eller två banker även om de inte har använts frekvent i vardagen.  

Den långvariga relationen med huvudbanker pekar på högt förtroende till respektive bankens 

produkt och tjänster hos respondenterna (Berry, 2000). Avsiktligt återkommande besök till 

bankernas websida uppfyller även Cyr et al. (2005) delvillkoret på e-lojalitet. 

 

De digitala verktygen som bankerna erbjuder idag har en stor betydelse för respondenterna då 

alla sju förfrågade svarade att de använder sig av dessa verktyg. Detta ligger i linje med 

Koskosas (2011) påstående att internetbanking gynnar både kunder och banker. 

Respondenterna uppvisar skilda beteenden i frågan om hantering av sina fakturor, räkningar 

och insättning av pengar. Ingen av respondenter får bank korrespondens på likartat sätt. Det är 

kombination av utskick i form av e-faktura, e-mail, autogiro och en vanlig post som 

förekommer. Iakttagelsen stöds av Parasuramans (2000) begrepp teknikberedskap som 

illustrerar att mognadsgraden på hur den nya tekniken används varierar mycket mellan olika 

svarande men den hindrar inte de från att konsumera den. 

 

Samtliga sju respondenter anger att internetbanken används för att betala fakturor. Det 

intressanta är dock att när frågan ställs - hur loggar man in på banken - uppges omvända 
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förhållanden. Endast en av dessa sju respondenter använder sig av bara internetbanken. 

Resterande sex respondenter nyttjar både mobil- och internetbanken. Det är alltså själva 

behovet som styr vad som nyttjas för stunden: fakturor betalas på ett sätt och banktransaktioner 

följs upp på ett annat sätt. Denna observation styrks av Lovelock och Wirtz (2011) som påstår 

att bekvämlighet är en viktig drivkraft när konsumenten ska välja en digital tjänst.  

 

Nya digitala verktyg underlättar tillgången till bankerna (Martins et al. 2014) av vilka 

Internetbanken, Mobilbanken, Swish och även Mina Sidor (för uppföljning av 

korttransaktioner) uppges av respondenterna. Sex av sju informanter använder Mobilt BankID 

och e-legitimation för själva inloggningen. Bara en använder säkerhetsdosan för att logga in. 

Med Louterborn (1990) ord uttryckt är det konsumenterna själva som överväger vilken produkt 

eller tjänst som passar de bäst. 

 

I de insamlade data har observerats en begreppsförändring gällande konceptet insättning. Sex 

respondenter uppger att de nyttjar tjänsten Swish men bara tre av dessa uppger att de gör 

insättningar. Samtidigt nämnder de tre personerna att insättningar görs via insättningsautomater 

eller kontoöverföringar. Övriga tre anger att de inte gör några insättningar alls. Detta tolkas som 

att respondenterna är mer bekanta med tanken att göra en överföring via Swish istället för att 

göra en digital insättning/överföring till mottagaren. En av respondenterna nämner även att 

insättningar kan ske i olika former: genom Swish (när insamling av pengar till en present på 

arbetsplatsen sker), kontoöverföring eller insättning via bankomat. Olika sätt att hantera 

banktransaktioner bekräftas av Jayamaha (2002). Konsumenterna har olika behov vilket ökar 

efterfrågan på fler banktjänster (ibid). 

 

Vid korsreferenser av frågor från Intervjuguide delen B-C framgår det att respondenterna 

föredrar att utföra sina ärenden själva utan att få hjälp av bankpersonalen. 

 

Bekvämlighetsaspekt dominerar och möjligheten att kunna nå bankerna hemifrån på olika sätt 

uppskattas för att spara sin tid för att göra något annat. Detta stämmer överens med det som 

Polatoglu och Ekin, (2001) poängterar: lättillgängligheten att kunna använda digitala tjänster 

hemifrån för att utföra bankärenden har högt värde hos konsumenterna. 

 

”Det betyder väldigt mycket, speciellt när man har barn. Man sparar mycket tid på att utföra 

sina ärenden hemifrån.” 

(Diana, 27 år, 2017-12-17) 

 

Daniela et al. (2004) förklarar att konsumenternas tillgång till bankens digitala tjänster leder till 

att de inte behöver besöka sin huvudbank för att utföra sina ärenden. Detta intygas av 

respondenternas svar då samtliga anger att de inte har besökt ett bankkontor varken under 

nuvarande året eller på flera år. Behovet av att besöka ett bankkontor personligen är inte det 

mest prioriterat för respondenterna idag. Detta bekräftas av Lovelock och Wirtz (2011) som 

förklarar att bekvämligheten fungerar som en motivationsfaktor för konsumenterna och styrks 

av Nilsson (2007) att tidseffektivitet och flexibilitet uppskattas av bankkunderna.  

 

 

4.2 Kundens förväntningar 

 

Kundens förväntningar är ett primärt koncept i kundlojalitetsmättningar. 4C-modellen av 

Louterborn (1990) framhäver bekvämlighetsaspekten i form av självbetjäning för att 
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upprätthålla konsumentfokus. Bekvämlighet (Lovelock och Wirtz, 2011) likställs med 

självservice (De Silva, 2017) i form av  ”anytime, anyplace” (vilken tid som helst och från 

vilken plats som helst) efterfrågan för rätt sorts- och rätt kvalité på bankernas digitala tjänster. 

 

När självbetjäning analyseras är det kvalité på service-, produkt- och informationen som 

bedöms (Leichtfuss, 2007). Den gemensamma nämnaren för de alla tre är att respondenterna 

uttrycker sitt omdöme i termer för tillgänglighet, effektivitet, snabbhet och enkelhet (Polatoglu 

och Ekin, 2001). 

 

Med egna ord formulerar några av respondenterna sina förväntningar på följande sätt: 

 

1. ”Att kunna genomföra mina transaktioner och göra mina bankärenden på ett enkelt och 

tryggt sätt.” 

(Diana, 27 år, 2017-12-17) 

 

 

2. ”Att det ska fungera bra utan krångel och att det ska vara säkert” 

(Nathalie, 25 år, 2017-12-17) 

 

 

 

3. ”Att det är säkert. Så att ingen obehörig kommer åt mitt privata konto.” 

(Tomas, 39 år, 2017-12-17) 

 

 

4. ”Att de fungerar och de ska fungera dygnet runt. Det är viktigt för mig att inte behöva 

tänka på klockslag eller annan tidsbegränsning. Det finns exempelvis ekonomisk 

översikt men det är öppen bara till klockan 23.00 på natten. Detsamma gäller 

räkningar, man behöver tänka på när pengarna dras från kontot. Jag skulle önska mig 

att pengarna dras på en gång och inte behöva vänta till en arbetsdag. Detta gjorde att 

jag började leta efter andra bankens erbjudanden där pengar bli avdragna på en gång.” 

