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Abstract 
Banks face new challenges and opportunities after the digitization. In conjunction with increased degree 

of automation and reduced human interaction, the conditions for banks deteriorate to retain loyal 

customers. The main purpose of the essay is to investigate the banks' strategies regarding managing 

digital customer relations and maintaining customer loyalty and trust. The study is limited to comparing 

seven banks that are completely digital and these are Avanza Bank, Skandiabanken, SBAB, Ikano Bank, 

Nordnet, Länsförsäkringar Bank and ICA Bank. Through a triangulation of methods with quantitative 

data and semistructured interviews, the study has shown the new challenges and opportunities of 

digitalization and how banks will handle them properly. Furthermore, the result shows that banks need 

to constantly develop the management of digital relationships and change their traditional organizational 

structures to foster innovation. The focus of digital banks should be to customize and create an interface 

to handle the trend of open banking and constantly changeable customer needs, and also to offer 

customers a human contact area as guidance through the customer’s journey to increase customer 

loyalty and consequently profitability. 

 

Keywords: Digitization, Bank, Internet banking, Online banking, Customer loyalty, Customer relations, 

Trust, UX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sammanfattning 
Bankerna står inför nya utmaningar och möjligheter efter digitaliseringen. I samband med ökad grad av 

automatisering och minskade mänskliga interaktion som en följd av digitaliseringen, försämras 

förutsättningarna för banker att behålla lojala kunder. Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka bankernas 

sätt att hantera digitala kundrelationer och upprätthålla kundernas lojalitet och förtroende. Studien är 

avgränsad till att jämföra sju banker som är helt digitala och dessa är Avanza Bank, Skandiabanken, 

SBAB, Ikano Bank, Nordnet, Länsförsäkringar Bank och ICA banken. Genom en metodtriangulering 

med kvantitativ data och semistrukturerade intervjuer har studien visat digitaliseringens nya utmaningar 

och möjligheter och hur bankerna ska hantera dessa på ett korrekt sätt. Vidare visar resultatet att 

bankerna måste ständigt utveckla hanteringen av de digitala relationerna och organisera sig för att 

främja innovation istället för de traditionella hierarkiska strukturerna. Digitala bankernas fokus bör vara 

att anpassa och skapa ett gränssnitt som bemöter trenden inom open banking och föränderliga 

kundbehov, men även erbjuda kunderna en mänsklig kontaktyta som stöttar kunden genom kundresan 

för att främja kundernas lojalitet och därmed lönsamhet.  

 

Nyckelord: Digitalisering, Bank, Internet banking, Online banking, Kundlojalitet, Kundrelationer, 

Förtroende, UX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Begreppslista 
 

Digital marknadsföring: Bedömningen är baserad på företagets förmåga att nå potentiella kunder och att 

leda dem till företagets webbplatser med hjälp av visningsannonsering, sökmotoroptimering & 

sökmotorannonsering och användningen av egna media (Bearingpoint, 2017). 

 

Digital produktupplevelse: Utvärderar företagets webbplatser funktionalitet, design och innehåll, särskilt 

från aspekterna av produkt- och varumärkeserfarenhet (Bearingpoint, 2017). 

 

Fintech: Definieras som finansiella teknologiska innovationer (Adrian, Leckow & Bredenkamp, 2017) 

 

Fintechbolag: Erbjuder finansiella tjänster med den senaste digitala tekniken (Svenska Bankföreningen, 

2017) 

 

Forskningsgruppen/forskarna: Avser skribenterna Emma Trbovic och Simon Ullskog 

 

Informationsasymmetri: Avser en situation då relevant information är känt för den ena parten men inte 

den andra. (Larsson & Viitaoja, 2017) 

 

Online-banking/internet banking: En tjänst som tillåter kunden att utföra bankärenden via internet 

(Yusuf Dauda & Lee, 2015) 

 

Sökmotorannonsering: Placeringen av annonser sker bredvid eller i sökresultatet (Redaktionen, u.å.). 

 

Sökmotoroptimering: Försäkrar att sökmotorer visar upp webbsidan på bra placeringar vid val av rätt 

sökord (Sökmotorkonsult, 2008). 

 

UX: User experience, användarupplevelse, refererar till hur kunden påverkas av alla interaktioner med 

banken vilket inkluderar alla former av löften som banken skapat genom annonser och erbjudanden men 

även kundens uppfattning av hur produkterna och tjänsterna levereras i form av användarvänlighet och 

effektivitet (Handro, 2017). 

 

Webbgränssnitt: Webbgränssnitt är den kod som sköter presentationen av en webbsida och gör det 

möjligt för en besökare att integrera med det (Astrixsoft, 2018).  
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1. Inledning  
Studiens inledning syftar på att ge läsaren en kort introduktion till ämnet samt en överblickande 

uppfattning för den bakgrund som arbetet bygger på. I detta kapitel kommer även läsaren att få en 

förståelse för det problem som formuleras efter bakgrunden. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund  
Enligt Svenska Bankföreningen (2017) tillhandahåller banker effektiva, pålitliga system och finansiella 

tjänster för sparande, finansiering, betalningsförmedling och riskhantering vilket har grundläggande 

betydelse för Sveriges ekonomiska välfärd. Banker, kreditinstitut, försäkringsbolag, värdepappersföretag 

och Fintechbolag omvandlar samhällets sparande till investeringar och finansiering av företag och 

konsumtion. 

1.1.1 Trenden mot kontantlösa samhällen 
Enligt tidningen The Guardian är Sverige ett land med lite sedlar i omlopp och är på god väg att bli 

första kontantfria landet i hela världen. Tidningen skriver att riksbankens kontanttransaktioner uppgick 

till knappt 2% av värdet av alla betalningar som gjordes i Sverige förra året. En siffra som kan sjunka till 

0,5% år 2020. Kontanter används för knappt 20% av transaktionerna i butiker medan världens 

genomsnitt ligger på 75%. 2016 fanns det endast 900 av 1600 bankkontor i Sverige som hanterar 

kontanter och många bankomater försvinner. Den huvudsakliga betalningsformen är bankkort och enligt 

kreditkortföretaget Visa använder svenskar kortet mer än tre gånger så ofta som genomsnittet i Europa 

(Henley, 2016). 

 

Arvidsson (2016) menar att kontanter har funnits under flera århundraden och är fortfarande viktiga vid 

handel dock ökade intresset för mobila betalningstjänster redan på 2000-talet. År 2007–2008 skulle 

“peak cash” uppstå vilket innebar att det nominella värdet på kontanter i omlopp började minska. Även 

om betalningstjänster började ersätta kontanter under denna period var det de traditionella bankerna som 

fortfarande dominerade när det gäller betaltjänster. Idag går det att se att delar av banksystemet 

fortfarande inte är helt digitaliserat och att kontanter fortfarande finns och hanteras. Dock utmanas dessa 

icke-digitala delar starkt av digitala tjänster. 

 

Svenska bankföreningen (2015) stärker påståendet om att pappersbaserade betalningar har ersatts av 

elektroniska betalningar. Användningar av t.ex. checkar har tagit slut medan användningar av betalkort 

har ökat från 100 miljoner transaktioner år 1995 till ca 2 400 miljoner transaktioner under 2013. 

Elektroniska girobetalningar har ökat kraftigt och är det populäraste viset att betala räkningar via 

internet. I de yngre åldersgrupperna är det 96% som betalar räkningar via internet. Idag kan nästan alla 

banktjänster utföras i mobilen, exempelvis överföring av pengar samt förmedling av information och 

rådgivning mellan bank och kund. 

 

1.1.2 Fintech innovationer 
Bara under 2010-talet har nya elektroniska betalningstjänster skapats som Swish, iZettle samt Paypal 

med mera. Utöver dessa nya tjänster ses även en stor ökning av nya företag som erbjuder olika digitala 

betalningstjänster. Exempelvis Klarna samt Kivra (Arvidsson, 2016). 

Swish är en app som lanserades år 2012, med hjälp av Swish kan privatpersoner skicka pengar med 

mobilen till en annan persons mobilnummer. Pengarna kommer direkt in på mottagarens konto. I början 

av 2015 var drygt 2,2 miljoner kunder ansluta till Swish och det swishade beloppet uppgick i januari 

2015 till 1,7 miljarder kronor (Svenska Bankföreningen, 2015). Swish används nu av nästan hälften av 

den svenska befolkningen (Henley, 2016). 
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Swish har blivit så pass stort på grund av att den har förenklat vardagen för kunderna då det både är 

enkelt och bekvämt. Genom verktyg som data och kundkännedom bör bankerna bättre anpassa sig för 

kundernas behov. Dessutom kommer ett nytt EU-regelverk vid namn PSD2 som innebär att bankerna 

inte längre har monopol på kundernas kontoinformation och nu får alla andra företag och nischtjänster 

använda sig av bankernas information. Bankerna står inför stora förändringar och för att lyckas i 

framtiden bör de lära sig att bemästra kunderna och ny finansiell teknik (Nordea, 2016).  

1.1.3 Segmentering av svenska banksektorn 
Svenska Bankföreningen lyfter fram i rapporten Banker i Sverige (2016) att Nordea, Swedbank, 

Handelsbanken och SEB betecknas som storbanker eller universalbanker. Deras marknadsandel på 

inlåningsmarknaden uppgår till 63 procent. Samtliga storbanker har bankkontor numera för rådgivning 

och försäljning av bankernas produkter och tjänster samtidigt som de även erbjuder banktjänster via 

internet och mobilbank.  

 

Banker som Skandiabanken, Länsförsäkringar Bank, ICA banken och Ikanobanken etablerade sig redan 

från början som telefon- och internetbanker utan några bankkontor till skillnad från storbankerna, istället 

levererar de finansiella tjänster digitalt, dessa kategoriseras som nischbanker. Ytterligare banker som 

tillhör denna kategori är Avanza Bank och Nordnet med en bakgrund som värdepappersbolag, de är 

främst inriktade på värdepappershandel och förvaltning, samt SBAB som till en början var ett 

bolåneinstitut men är numera en bank som även bedriver inlåning. Dessa nischbanker är främst 

fokuserade på privatmarknaden (Svenska Bankföreningen, 2015). 

 

1.2 Problemdiskussion  
Enligt Svenska Bankföreningen (2017) har bankkontoren en minskande betydelse för kundernas behov 

av att utföra bankärenden. Banktjänster utförs numera i stor utsträckning på datorer, mobiltelefoner och 

surfplattor. Nya sätt att utföra banktjänster såsom e-faktura samt nya distributionssätt att nå konsumenter 

digitalt har möjliggjort utveckling av nya tjänster samtidigt som befintliga banktjänster förändrats. Ny 

teknik har möjliggjort etablering av nya aktörer såsom icke traditionella banker och finansiella 

tjänsteföretag, med nya former av finansiella erbjudanden, vilket har ökat konkurrensen på den svenska 

bankmarknaden. 

 

Den svenska riksbankschefen Stefan Ingves (Riksbanken, 2009) framhäver att den teknologiska 

utvecklingen har gett upphov till risker och osäkerheter i relationen mellan banker och bankernas kunder 

vilket negativt påverkar kundernas förtroende till bankerna. Om en bank tappar sina kunders förtroende 

försämras bankens situation och om förtroendet för hela banksektorn försvinner ökar risken för en 

finansiell kris. 

 

Förtroende är en grundläggande förutsättning för all bankverksamhet. Banker vinner kundernas 

förtroende genom att på ett förtroendeingivande sätt övertyga kunderna om en finansiellt stabil framtid 

då kunderna får tillbaka sina pengar. När bankerna misslyckas med detta tillförs mindre likviditet i det 

finansiella systemet och efterfrågan på tillgångar och investeringar i företag minskar vilket gör att 

marknadspriser på tillgångar såsom aktier, obligationer sjunker och färre investerare är villiga att 

finansiera företag och bolån med mera enligt Stefan Ingves (Riksbanken, 2009). 

 

Digitaliseringen har möjliggjort för nya aktörer att utmana storbankerna och komma in på marknadens 

nischområden. Därmed har konkurrenssituationen förändrats för bankerna. Kunderna har mer makt och 

för att behålla kunderna måste bankerna satsa på digitaliseringen i samband med kundrelationer. Målet 

är att göra det enkelt och bekvämt för kunden (Nordea, 2016). Boström, Lindbergh och Wilson (2015) 

lyfter fram att kundorienterade banker i norden tenderar att ha mer positiv utveckling i deras aktiekurser 

än banker som inte strävar efter att förbättra kundernas upplevelser.  



 

 

Sida 3 

 

Den finansiella sektorn i Sverige är utsatt för ett starkt förändringstryck. De etablerade bankerna har 

vidgat deras verksamheter och en stor mängd nya företag, både svenska och utländska, har etablerat sig 

på marknaden (Svenska Bankföreningen, 2017). 

 

I Avanza Banks årsredovisning framhävs att betaltjänstdirektivet (PSD2) implementeras år 2018 vilket 

gör att storbankerna inte längre har exklusiv tillgång till kundernas kontoinformation, utan blir tvungna 

att dela med sig av informationen till tredjepartsleverantörer på kundernas begäran. Enligt Avanza Bank 

väntas detta öka konkurrensen inom sektorn. Därför behöver de digitala aktörernas mobil- och 

internetbanker förbättras för att få en bättre helhetsbild av kundernas ekonomi och förbättra sina 

erbjudanden för att hantera konkurrensen inom sektorn (Avanza, 2017). 

Enligt Samson Yusuf Dauda och Jongsu Lee (2015) innebär den rådande utvecklingen inom 

informations- och kommunikationsteknologi (IKT) samt globaliseringen att banker tvingas balansera 

hållbarhet i deras egna affärsmodeller och deras finansiella tjänsters räckvidd. 

 

Yusuf Dauda och Lee (2015) fastställer att innovativa banktjänster online är drivande för bankernas 

skapande av kundnytta eftersom de har en stark påverkan på bankkunders tillfredsställelse, framförallt 

tjänsternas avgifter och personliga interaktionen mellan bank och kund är mest avgörande. 

Studien framhäver att banker behöver bemöta utmaningen att få kunderna att anamma smarta och 

praktiska tjänster såsom självbetjäning och online banking som underlättar kundernas vardag, för att öka 

bankernas effektivitet och konkurrenskraft. Exempel på detta kan vara video-strömmad interaktion med 

banktjänstemän i realtid och mobilbank-appar integrerade med bankautomater (Yusuf Dauda & Lee, 

2015). 

 

Digitalisering har ökat flexibiliteten och gjort det möjligt att presentera skräddarsydda lösningar för 

kunder. Digitaliseringen har även gjort det möjligt för banker att utföra omfattande kundanalyser för att 

förstå deras behov med hjälp av all data som samlas in när kundens ärenden utförs digitalt. Att anpassa 

produkter och tjänster efter kunder ses som en utmaning då kunder tenderar att vara heterogena och ha 

unika behov och preferenser enligt Larsson och Viitaoja (2017). 

 

Att leverera finansiella tjänster via flera kanaler såsom internet banking, mobile banking och fysiska 

kontor innebär ökad närvaro på en bredare marknad och olika tjänster och produkter kan riktas mot olika 

kundsegment eftersom olika kundsegment befinner sig mer i olika kanaler. Detta ställer krav på leverans 

av innovativa produkter och tjänster som är mer skräddarsydda mot specifika kundsegment för att stärka 

kundupplevelsen och som bank kunna skilja sig från konkurrenter då trenden går mot automatiserade 

leveranser och homogena tjänster och produkter (Yusuf Dauda & Lee 2015). 

 

Att närvara och erbjuda högkvalitativa finansiella tjänster i flera kanaler till större kundgrupper gör att 

graden av automatisering ökar och relationer mellan bank och kund blir mindre personliga vilket 

försämrar kundlojalitet (Yusuf Dauda & Lee 2015). 

 

Digitaliseringen har ökat risken för bristande kundrelationer då digital kommunikation inneburit 

minskad personlig kontakt mellan banker och dess kunder. Många kunder föredrar att besöka ett kontor 

istället för att använda e-banking-tjänster. Dessa kunder är vana att ha kontakt med en bankansvarig 

person och många kunder känner sig mer trygga i situationer där kunnig personal lyssnar på deras behov 

och svarar på dem (Angelakopoulos & Mihiotis, 2011). 

 

Digitala kundinteraktioner har gett upphov till utmaningen att bankens anställda inte haft möjlighet att 

läsa kundens kroppsspråk och därmed gått miste om information som kunde haft en betydelse för 

interaktionen. Digitaliseringen har även medfört utmaningen för banker att säkerställa IT-strukturens 
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robusthet och förmåga att leva upp till kundernas krav då kundernas förtroende till bankerna påverkats 

negativt om de digitala tjänsterna brustit gällande säkerhet och prestanda exempelvis (Larsson & 

Viitaoja 2017). 

 

Konkurrensen har ökat inom svenska banksektorn samtidigt som kunder har blivit mindre lojala till sina 

banker. Därför ämnar denna uppsats att undersöka digitaliseringens påverkan på svenska nischbanker. 

 

1.3 Problemformulering 
Digitaliseringen har medfört stora förändringar i den svenska banksektorn. Storbanker använder delvis 

fysiska kontor för upprätthållande av kundrelationer medan nischbankerna endast möter kunden digitalt. 

Digital kommunikation och leverans av finansiella tjänster har medfört risken att interaktionen och 

relationen mellan nischbank och kund blivit mindre personlig. Därför har denna studie ämnat att 

undersöka vilka faktorer som bidrar till att nischbankernas digitala tjänster och digitala kommunikation 

leder till kundnöjdhet och lönsamhet.  

 

 

1.4 Undersökningsfrågor 
● Vilka risker och möjligheter medför ökad digitalisering för de valda bankerna? 

● Hur arbetar bankerna med digitala tjänster för att förbättra kundrelationer digitalt? 

● Vilka faktorer bidrar till att bankernas digitala tjänster leder till kundnöjdhet? 

● Vilka samband finns mellan bankernas lönsamhet och kundnöjdhet? 

1.5 Syfte  
Studien syftar på att undersöka hur nischbankernas digitala tjänster leder till kundnöjdhet och lönsamma 

kundrelationer samt hur kundernas lojalitet och förtroende upprätthålls i samband med den digitala 

utvecklingens möjligheter och risker. 

 

1.6 Avgränsning 
Studien avgränsas till att behandla de nischbanker som redan från början var digitala då de etablerade 

sig som telefon- och internetbanker samt nätmäklare. Dessa är Skandiabanken, Länsförsäkringar Bank, 

ICA Banken och Ikanobanken, SBAB, Avanza Bank och Nordnet (Svenska Bankföreningen, 2015). 

Motivet till avgränsningen är att dessa nischbanker sedan start har levererat finansiella tjänster digitalt 

istället för via fysiska bankkontor, då denna studie koncentrerar sig på digital leverans av finansiella 

tjänster. Dessa sju banker rangordnas som Topp 10 digitala ledare inom svenska banksektorn av 

Bearingpoint både år 2018 och 2017. De andra tre bankerna på Topp 10 listan över digitala ledare var 

Swedbank, SEB och Nordea, vilka betecknas som storbanker och inte nischbanker, de omfattas därför 

inte i studien. Studien avser en tidsperiod mellan 2008–2016 eftersom den finansiella krisen 2008 

strukturellt omvandlade bankernas risktagande och kundhantering kring både finansiella produkter och 

tjänster (Fahlenbrach, Prilmeier & Stulz, 2012). Den kvantitativa delen tar hänsyn till alla sju banker, 

men den kvalitativa delen fick tre bortfall och beaktar endast Skandiabanken, ICA Banken, SBAB och 

Avanza Bank. 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras de teorier och modeller undersökningen har behandlat. Till en början 

redogör den teoretiska referensramen för den rådande utvecklingen inom banksektorn och 

digitaliseringens effekter, utmaningar och möjligheter. Vidare presenteras teorier kring relationen 

mellan banker och dess kunder i form av kundlojalitet, kundanpassning och förtroende samt 

utformningen av digital banking som en tjänst. Eftersom digitaliseringen berör bankernas hantering av 

informationsteknologi presenteras även ett avsnitt om hantering av IT. 

_____________________________________________________________________________ 

2.1 Digitaliseringens risker inom banksektorn  
Campanella, Della Peruta och Del Giudice (2017) menar att informations- och 

kommunikationsteknikens utveckling har under de senaste två decennierna bidragit till stora 

förändringar i banksektorn. Förändringarna syns framförallt i hur bankerna är organiserade, deras 

affärsstrategier och relationer med kunder.  

 

Enligt Bapat (2017) har det blivit lättare att bli kund hos en bank då detta kan ske digitalt, kundernas 

makt och konkurrensen inom finansiella sektorn har därmed ökat vilket ökar aktörernas behov av lojala 

kunder.  Att konkurrensen ökat har bidragit till att bankernas kostnader för att förvärva nya kunder är 

högre än kostnader för att bibehålla befintliga kunder, vilket ytterligare ökar bankernas behov av att öka 

kundernas lojalitet (Bapat, 2017; Flavián, 2006). 

 

Digitaliseringen har gjort bearbetning och överföring av information enklare och snabbare samt bidragit 

till effektivare marknadsföring av bankprodukter på grund av internet och globala förbindelser. Det är 

otvivelaktigt att digitaliseringen har främst förändrat produktutvecklingen, produktsortimentet, 

servicekanalerna och banktjänsterna. Detta har medfört effektivitetsbrister i banker och alla tjänster som 

är kopplade till dem. Bankerna står också inför utmaningar att utveckla strategier för att hålla takt med 

de nya system och processer (Campanella, Della Peruta & Del Giudice, 2017). 

 

Konkurrensen är mer intensiv eftersom varje befintlig och potentiell kund har tillgång till alla bankers 

webbplatser och behöver varken anstränga sig eller ägna mycket tid till att leta efter deras webbplatser 

då de är lättillgängliga. Kunden ges därför möjligheten att jämföra de bästa erbjudandena, produkter och 

tjänster (Angelakopoulos & Mihiotis, 2011).  

 

Konkurrensen ökar även eftersom banker inte är dem enda aktörerna som erbjuder finansiella tjänster. 

Numera efter avregleringen är det möjligt för andra finansiella institutioner erbjuda finansiella tjänster 

och på andra sätt involvera sig i bank- och finansverksamhet. Därför blir bankerna blir allt mer 

konkurrensutsatta till följd av digitaliseringens effekter (Campanella, Della Peruta & Del Giudice, 

2017).  

 

2.2 Digitaliseringens möjligheter inom banksektorn 
Angelakopoulos och Mihiotis (2011) tar också upp många fördelar med digitaliseringen. Banker får 

tillgång till många fler kunder genom att erbjuda innovativa produkter. Bankerna är heller inte 

geografiskt begränsade och kan nå ut till många fler kunder runt hela landet. Detta minskar även 

bankens kostnader då banker inte behöver bygga upp nya kontor runt om i landet. Digitala banker har 

även minskade driftkostnader eftersom digitala banktransaktioner kostar mindre än de som utförs i ett 

kontor av en närvarande bankpersonal. Detta är också en fördel för kunderna eftersom bankerna tar ut en 

mindre avgift för transaktioner som genomförs via internet jämfört med transaktioner som genomförs 

via kontor. Dessutom är majoriteten av transaktionerna som genomförs på internet kostnadsfria.  
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Kunderna är heller inte begränsade av kontorets arbetstider eftersom alla tjänster sker digital. Kunden är 

alltså inte tidsbegränsad och kan utföra sina transaktioner 24 timmar om dygnet året om. Som tidigare 

nämnt är ökad konkurrens är en nackdel för banker, men ökad konkurrens är en fördel för deras kunder. 

Kunden kan på ett smidigt och okomplicerat sätt jämföra produkter och tjänster från olika banker. Några 

klick på tangentbordet är det enda som krävs för kunden att hitta de bästa erbjudandena 

(Angelakopoulos & Mihiotis, 2011). 

 

2.3 Lojalitet i Digitala kundrelationer 
Larsson och Viitaoja (2017) definierar kundens lojalitet till banken i form av att kundens positiva attityd 

gentemot banken återspeglas i kundens återkommande konsumtion och bankärenden utförda på samma 

bank, exempelvis sparande, värdepappershandel och överföringar  

 

Gritti och Foss (2010) studerade sambandet mellan kundnöjdhet, lojalitet och kundlönsamhet i 

banksektorn. Kundnöjdhet påverkar lojaliteten som i sin tur har en direkt påverkan på icke finansiellt 

och finansiellt kundvärde. Det som ökar kundernas värde för banken är relationen och antalet 

banktransaktioner. Om kunden har en längre relation med banken är sannolikheten större att kunden gör 

fler banktransaktioner, alltså menar författarna att desto längre relationen är med banken desto fler 

banktransaktioner kommer det att göras och därmed blir kunden mer lönsam för banken. Detta gör att 

bankens kundrelationer blir en viktig tillgång för banken (Gritti & Foss, 2010) 

 

Levy (2014) framhäver att onlinebaserade banktjänster påverkar kundens uppfattning om kvalitén på 

tjänsten genom att tjänsterna är tillgängliga oavsett plats och kunden behöver inte ta sig till ett fysiskt 

kontor inom kontorets öppettider, denna bekvämlighet bidrar till ökad tillfredsställelse hos kund. 

Samtidigt konstaterar Levy (2014) att digitaliseringen av banktjänster minskar människornas interaktion 

med varandra, och det kan således minska kundlojalitet. 

 

Bapat (2017) har undersökt hur kundernas lojalitet och tillfredsställelse påverkas av interaktionen med 

bankerna via digitala kanaler i form av mobilbank och bankernas webbsidor exempelvis. Studien visade 

att digital interaktion via flera kanaler gynnade faktorer såsom användarvänlighet och enkelhet för 

kunden att konsumera bankens tjänster och produkter vilket skapar kundnytta och förbättrar kundens 

uppfattning om kvalitén på bankens tjänster och därmed bidrar till ökad lojalitet mellan kund och bank.  

 

Att kunden upplever att kvalitén på bankens tjänst matchar dennes förväntningar ökar kundens 

tillfredsställelse vilket bidrar till att kunden blir mer engagerad i relationen till banken och därmed mer 

lojal. Ökad kundlojalitet leder till att kunden blir mindre influerad av konkurrerande erbjudanden samt 

mindre känslig för bankens prishöjningar vilket gör att kunden blir mindre benägen att lämna banken. 

Hög kundlojalitet gynnar därför banken på lång sikt (Bapat, 2017; Petrick & Backman, 2002). 

Därför har bankerna utvecklat strategier för att bibehålla relationen med kunder och främja kundernas 

lojalitet och lönsamhet genom flera digitala kanaler. Detta, tillsammans med den teknologiska 

utvecklingen, är drivande för den bankernas övergång från att historiskt sett ha fokuserat på att öka 

kundernas transaktioner till att numera fokusera på att utveckla kundrelationer och prioritera försäljning 

och tjänstedesign (Bapat, 2017). 

 

Bapat (2017) lyfter fram TAM (Technology Acceptance Model) för att utvärdera både kundernas och de 

anställdas attityder gentemot nya teknologier för att förstå och förutsäga dessa gruppers acceptans och 

användning av de nya teknologierna. TAM-modellen beaktar två centrala faktorer som bidrar till ökad 

tillfredsställelse hos kund: upplevd användarvänlighet och upplevd användbarhet. Upplevd 

användbarhet handlar om användarens uppfattning kring fördelarna av att använda en ny teknologi. 

Upplevd användarvänlighet är användarens uppfattning av hur enkelt det är att använda teknologin.  
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Upplevd användarvänlighet påverkar även upplevd användbarhet och reducerar risk när användaren ska 

anamma teknologin då hög användarvänlighet innebär enkelhet för kunden att överkomma hinder i 

samband med nyttjande av teknologin (Bapat, 2017; Wang et al., 2012). 

 

2.4 Kundanpassning 
Kundens engagemang har en signifikant påverkan både på kundens lojalitet och upplevda 

kundupplevelse. Bankens möjlighet att kundanpassa erbjudanden bygger på hur väl bankens webbsida 

eller digitala kanal kan identifiera och särskilja varje kund för att sedan anpassa bankens produkt eller 

tjänst till varje unikt kundbehov. Denna kundanpassning främjar lojalitet och signalerar om hög kvalitet 

och möjliggör en bättre matchning mellan kunden och produkten eller tjänsten (Larsson & Viitaoja, 

2017; Coelho & Henseler 2012). Många valmöjligheter till följd av detta kan även leda till att kunden 

upplever att flera alternativ finns som kunden kan tänkas välja vilket kan skapa frustration hos kunden 

när denne letar efter lättast möjliga lösning (Larsson & Viitaoja, 2017). 

 

Med interaktivitet avses engagemanget som skapas mellan banken och dess kunder via bankens 

webbsida enligt författarna. Interaktiviteten omfattar hur tillgänglig banken är för kunden att 

kommunicera med såsom effektiva verktyg för kundsupport på webbsidan och hur kundservice sköter 

kommunikationen. Detta har enligt författarna en betydlig påverkan på kundens lojalitet och hur kunden 

upplever bankens bemötande då banken kan bemöta kundens önskemål snabbare och mer frekvent hålla 

en dialog. Webbsidan som konstruktion är ofta inte designad för att agera som en kommunikationskanal 

mellan kund och bankanställd (Larsson & Viitaoja, 2017). 

 

Enligt Larsson och Viitaoja (2017) är ett företags förmåga att presentera relevant information och skapa 

incitament för kunden att konsumera mera avgörande för att nå ut och ge upphov till korsförsäljning då 

den befintliga kunden köper ytterligare produkter eller tjänster. Att proaktivt förse kunden med 

information kring utbudet som kan vara relevant, ökar chanserna att kunden återkommer för att söka 

ytterligare information eller hitta fler produkter och tjänster. Detta möjliggör att företaget bildar en 

djupare förståelse om kundens behov då interaktionen mellan kunden och banken blir mer konsekvent 

och datan från varje interaktion kan användas för att erbjuda mer relevanta erbjudanden till kunden 

(Larsson & Viitaoja, 2017). 