(Mirka, 52, 2017-12-17) 

 

Samtliga respondenter betonar bekvämlighet aspekten gällande bankens digitala tjänster och 

förväntar sig att de digitala tjänsterna ska fungera utan något avbrott, dygnet runt. Ingen vill 

tänka på tidsbegränsning för att slutföra sina bankärenden. De uppskattar lättillgänglighet, 

snabbhet och enkelhet samt efterfrågar säkerhetsaspekten. Detta ligger i linje med Polatoglu 

och Ekin (2001) och styrks av Daniela et al. (2004). 

 

Även förväntningar avseende kvaliteten på information är höga (De Silva, 2017 och 

Jayawardhena, 2004). Samtliga respondenter uppger att de hittar oftast den information de 

behöver utan att behöva kontakta bankpersonalen. En respondent uppger dock att efter 

funktionsuppgraderingar kan det hända att något blir svårare att hitta. Detta stämmer väl med 

Javawardhena (2004) och Leichtfuss (2007) som har poängterat vikten med kvalité på 

information. 

 

Kontakt med bankpersonal tas oftast när mindre frekventa ärenden behöver hanteras 

(exempelvis förlängning av banklån). De flesta upplever information från bankpersonal som 

väldigt tillfredsställande. När man väl tar kontakt med banken förväntas konsumenten att få 

svar på sina frågor inom rimlig tid utan teknisk krångel och behovet att ringa igen. 
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4.3 Upplevd prestanda 

 

I SCSB – modellen refererar Upplevd prestanda till de tekniska förväntningar som konsumenter 

har när det gäller överensstämmelse av tjänstens kvalité med verkligheten (Skowron och 

Kristensen, 2012). När självbetjäning fungerar i verkligheten uppfylls bekvämlighetsaspekten 

på kundens förväntningar och behov. 

 

Daniela et al. (2004) tillsammans med Polatoglu och Ekin (2001) uppmärksammar vikten av 

konsumenternas frihet att välja hur och när bankärenden kan hanteras.   

Alla respondenter är nöjda med att de kan utföra sina bankärenden vilken tid som helst på 

dygnet utan att behöva besöka ett bankkontor. Informanterna ger tummen upp för den tekniska 

kvaliteten hos de digitala tjänsterna. Idag är det är väldigt lätt att slutföra de frekvent 

förekommande bankärenden online: 

 

”Väldigt snabbt. Mobilt BankID är det bästa som finns”. 

(Thomas, 39 år, 2017-12-17) 

 

De digitala tjänsterna som tillhandahålls av banker idag möjliggör genomförande av 

transaktionerna bekvämt och säkert. Det är ett undantag snarare än en regel som behovet att 

kontakta bankens personal för att slutföra ett pågående ärende uppstår. Knappt två av sju 

respondenter uppger att det kan förekomma en till två gånger per år. 

 

Vid korsreferenser med redan tidigare besvarade frågor framgår det att även om respondenterna 

är nöjda med hur tekniken fungerar så är det tidsbegränsning på när vissa tjänster är åtkomliga 

som inte är tillfredställande. Tidsbegränsningen skall inte behöva vara ett hinder för 

konsumenterna (Polatoglu och Ekin, 2001). 

 

 

4.4 Kundtillfredsställelse 

 

Kombinationen av förväntningar på service-, produkt- och informationskvalitén samt 

överensstämmelse av de funktionella förväntningarna med verkligheten leder till 

kundtillfredsställelse (Fornell, 1992 samt Skowron och Kristensen, 2012). 

 

Samtliga respondenter har barn och betonar vikten att spara tid på att utföra sina ärenden 

hemifrån på egna villkor. De flesta föredrar olika valmöjligheter för att utföra sina bankärenden. 

Det uppskattas även möjligheten att det finns någon på banken som man kan prata med dygnet 

runt. 

Vid korsreferenser med frågor för andra komponenter i Intervjuguiden (se II. Bilaga) kan 

konstateras vikten med att tekniken ska fungera bra. Respondenterna blir genast mindre nöjda 

när ett ärende på internetbanken behöver avbrytas för att man inte kan hitta någon funktion efter 

genomfört uppgradering av banktjänsten. 

 

I det ”kontantlösa samhället” där beroende av banker och banktjänster ökar med takt att företag, 

organisationer och myndigheter förutsätter att konsumenten har åtkomst till digitala tjänster 
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(Jönsson, 2004) ökar även konsumentens krav (De Silva, 2017) på kvalité hos bankernas 

digitala tjänster (Leichtfuss, 2007 samt Herington och Weaven, 2009). 

Kotler (2014) konstaterar att när en produkt/tjänst överträffar konsumentens förväntningar då 

uppstår en positiv känsla mellan konsumenten och banken. På så sätt känner de sig 

kundtillfredsställda. Bankens erbjudanden behöver matcha kundernas förväntningar. 

 

”Internetbanken är otroligt bra! Sparar min tid och ger valmöjlighet och frigör tiden då man 

slipper stå i kö. Nu behöver jag ID-kort och detta tvingar mig att besöka banken då det inte står 

tydlig vart man ska vända sig. Det skulle vara skönt att ha exempelvis ”google banking” ett 

sätt att kunna leta efter denna information”. 

(Mirka, 52år, 2017-12-17) 

 

Respondenternas svar bekräftar Hussien och Aziz (2013) observationer att kundtillfredsställelse 

är en av de viktigaste faktorer som företaget bör satsa på. Tillfredsställda konsumenter leder till 

branschens lönsamhet och långsiktiga relationer (Kotler, 2014).  

 

 

4.5 Klagomål  

 

Ett av de sista koncepten i SCBS- modellen är klagomål som står i direkt motsats till 

kundlojalitet. Klagomål avspeglar missmatchad kundförväntan och den levererade tjänsten.  

Begreppet klagomål mäts med klagomål till personal och klagomål till ledningen (Skowron och 

Kristensen, 2012).  

Samtliga intervjuade respondenter upplever inget missnöje till sin bank även om det har 

förekommit mindre irritationsmoment. Under det senaste året har ingen av respondenterna 

anmält eller registrerat ett klagomål.  

 

Säkerheten ligger långt framme hos storbankerna och respondenterna upplever att de tekniska 

störningarna har minskat sedan tidigare. Detta är ju bra eftersom som Parasuraman et al. (1985) 

och Mathew et al. (2014) har poängterat - säkerhet är en viktig faktor när digitala tjänster börjar 

användas.       