 

2.5 Förtroende 
De finansiella tjänster som är mest involverade i kundernas vardagliga processer är de som lättast kan 

anammas när banker hanterar utmaningen med att få kunder att använda nya finansiella tjänster, 

exempelvis i länder där bankautomater används mer frekvent kan nya innovativa tjänster kring 

bankautomaterna inkorporeras lättare. Dessa tjänster kan bidra till att andra finansiella tjänster online 

används i ökad grad på grund av synergieffekter såsom att kunden lättare kan ledas vidare i bankens 

andra kanaler enligt författarna (Yusuf Dauda & Lee, 2015) 

 

Kundförtroende är en viktig drivkraft för att engagera sig i online banking. Kundernas förtroende för 

mänsklig interaktion är inte detsamma som kundernas förtroende för IT-system. Att hitta strategier som 

hjälper bankerna att bygga upp kundernas förtroende för e-banking är mycket viktiga enligt Yu och 

Asgarkhani (2015).  

 

Detta för att uppmuntra kunder att initialt acceptera och sedan kontinuerligt använda e-banking-tjänster. 

Synnerligen på grund av att e-banking fungerar i en opersonlig och informations- och 

kommunikationstekniskt anpassad miljö. Det leder till att det inte finns några fysiska indikatorer, såsom 

att observera Front Office, kontorsmiljön och personlig kontakt med banktjänstleverantörer för att 

bedöma tillförlitlighet. Därför kan kunderna uppleva en större osäkerhet och vara rädda för osedda 

risker i e-banking-sammanhang än fysisk bankmiljö (Yu & Asgarkhani, 2015). 
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2.6 IT Management 
Numera är bankernas existens omöjlig utan IT-lösningar enligt Pilarczyk (2016). Bankerna blir tvingade 

att använda sofistikerade IT-lösningar på grund av mängden känsliga data, kund- och marknadskrav 

samt ny teknik. Därtill bör bankerna ständigt utveckla detta område. Infrastrukturen växer och blir 

alltmer komplex. Varje funktion inom varje bank bygger på ett mycket komplext tekniskt system som 

vanligtvis ses som en osynlig infrastruktur. Allt från att bedöma låneansökningar, upptäcka penningtvätt 

och för att göra betalningar till andra konton görs med hjälp av dessa system. Infrastrukturen blir större 

och på samma gång måste bankerna måste bli snabb tänkta för att bättre förstå marknadsdynamiken. Då 

kan bankerna förutse kundbehov och design, introducera eller modifiera produkter och tjänster i tid 

(Pilarczyk, 2016). 

 

Om bankernas teknik skulle sluta fungera kommer bankerna och sluta fungera och allmänheten kommer 

att undra varför. Dessa problem orsakar stora kostnader för bankerna. Bankerna måste arbeta för att få 

nya kunder men också för att behålla dem eftersom kunden är nyckeln till att göra affärer. Det betyder 

att bankerna måste erbjuda bättre tjänster och erbjudanden. Pilarczyk (2016) berättar att den största 

illojaliteten bland kunder finns i banker och affärer. Det finns tre huvudfaktorer som övertygar kunderna 

att byta till en annan bank och dessa är högkvalitativ kundservice, bra värde för pengarna och god 

konkurrenskraftig prissättning.  

 

Enligt Pilarczyk (2016) studie fanns det flera konsumenter som valde att byta till en annan bank på 

grund av dålig service. Av dessa kunder påstår 80% att de kunde ha behållits som kunder om deras 

problem hade lösts på första kontakten med banken. Ett sätt för banker att förbättra tjänsten och för att 

kunna erbjuda ett bättre erbjudande är implementation av Management Information Systems i IT-

avdelningar. Om denna implementation görs kommer synligheten, kontrollen och hanteringen att 

förbättras. Verktygen som används för infrastrukturen och service övervakningen bättrar på 

operatörseffektiviteten och servicekvaliteten. Med hjälp av verktygen kan övervakning av 

kundupplevelsen ske, och ge proaktiva varningar när problem uppstår. Detta kommer i sin tur förbättra 

servicekvaliteten som leder till ökad kundlojalitet (Pilarczyk, 2016). 

 

2.7 Digital tjänstedesign 
Kunderna har sällan formulerat i förväg vad de hoppas få ut av relationen med sina banker, kundernas 

förväntningar kring vad bankerna kommer leverera baseras istället på vad de hör, ser och upplever när 

de interagerar med banker vilket gör att denna initiala perception kan av misstag uppfattas som kundens 

förväntningar och detta kan ge upphov till informationsassymmetri då kunderna tror att de besitter mer 

information om banken än vad de faktiskt gör (Larsson & Viitaoja 2017). 

 

Enligt Cajetan och Ezepue (2018) innebär den växande trenden “digital banking” i form av kundens 

användning av internetbank och mobilbank, att den digitala kundupplevelsen går mot att bli mer 

dominant än den fysiska kundupplevelsen. Då den digitala kundupplevelsen eller kundresan definieras 

som kundens utförande av bankärenden, konsumtion av bankens finansiella tjänster och produkter samt 

interaktion med banken via bankens internetbank eller mobilbank.  

 

Cajetan och Ezepue (2018) undersöker vilken påverkan kundupplevelsen har på banker från 

Storbritannien och deras finansiella prestation i samband med digital banking. 

Digital banking bygger på teknologi men baseras även på att leverera banking (finansiella tjänster och 

produkter) som en form av digital tjänst eller process, utformning av detta kan därför betecknas som 

tjänstedesign.  

 

Faktorer som Cajetan och Ezepue (2018) tar hänsyn till för att mäta online bankings tjänstekvalité är 

upplevelse, tillfredsställelse och lojalitet. Kundupplevelse definieras som alla interaktioner och 
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uppfattningar mellan en kund, produkt och företag samt omfattar värdet för kunden som skapas av dessa 

interaktioner och påverkas i hög grad av interaktivitet och engagemang men även andra faktorer såsom 

hur funktionellt gränssnittet är, tjänstekvalité, kundens uppfattning av användbarhet, användarvänlighet, 

bekvämlighet och upplevd säkerhet eller risk med att använda internetbanken. För att förbättra 

kundupplevelsen i digital banking bör dessa faktorer därför tas hänsyn till (Cajetan & Ezepue, 2018). 

 

Vidare redogör Cajetan och Ezepue (2018) för ett samband mellan dessa faktorer och kundernas profiler 

eller karaktärsdrag, exempelvis de kunder som uppfattar digitala banktjänsten som användbar och 

bekväm blir mer frekventa användare av digitala banktjänsten. Dessa samband möjliggör strategisk 

marknadsföring mot vissa kundsegment baserat på vilka av dessa faktorer kundsegmenten värdesätter 

mest. 
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3. Metod        
Studiens tredje kapitel beskriver den valda metoden som används vid undersökningen. Genom att ge 

läsaren en förståelse för förhållandet till ansatser och tillvägagångssätt kommer uppsatsens 

trovärdighet att öka samt att det underlättar för läsaren att följa med i arbetet. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Val av forskningsmetod 
Denna studie baserades på en metodologisk triangulering mellan metoder då undersökningen hade både 

ett kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt. Genom kombinationen av dessa två metoder har 

forskarna ökat träffsäkerheten i studien. Forskarna strävade efter att få olika perspektiv för att besvara 

frågeställningarna om digitala kundrelationer och kundnöjdhet. Undersökningen har därmed fått 

infallsvinklar från både kvalitativ och kvantitativ data vilket har gett en högre tillförlitlighet för studien.  

 

En kvalitativ metod valdes eftersom studien var inriktad på orsaker och motiv till samband mellan 

nischbankernas sätt att arbeta med finansiella tjänster digitalt och hantera kundrelationer för att uppnå 

kundlojalitet och nöjdhet, snarare än hur kunderna påverkas. Den kvalitativa forskningsmetoden var 

användbar eftersom incitament, värderingar, mönster och känslor studerades. Forskarna ansåg att en 

kvantitativ metod såsom enkätundersökning skulle kunnat vara användbart för att studera hur kunderna 

påverkas av bankernas sätt att arbeta med finansiella tjänster digitala eller skillnader i faktorernas 

påverkan på kundnöjdhet för varje bank, vilket föreslogs för vidare forskning. 

 

För att studera samband mellan lönsamhet och kundnöjdhet hos nischbankerna kompletterades kvalitativ 

metodik med kvantitativ metodik. Den kvantitativa forskningsmetoden valdes för att den förknippades 

med framställningen av numeriska data som är objektiva. Med detta menas att datan i undersökningen 

inte var beroende av forskarna för att existera och inte skapat av forskarna. I bästa möjliga fall ansågs 

numeriska data som resultat av forskningsinstrument, där tillförlitligheten och validiteten noga 

övervakades och forskarna ansvarade för att datan inte var påverkad av forskarna (Denscombe, 2016. 

s.344). Den kvantitativa metoden möjliggjorde studering av samband och exakta mätningar vilket 

främjade trovärdigheten och gav mindre utrymme för egna tolkningar vilket minskade risken att 

forskarna gick in på sidospår under analysen. Kvantitativa metoden innebar även ökad objektivitet då 

data behandlades på ett opartiskt sätt utan tolkning. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 
Användning av intervjuer som tillvägagångssätt möjliggör en djupare förståelse om respondenternas 

upplevelser kring ämnet, få flera perspektiv kring frågornas aspekter samt kunna jämföra olika 

respondenters bakomliggande resonemang. Detta har möjliggjort en mer djupgående analys av samband 

som har uppfyllt studiens syfte och besvarar frågeställningen. Denna strävan efter att skapa en djupare 

förståelse kring fenomenet innebar även att vissa intervjuer skedde med fler följdfrågor än strukturerade 

frågor för att forskarna skulle få en bild av mer mångfacetterade samband. 

 
De semistrukturerade intervjuerna ledde till att likheter upptäcktes kring nischbankernas arbetssätt att 

förbättra kundrelationer i samband med leverans av finansiella tjänster. Detta bidrog till forskarnas val 

att undersöka samband mellan nischbankernas kundnöjdhet och lönsamhet. 

 

I den kvantitativa metoden utfördes korrelationsanalys, signifikanstest och multipel regression för 

undersökning av sambandet mellan bankernas lönsamhet och kundnöjdhet. Lönsamhet och kundnöjdhet 

undersöktes i denna studie eftersom tidigare forskning konstaterat att kundnöjdhet positivt påverkar 

lojalitet och ökar kundens affärsvolym samt gör att kunden stannar längre vilket innebär intäkter för 

banken utan några kostnader för nykundsanskaffning (Gritti & Foss, 2010) (Cajetan & Ezepue, 2018) 
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3.2.1 Genomförande av intervjuer 
De semistrukturerade intervjuerna var baserade på en intervjuguide. Intervjuguiden utformades på 

förhand för att forskarna skulle vara förberedda att formulera öppna och objektiva frågor om det som 

skulle undersökas under intervjuerna. Det var viktigt att lämna utrymme för flexibilitet då forskarna 

ville ta reda på respondenternas upplevelser och erfarenheter (Denscombe, 2016. s.266).  Intervjuguiden 

bestod av 10 frågor som berörde frågeställningen. För att stärka tillförlitlighet fick respondenterna läsa 

igenom intervjuguiden innan intervjun började. 

 

Intervjuerna var semistrukturerade med både öppna och slutna frågor vilket gav en känsla av ett samtal 

och inte ett “förhör”. Syftet med detta var att få respondenterna att känna sig mer trygga i att föra mer 

djupgående resonemang. Dessa frågor behövde inte vara i ordningsföljd. Detta skapade flexibilitet för 

forskarna eftersom justeringar kunde göras under intervjuerna. Det innebar även att intervjuerna kunde 

belysa fler områden relaterade till undersökningsfrågorna som kunde upptäckas under intervjuerna 

(Denscombe, 2016. s. 266, 288).  

Semistrukturerade intervjuer ansågs vara flexibla eftersom det fanns möjlighet till följdfrågor och båda 

parterna besatt friheten att utforma intervjun på sitt egna sätt. Respondenterna gav vissa öppna svar med 

möjligheter för både forskarna och respondenterna att utveckla och diskutera mer ingående vilket sedan 

möjliggjorde en mer djupgående analys som underlättade besvarande av undersökningsfrågorna. 

 

Forskarna kontaktade respondenterna främst via telefon, endast på begäran via email för att minska 

chansen att respondenterna skulle begära “telefon- eller mail-intervjuer”. Första kontakt skedde via 

bankernas kundservice eller via direktnummer till respondenterna som erhölls från antingen bankernas 

kundservice, webbsidor eller från kostnadsfria upplysningstjänster. Respondenterna fick välja tid och 

plats några dagar innan intervjun skulle inträffa. Möten inleddes alltid med en presentation av 

undersökningens syfte och respondenten fick även intervjuguiden och undersökningsfrågorna på papper. 

Intervjuerna skedde på respondenternas kontor, vilket kan ha påverkat respondenten att känna sig mer 

formell och begränsa sina svar än vid en intervju i en mer avslappnad miljö. Ett möte kunde pågå mellan 

30–60 minuter och efter att mötet avslutades visade skribenterna tacksamhet för deltagandet.  

 

3.2.2 Population och urval 
Populationen avser de 22 svenska bankaktiebolag vilka betecknas som nischbanker. Flertalet 

nischbanker med olika verksamhetsinriktningar etablerades under 1990-talet och senare. Dessa banker 

riktade sig främst mot privatkunder och distribuerade finansiella tjänster via telefon och internet. Inom 

denna kategori har flera banker tillkommit med bakgrund inom värdepappershandel och 

finansieringsverksamhet. Nischbankernas produktutbud har breddats över tid och flera nischbanker 

erbjuder lika brett utbud av finansiella tjänster som storbanker, men främst mot privatkunder. 

Antalet nischbanker har växt från 11 stycken år 2006 till 22 svenska nischbanker år 2016 (Svenska 

Bankföreningen, 2017). 

 

Urvalet som har använts till denna undersökningen var ett explorativt urval eftersom målet med 

uppsatsen var att generera information och insikter (Denscombe, 2016. s.63). 

Forskarna hade bestämmanderätt när det gällde att välja respondenter och därför valdes ett icke-

sannolikhetsurval. Forskarna kontaktade flera nischbanker för att inkludera ett tillräckligt stort urval 

men flera ville inte ställa upp på intervju. Dessutom var det svårt att få kontakt med rätt personer för att 

besvara undersökningsfrågorna och därför gick det inte att ha sannolikhetsurval (Denscombe, 2016. 

s.64). 

Ett subjektivt urval har använts genom att forskarna har inriktat sig på ett fåtal respondenter som 

medvetet har valts ut. Den subjektiva urvalsprocessen var ytterst passande för att skapa ett explorativt 

urval (Denscombe, 2016. s.74). Information om respondenter erhölls via webbplatser såsom LinkedIn 
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och bankernas webbsidor vilket möjliggjorde valet av respondenter. Respondenterna hade minst fem års 

erfarenhet på respektive bank, enligt forskarnas tolkning hade de kunskap och insyn i bankens sätt att 

hantera interagera med kunder, digitalisering, lönsamhet med mera. Därmed ansågs respondenterna ha 

möjlighet att bidra med värdefull data och underlag till empirin för att forskarna skulle kunna besvara 

undersökningsfrågorna. Det var sannolikt att urvalet inte kunde ses som representativt för andra banker 

utan syftade på att endast jämföra dessa sju nischbanker.  

En undersökning kring de svenska bankernas digitalisering utförd av Bearingpoint (2017), rangordnade 

de svenska bankerna efter hur väl de tillämpar informationsteknologi och digitala verktyg i operativa 

och kommersiella processer med fokus på områden såsom digital marknadsföring, kvalitet i den digitala 

kundresan och digitala produktupplevelsen. Avanza Bank, ICA Banken, Ikano Bank, Länsförsäkringar 

Bank, Nordnet, SBAB Bank och Skandiabanken rangordnades alla på topp 10 som digitala ledare inom 

banksektorn år 2017 (Bearingpoint, 2017). Därför valdes dessa sju nischbanker till denna studie för att 

undersöka digitaliseringens påverkan på dessa nischbanker. De andra tre bankerna på topp 10 listan över 

digitala ledare var Swedbank, SEB och Nordea, vilka betecknades som storbanker och inte nischbanker 

och omfattades därför inte i studien. 

 

De områden som undersökningen av Bearingpoint (2017) belyser, såsom digitala kundresan och 

produktupplevelsen, var centrala för denna uppsats och valdes eftersom dessa områden användes som 

parametrar för undersökningens rangordning och mätning av hur välutvecklade bankerna och deras 

hantering av kunder var digitalt. 

SBAB Bank 

SBAB Banks huvudområde är bolån vilket kompletteras med privatlån och försäkringsförmedling. 

Deras fokus ligger på att alltid vara tillgängliga och erbjuda bolån både på telefon och webben alla dagar 

i veckan samt vid alla situationer (SBAB Bank årsredovisning, 2016). Svenskt Kvalitetsindex har gett 

SBAB Bank högsta betyg för rekommendationsvärde och prisvärdhet i hela banksektorn. Dessutom 

vann SBAB Bank titeln för Sveriges nöjdaste bolånekunder 2016 enligt svenskt kvalitetsindex 

undersökning (SBAB Bank årsredovisning, 2016). 

Magnus Klasson (Klasson) valdes som SBAB Banks respondent eftersom han är ansvarig för 

kundutveckling då han dagligen ansvarar för att se till att kunderna är nöjda, stannar längre och ser även 

till att de använder fler tjänster hos banken. 

Ikano Bank 

Ikano Bank erbjuder finanslösningar såsom sparande, försäkring, detaljhandel till både företag och 

konsumenter. Banken är även verksamma inom tillverkning och fastigheter (Ikano Bank årsredovisning, 

2016). 2016 var det fjärde året i rad som Ikano Bank fick av svenskt kvalitetsindex utmärkelsen för den 

bästa banken för privatlån med titeln Sveriges nöjdaste privatkunder för privatlån (Ikano Bank 

årsredovisning, 2016). 

Maria Moreau valdes som respondent då hennes yrke är CRM manager för Ikano Bank, dock fick 

forskarna inget svar vilket ledde till ett bortfall. 

ICA Banken 

ICA Banken har ett komplett utbud av finansiella tjänster inom spara, låna, försäkra och betala, som 

främst erbjuds via olika digitala kanaler såsom app, webb, sociala medier samt kundservice via telefon 

(ICA banken årsredovisning, 2016). Svenskt kvalitetsindex har utdelat ICA banken en tredje plats för 

undersökningen som genomfördes 2016 om Sveriges nöjdaste kunder (ICA banken årsredovisning, 

2016). 

Magnus Majby (Majby) är Project and UX Manager för ICA banken och valdes som respondent 

eftersom han har lett flera webbprojekt och digitala förändringsarbeten där han är medveten om ett 

ständigt förändrat kundbeteende och betydelsen av att förfina och utveckla affärsprocesser.  
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Nordnet 

Nordnet är en bank som främst hanterar investeringar, lån och sparande och vill ge så många nordiska 

sparare som möjligt kontrollen över sin egen ekonomi (Nordnet årsredovisning, 2016). Nordnet 

identifierar sig genom att jobba efter kommunikationskonceptet ”Transparent banking”. Svenskt 

kvalitetsindex har utsett Nordnet som den mest transparenta banken i Sverige (Nordnet årsredovisning, 

2016).  

Efter flera försök att kontakta Nordnet fick forskarna som svar att Nordnet inte har tillräckligt med 

resurser och endast jobbar med studenter som arbetar deltid hos dem. Detta resulterade i ett bortfall. 

Länsförsäkringar bank 

Länsförsäkringar Bank erbjuder främst banktjänster till privatpersoner, småföretag och lantbruk. 

Länsförsäkringar Bank tar hand om inlåning och viss utlåning (Länsförsäkringar Bank årsredovisning, 

2016). Undersökningen som genomfördes 2016 av svenskt kvalitetsindex visade att Länsförsäkringar 

har Sveriges nöjdaste kunder inom bank, sakförsäkring, pensionsförsäkring och fastighetsförmedling 

(Länsförsäkringar Bank årsredovisning, 2016). 

Inger Grönqvist är produkt- och affärsspecialist för Länsförsäkringar Bank och valdes som deras 

respondent. Inger valde att inte medverka i studien då tiden inte räckte till vilket resulterade i ett bortfall 

för studien. 

 

Skandiabanken 

Skandiabanken erbjuder banktjänster såsom sparande, bolån och internetbank men även digital 

rådgivning kring kundens placeringar, försäkringar och pension samt digital administration av 

medarbetarnas försäkringar och pensioner, samtliga tjänster erbjuds via smartphone, surfplatta och dator 

(Skandiabanken, u.å.). 

Marcus Nyberg (Nyberg), affärsområdeschef Spara på Skandiabanken, valdes som respondent eftersom 

han ansvarar för strategier kring hur banken ska hantera och bemöta sina kunder digitalt och är formell 

beslutsfattare i det UX projekt som Skandiabanken bedriver (se intervju, Marcus Nyberg). 

 

Avanza Bank 

Avanza Bank startade som en liten digital aktiemäklare för att sedan växa till Sveriges ledande digitala 

plattform för sparande och investeringar. Sparande, placeringar och pension är Avanza Banks främsta 

inriktningar (Avanza, 2017). Avanza Bank har vunnit titeln för Sveriges nöjdaste kunder i kategorin för 

sparande år 2010–2017. Undersökningen har bland annat mätt prisvärdhet, produktkvalitet, 

servicekvalitet, image och förväntningar (Avanza, 2017). 

Daniel Almer (Almer), affärsutvecklare på Avanza Bank intervjuades och valdes då han ansvarar för 

strategier kring hur banken ska bemöta framtidens utmaningar främst inom digitalisering samt har god 

insikt i organisationens UX-arbete och arbetet kring den digitala kundresan.  

 

3.2.3 Bortfallsanalys 
I undersökningen betraktades Nordnet Bank, Ikano Bank och Länsförsäkringar Bank som bortfall då 

bankerna inte hade resurser för en intervju. Johannessen och Tufte (2003) förklarar att bortfall är när en 

eller flera respondenter bestämma sig för att inte delta i en studie. Forskarna har försökt att eliminera 

bortfallen genom att kontakta bankerna ett flertal gånger. Trots envisheten hade inte bankerna 

möjligheten att medverka i undersökningen. Bortfallet för Nordnet Bank sker även i den kvantitativa 

undersökningen då banken först år 2016 omfattades av SKI:s undersökningar på grund av SKI:s 

storlekskrav. Även detta bortfall har försökt eliminerats då forskarna har flera gånger begärt utdrag på 

denna data från SKI och Nordnet utan framgång. Bortfallen motverkade en mer omfattande insamling 

av data. Risken finns att kvalitativa bortfall har gjort att forskarna gått miste om betydande insikter och 

underlag till analysen. Eftersom likheter och skillnader tydliggörs för varje bank i empirin och analysen 

istället för generaliserande bedömer forskarna att bortfallet inte väsentligt motverkar studiens syfte. 
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3.3 Datainsamling 
3.3.1 Primär- och sekundärdata 
Den data som samlats in direkt av forskaren kallas för primärdata. Det är den informationen forskaren 

har fått omedelbart från sin undersökning. Att få fram all information på egen hand kan vara mycket 

kostsamt och tar även mycket tid. Därför kan forskarna använda sig av sekundärdata som redan 

rubricerats analogt. Det vill säga den tillgängliga informationen som redan finns i kurslitteratur, 

vetenskapliga artiklar och andra elektroniska källor (Rienecker & Jørgensen, 2014. s.161). 

 

Denna studie har både samlat in och analyserat primärdata och andra forskares data för att använda ett 

bredare underlag till att kunna besvara undersökningsfrågorna. Forskarna har visat självständigheten 

med sekundärkällor genom att diskutera, analysera och utvärdera källorna (Rienecker & Jørgensen, 

2014. s.162). En kombination av flera olika typer av källor såsom både primärdata och sekundärdata har 

positivt påverkat trovärdigheten i studien. 

 

Semistrukturerade intervjuerna var studiens sätt att samla in primärdata med den kvalitativa metodiken 

men undersökningen innehöll även insamling och analys av sekundärdata. Studiens kvantitativa metod 

använde data hämtad från bankernas årsredovisningar för att beräkna nyckeltal och studera samband 

mellan lönsamhet och kundnöjdhet. 

 

För kvantitativa analyser har sekundärdata om kundnöjdhet hämtats från undersökningar utförda av 

Svenskt Kvalitetsindex, dessa undersökningar lyfts även fram i vissa av bankernas årsredovisningar.  

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har genomfört studier kring kundnöjdheten inom banksektorn sedan år 

1989 på uppdrag från Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ). Kundnöjdheten inom svenska banksektorn 

undersöktes 2016 genom 5124 intervjuer med respondenter som besvarade ett 40-tal frågor kring 

kundupplevelse och deras uppfattning om svenska banker vilket mynnat ut i ett index över graden av 

kundnöjdhet mätt med skalan 0–100 (Svenskt Kvalitetsindex, 2016). 

 

Uppsatsens sekundärdata kom främst från kurslitteratur och vetenskapliga artiklar. Genom Södertörns 

Högskola har skribenterna fått tillgång till olika databaser för att samla in artiklar. Artiklarna kom bland 

annat från SöderScholar, Jstore, Business Source Premier, Libris med mera. De valda artiklarna har varit 

vetenskapligt granskade av forskare inom samma område vilket stärker trovärdigheten från tidigare 

forskning 

 

3.4 Bearbetning av data 
En selektiv transkribering av insamlad primärdata från intervjuerna gjordes då vissa saker som sades 

inte var relaterat till undersökningens områden enligt forskarnas tolkning. Transkribering av inspelade 

intervjuer skedde någon timme efter varje genomförd intervju i miljöer som möjliggjorde fokus på just 

detta, jämfört med om forskarna vore stressade av att behöva ställa frågor, lyssna på respondenternas 

svar och samtidigt anteckna respondenternas alla svar. Transkriberingen skedde nära inpå avslutad 

intervju för att forskarna skulle minnas exempelvis hur respondenterna reagerade på frågor, hur 

respondenterna gav svar i form av sätt att tala och formulera sig. Under intervjuerna gjordes vissa 

snabba anteckningar av forskarna kring vissa kritiska saker såsom tolkning av kroppsspråk för att 

underlätta tolkning under transkriberingen. Analys av insamlad primärdata gjordes löpande, både i 

samband med transkribering och efter transkribering. 
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3.4.1 Kvantitativ metod 
För den kvantitativa metoden bearbetades data med hjälp av formler i Excel och SPSS, dessa program 

användes även för beräkning av variabler, beräkning av medelvärden på dessa variabler samt statistisk 

analys av den kvantitativa datan. 

Finansiella nyckeltal som tillämpades i de kvantitativa analyserna definierades enligt Mathuva (2009): 

ROA = Resultat före skatt efter finansiella poster / Totala tillgångar 

ROE = Resultat före skatt efter finansiella poster / Eget kapital 

Kärnprimärkapitalrelation = Kärnprimärkapital / riskvägda tillgångar 

 

Kärnprimärkapital = Eget kapital + periodens förlust - immateriella tillgångar - uppskjutna 

skattefordringar - värdejusteringar på finansiella instrument (Skandiabanken, 2016) (Mathuva, 2009) 

 

Riskvägda tillgångar definierades som “summan av exponeringar för kreditrisk, avvecklingsrisk, 

valutarisk, kreditvärdighetsjusteringsrisk, marknadsrisk (CVA) och operativ risk som värderats och 

riskvägts enligt kapitaltäckningsregelverket.” (Skandiabanken, 2016) (Nordnet, 2016)  

 

Nyckeltalet ROA användes i analysen eftersom det inte påverkas av kapitalstruktur (Mathuva, 2009). 

Saksonova (2014) fastställde att Return On Assets (ROA, avkastning på totala tillgångar) var en av de 

viktigaste indikatorer för utvärdering av lönsamheten och stabiliteten i bankernas verksamheter. 

 

Nyckeltalen Return On Equity (ROE, avkastning på eget kapital) och Return On Assets (ROA, 

avkastning på totala tillgångar) användes i analysen som mått på urvalets lönsamhet eftersom de har 

varit de mest förekommande nyckeltalen när banker, reglerare och analytiker mätt och jämfört bankers 

lönsamhet (Mathuva, 2009), (Jose, Lancaster & Stevens, 1996).  

 

På grund av att ROE påverkas av kapitalstruktur kompletterades detta med Kärnprimärkapitalrelation 

(TRC, Tier 1 Capital ratio, Core Capital Ratio) för att mäta belåning och kapitalstrukturens andel 

skulder i relation till eget kapital, vilket liknar det finansiella måttet soliditet (Mathuva, 2009). 

Vidare tillämpades både ROE och ROA före skatt eftersom skattesatser kunde variera mellan år 

oberoende av bankernas lönsamhet. 

 

Hög Kärnprimärkapitalrelation agerar som en buffert och skyddar mot stora kreditförluster men innebär 

samtidigt lägre finansiell hävstång då hög primärkapitalrelation innebär lägre skuldsättningsgrad vilket 

kan leda till att bankernas resultat blir mindre volatila (Awatef & Younes, 2017). Samtidigt innebär en 

högre Kärnprimärkapitalrelation och finansiell styrka att finansieringskostnader minskar vilket gynnar 

bankens lönsamhet. Mathuva (2009) har fastställt sambandet att högre kärnprimärkapitalrelation har en 

positiv påverkan på bankers lönsamhet. I avsnitt 3.2 framhävdes det positiva sambandet mellan 

kundnöjdhet och lönsamhet enligt Gritti och Foss (2010) samt Cajetan och Ezepue (2018). 

 

Baserat på detta formulerades hypoteserna: 

H1: Sambandet mellan kärnprimärkapitalrelation och lönsamhet har varit positivt för nischbankerna år 

2008–2016. 

H2: Sambandet mellan kundnöjdhet och lönsamhet har varit positivt för nischbankerna år 2008–2016. 