Bankerna ska bygga en bra kundrelation med sina konsumenter för att kunna skapa en god 

kundlojalitet då de nya leveranskanalerna för banktjänsterna gynnar både kunder och banker 

(Koskosas, 2011). 

 

 

4.6 Kundlojalitet 

 

När Kundlojalitet iakttas tar SCSB - modellens komponenter som kundnöjdhet, förtroende 

och kommunikation upp. Inom ramen för kundnöjdhet betraktas frågorna gällande relationer, 

tillfredställelse och prisvärdhet (se V. Bilaga Figur 5. Översikt av teorier till konceptualisering 

av insamling av empiri).  

 

Samtliga respondenter anger att de är trogna till sin huvudbank även om hälften uppger att 

motsvarande tjänster nyttjas även i en annan bank. Det är bekvämlighetsskäl som styr. Ingen 

av respondenterna bytte sin bank inom de senaste tre åren. Tvärtom alla var konsumenter hos 

sin huvudbank drygt tio år. Med Rundle-Thiere och Mackay (2001) mått mätt är det trogna  

beteendet ett tecken på lojalitet eftersom respondenterna återkommer till bankens tjänster under 
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väldigt lång period. Det faktum att vissa tjänster nyttjas i en annan bank spelar mindre roll i 

sammanhanget eftersom svarande förblir konsumenter i sin primära bank. Detta bekräftas av 

samtliga respondenter som uppger att de är väldigt nöjda med sin huvudbank.  

 

”Nej, jag skulle aldrig lämna Handelsbanken. Är väldigt bekväm med dem”. 

 (Diana, 27år, 2017-12-17) 

 

Relationer med banken är goda även om de personliga besöken på bankkontoren uteblir. 

Informanterna är tillfreds med möjligheten att utföra sina bankärenden hemifrån. Majoriteten 

av respondenterna uppger att bekvämligheten är en frihet till att kunna välja tiden för när 

bankärenden kan utföras. Detta skapar nöjdhet och leder till lojalitet som kan förklaras med 

stöd av Allender och Richards (2009) teori att kundens upplevelse av ett varumärke skapar 

kundens känslomässiga relation med detta. 

 

I fråga om prisvärdhet svarar alla enhetlig att alla tjänster och produkter bör ingå i koncept, 

vilket innebär att de inte behöver betala för ytterligare andra tjänster. Idag betalar en del 29 sek 

per månad och andra 39 sek per månad för konceptet. En av respondenterna var avvikande från 

hela gruppen där prisvärdhet spelade större roll men även denna respondent inte bytt bank till 

en annan.  

Skowron och Kristensen (2012) beskriver att tolerans mot prishöjning är ett uttryck för 

kundlojalitet. Deras yttrande kan sättas i relation till påståendet av de Silva (2017) som 

konstaterar att det finns konsumentförväntan på belöning från banken (i form av exempelvis 

gratis pengar för att öppna ett konto). Frågan som börjar dyka upp i sammanhanget är i vilken 

grad respondenterna är i själva verket lojala? 

 

Instudering av frågorna gällande komponenten förtroende med fokus på tillförlitlighet visar att 

samtliga respondenter försöker minimera risken för att utsättas för bedrägeri. 

Drygt hälften av respondenterna väljer att inte betala med sina bankkort eller kreditkort via 

internet och istället väljer de att göra en direktbetalning via internetbanken. För att kunna 

bekräfta ett köp via direktbetalning krävs legitimering i form av mobilt BankID eller 

säkerhetsdosa.  

 

Respondenterna upplever väldigt högt förtroende till sina banker. Även om en tredje del av de 

har utsatts för bedrägeri har banken ställt upp för sina kunder: 

 

”Ja. Jag blev lurad på ca 500 kr från Kina. Banken var väldigt behjälplig. Men det kändes 

tryggt att få hjälp av banken.” 

(Alexander, 32år, 2017-12-17) 

 

Respondenternas svar stödjs av Aldridge et.al. (1997) som påpekar att konsumenterna avstår 

från vissa digitala transaktioner för att minimera risken med bedrägerier. Det höga förtroende 

som informanter visar till sina banker bekräftas av Pravettoni et al. (2007) då svarande visar 

fortsatt vilja att utföra banktransaktioner hos sin bank där de var kunder i mer än tio år. 

 

Enligt 4-C modellen behålls kundlojaliteten när ett erbjudande positioneras med hjälp av fyra 

dimensioner: kostnad, bekvämlighet, kundens förväntningar och behov samt kommunikation.  

 

De tre första aspekterna har redan analyserats ovan. Kommunikation är den sista komponenten 

i 4-C modellen där delkomponenter i form av kundkontakt, interaktiv dialog och word of 
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mounth betraktas (se V. Bilaga Figur 5. Överskikt av teorier till konceptualisering av insamling 

av empiri).  

 

Idag finns det lösningar till att utföra sina bankärenden själv. Därför förekommer det sällan 

behov att besöka banken för att få hjälp. Istället kan man kontakta telefonbanken som kan hjälpa 

till med alla ärenden vilken tid som helst på dygnet. En förutsättning är säkerhetsdosa eller 

mobilt BankID för att kunna legitimera sig. Av de intervjuade respondenterna var det bara en 

person som besökte sin bank tre gånger under det senaste året. Övriga har inte besökt banken 

på flera år.  

Studiens iakttagelser stödjs av Daniela et al. (2004) som beskriver att elektronisk 

bankverksamhet möjliggör tillgång till bank utan behovet av fysisk konsumentnärvaro. Även 

Polatoglu och Ekin (2001) instämmer med möjligheten att nå bankens digitala tjänster 

hemifrån. Respondenterna uppvisar tillit till sin huvudbank då de använder kontinuerligt dess 

digitala tjänster. Förekomsten av tillit stödjs av Lee et al. (2011). Det faktum att bankernas 

digitala verktyg ger tillgång till banken utan hänsyn till tidsbegränsningar inverkar positivt på 

kundlojalitet (Abasaltian et al. 2015). 

 

Telefonbanken är en tjänst som alla respondenter uppskattar. Den kompletteras med chatt och 

säkra meddelanden beroende på hur mycket tid man har eller hur snabbt svaret efterfrågas. 

Servicenivån och tillgängligheten är väldigt höga i jämförelse med att besöka ett bankkontor.  

En del av respondenterna anser att telefonbanken har fler personal som arbetar vilket leder till 

att servicekvalitén skiljer sig och det går mycket snabbare att komma fram till personalen för 

att få hjälp med sitt ärende.  