 

H1 har studerats för att avgöra om måttet kärnprimärkapitalrelation kan användas för att kontrollera om 

ROE påverkats av ökad skuldsättning och finansiell hävstång vilket skulle kunna ha underminerat eller 

förskönat bilden av urvalets lönsamhet och därmed försvårat analys av samband mellan urvalets 

lönsamhet och kundnöjdhet. 

H2 har undersökts för att fastställa om urvalets lönsamhet har påverkats av förändrad kundnöjdhet. Detta 

eftersom urvalet levererat finansiella tjänster digitalt då risken ökat för att kundnöjdheten kan ha 
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försämrats till följd av mindre personliga relationer i samband med digital leverans av finansiella 

tjänster. 

 

3.4.2 Korrelationsanalys 
För att testa hypoteserna har följande åtta samband studerats med Pearsons korrelationskoefficient: 

Oberoende variabel                       Beroende variabel 

1. TRC                        ROE 

2. TRC                        ROA 

3. Kundnöjdhet                        ROE 

4. Kundnöjdhet                       ROA 

Oberoende variabel                      Beroende variabel 

5. Förändring TRC                      Förändring ROE 

6. Förändring TRC                      Förändring ROA 

7. Förändring Kundnöjdhet                     Förändring ROE 

8. Förändring Kundnöjdhet                     Förändring ROA 

 

Figur 1. Formel Pearsons korrelationskoefficient 

 
Källa: Lind, Marchal och Wathen, 2012, s. 468. 

 

De oberoende variablerna antas påverka de beroende variablerna och inte tvärtom (Lind, Marchal & 

Wathen, 2012, s. 372–376). Undersökningen studerade hur indikatorerna för lönsamhet har påverkats av 

nischbankernas kundnöjdhet och finansiella styrka för att möjliggöra analys av. 

Förändring avsåg skillnaden i en variabels värde ett visst år jämfört med värdet föregående år. Vilket har 

beräknats för samtliga år och samtliga variabler (se bilaga 9.3), förändring av nyckeltalen har mätts i 

procentenheter medan förändring av kundnöjdhet har mätts i siffror. 

För att studera hur variabler skiljer sig från deras normala genomsnitt har medelvärde även räknats ut för 

alla variabler sett över hela urvalet. 

 

Pearson korrelation användes för att fastställa ett linjärt samband mellan variabler samt styrkan och 

riktningen på samband vilket resulterade i en korrelationskoefficient (r) med ett värde mellan -1 och 1 

som visade om sambandet var positivt eller negativt och hur starkt sambandet var, då  r=0 var 

obefintligt samband och  r ≥ 0,5 innebar starkt positivt samband samt r  ≥ -0,5 starkt negativt samband 

(Lind, Marchal & Wathen, 2012, s. 465).  
 

Pearson korrelation användes även av Mathuva (2009) för att fastställa samband mellan ROA och TRC 

bland banker i Kenya. Korrelationskoefficienten för variablerna i denna studie baserades på dessa mått 

samt ROE och kundnöjdhet för respektive bank under perioden år 2008 - 2016.  

 

3.4.3 Signifikanstest 
Även om korrelationsanalysen visar ett samband i urvalet är det inte säkert att sambandet existerar för 

hela populationen, därför genomfördes t-test av signifikans genom test av hypoteser om det fanns ett 

samband (Lind, Marchal & Wathen, 2012, s. 472–473). Därför testades signifikansen i de samband som 

fastställts genom korrelationsanalysen, genom ensidigt t-test. 

En nollhypotes (H0) och en mothypotes (H3) togs fram för varje samband, nollhypotesen var att 

korrelationen för urvalet inte stämde med populationen. Mothypotesen innebar att korrelationen för 
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urvalet stämde med korrelationen för populationen (Lind, Marchal & Wathen, 2012, s. 472–473). Syftet 

med detta var att kontrollera överförbarheten och sannolikheten att förhållandet mellan lönsamhet och 

kundnöjdhet kunde gälla hela populationen. Därför formulerades följande hypoteser: 

 

Korrelation förändring TRC - förändring ROE 

H0: p = 0  H3: p ≠ 0 

 

Korrelation förändring TRC - förändring ROA 

H0: p = 0  H3: p ≠ 0 

 

Korrelation förändring Kundnöjdhet - förändring ROE 

H0: p = 0  H3: p ≠ 0 

 

Korrelation förändring Kundnöjdhet - förändring ROA 

H0: p = 0  H3: p ≠ 0 

 

Hypoteserna visade att ett ensidigt t-test skulle genomföras då hypoteserna ämnar bekräfta observerade 

positiva eller negativa samband. Ett tvåsidigt t-test ämnar testa om ett samband kan bekräftas oavsett om 

det är negativt eller positivt (Lind, Marchal & Wathen, 2012, s. 472–474). 

 

T-testet genomfördes baserat på samband mellan 252 datapunkter och ett urval på sju nischbanker med 

signifikansnivån.05. Beslutsregeln för t-testet var att nollhypotesen förkastas och sambandet ses som 

signifikant om t-värdet för varje positivt samband överskred kritiska värdet +1,645 och för varje 

negativt samband understeg -1,645 då det innebar att korrelation fanns för populationen. Om 

nollhypotesen inte kunde förkastas måste denna accepteras och sambandet kunde inte ses som 

signifikant. Ju mer t-värdet avvek från noll, desto mindre var sannolikheten att nollhypotesen stämde 

trots att t-test inte mätte styrkan i sambandet. Om korrelationskoefficienten inte var lika med noll fanns 

ett direkt samband mellan variablerna även om nollhypotesen inte kunde förkastas i t-testet (Lind, 

Marchal & Wathen, 2012, s. 472–475, 456, 766). 

 

3.4.4 Multipel Regressionsanalys 
Multipel Regression användes för att estimera värdet av en beroende variabel baserat på flera oberoende 

variablers värden. Regressionen visade en koefficient för varje oberoende variabel, denna koefficient var 

värdet på förändringen i den beroende variabeln när den oberoende variabel ökade med 1 (och den andra 

oberoende variabeln var oförändrad). Standardfel i regressionen var risken att förändringen avvek från 

koefficientens värde. Om t-kvoten överskred det kritiska värdet eller om p-värdet understeg 

signifikansnivån 0.05 förkastades nollhypotesen (Lind, Marchal & Wathen, 2012, s. 513–517, 521).  

Multipel regressioner genomfördes på urvalet som helhet under hela perioden 2008–2016 med samtliga 

datapunkter istället för en bank i taget, för att fastställa följande två förhållanden över hela urvalet:  

Oberoende variabler                      Beroende variabel 

1. TRC & Kundnöjdhet  ROE 

2. TRC & Kundnöjdhet  ROA 
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3.5 Validitet, reliabilitet och överförbarhet 
Enligt Denscombe (2016) finns det inget sätt att ta reda på om det är möjligt för andra forskare att få 

samma resultat och komma fram till samma slutsatser och studien utförs igen. Inom kvalitativ forskning 

gäller andra regler för att ta itu med denna fråga. Om forskaren har trovärdighet i sin beskrivning och får 

bekräftelse från de personer som är en del av studiens sociala verklighet ökar möjligheten att forskarna 

har uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt. Detta tillämpades i studien genom att forskarna erhöll 

feedback från samtliga respondenter kring hur respondenternas svar tolkats i empirin och om 

missuppfattningar skett. 

 

Eftersom kvalitativ forskning ofta består av intensiva studier av ett fåtal fall är det svårt att avgöra hur 

representativa fallen är och om dessa fall får samma resultat i andra situationer eller kontexter. Det finns 

några kvalitativa forskare som menar att upptäckterna från exempelvis fallstudier där den särskilda och 

möjligtvis unika situationen är mer värdefull än generaliserande (Denscombe, 2016. s.412). Den 

kvalitativa undersökningen som genomförts har syftat på att mångfacetterat analysera den unika 

situationen hellre än att möjliggöra generalisering, därmed var studien inte representativ för hela 

populationen. 

 

Det är viktigt att andra forskare ska kunna se och bedöma forskningens tillvägagångssätt och ifall 

besluten är rimliga. Istället för att forskningen ska kunna upprepas ska denna kvalitativa metod fungera 

som ett substitut (Denscombe, 2016. s.411). I denna undersökning har forskarna strävat efter att 

tydliggöra metodvalen för läsarna på ett välgrundat sätt och motiverat dessa val. Genom en kombination 

av sekundär- och primärdata samt metodologisk triangulering vars syften motiverats, har forskarna 

tydliggjort tillvägagångssätten för att öka tillförlitligheten. 

 

Överförbarheten är begränsad i denna studie eftersom ett urval av nischbanker undersökts och inte hela 

populationen. Enligt forskarna var digitaliseringens påverkan på bankerna ett omfattande fenomen och 

det saknades tidigare forskning kring hur urvalet hanterar detta. Därför har denna studie fokuserat på 

flera områden som lyfts fram i undersökningen utförd av Bearingpoint (2017). Det fanns därför en risk 

att överförbarheten hade påverkats negativt då de valda nischbankerna kunde vara unika fall. Dessutom 

fanns en risk att analysen av undersökningens områden skulle bli ytlig när undersökningsfrågorna 

ämnade att belysa helheten av ett omfattande och föränderligt fenomen enligt forskarna. 

 

Att ha en fysisk intervju kan bidra till att intervjuades uttalanden blir påverkade av forskarna. Detta 

kallas för intervjuareffekten och går att undvika i kvantitativ forskning i form av exempelvis enkäter. 

Människor kan berätta vad de föredrar, vad de tänker eller vad de gör men i verkligheten stämmer detta 

inte överens med personens akter. Därför är det svårt att avgöra om uttalanden återspeglar sanningen 

(Denscombe, 2016. s.289). Validiteten i denna kvalitativa riskerar därför ha påverkats negativt. 

Respondenterna kan under en intervju ha påstått saker som inte stämt på grund av denna påverkan. Det 

finns en risk att denna intervjuareffekt präglar denna studies primärdata. 

 

Pålitlighet erhålls genom att låta granskare kontrollera kvaliteten på undersökningen. Detta ska ske 

under forskningens gång dock senast när det börjar bli färdig. Pålitlighet kan motsvara reliabiliteten 

inom kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2017. s. 382). Genom att låta opponenter, en handledare 

och en examinator granska uppsatsen pålitligheten och reliabiliteten ökats i de kvalitativa samt 

kvantitativa undersökningarna.  
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3.6 Metodkritik 
3.6.1 Kvalitativ forskningsmetod 
Denna undersökning bygger delvis på en kvalitativ forskningsmetod som har sina nackdelar. 

Denscombe (2016) anser att forskningens objektivitet är en nackdel, han menar att det inte går att vara 

objektiv som forskare när man använder en kvalitativ metod. Forskaren kommer beroende på sina egna 

erfarenheter och åsikter påverka skapandet och analysen av data. En annan nackdel är att 

undersökningens upptäckter oftast inte går att generalisera (Denscombe, 2016. s.417). Eftersom denna 

forskning bygger på semistrukturerade intervjuer av ett fåtal enheter har det förekommit specifika 

detaljer som är svåra att generalisera till andra fall men det kan snarare vara riktlinjer för hur andra 

digitala banker bör agera och hur strategier kan tillämpas. 

 

Att analysera kvalitativ data tar vanligtvis längre tid än kvantitativ data. Det finns flera datorprogram 

som kan hantera och analysera kvantitativ data men när det gäller kvalitativ data är detta mycket 

svårare. 

Kvalitativ data brukar vara ostrukturerad när t.ex. intervjuerna samlas in för att sedan kodas innan det 

går att analysera datan (Denscombe, 2016. s.417). Det är även tidskrävande att genomföra 

semistrukturerade intervjuer eftersom den har ett öppet format som inte är förkodad. Detta är en 

arbetsuppgift som är tung men måste göras av forskaren (Denscombe, 2016. s.417). Att bearbeta och 

analysera data tar visserligen lång tid men det tar även tid att genomföra ansikte mot ansikte intervjuer 

då resorna och samtalet kräver tid.  

 

Att bruka intervjuer med beslutsfattare ansvariga för olika verksamhetsområden på banker som 

primärdata kan innebära flera risker för undersökningens trovärdighet och vetenskapliga karaktär. Ett 

exempel är Skandiabankens respondent Marcus Nyberg som inte har någon direkt kontakt med kunder 

utan hans insyn i hur kundernas lojalitet och förtroende baseras på uppföljning av nyckeltal, konstant 

dialog med kundservice och rådgivare som utgör första och den vanligaste kontaktpunkten mellan 

banken och dess kunder. Alltså kan det ha funnits potentiella respondenter som hade varit bättre 

lämpade och mer insatta i sättet att arbete med kundrelationer. 

 

En av forskarna arbetade även på Skandiabanken inom det affärsområdet som Nyberg är ansvarig för 

under studiens och intervjuns genomförande. Detta kan ha medfört flera risker såsom utelämnad 

information under intervjun av varierande anledningar, missförstånd, misstolkningar, att respondenten 

gör felaktiga antaganden om forskarnas förkunskap eller andra kommunikativa potentiella brister som 

kan missgynna empirin. Det finns även en risk att respondenterna inte är objektiva i sina svar och endast 

uttalar sig på ett sätt som kan skapa en positiv bild av banken eller på andra sätt ge missvisande svar. 

För att minska dessa risker har båda forskarna deltagit under intervjuerna och studiens empiri och analys 

har skickats till respondenterna för att kontrollera att korrekta uppfattningar och tolkningar har gjorts 

under intervjun. 

 

3.6.2 Kvantitativ forskningsmetod 
Bankernas lönsamhet påverkas av flera faktorer utöver affärsvolymer och kundlojalitet. Att mäta och 

undersöka samband mellan bankernas lönsamhet och kundnöjdhet kräver därför mätning av hur stark 

sambandet är, samt flera mätningar på flera fall över flera år. 

Vissa nischbanker redovisar inte varken kundlojalitet, kundlönsamhet eller kostnader direkt kopplade till 

kunderna enligt forskarna och därför användes lönsamhetsmått på bankens hela verksamhet i 

undersökningen trots att lönsamhet kan bero på flera faktorer utöver kundnöjdhet. 

 

Det finns en risk att lönsamhetsmåtten kan variera mellan olika år på grund av redovisningstekniska 

skillnader, engångskostnader med mera, därför har en tidsperiod från år 2008 till 2016 valts. 
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En risk med användning av nyckeltalet Kärnprimärkapitalrelation för att bedöma bankernas finansiella 

styrka och belåning är att kärnprimärkapitalet kan påverkas av justeringar i finansiella poster såsom 

årets utdelning och uppskjuten skattefordran. Dessa finansiella poster kan variera mellan olika år men 

bedöms inte ha väsentlig påverkan på tillförlitligheten i det finansiella måttet då dessa poster är 

minimala i relation till eget kapital och riskvägda tillgångar. Multipel regressionen kunde ha genomförts 

för varje enskilt år under tidsperioden vilket skulle möjliggjort analys av skillnader och likheter mellan 

sambandet varje specifikt år, dock var syftet att fastställa hur förändring i kundnöjdhet och TRC främjat 

förändring i lönsamhet över hela perioden, därför valdes denna metod. 

 

3.7 Källkritik 
Forskarna har haft en kritisk och granskande syn när det gäller valet av informationskällor. De noga 

utvalda källorna har granskats specifikt för studiens ändamål. Thurén (2013 s. 6) menar att källkritiken 

handlar om att tolka källor på ett logiskt och rationellt sätt, men även fantasin är en viktig del i 

källkritiken. Han beskriver ordet ”källa” som roten till den mottagna kunskapen och källkritikens 

uppgift är att granska källornas tillförlitlighet. Forskarens ska kunna bedöma genom källkritiska metoder 

om vad som är sant eller åtminstone vad som är mest sannolikt (Thurén, 2013 s. 4). 

 

Thurén (2013 s. 7) presenterar fyra källkritiska principer som han anser är mycket enkla. Dessa kriterier 

har skribenterna utgått ifrån när källorna har granskats. Det första kriteriet handlar om att källan ska vara 

äkta och det den utger sig för att vara. Tidssamband är det andra kriteriet som går ut på att tiden mellan 

händelsen och källans återberättelse ska vara så kort som möjligt. Det tredje kriteriet som Thurén kallar 

för oberoende, syftar på att en berättelse inte ska gå i flera led som exempelvis ett rykte, källan ska 

heller inte referera någon annan eller vara en avskrift utan källan ska stå för sig själv. Det sista kriteriet 

kallas för tendensfrihet och menar att källan inte ska misstänkas för att presentera en osann bild av 

verkligheten på grund av olika personliga intressen (Thurén, 2013 s. 7–8). 

 

Uppsatsens består av både muntliga och skriftliga källor. Avanza Bank, Skandiabanken, ICA Banken 

och SBAB har bidragit i form av intervjuer. Respondenterna fick inte ge ut känslig information som kan 

på något sätt skada banken. Respondenterna kunde därför inte vara helt objektiva och besvarade 

frågorna från deras egen erfarenhet vilket inte gör dem fullt representativa för banken. Respondenternas 

uppfattningar kan skilja sig från andra beslutsfattares uppfattningar om verkligheten och det som tas upp 

i intervjuerna. De skriftliga källorna har främst bestått av årsredovisningar, böcker, vetenskapliga 

artiklar och nyheter från banksektorn. Alla vetenskapliga artiklar är så kallat ”Peer Reviewed” vilket 

betyder att de varit granskade av forskare inom artiklarnas områden. Branschrapporter, 

marknadsundersökningar och data från bankernas officiella hemsidor har även använts. 

Det finns en risk att årsredovisningar kan visa upp en förskönad bild av företaget eller att redovisningen 

manipulerats. Forskarna bedömde att denna risk inte var väsentlig då samtliga årsredovisningar 

granskats av auktoriserade revisorer med flera. 

Branschmätningar från Svenskt Kvalitetsindex användes som sekundärdata för bankernas grader av 

kundnöjdhet. Det finns en risk att en annan definition på kundnöjdhet användes i mätningarna och att 

begreppets olika aspekter och beståndsdelar mättes på ett sätt som skiljts från denna studies tolkningar. 
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4. Empiri 
I denna del av uppsatsen presenteras den empiri som samlats in genom de utförda intervjuerna som 

sedan ligger till grund för analysen. Kvalitativa intervjuer med respondenter från Skandiabanken, 

Avanza Bank, SBAB och ICA Banken genomfördes semistrukturerat, huvudsakligt fokus var bankernas 

strategier för digitala kundrelationer och upprätthållande av lojalitet och förtroende i samband med 

digitala utvecklingens möjligheter och utmaningar. Respondenternas svar var främst inriktade kring hur 

bankerna arbetar för att utveckla och förbättra interaktionen och relationen med sina kunder via 

digitala kanaler samt förbättra den digitala kundresan. Vidare presenteras även kvantitativa resultat 

från korrelationsanalys, t-test och regressionsanalys. 

_______________________________________________________________________________ 

 

4.1 Kvalitativa resultat 
4.1.1 Respondenter 
 

Respondent 1: Marcus Nyberg, Skandiabanken. 19 april 2018. Intervjutid: 

cirka 45 minuter. Är verksam som affärsområdeschef 

Spara på Skandiabanken, Stockholm.  

Respondent 2:  Daniel Almer, Avanza Bank. 25 april 2018. 

Intervjutid: cirka 50 minuter. Är verksam som 

affärsutvecklare på Avanza Bank, Stockholm. 

Respondent 3:  Magnus Majby, ICA Banken. 21 maj 2018. 

Intervjutid: cirka 30 minuter. Är verksam som Project and 

UX manager för ICA banken, Stockholm.   

 

Respondent 4:  Magnus Klasson, SBAB. 21 maj 2018. 

Intervjutid: cirka 30 minuter. Är ansvarig för 

kundutveckling, Stockholm. 

4.1.2 Digitaliseringens utmaningar 
Under slutet av 1900-talet var majoriteten av Skandiabankens kunder kapitalstarka och trogna 

helhetskunder då varje kund konsumerade flera av Skandiabankens finansiella tjänster. Dessa kunder 

har Skandiabanken lyckats bibehålla och Nyberg fastställer att det är låg risk att de lämnar banken. 

Digitaliseringen har medfört att bankens nya kunder är mer illojala och byter gärna bank om de får ett 

bättre erbjudande av en konkurrent. Majby från ICA banken anser också att konkurrensen ökar och 

kunderna ställer större krav, att allt ska vara enkelt, gå snabbt och man ska vara tillgänglig dygnet runt. 

Samt att många nya aktörer dyker upp som kan specialisera sig inom olika områden. Det leder till att 

konsumenterna inte är lika lojala utan kan mer och mer ”hoppa runt” vad gäller finansieringslösningar. 

 

Det SBAB ser tydligt när det gäller digitaliseringens utmaningar som även Svenskt Kvalitetsindex mäter 

är det som kallas för den digitala paradoxen, det innebär att kunderna älskar sina digitala tjänster och det 

gör de med alla banker. Kunderna är nöjda så länge det fungerar men så fort det inte fungerar blir 

kunderna missnöjda och klagar allt mer. Det Klasson menar är att problemställningen med digitalisering 

av tjänsterna är att de inte driver lojalitet i sig utan det är andra värden som ger kunden lojaliteten och 

nöjdhet, vilket liknar ICA Bankens och Skandiabankens uttalande om mindre lojala kunder. 

 

Nyberg från Skandiabanken framhäver även att fragmentering har ökat de senaste åren, aktörer och 

Fintech-lösningar såsom Tink gör att kunder kan välja ut och ta del av varje erbjudande hos flera olika 
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banker samtidigt, kunder sköter sin privatekonomi hos flera banker och sprider ut sin konsumtion av 

finansiella tjänster och produkter, det är mer vanligt att kunder har aktiedepån hos Avanza Bank, 

kreditkort och transaktionskonto hos Nordea och pensionssparande hos Skandiabanken exempelvis. 

Både Almer och Nyberg tror att svenska bankernas kunder kommer fortsätta att behöva mänsklig 

kontakt med en expert eller rådgivare, men att detta kan ske digitalt och tillgängligt för att skapar värde 

och kundnytta i dialogen mellan kund och bank, när allt blir digitalt. 

 

Att få kunderna att använda den digitala bankens gränssnitt i form av webbsida eller mobilapp ses som 

den största utmaningen för Avanza Bank och Skandiabanken, orsaker är att kommande regelverk såsom 

PSD2 och förändringen mot Open Banking kommer innebära att bankernas gränssnitt öppnas upp för 

samarbeten med tredjepartsaktörer och integreringar mellan bankers gränssnitt och produkter från 

aktörer inom Fintech. Detta innebär att kunder får tillgång till alla andra aktörers finansiella produkter i 

varje banks öppna gränssnitt och kunderna kan hantera sin ekonomi i andras bankers gränssnitt trots att 

kunden har kontot hos en viss bank i grunden. Att kunderna får tillgång till andra aktörers produkter via 

alla bankers gränssnitt till följd av integreringar som möjliggjorts genom PSD2 leder till priskonkurrens 

mellan alla produkter i varje gränssnitt och det blir lättare att jämföra och byta ut produkter enligt 

Almer. Därför är det viktigt att skapa gränssnitt som kunderna vill använda genom att förstå vad 

kunderna vill ha och träffa kunderna, eftersom personliga möten ger djupare kundinsikter än 

enkätundersökningar enligt Almer. 

 

Majby menar att den största utmaningen för ICA banken är att skapa förutsättningar för en få en snabb 

hastighet på utvecklingen. Förutsättningar skapar man genom nyfunnen kunskap/insikter och framförallt 

ett ”growth mindset” kultur hos personalen. Till denna utmaning vill han även lägga till att 

underleverantörer behöver vara snabbare och ligga i framkant för att ge de förutsättningar som krävs. 

 

En utmaning enligt Nyberg är att bemöta varje kund digitalt enligt deras preferenser när varje kund har 

olika behov, det är även en utmaning att hitta minsta gemensamma nämnare kring kundupplevelsen för 

att kunna tillgodose och bemöta alla kundgrupper på de sättet de föredrar. 

 

Almer framhäver att storbankerna kan ha en fördel i deras UX-arbete eftersom de regelbundet bedriver 

fysisk interaktion med sina kunder och därmed kan skapa förståelse men det är inte rätt personer som 

träffar kunderna och de saknar processer för att förmedla kundinsikter till UXarna. 

 

En utmaning för Skandiabanken är att skapa stora volymer och stordriftsfördelar i framtiden då 

storbanker har betydande stordriftsfördelar och kommer kunna finansieras mycket billigare enligt 

Nyberg. 

 

4.1.3 Digitaliseringens möjligheter 
Trenden mot Open Banking och införandet av PSD2 inom svenska banksektorn öppnar upp möjligheter 

för nischade aktörer att ta marknadsandelar från storbankerna dels med ett konkurrenskraftigt gränssnitt 

som kunderna föredrar att använda eller med mer kostnadseffektiva produkter såsom sparkonto med 

högre ränta, bolån med lägre ränta, fonder med lägre avgifter och högre historisk avkastning. 

Storbankerna har inte de mest kostnadseffektiva produkterna eller de mest användarvänliga gränssnitten 

vilket gör att nischade aktörer kan vinna marknadsandelar enligt Almer. 

 

Avanza Bank, Skandiabanken och ICA banken försöker strategiskt förbättra sina gränssnitt, men de 

behöver även ha produkter som tilltalar kunden för att kunden ska använda deras gränssnitt, antingen 

behöver produktutbudet från tredjepartsaktörer eller bankens egna produkter vara tillräckligt tilltalande 

för kunden.  
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Avanza Bank har valt båda dessa två strategier enligt Almer, de har implementerat ett öppet gränssnitt 

för andras produkter i form av en fondplattform där kunderna kan få tillgång till externa aktörers utbud. 

Gränssnittet är även öppet för andra aktörers sparkonton och bolån. Samtidigt strävar de efter att ha 

konkurrenskraftiga produkter inom fonder och andra nischer.  

 

Digitaliseringen har också medfört möjligheten att på kort tid kunna leverera tjänsten/produkten till 

kund där den är, när kunden vill ha den. Även om kunderna numera är illojala ger det också möjligheten 

för t.ex. ICA banken som komplementbank att få nya kunder som bara vill ha en specifik produkt, lån 

eller försäkring. Digitaliseringen innebär också att banken får tillgång till data på ett annat sätt än 

tidigare samt att bearbeta en stor mängd data snabbt och kunna göra riskbedömningar som man tidigare 

inte kunde. Dessutom har tekniken utvecklats så AI och robotik både effektiviserar och hjälper att 

utveckla kundupplevelsen enligt Majby från ICA banken. 

 

Även SBAB ser stora möjligheter med digitaliseringen. Som ICA banken nämnde är tillgången till data 

en fördel, SBAB lyfter också fram denna aspekten och lägger till att banken blir mer personlig och 

proaktiv på grund av möjligheter att få fram så pass mycket data. En annan aspekt som Klasson lyfter 

fram är alla nya tjänster och möjligheter som Fintech-företagen levererar. SBAB anpassar Fintech-

tjänsterna för att passa in i SBAB:s totala erbjudande.  

 

Både Nyberg och Almer lyfter fram att Avanza Bank och Skandiabanken knappt har några kunder som 

inte vill utföra bankärenden digitalt eftersom de är två helt digitala banker jämfört med storbankerna. 

Detta skapar en möjlighet för dessa digitala banker att vinna kunder som vill utföra ärenden digitalt 

under alla tider på dygnet. Dessa banker kan då fokusera mer på att förbättra den digitala 

kundupplevelsen än att behöva driva fysiska kontor. Det är kostsamt att övergå från fysiska kontor till 

en digital verksamhet och skalbarheten skiljer sig enligt Almer.  

 

Klasson lyfter också fram att SBAB inte har många kunder som inte vill utföra sina ärenden digital. När 

det gäller SBAB:s sparkunder måste de hantera det digitalt vilket är en förutsättning för att ge kunderna 

en bra ränta. SBAB har ett antal äldre bolånekunder som de förväntar sig ska ringa till deras 

kundservice. En kund som ska köpa en bostad på flera miljoner har oftast några funderingar då det 

handlar om mycket pengar. Därför vill SBAB erbjuda generösa öppettider från 8–21 alla dagar i veckan 

dock försöker SBAB alltid promota hemsidan som första kanal enligt Klasson. 

 

Majby framhäver att ICA banken startade då den digitala mognaden hos kunden inte var lika stor som 

den är idag. Därför ger de kunder möjligheten att söka efter många av deras produkter analogt via 

telefon eller papper som skickas hem. Banken försöker ändå styra kunderna mot webb och app där de 

flesta sköter sina ärenden. 

 

Almer ser möjligheter med Open Banking i att låta kunder se vad de har på andra banker och använda 

Avanza Bank som ett verktyg för att använda även andra bankers produkter därför ser Almer det som 

positivt att utvecklingen går mot att det blir lättare för kunder att ha flera banker samtidigt. 

 

4.1.4 Lojalitet i digitala kundrelationer 
Skandiabanken och ICA banken använder lojalitetsprogram för att skapa personliga relationer med 

kunder digitalt. Förutom ett lojalitetsprogram arbetar ICA banken också men personliga CRM 

erbjudanden. Nyberg från Skandiabanken lyfter fram att kunder får bättre erbjudanden och förmåner om 

de blir helhetskunder och tar del av flera produkter. Detta eftersom Skandiabankens helhetskunder är 

mer nöjda och kunden bidrar med högre lönsamhet när kunden har flera produkter hos banken. 

SBAB:s respondent Klasson nämner också att det gäller att se till att kunderna är nöjda eftersom då 

stannar kunderna längre och kunder som stannar längre köper mer vilken innebär att kunderna blir mer 
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lönsamma som i sin tur gynnar både kund och bank. Deras boendestrategi hjälper banken att skapa 

lojalitet i digitala kundrelationen. Strategin är att erbjuda boende i botten men även att erbjuda tjänster 

runt omkring som gör att kunderna upplever att de får betydligt mer än bara bolånet hos SBAB. I deras 

boendestrategi ingår det också att erbjuda kostnadsfria juridiska tjänster. Ett exempel är om ett par 

flyttar ihop och behöver ett samboavtal, då ingår det i bolånet. Kunder har möjlighet att plocka ut den 

typ av avtal som den behöver ha digitalt. Det gäller att erbjuda på pass mycket tjänster att kunden 

upplever att den vill vara kvar. Ett annat exempel är att SBAB hjälper äldre kunder med lösningar där 

barnen flyttar ut och behöver hjälp med vad man ska tänka på när man flyttar ut. På så sätt skapar de 

långvariga lojala kunder då deras ambition är att bidra till bättre boende och boendeekonomi och inte 

enbart ett bolån enligt Klasson. 