Vikten med rätt sorts kommunikation och på konsumentens villkor stödjs av De Silva (2017). 

Kommunikation är en huvudkomponent i 4C-modellen av Louterborn (1990). Reichheld och 

Teal (2001) uppmuntrar fokuserat arbete för att minska informationsbarriär och på så höja  

kundlojalitet.  

 

Samtliga intervjuade respondenterna har varit kunder hos sin huvudbank i mer än tio år och 

rekommenderat samt skulle rekommendera sin bank till andra personer. Även de själva 

lockades till sin huvudbank via word of mounth. Denna observation bekräftas av Ndubisi et al. 

(2007) som uttrycker att det är nöjda kunder som sprider positivt word of mounth vilket bidrar 

till inflöde av nya kunder. Lovelock och Wirtz (2011) utrycker att kunder som rekommenderar 

sin bank till andra kunder kvalificeras för att benämnas som lojala. 

 

 

4.7 Nyttjande av bankernas digitala utbud 

 

Studiens samtliga respondenter använder sig av kombinationen av olika digitala instrument. 

Till de mest användbara verktygen uppges Internetbanken, Mobilbanken, Swish och Mina 

Sidor. MobilID och e-legitimation används i större utsträckning för själva inloggningen även 

om inloggningsdosan är fortfarande populär. 

 

Clifford och Lang (2012) poängterar att digitala kanalerna upplevs som mycket snabba, 

effektiva och lättillgängliga. Respondenterna uppger att den största fördelen med digitalisering 

av banktjänster är att man kan nå sin bank dygnet runt. Digitala verktyg hjälper informanter att 

utföra sina bankärenden hemifrån utan att behöva besöka ett bankkontor.  Olika digitala tjänster 

används till olika ändamål. Det är bekvämlighets aspekt som styr. Utan bankens 

helhetslösningar blir svårt att klara av sina bankärenden i vardagen anser samtliga respondenter.  
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4.8 Upplevelse av bankernas online - tjänster 

 

Den moderna tiden som vi lever i ställer höga krav på vardagsliv vilket speglas i 

respondenternas förväntningar på de digitala tjänster som bankerna tillhandahåller. Familjeliv 

är viktigt och att spara tid styr kraven på att kunna utföra sina ärenden hemifrån på egna villkor.  

 

Respondenterna tycker om valmöjligheten hur de vill utföra sina bankärenden och när. Allt ska 

bara funka utan avbrott, sju dagar i veckan, dygnet runt. De uppskattar lättillgänglighet, 

snabbhet och enkelhet samt säkerhet hos bankernas online-tjänster. 

 

Bekvämlighetsaspekten betonas. Idag är inte alla tjänster tillgängliga när som helst på dygnet. 

Detta gör att vissa respondenter sneglar på konkurrerande bankers utbud för att hitta 

erbjudanden som kan komplettera huvudbankens. Ingen vill tänka på tidsbegränsning för att 

utföra sina bankärenden. 

 

Respondenternas svar bekräftas av Hussien och Aziz (2013) observationer att 

kundtillfredsställelse (där upplevelse står i fokus) är en av de viktigaste faktorer som företaget 

bör satsa på. Att ha tillfredsställda konsumenter leder till branschens lönsamhet och långsiktiga 

relationer (Kotler, 2014). 

 

 

4.9 Digitalisering och kundlojalitet inom banksektorn 

 

Cyr et al. (2005) sammanfattar e-lojalitet som en avsikt med att göra återkommande köp online 

(“loyalty in online environments refers to repeat purchase intention or intended return visits to 

a website”).  

 

I denna studie har sju respondenter med varierande bakgrund medverkat. Med Cyr et al. (2005) 

ovan angivna definitionens mått får konceptet ”återkommande köp online” en nyckelbetydelse 

i e-lojalitets sammanhang. 

Samtliga respondenter är kunder hos sina respektive huvudbanker i mer än tio år. Ingen har 

funderat på att byta sin huvudbank däremot tankarna att skaffa kompletterande tjänster hos 

konkurrerande banker har förekommit. Det har observerats en viss specialisering av vilka 

ärenden som kan tänkas hantera hos alternativt bank. 

 

Relationer med banken är goda även om de personliga besöken på bankkontor uteblir. 

Informanter är tillfreds med att ha möjligheten att utföra sina bankärenden hemifrån. Tekniken 

fungerar tillfredställande även om inte alla tjänster är tillgängliga sju dagar i veckan, dygnet 

runt. Detta är mindre bra eftersom bekvämlighetsaspekten är viktig för respondenterna. 

Avsaknad av betalningsfunktioner där exempelvis pengarna dras av från kontot på en gång kan 

vara hotande för respondentens huvudbank. Hotet i detta fall kan innebära att banken kan 

förlora sina konsumenter på sikt. 

 

Säkerhetsaspekten hos de digitala instrumenten är viktiga men respondenterna uppger att de 

litar på sin bank. I de fall där bedrägeri har förekommit bankerna har tagit ansvar och varit 

mycket behjälpliga. 
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Respondenterna har höga förväntningar avseende kvaliteten på informationen. Detta hänger 

ihop med att möjligheten att själv styra över sin vardag. Självservice fungerar som bäst när 

tekniken fungerar felfritt och vid behov finns det alltid någon på banken som man kan nå när 

som helst på dygnet eller lämna ifrån sig informationen och lita på att svaret kommer inom 

rimligt till ändamålet tid. Missbelåtenhet med kvalitet på informationen är något som bankerna 

bör undvika för att inte få negativ word of mounth. 

 

  



 

35 

 

5 Slutsatser och diskussion 

 

Utvecklingen inom dagens banksektor gör att nya digitala produkter och tjänster produceras 

och introduceras till konsumenten.  

I den allt mer komplexa, globala världen är bankernas digitalisering ett faktum som 

konsumenter tar emot med öppen famn då det ger förutsättningar att öka bekvämlighetsaspekter 

i vardagen. Dagens marknad är överfylld av konkurrende digitala instrument vilket leder till 

observationen (med stöd i litteraturen) att det är kundernas uppfyllda förväntningar som i själva 

verket gör skillnad mellan ett företags framgång och misslyckande. 

 

5.1 Slutsats 

 

Syftet med denna studie var att belysa hur en utökad digitalisering av tjänster påverkar 

kundlojalitet till bankerna.  

 

Den teoretiska referensramen som framtagits inom denna studie i form av bankens särart och 

kundperspektiv på banken (se rubrik 2.1-2.2.1) pekar på allt tilltagande konsumentberoende av 

banker.  