SBAB ser inga problem med att deras kunder eventuellt är kunder hos någon annan bank eftersom 

SBAB inte är en fullservice-bank. SBAB vill att kunderna ska uppleva att de köper boende och 

boendeekonomi hos dem och inte en bankprodukt som de lika gärna kan ha någon annanstans enligt 

Klasson. 

 

Bankens kunder som inte klarar av att själva utföra ärenden digitalt såsom enkla överföringar och att 

betala räkningar, behöver hjälp och ringer därför in till kundservice vilket ökar bankens 

personalkostnader, därmed har banken behov av att höja priserna enligt Nyberg. Prishöjningar drabbar 

de kunder som sköter sina egna ärenden och inte ringer in till kundservice. Därför är det gratis att utföra 

alla typer av ärenden själv på bankens webbsida eller mobilbank men när kunden ringer in till 

kundservice får denne ett val att göra ärendet själv utan kostnad eller får hjälp med detta utifrån en 

standardiserad prislista. De ärenden som kunden själv inte kan göra digitalt såsom lägga upp en fullmakt 

utför banken åt kunden utan kostnad. 

 

Skandiabanken guidar kunden vidare i den digitala kundresan genom e-brev som triggas av händelser 

och då skickas till kunden. Exempelvis om kunden har öppnat ett Investeringssparkonto (ISK) och när 

den första insättningen skett skickas e-brev automatiskt till kunden kring förslag på 

placeringsmöjligheter. E-brev kring kampanjer och erbjudanden skickas även löpande om kund valt 

detta alternativ. 

 

Data om kunderna används för att stärka relationen mellan Avanza Bank och kunderna med hjälp av 

automatiska utskick via epost, notiser i mobilappen, meddelanden på webbsidan och liknande, då dessa 

automatiska utskick baseras på kundernas beteende och data enligt Almer. 

 

ICA Banken strävar efter att skapa lojalitet i digitala kundrelationer genom att se över kundresan och 

ständigt förbättra och förfina den i alla deras digitala kanaler. Likt Avanza Bank använder ICA Banken 

data om kunden som ger banken möjligheten att erbjuda kunden rätt erbjudande, i rätt tid samt i rätt 

kanal. 

 

4.1.5 Kundanpassning 
ICA banken väljer att kundanpassa erbjudanden digitalt genom att identifiera befintliga kunder via 

bankID men också kunder som inte är inloggade där banken kan genom cookies och browserhistorik ta 

reda på var kunden kommer ifrån och vilka andra sajter den har besökt. På så sätt kan banken erbjuda 

relevanta erbjudanden enligt Majby. SBAB:s respondent Klasson berättar att även de identifierar kunden 

med bland annat bankID dock finns det små möjligheter att personifiera kunder som inte har identifierat 

sig säger Klasson. 

ICA banken strävar efter att använda mer data om kunden samt i högre utsträckning. I dagens läge 

används data om kunden för att göra kortsiktiga taktiska kampanjer men målet är att använda den data 

på en mer strategisk och högre nivå för att lyckat bli en data- och analysdriven bank. Majby har 



 

 

Sida 25 

 

dessutom aldrig varit med om att någon kund har klagat över relevanta erbjudanden och anser att 

responsen är positiv. Även SBAB kundanpassar deras erbjudanden digitalt och har segmenteringar. 

Klasson påstår att kunderna förväntar sig att banken känner till så pass mycket om dem att de får 

relevans. 

 

Skandiabanken kundanpassar inte några produkter eller erbjudanden enligt Nyberg, istället är deras 

strategi att erbjuda enkla digitala produkter som passar alla och fokuserar på att tydligt kommunicera 

kundnyttan digitalt. Bankens system klarar inte av att kundanpassa erbjudanden och det vore för dyrt 

och komplext att drifta en sådan IT-lösning. Båda respondenterna anger att bankerna innehar stora 

mängder data. 

 

Avanza Banks långsiktiga strategi är att personalisera och anpassa kundupplevelsen men inte 

kundanpassa produkterna. Vissa delar av kundupplevelsen är helt anpassad efter flera parametrar om 

kunden såsom beteende och innehav. Data om kunden används för att skapa en personlig relation och 

hela tiden hjälpa kunden för kundens situation, exempelvis att barnspar föreslås automatiskt när kunden 

öppnar konto åt en omyndig. 

 

Vidare framhäver Almer att Avanza Banks Fintech-innovation Avanza Auto använder information om 

kundens preferenser och parametrar såsom riskvillighet, sparhorisont med mera, för att välja ut en 

portfölj åt kunden baserat på modern portföljteori. 

Det finns andra robotrådgivare som är helt kundanpassade men detta är ett verktyg med statistisk 

allokeringen utan att använda AI. Almer lyfter fram att många banker vill använda AI bara för att det 

ska vara AI, men i detta fall fanns det en annan lösning som uppfyller kundens behov lika bra som AI. 

Robotrådgivare kräver rådgivningstillstånd och kapitalförvaltningstillstånd. Avanza Auto är mycket 

lättare att använda för kunden än att behöva gå igenom 14 frågor som kunden inte vet vad som ska 

svaras på för att AI systemet ska göra beräkningar enligt Almer. 

 

Avanza Bank jobbar med digitala verktyg för att kunden ska uppfatta interaktionen som mer personlig 

och mänsklig, exempelvis genom att nyttja en extern partner som levererat en chatt-baserad innovation i 

Avanza Banks webbgränssnitt som gör det möjligt för kunden att på webbsidan skriva en fråga på 

vardagligt språk och direkt tolkas frågan och potentiella matchande frågor och svar visas, för att 

interaktionen ska bli mer personlig och anpassad efter kunden istället för att kunden behöver ringa 

kundservice för att få svar på frågor enligt Almer. 

 

4.1.6 Förtroende 
SBAB hanterar den låga graden av fysisk kontakt med kunderna genom att visa kunderna att 

kommunikationen finns på olika kanaler. Klasson menar att det gäller för banken att visa kunderna att 

om det verkligen behövs finns de där. Kunderna ska känna att deras digitala kanaler fungerar bra och 

löser kundens problem. SBAB vill skapa förtroende hos kunderna genom att visa deras tillgänglighet om 

kunden verkligen känner att den behöver personlig kontakt. SBAB:s kundservice har generösa 

öppettider alla dagar i veckan mellan 8–21. Klasson betonar att det viktiga inte är att kunden ska 

kontakta dem utan det viktiga är att kunden ska känna att de finns där om det behövs. SBAB arbetar 

även med att säkerställa att det är samma erbjudande i alla kanaler samt att kundservice talar om samma 

saker om kunden ringer. Kunden får då förtroenden och uppfattar att SBAB har koll på grejen. Om 

SBAB ska upplevas som ett trovärdigt varumärke innebär det att göra marknadsföring på mer än bara ett 

sätt. SBAB jobbar med ett socialt engagemang, tror på olikhet och har nysvenskar inne, samarbetar med 

flera föreningar och hjälper gärna studenter för att få synas från olika håll enligt Klasson. 

 

ICA banken ser säkerheten som en central del för att få kundernas förtroende. Om kunden känner sig 

trygg hos banken ökar även förtroendet. Banken vinner även förtroende hos kunden genom att hålla och 
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leverera på deras varumärkeslöfte och påvisa fördelarna för kunden. ICA banken ser det som ett ständigt 

pågående jobb men genom att visa att de jobbar med hållbarhetsfrågor och kommunicerar till kunden att 

de är en ”fullsortimentsbank” ökar förtroenden enligt Majby. 

 

Almer tydliggör att Avanza Banks strategi är att vara transparenta genom att tydligt och enkelt visa 

kunderna alla avgifter som tas för bankens produkter. Kunderna ska i den digitala kundresan enkelt se 

och förstå vad de betalar när de köper värdepapper exempelvis, eftersom det främjar kundernas 

förtroende baserat på Avanza Banks mätningar av nyckeltal kring kundrelationerna. Kunderna till 

Avanza Bank kan flytta sin pension till ett annat institut utan några kostnader eller avgifter vilket 

innebär att inga inlåsningseffekter skapas, vilket även det stärker förtroendet mellan bank och kund. 

Avanza Bank har alltså förberett sig inför kommande EU-direktiv som driver svenska banker till att bli 

mer transparenta, trots det att finns vissa aktörer som tillämpar direktivet på sätt som gör det svårt för 

kunderna att ha visibilitet kring avgifter i samband med värdepappershandel, exempelvis genom att 

skicka ut stora mängder papper kring avgifter, som kunderna sällan läser igenom. 

 

Direktivet PSD2 kan enligt Almer tillämpas på olika sätt som kan gynna eller missgynna kundens 

förtroende till kundens bank. Banken kan antingen öppna upp alla kontoformer (även ISK och 

sparkonto) eller kan banken välja att endast öppna upp transaktionskonton och stänga alla andra 

kontoformer, för att andra aktörer inte ska få tillgång till datan kring dessa övriga konton, även om 

kunden skulle vela detta. Att låta andra Fintech-aktörer och andra konkurrenter få tillgång till kundens 

data om bolån och transaktionsdata skulle innebära en risk att konkurrenterna använder denna data för 

att öka sin konkurrenskraft och vinna över kunden då denna data möjliggör kundanpassning med mera. 

Bankens öppenhet och transparens främjar förtroendet mellan banken och kunden enligt Almer, att 

strategiskt undvika att arbeta med inlåsningseffekter genom att visa kunden att banken inte försöker 

hålla kunden inlåst eller motarbeta kundens samarbete med konkurrenter är en viktig del i kundens 

förtroende till Avanza Bank. 

 

4.1.7 IT management 
Nyberg framhäver att Skandiabankens strategi är att utveckla webbgränssnittet framför utveckling av de 

bakomliggande systemen. Skandiabanken och Avanza Bank har strategiskt tagit beslutet att inte bygga 

egna IT-system, eftersom det är en resurskrävande utmaning att vidareutveckla den IT-plattform de har, 

Skandiabanken har tidigare försökt bygga egna IT-system men misslyckat med detta eftersom projektet 

var för stort och komplext, därför köper de in alla system från externa leverantörer, exempelvis 

aktiesystem, fondsystem, lånesystem. Att Skandiabanken och Avanza Bank har få applikationer och 

integrationer leder till större flexibilitet och kortare utvecklingstider att skapa nya tjänster och göra 

ändringar i systemen, något som är en utmaning för Nordea och andra storbanker eftersom de har 

mycket komplexa integrationer och många applikationer som ska kommunicera med gamla system från 

1900-talet. 

 

SBAB menar också på att utveckla webbgränssnittet är viktigare än att utveckla IT-systemen dock har 

de egna IT-system. SBAB menar att det är nästan ingen bank som har helt egna IT-system, SBAB köper 

licenser eller ett system som någon har i grunden och sedan utvecklar det efter egna behov. Det är mer 

centralt att kompetensen ska finnas hos SBAB för att utveckla webbgränssnitt.  

 

4.1.8 Digital tjänstedesign 
Utmaningen med att som digital bank få kundinsikter och förstå kundernas behov samt hur de kan 

förbättra den digitala kundresan bemöter Avanza Bank genom att hålla en konstant dialog med sina 

kunder digitalt för att förstå deras behov och hur de kan förbättra deras digitala kundresa jämfört med 

Skandiabanken som genomfört ett flertal Djupintervjuer med befintliga och potentiella kunder under en 

tidsperiod. Dessa djupintervjuer var grunden till Skandiabankens UX-arbete, genom detta erhålls 
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information om kundernas tankegångar, preferenser och baserat på detta kategoriseras kunderna i olika 

personas. Sedan analyseras vilka drivkrafter och behov varje persona har och i vilken ordning saker ska 

ske i kundens digitala resa exempelvis, för att kunna kartlägga hur en digital kundresa kan skapas 

baserat på dessa insikter och bestämma hur kunden ska bemötas digitalt på företagets egna webbsida. 

 

Almer framför att UX-designers jobbar med att utveckla webbgränssnitt och förstå vad kunderna vill ha 

samt designa sättet som kundinteraktionen sker digitalt. En del av Avanza Banks strategi är att 

organiseras i decentraliserade utvecklingsteam med UX-designers i varje team för att kunna förbättra 

användarupplevelsen hela tiden och genomföra ändringar av webbgränssnittet och produkterna löpande 

och därmed förkorta utvecklings- och ledtider vilket minskar kostnader. 

 

SBAB:s respondent Klasson berättar att SBAB arbetar med autonoma team och arbetar data-drivet. Det 

menas att de arbetar genom att göra små steg successivt och justerar i efterhand. De gör lite utveckling 

hela tiden och testar hela tiden, sen har de ett team med UX-utvecklare och produktägare som ger dem 

ett helhetsansvar för produktområdet och då menar han inte bolåns produkt utan IT-mässigt ett 

produktområde. Respondenten betonar att det är viktigt med autonoma team som kan fatta beslut snabbt. 

 

Skandiabanken har få produkter och det är lätt att hantera och underhålla, likaså Avanza Bank har 

samma digitala produktstrategi, att ha ett smalt och enkelt utbud samt begränsa kostnader för drift och 

vidareutveckling. 

Avanza Bank låter kunden genomföra kundresan fritt på webbsidan eller i mobilappen, det är ingen 

medveten strategi att försöka behålla kunderna på webbsidan eller i appen jämfört med Skandiabanken 

som helst vill att kunderna ska fortsätta kundresan på webbsidan eftersom webbsidan har mest komplett 

funktionalitet och mer omfattande UX arbete gjorts kring webbsidan, därför nyttjas webbsidan som 

huvudsaklig digital kanal för kundinteraktion. Almer fastställer att Avanza Banks mobilapp ofta har all 

funktionalitet och användarvänlighet som krävs och att detta driver trenden då majoriteten av bankens 

kunder endast använder mobilappen. 

 

Båda banker strävar efter att erbjuda en mänsklig kontaktyta via telefon eller chatt på webbsidan, som 

stöttar och vägleder kunden i den digitala kundresan för att inte kunden ska känna sig vilsen och 

ouppmärksammad samtidigt som denna dialog kan främja relationen mellan bank och kund. 

Skandiabankens utmaning är att ändra sitt sätt att bemöta kunder digitalt och ställa om från att digitalt 

presentera och fokusera på produkter till att påkalla kundens behov och använda kundens behov, 

drömmar och drivkrafter för att leda kunden vidare i den digitala kundresan. I samband med detta är 

strävan att öka fokus på kunden och kundens behov genom detta UX-arbete. 

Webbsidan och dess utformning (webbgränssnitt) är kanalen där kunden utför sina ärenden, hämtar 

information om bankens utbud och interagerar digitalt med kundservice via chatt, det är på denna plats 

kundresan sker. 