Grunden till bankens unika ställning hos konsumenterna är karaktären på de tjänster som banker 

erbjuder. Till dessa räknas kredittjänster, likviditetstjänster och tillgångsomvandling (Hörngren 

och Viotti, 1989). Bankerna tillhandahåller även digitaliserade tjänster för att hantera den 

administrativa sidan av konsumenternas ekonomi vilket gör att allt fler företag, organisationer 

och myndigheter har rutiner för ut- och inbetalningar som förutsätter att konsumenterna har 

tillgång till banktjänsterna (Jönsson, 2004). Det är i princip omöjligt för dagens konsumenter 

att hantera sina inkomster, utgifter, göra ekonomisk uppföljning och kontroll samt att täcka 

andra finansiella behov av tjänster utan att använda bankens tjänster vilka i sin tur digitaliseras 

allt mer. Med den allt tilltagande konsument beroende till banker och banktjänster börjar även 

själva konsumenterna ställa krav på bankerna (se rubrik 2.2.2). 

 

I sin definition på lojalitet betonade Oliver (1997) ett djup åtagande samt repetitivt återköp 

medan Rundle-Thiere och Mackay (2001) utgick ifrån kundlojalitetsmättningar som baserats 

på två faktorer: beteende och attityd (se rubrik 2.5). Även Cyr et al. (2005) i sin definition på 

e-lojalitet refererade till en avsikt med att göra återkommande köp online vilket i bank 

sammanhang innebär återkomst till bankens websida för att nyttja de digitala tjänsterna. 

 

Genomgången av det insamlade inom studiens ramar empiriska data bekräftar återkommande 

besök till internetbanken. Samtliga respondenter var trogna kunder hos sin respektive bank i 

mer än tio år. De flesta valde sin bank baserat på någons rekommendation och har även lämnat 

själva positiv word of mounth vilket kvalificerar de till att benämnas som lojala kunder. 

 

I det insamlade intervjumaterialet framgår en tydlig trend: bekvämligheten styr vilka digitala 

instrument väljs hos en given bank och hur dessa används. Respondenterna uppskattar friheten 

att bestämma den sorts självservice som passar bäst deras livssituation. Om banken inte erbjuder 

nya lösningar som bättre matchar konsumentens behov är inte tanken främmande att börja 

undersöka vem på marknaden som kan tillhandahålla den eftersökta lösningen. Kundlojaliteten 

kan då påverkas negativt om man byter bank eller skaffar sig en bank till. 

 

Sammanlagt upplevs det att begreppet lojalitet håller på att bli mer nyanserat i den digitala eran.  
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Det är inte längre en fråga om enbart ett åtagande som Oliver förespråkar. Istället verkar det att 

ett åtagande förekommer så länge komfortskriteriet uppfylls vilket glider ifrån vanan att förbli 

trogen en och samma bank.  

 

Baserat på det i studien presenterade teoretiska och empiriska underlaget dras slutsatsen att 

bekvämlighet är den huvudsakliga dimensionen för att förstå hur digitalisering påverkar 

lojalitet. 

Ju mer digitaliserad banken är med lätt använda och dygnet rund tillgängliga digitala tjänster 

som möjliggör själv service och interaktiv dialog online desto ökar konsumenternas benägenhet 

att förbli lojala mot sin respektive huvudbank även om man kan söka kompletterande tjänster 

från en konkurrerande bank. Det är bekvämlighetsaspekten som styr. Om digitalisering gör att 

det blir bekvämt för kunderna kommer de att vara lojala. 

 

 

5.2 Avslutande diskussion 

 

Avslutningsvis kan summeras att genomförande av denna studie var en utomordentlig 

läroprocess i bankkonsumentens verklighet. Lite förvånade har det varit att inse det starka 

konsumentberoende av banktjänster på den nordiska marknaden och hur snabbt konsumenterna 

börjar använda sitt beroende av banktjänster för att ställa krav på bankerna (se rubrik 2.2.2). 

 

De teoretiska referensramarna har vuxit fram och avgränsats i omgångar. Området kundlojalitet 

är väldigt brett och komplext. Utmaningen har varit att ta fram det rätta angreppssättet för 

insamling och klassificering av svaren från intervjuer. Det tog lite tid innan insikten hur de olika 

teorierna hänger ihop gav upphov till intervjuguiden (se IV. Bilaga Figur 7.1-7.2). 

Förhoppningen med denna metodik var att underlätta analys av de empiriska underlagen och 

verifiering av denna och på detta sätt säkra replikerbarhetskravet. 

 

Även om resultaten inte har varit möjligt att generalisera har det blivit något oväntat att 

respondenternas svar har legat i linje med det resonemang som De Silva (2017) presenterat. 

Give me “anytime, anyplace” access to my balance (eller bekvämlighet på svenska) styr 

användning av digitala verktyg hos en given bank. Den slutsatsen som dras är att detta kan 

nyansera kundlojalitets definition på sikt. Även om kunden fortsätter återkomma till sin 

huvudbank websida skaffas det kompletterande tjänster hos en ny bank utan tvekan.  

 

Under analys delen bevittnades det något överraskande språkliga förändringar av banktermer. 

Särskilt tydligt var begreppet insättning där vissa respondenter påstått att de inte gör 

insättningar på kontot överhuvudtaget. De swishar pengarna istället.  

 

Tidsbristen var kännbar vid så stor ämnesområdet. I efterhand har det identifierats några 

intervjufrågor med förbättringspotential.  

Det är främst frågor 16-20 (i intervjuguiden Del C) som ingår i förbättringskategorin. Detta för 

att förhindra att den respons som lämnas begränsas till ja eller nej svaren. I Del A 

bakgrundsfrågor har frågan nr 3 (Vilket yrke utövar du?) kunnat strykas helt och hållet då det 

inte finns ett teoretiskt stöd att beakta denna parameter inom ramar för kundlojalitet och 

bankenarnas digitalisering. 
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5.3 Studiens bidrag 

 

Studiens teoretiska bidrag uttrycks i ökade insikter om de krafter som driver 

innebördsförändringar i begreppet lojalitet och e-lojalitet inom banksektor. 

 

Studiens praktiska bidrag utgörs av metodiken för konceptualisering av insamlad data som 

speglar de insamlade teorierna i studien (se IV. Bilaga Figur 7.1–7.2 Konceptualisering av 

insamlad data). 

Metodiken tillämpar SCSB-modellen bestående av fem komponenter som är vägledande i 

kundlojalitetsmättningar (Skowron och Kristensen, 2012). Komponentens förväntningar har 

även belysts med stöd av 4C-modellen vilket kompletterar SCSB-modellen och förtydligar 

studiens fokus på konsument perspektivet. 

 

 

5.4 Förslag till vidare forskning 

 

Under studiens gång kunde konstateras att det finns många intressanta områden som kan 

undersökas inom digital banksektor. 

Med tanke på att jordens befolkning bli allt äldre finner man det intressant att ta reda på hur 

digitaliseringen inom banksektorn påverkar olika generationer och deras kundlojalitet.  Dagens 

digitala instrument är inte riktigt anpassade till de fysiska förutsättningar som en konsument 

över sextiofem år har. Olika åldersgrupper är mer eller mindre kapabla att hantera nya digitala 

verktyg och detta kan återspeglas i den äldre generationens lojalitet. 
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Bilagor 

 

I. Bilaga Introduktions e-mail 

 

 

Hej! 

 

Enligt muntlig överenskommelse i torsdags skickas härmed de frågorna som vi kommer att 

ställa under den överenskomna intervjun, rörande materialinsamling för vår kandidatuppsats. 

Vi som skriver uppsatsen går sista året på Södertörn Högskola med inriktning mot 

Marknadsföring.  

 

Intervjun beräknas pågå mellan 40-50min. De tilltänkta frågorna tar upp olika aspekter när Du 

utför dina bankärenden. Detta för att belysa hur en utökad digitalisering av bankernas tjänster 

påverkar kundlojaliteten. 
 

Själva intervjun kommer vara anonym. Enbart yrke, ålder och kön tillsammans med bearbetade 

svaren kommer användas för studiens syfte.  

 

 

Med vanliga hälsningar 

 

Joanna Rozmus & Rita Naaom 

 

 

 

  



 

 

 

II. Bilaga Intervjuguiden 

 

Del A Intervjuguiden: RESPONDENTENS BAKGRUNDSFRÅGOR 
Generell frågeställning 

 

Respondentens svar 

 

Respondent x 

Datum: 2017–12-xx 

Intervjuform: Telefon/personligt möte 

 

Vi börjar med korta bakgrundsfrågor gällande din 

ålder, kön och vilket yrke har du nu: 

1. Hur gammal du är? 

2. Är du man eller kvinna? 

3. Vilket yrke utövar du? 

 

Skrivs in det respondenten uppger: 

 

1. Ålder: 

2. Man/Kvinna 

3. Yrke: 

 

 

Del B Intervjuguiden: BANKERNAS DIGITALA UTBUD  
Frågeställning 

 

Respondentens svar 

1. Vilken av dina banker är din första bank 

(huvudbank)? 

 

 

 2. Om flera banker finns - hur länge har du använt var 

och en av bankerna? 

 

 

1.  Berätta hur får du dina fakturor? 

 

 

2. Hur gör du när du behöver betala dina 

räkningar? 

 

 

3. Hur loggar du in på internet eller mobilbanken? 

 

 

4. Hur gör du när du behöver göra en insättning? 

 

 

5. Hur gör du för att se transaktionerna på ett bank 

eller kreditkort? 

 

 

6. Vilka andra bankprodukter eller banktjänster 

använder du online? 

 

 

 

 

Del C Intervjuguiden: KUNDLOJALITET 
Frågeställning 

 

Respondentens svar 

1.  Vad tänker du på när du loggar in på internet 

eller mobilbank? 

 

 

2.  Vad är viktigt för dig när du använder internet 

eller mobilbank? 

 

 

 

 

3.  Hur lätt det är att hitta de funktioner du 

behöver i din mobilbank eller internetbank? 

 

 



 

 

 

Frågeställning 

 

Respondentens svar 

 

4.  Vilka funktioner på internetbanken och 

mobilbanken är svårt att hitta? 

 

 

 

5.  Hur lätt är det att hitta den information som 

du behöver utan att behöva kontakta 

bankpersonal? 

 

 

6.  Har du behövt kontakta bankpersonalen för 

att slutföra ditt bankärende i internetbanken 

eller mobilbanken? Om ja, varför? 

 

 

7.  Har du behövt kontakta banken för samma 

bankärende?  Om ja, varför? 

 

 

8.  Hur upplever du den information du får från 

bankpersonalen i ett ärende? 

 

 

 

 

9.  När du är inloggad på internet- eller 

mobilbanken - har du kunnat utföra alla dina 

ärenden när som helst på dygnet? 

 

 

10.  Hur lätt är det att slutföra ett bankärende 

online?  

 

 

11.  Hur snabbt går det att slutföra ett bankärende 

online? 

 

 

12.  Hur ofta behöver du ta kontakt med bankens 

personal för att du inte kunnat slutföra ditt 

bankärende ONLINE själv? 

 

 

 

 

13.  Vad betyder det för dig att ha valmöjligheter 

med att utföra dina bankärenden på 

internetbanken eller mobilbanken? 

 

14.  Vad uppskattar du främst i möjligheten att 

kunna utföra dina bankärenden online? 

 

 

15.  Hur ofta upplever du att du är stressad när du 

behöver utföra något Online? 

 

 

16.  Har du den senaste tiden uttryckt ditt missnöje 

i någon form till någon, om du upplever att du 

 



 

 

 

Frågeställning 

 

Respondentens svar 

ofta är stressad över behovet att utföra ditt 

bankärende online? 

 

 

17.  Har du under det senaste året (2017) upplevt 

behov att framföra ett klagomål till 

bankpersonalen? 

 

 

18.  Har du under det senaste året (2017) upplevt 

behov att framföra ett klagomål till 

bankledningen? 

 

 

 

19.  Har du de senaste tre åren bytt bank till en 

annan? 

 

 

20.  Har du det senaste åren funderat på att byta 

bank till en annan? 

 

 

 

 

21.  Är du nöjd med att kunna utföra dina 

bankärenden online? 

 

 

22.  Finns det flera ärenden du kan tänka dig att 

utföra online istället för att behöva gå 

personligen till ett bankkontor? Vilka då? 

 

 

 

 

23.  Vet du hur mycket du betalar idag för att 

använda bankens digitala tjänster och 

produkter? 

 

 

24.  Vad tycker du om prissättningen för att 

använda bankens digitala tjänster och 

produkter? 

 

 

25.  Under det senaste året - har du avstått från 

någon tjänst eller produkt för att du tyckte den 

var inte prisvärd för dig? Om ja, vilken var 

det? 

 

 

26.  Vad tänker du på när du betalar med ditt 

bankkort eller kreditkort på nätet? 

 

 

27.  Vad tänker du på när du betalar direkt från din 

internetbank eller mobilbank utan att använda 

bank- och kreditkort? 

 

 

 



 

 

 

Frågeställning 

 

Respondentens svar 

28.  Har du det senaste året handlat online? 

 

 

 

29. Har du de senaste tre åren blivit utsatt för 

något slags online – bedrägeri? Om ja, vilken 

hjälp fick du av din bank? 

 

 

 

 

30. Under det senaste året (2017) - hur ofta 

besökte du dina banker personligen? 

 

 

31. När senast besökte din bank personligen? Om 

ja, varför? 

 

 

 

 

32. Vad tänker du på när väljer ditt sätt att 

kontakta banken? 

 

 

33. På vilket sätt brukar du kontakta din bank? 

 

 

34. Berätta kort hur du gör när du vill prata med 

bankens personal? 

 

 

35. Berätta hur du gör när du behöver få något svar 

från banken snabbt? 

 

 

 

 

36. Vad var det som lockade dig till den banken 

som du har idag? 

 

 

37. Skulle du rekommendera din bank till andra 

personer? 

 

 

38. Har du rekommenderat din bank till andra 

personer? 

 

 

 

 

  



 

 

 

III. Bilaga Figurer i Tabell form 

 

Figur 6. Insamling av data till studien 

Respondenter 

(R1-R7) 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Tid 

(estimerad tid 

35-50 min) 

35 min 40min 60 min 35 min 40 min 35 min 45 min 

Intervju- 

Form: 

Möte 

(personligt 

möte) 

Telefon 

 

Möte Möte Möte Telefon Möte Möte Telefon 

 

 

 

Figur 8. Urval av respondenter (R1-R7) 

Namn Kön Ålder Yrke 

Alexander (R1) man 32 Kurirer 

Diana (R2) kvinna 27 lärare 

Mirka (R3) kvinna 52 IT projektledare 

Nathalie (R4) kvinna 25 Student och lärarvikarie 

Nour (R5) man 31 Egen företagare 

Rabia (R6) kvinna 27 Arkivassistent 

Thomas (R7) man 39 Montör, Scania 

 

 

 

Figur 9. Ålderskategorier 

Ålderskategori Ålder Kön Namn 

27-40 år 25 kvinna Nathalie (R4) 

27-40 år 27 kvinna Diana (R2) 

27-40 år 27 kvinna Rabia (R6) 

27-40 år 31 man Nour (R5) 

27-40 år 32 man Alexander (R1) 

27-40 år 39 man Thomas (R7) 

50-52 år 52 kvinna Mirka (R3) 

 

  



 

 

 

 

IV. Bilaga Figur 7.1–7.2 Konceptualisering av insamlad data 

 

Figur 7.1: Intervjuguiden: - Konceptualisering av Bankernas digitala utbud 
 

Studiens frågeställning: 

• Hur nyttjas bankernas digitala utbud? 

 

Frågeställning undersöker vilken digitalt utbud som är mest utsprid utan hänsyn till banken som 

erbjuder den. De mest utbredda digitala formen antas vara någon av Internetbanken, Mobilbanken, 

Valutaappen, E-legitimation, Digipass, Swish men även de mindre kända så som Kivra (den digital 

brevlåda för att få post från företag och myndigheter) eller Mina Sidor vars innehåll skiljer sig mellan 

bankerna men möjliggör att se transaktionerna på motsvarande kreditkort. 

 

Nyttjandet av 

bankernas  

digitala utbud 

Intervjuguiden 

 

Sammanställning  

av 

respondenternas val  

digitala  

produkter/tjänster de 

använder sig av 

i verkligheten 

1 Vilken av dina banker är din första bank (huvudbank)? 

 

2 Om flera banker finns - hur länge har du använt var och en av bankerna? 

 

3 Berätta hur får du dina fakturor? 

 

4 Hur gör du när du behöver betala dina räkningar? 

 

5 Hur loggar du in på internet eller mobilbanken? 

 

6 Hur gör du när du behöver göra en insättning? 

 

7 Hur gör du för att se transaktionerna på ett bank eller kreditkort? 

 

8 Vilka andra bankprodukter eller banktjänster använder du online? 

 

 

 

 

Figur 7.2: Intervjuguiden - Konceptualisering av kundlojalitet inom banksektorn  
Primärt  

Koncept 

(baserad på 

SCSB Modell) 

Komponent Delkomponent  Frågeguiden 

Kundens 

förväntningar 

Självbetjäning  

(Bekvämlighet 

enligt  

4C-Modell) 

Servicekvalitet 

 

(tillgänglighet, 

effektivitet, snabbhet, 

enkelhet) 

1 Vad tänker du på när du loggar in på internet 

eller mobilbank? 

 

2 Vad är viktigt för dig när du använder internet 

eller mobilbank? 

 

Kundens 

förväntningar 

Självbetjäning  

(Bekvämlighet 

enligt  

4C-Modell) 

Produktkvalitet 

 

(tillgänglighet, 

effektivitet, snabbhet, 

enkelhet) 

3 Hur lätt är det att hitta de funktioner du 

behöver i din mobilbank eller internetbank? 

 

4 Vilka funktioner på internetbanken och 

mobilbanken är svårt att hitta? 

 



 

 

 

Primärt  

Koncept 

(baserad på 

SCSB Modell) 

Komponent Delkomponent  Frågeguiden 

Kundens 

förväntningar 

Självbetjäning  

(Bekvämlighet 

enligt  

4C-Modell) 

Kvaliteten  

på informationen 

 

(tillgänglighet, 

effektivitet, snabbhet, 

enkelhet) 

5 Hur lätt är det att hitta den information som 

du behöver utan att behöva kontakta 

bankpersonalen? 

 

6 Har du behövt kontakta bankpersonalen för 

att slutföra ditt bankärende i Internetbanken 

eller Mobilbanken? Varför? 

 

7 Har du behövt kontakta banken för samma 

bankärende?  Varför? 

 

8 Hur upplever du den information du får från 

bankpersonalen i ett ärende? 

 

 

 

Upplevd 

prestanda 

 

Självbetjäning  

 

(Bekvämlighet 

med fokus på 

kundens 

förväntningar 

och behov  

enligt  

4C-Modell) 

 

Kvalitet 

(produkt  

och service) 

9 När du är inloggad på internet- eller 

mobilbanken - har du kunnat utföra alla dina 

ärenden när som helst på dygnet? 

 

10 Hur lätt är det att slutföra ett bankärende 

online?  

 

11 Hur snabbt går det att slutföra ett 

bankärende online? 

 

12 Hur ofta behöver du ta kontakt med 

bankpersonalen för att du inte kunnat slutföra 

ditt bankärende ONLINE själv? 

 

 

Kund-

tillfredsställelse 

Tillfredsställelse Upplevelse 

(Uppfyllda 

förväntningar och 

upplevd prestanda) 

13 Vad betyder det för dig att ha valmöjligheter 

med att utföra dina bankärenden på 

internetbanken eller mobilbanken? 

 

14 Vad uppskattar du främst i möjligheten att 

kunna utföra dina bankärenden online? 

 

Klagomål Missnöjdhet Klagomål  

 

 

15 Hur ofta upplever du att du är stressad när 

du behöver utföra något Online? 

 

16 Har du den senaste tiden uttryckt ditt 

missnöje i någon form till någon, om du 

upplever att du ofta är stressad över behovet att 

utföra ditt bankärende online? 

 

17 Har du under det senaste året (2017) upplevt 

behov att framföra ett klagomål  

till bankpersonalen? 

 

18 Har du under det senaste året (2017) upplevt 

behov att framföra ett klagomål  

till bankledningen? 

 

Kundlojalitet Kundnöjdhet Relationer 19 Har du de senaste tre åren bytt bank till en 

annan? 

 



 

 

 

Primärt  

Koncept 

(baserad på 

SCSB Modell) 

Komponent Delkomponent  Frågeguiden 

20 Har du det senaste åren funderat på att byta 

bank till en annan? 

 

Kundlojalitet Kundnöjdhet Tillfredsställelse 21 Är du nöjd med att kunna utföra dina 

bankärenden online? 

 

22 Finns det flera ärenden du kan tänka dig att 

utföra online istället för att behöva gå 

personligen till ett bankkontor? Vilka då? 

 

Kundlojalitet Kundnöjdhet Prisvärdhet 23 Vet du hur mycket du betalar idag för att 

använda bankens digitala tjänster och 

produkter? 

 

24 Vad tycker du om prissättningen för att 

använda bankens digitala tjänster och 

produkter? 

 

25 Under det senaste året - har du avstått från 

någon tjänst eller produkt för att du tyckte den 

var inte prisvärd för dig? Om ja, vilken var det? 

 

Kundlojalitet Förtroende Tillförlitlighet 26 Vad tänker du på när du betalar med ditt 

bankkort eller kreditkort på nätet? 

 

27 Vad tänker du på när du betalar direkt från 

din internetbank eller mobilbank utan att 

använda bank- och kreditkort? 

 

28 Har du det senaste året handlat online? 

 

Kundlojalitet Förtroende Trovärdighet 

 

29 Har du de senaste tre åren blivit utsatt för 

något slags online – bedrägeri? Om ja, vilken 

hjälp fick du av din bank? 

 

Kundlojalitet Kommunikation Kundkontakt 30 Under det senaste året (2017) - hur ofta 

besökte du dina banker personligen? 

 

31 När senast besökte du din bank personligen? 

Varför? 

Kundlojalitet Kommunikation Interaktiv dialog 32 Vad tänker du på när väljer ditt sätt att 

kontakta banken? 

 

33 På vilket sätt brukar du kontakta din bank? 

 

34 Berätta kort hur gör du när du vill prata med 

bankens personal? 

 

35 Berätta hur gör du när du behöver få något 

svar från banken snabbt? 

 

Kundlojalitet Kommunikation Word of mounth 36 Vad var det som lockade dig till den banken 

som du har idag? 

 

37 Skulle du rekommendera din bank till andra 

personer? 



 

 

 

Primärt  

Koncept 

(baserad på 

SCSB Modell) 

Komponent Delkomponent  Frågeguiden 

 

38 Har du rekommenderat din bank till andra 

personer? 

 

 

 

  



 

 

 

V. Bilaga Figur 5. Översikt av teorier till konceptualisering av insamling av empiri 

 

Nr Referens Teoretiska referensramar  

(begrepp och modeller) 

 

1.  Fornell (1992) 

Skowron och Kristensen (2012) 

 

SCBS-modell 

2.  Louterborn (1990) 

 

4C-modell 

3.  Leichtfuss, (2007)  

Javawardhena (2004) 
Polatoglu och Ekin (2001) 

Herington och Weaven (2009) 

 

Produktkvalitet, Servicekvalitet, Kvaliteten på 

informationen  

(Tillgänglighet, effektivitet, snabbhet, enkelhet) 

 

4.  Lovelock och Wirtz (2011) 

De Silva (2017) 

 

Självbetjäning  

 

5.  Leichtfuss (2007) 

Herington och Weaven (2009) 

 

Kvalitet (produkt och service) 

6.  Kotler (2014)  

Hussien och Aziz (2013) 

Parasuraman (2000) 

 

Tillfredsställelse, Upplevelse  

(Uppfyllda förväntningar och upplevd prestanda) 

 

7.  Skowron och Kristensen (2012) Missnöjdhet, Klagomål  

 

8.  Allender och Richards (2009) 

Rundle-Thiere och Mackay (2001) 

Lovelock och Wirtz (2011)  

 

Kundnöjdhet, Relationer 

9.  Kotler (2014)  

Hussien och Aziz (2013) 

Parasuraman (2000)  

Seyal och Rahim (2011) 

 

Kundnöjdhet, Tillfredsställelse 

10.  Skowron och Kristensen (2012) 

Daskou et al. (2004) 

Zhu och Chen (2012) 

 

Kundnöjdhet, Prisvärdhet (SCSB- och 4C-Modell) 

11.  Berry (2000)  

Pravettoni et al. (2007) 

Aldridge et al. (1997)  

Koskosas (2011) 

 

Förtroende, Tillförlitlighet 

12.  Louterborn (1990)  

Fornell (1992)  

Skowron och Kristensen (2012) 

 

Kommunikation (SCSB- och 4C-Modell), Trovärdighet 

13.  Louterborn (1990) 

Fornell (1992) 

Skowron och Kristensen (2012) 

 

Kommunikation (SCSB- och 4C-Modell), Kundkontakt 



 

 

 

Nr Referens Teoretiska referensramar  

(begrepp och modeller) 

 

14.  Louterborn (1990) 

 Fornell (1992)  

Skowron och Kristensen (2012) 

 

Kommunikation (SCSB- och 4C-Modell), Interaktiv 

dialog 

15.  Daskou et al. (2004), 

Louterborn (1990)  

Chocholáková et al. (2015) 

  

Kommunikation (SCSB- och 4C-Modell), Word of 

mounth 

Figur 5 Översikt av teorier till konceptualisering av insamling av empiri  

 

 

 