Skandiabankens strategi är att alltid försöka locka och behålla kunden på bankens hemsida och skapa 

kundresor då kunden tar del av flera tjänster och produkter i en och samma kundresa, exempelvis att 

kunden på hemsidan får frågan “hur mycket pengar vill du sätta in” när kunden öppnat en depå och när 

kunden gjort insättningen får denne frågan “vad vill du placera i?”. Skandiabanken försöker leverera en 

kedja av produkter i kundens process. 
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4.1.9 Empiri-sammanfattning 
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4.2 Kvantitativa resultat - Lönsamhet och kundnöjdhet 
Undersökningen studerar hur indikatorer för lönsamhet påverkas av kundnöjdhet och finansiella styrka 

med ett urval på sju svenska nischbanker. 

Medelvärdet för dessa nischbankernas ROA under perioden 2008–2016 var 0,73% och medelvärdet för 

ROE var 14,12% samt medelvärdet för TRC var 14,52%. Medelvärdet för nischbankernas kundnöjdhet 

under perioden var 74,35192 på en skala mellan 0 till 100, medan snittet inom hela banksektorn var 

69,86 under perioden 2008–2016 (se bilaga 9.2). 

Tabell 1. Nischbankernas ROA 

Avkastning på Totala 
tillgångar (ROA) 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

AVANZA BANK 0,46% 0,55% 0,44% 0,40% 0,44% 0,86% 0,82% 1,01% 1,52% 

ICA BANKEN 0,24% 2,31% 1,17% 1,65% 1,56% 1,64% 0,90% 1,32% 1,14% 

IKANO BANKEN 0,70% 1,40% 1,20% 0,80% 1,20% 2,10% 0,80% 1,16% 2,38% 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR 
BANK 

0,54% 0,48% 0,42% 0,31% 0,30% 0,24% 0,24% 0,22% 0,26% 

NORDNET BANK 0,50% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,90% 0,70% 1,06% 1,41% 

SBAB BANK 0,40% 0,30% 0,40% 0,30% 0,10% 0,10% 0,20% 0,41% 0,20% 

SKANDIABANKEN 0,31% -0,52% 0,53% 0,34% 0,52% 0,24% 0,31% 0,35% 0,54% 
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Tabellerna har formaterats med färgskalor för att lättare upptäcka skillnader och förändringar i värden, 

ju mörkare färg desto mer avviker värdet från variablernas medelvärden. Tabell 1 visar att samtliga 

nischbanker i urvalet förutom Skandiabanken år 2015 hade positiv avkastning både på totala tillgångar 

och på eget kapital under perioden 2008–2016. Skandiabankens avvikelse berodde på ett negativt 

resultat på grund av en nedskrivning om 246mkr relaterat till den nya bankplattformen som driftsattes 

under året då värdet av plattformen visat sig vara svårt att motivera långsiktigt (Skandiabanken 

årsredovisning 2015). Medelvärdet av ROA var högst hos ICA Banken som hade 1,33% och lägst hos 

SBAB Bank med 0,27%. 

 

Tabell 2. Nischbankernas ROE 

Avkastning på Eget 
kapital (ROE) 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

AVANZA BANK 33,00% 45,00% 32,00% 25,00% 19,00% 35,00% 37,00% 36,00% 32,00% 

ICA BANKEN 2,51% 19,03% 12,64% 15,76% 19,17% 19,02% 10,71% 18,18% 15,74% 

IKANO BANKEN 7,20% 11,40% 11,30% 12,80% 17,80% 22,10% 25,10% 10,50% 25,84% 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR 
BANK 

10,10% 8,90% 8,30% 6,70% 6,30% 4,80% 5,00% 4,20% 4,40% 

NORDNET BANK 15,00% 20,00% 16,00% 15,00% 13,00% 20,00% 18,00% 22,00% 17,00% 

SBAB BANK 12,30% 10,20% 12,10% 9,50% 4,20% 4,20% 7,50% 13,80% 6,70% 

SKANDIABANKEN 4,14% -5,42% 0,27% -0,41% 2,82% 4,38% 4,95% 5,41% 7,46% 

 

Tabell 2 visar att Avanza Banks ROE skiljde sig signifikant från resterande nischbanker med det högsta 

medelvärdet motsvarande 32,67%, då Nordnet hade 17,33% vilket var näst högst. Skandiabanken hade 

lägst medelvärde av ROE på 2,62% på grund av posten balanserade vinstmedel som i snitt utgjorde 77% 

av eget kapital under perioden (Skandiabanken, årsredovisning 2016). 
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Tabell 3. Nischbankernas TRC 

Kärnprimärkapitalrelation 
(TRC) 

2016 2015 2014  2013 2012 2011 2010 2009 2008 

AVANZA BANK 17,90% 16,30% 13,30% 13,80% 12,70% 12,10% 11,80% 11,90% 12,50% 

ICA BANKEN 17,00% 18,00% 16,33% 15,61% 12,69% 13,77% 14,10% 12,67% 12,72% 

IKANO BANKEN 14,30% 14,10% 15,10% 14,00% 13,50% 11,70% 9,90% 11,70% 13,90% 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR 
BANK 

21,20% 21,40% 13,90% 14,41% 13,11% 11,50% 11,10% 11,60% 13,60% 

NORDNET BANK 16,70% 15,40% 14,20% 14,10% 13,50% 13,00% 12,60% 12,90% 13,40% 

SBAB BANK 32,20% 28,60% 29,80% 23,30% 16,40% 15,00% 14,10% 14,10% 11,80% 

SKANDIABANKEN 15,00% 16,90% 12,00% 10,90% 10,60% 8,00% 8,20% 8,20% 8,60% 

 

Tabell 3 visar att SBAB hade det högsta medelvärdet på TRC, 20,59% på grund av lågt och minskande 

riskvägt exponeringsbelopp (SBAB årsredovisning 2016) vilket kan förklaras av deras låga exponering 

mot marknadsrisker och andra institut vilket i form av exempelvis derivat och valutakontrakt. 

 

Tabell 4. Variablernas medelvärden för varje nischbank under perioden 2008–2016 

Medelvärden period 2008–2016 ROE ROA TRC Kundnöjdhet 

AVANZA BANK 32,67% 0,72% 13,59% 75,92857143 

ICA BANKEN 14,75% 1,33% 14,77% 75,17777778 

IKANO BANKEN 16,00% 1,30% 13,13% 70,72222222 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK 6,52% 0,33% 14,65% 77,45555556 

NORDNET BANK 17,33% 0,77% 13,98% - 

SBAB BANK 8,94% 0,27% 20,59% 73,36666667 

SKANDIABANKEN 2,62% 0,36% 10,93% 73,81111111 
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Tabell 4 visar att Länsförsäkringar hade högst medelvärde på kundnöjdhet under perioden 2008–2016 

men samtidigt näst lägst både ROA och ROE vilket indikerar att sambandet kundnöjdhet och lönsamhet 

har låg styrka. 

 

 

4.2.1 Korrelationsanalys 
 

Tabell 5. Korrelationskoefficienter samband 

 Korrelation ROA 
& TRC 

Korrelation ROE 
& TRC 

Korrelation ROA & 
Kundnöjdhet 

Korrelation ROE & 
Kundnöjdhet 

AVANZA BANK -0,484836017 0,234735982 0,02086516 0,631250357 

ICA BANKEN 0,565144143 -0,116111562 0,098656077 0,259719149 

IKANO BANKEN 0,147656872 -0,477782723 0,079069306 0,237311997 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR 
Bank 

0,863796207 0,779067734 -0,513988418 -0,54440778 

SBAB Bank 0,52889713 0,459372835 0,302173656 0,272607139 

SKANDIABANKEN -0,419278893 -0,937971442 -0,123388413 0,579318869 

 

Tabell 5 visar Pearsons korrelationskoefficienter för samband 1–4 (se avsnitt 3.4.2) mellan variablerna 

ROA, ROE, TRC och kundnöjdhet hos nischbankerna år 2008–2016. Korrelationskoefficienten för 

variablerna baserades på nyckeltalen för respektive nischbank under perioden år 2008 - 2016. 

Korrelation mellan ROA och TRC var positiv för fyra nischbanker vilket utgör en majoritet, samma sak 

gäller korrelationen mellan ROA & Kundnöjdhet trots att korrelationen var lägre då den var närmare 

noll för urvalet. Länsförsäkringar Bank indikerade starkt positiv korrelation mellan ROA & TRC.  

Korrelation mellan ROE & Kundnöjdhet var positiv för fem nischbanker och därmed bedöms 

sambandet vara positivt för dessa. Skandiabanken och Avanza Bank hade stark positiv korrelation 

mellan ROE & Kundnöjdhet medan Länsförsäkringar Bank hade stark negativ korrelation mellan både 

ROA och ROE i relation till kundnöjdhet. Endast SBAB Bank visade positiv korrelation för samtliga 

samband. 
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Tabell 6. Korrelationskoefficienter samband mellan förändring 

 Korrelation ROA 
& TRC 

Korrelation ROE 
& TRC 

Korrelation ROA & 
Kundnöjdhet 

Korrelation ROE & 
Kundnöjdhet 

AVANZA BANK 0,482053964 0,114831146 0,198452777 0,574400268 

ICA BANKEN 0,382205064 0,106225107 0,436558367 0,394359077 

IKANO BANKEN 0,455372079 -0,108908509 0,518659804 0,909737963 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR 
BANK 

0,314657868 0,062673978 0,163166421 0,190283888 

SBAB BANK 0,767431923 0,679180792 -0,191458572 -0,179349057 

SKANDIABANKEN -0,404439668 -0,71096002 -0,593690304 -0,384347696 

 

Tabell 6 illustrerar korrelationskoefficienter på samband 5–8 (se avsnitt 3.4.2). Korrelationen mellan 

samtliga undersökta samband var positiv för majoriteten av urvalet under perioden. Exempelvis var 

förändring i ROA och förändring i TRC under perioden var positiv för Avanza Bank, ICA Banken, 

Ikano Banken, Länsförsäkringar Bank och SBAB Bank, därmed indikerar korrelationsanalysen att ökad 

TRC korrelerar med ökad ROA. Ikano banken visade starkast samband mellan ROE & Kundnöjdhet, 

nära r = 1. Skandiabanken hade negativ korrelation för samtliga samband. Avanza Bank, ICA Banken 

och Länsförsäkringar Bank hade positiv korrelation för samtliga samband. 

 

4.2.2 Signifikanstest 
 

Tabell 7. t-test av signifikans 

t-test t-värde ROE TRC t-värde ROA TRC t-värde ROE 
kundnöjdhet 

t-värde ROA 
kundnöjdhet 

AVANZA BANK 0,0000158 0,0000000251 0,000000000478 0,000000000472 

ICA BANKEN 0,497 0,00000000455 0,000000000000720 0,000000000000719 

Ikano Banken 0,128 0,00000000113 0,0000000000315 0,0000000000312 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR 
BANK 

0,0000689 0,00000222 0,000000000000136 0,000000000000135 

SBAB BANK 0,000980 0,0000287 0,000000000000453 0,000000000000452 
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SKANDIABANKEN 0,0000820 0,00000451 0,000000000000252 0,000000000000254 

De ensidiga t-test i tabell 7 visar att nollhypotesen accepteras och inte förkastas i samtliga samband då 

inga t-värden överstiger +1,645 för positiva samband och inga t-värden understiger -1,645 för negativa 

samband. Därmed ses inga samband som signifikant då sannolikheten att korrelationen finns i 

populationen bedöms vara låg. 

 

Tabell 8. t-test av signifikans i samband mellan variablers förändring 

t-test förändring i 
variabler 

t-värde: ROE 
TRC 

t-värde: ROA 
TRC 

t-värde: ROE 
kundnöjdhet 

t-värde: ROA 
kundnöjdhet 

AVANZA BANK 0,4396804 0,0512643 0,4872496 0,4867470 

ICA BANKEN 0,2337823 0,1516004 0,3924352 0,3867403 

Ikano Banken 0,2238833 0,3420565 0,3560790 0,3598073 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR 
BANK 

0,4132254 0,1993035 0,3472503 0,3494378 

SBAB BANK 0,1735402 0,0226218 0,4632729 0,4613785 

SKANDIABANKEN 0,2515440 0,1512798 0,3093284 0,3079335 

Tabell 8 illustrerar ytterligare t-test som genomförts på samband 5–8 (se avsnitt 3.4.2).  

T-värden för samband mellan förändringar i variablerna är högre (tabell.8) än t-värden för samband 

mellan variablerna (tabell.7) med undantaget t-värde 0,497 för ICA Bankens ROE & TRC samband.  

Att tabell 8 har högre t-värden som avviker mer från noll innebär att sannolikheten är lägre för att 

nollhypotesen stämmer och därmed högre chans att samband finns för populationen. Däremot uppgår 

inte t-värdena i båda tabellerna till 1,645 och ett signifikant samband kan inte fastställas genom t-testet. 

Samtidigt är korrelationskoefficienterna inte lika med noll och därför finns ett direkt samband mellan 

variablerna. 

 

4.2.3 Multipel regressionsanalys 
 

Tabell 9. Multipel regression 

 Konstant 
ROA 

TRC ROA Kundnöjdhet 
ROA 

Konstant 
ROE 

TRC ROE Kundnöjdhet ROE 

Koefficienter 0,0243299 -0,009587 -0,0002144 -0,15473 0,0429072 0,0037178 

Standardfel 0,0161227 0,0163198 0,00021473 0,292276 0,2958477 0,0038927 
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t-kvot 1,509042 -0,587471 -0,9984224 -0,5294 0,1450315 0,955077 

p-värde 0,1377096 0,5595847 0,32297975 0,598918 0,8852809 0,344227 

 

Multipel regressionen i tabell 9, för alla banker under perioden, illustrerade att sambandet TRC och 

kundnöjdhet i förhållande till ROA var negativt för urvalet. Om TRC ökar med en enhet, allt annat lika, 

minskar ROA med 0,95 procentenheter. Risken är 1,63% att denna minskning avviker från 0,95 

procentenheter. Om Kundnöjdhet ökar med en enhet minskar ROA med 0,02 procentenheter, med 

0,02% risk att minskningen i ROA avviker från detta värde. 

Multipel regression visade att TRC och kundnöjdheten tillsammans har en positiv påverkan på ROE 

över hela urvalet. Om TRC ökar med en enhet ökar ROE med 4,29 procentenheter med 29,58% risk för 

avvikelse. Om kundnöjdhet ökar med en enhet ökar ROE med 0,37 procentenheter med 0,38% risk för 

avvikelse. Däremot är t-kvoterna lägre än kritiska nivån 1,645 och p-värden överstiger 0.05, därför kan 

nollhypotesen inte förkastas och resultaten är inte signifikanta för populationen (fullständig multipel 

regression finns i bilaga 9.3). 
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5. Analys 
I följande kapitel analyseras resultatet. Vidare jämförs de strategier för digitala kundrelationer som 

Avanza Bank, Skandiabanken, SBAB och ICA Banken tillämpar och fördelar och nackdelar lyfts fram 

utifrån de teorier som tidigare presenterats i denna studie. Analysen görs genom att visa förhållandet 

mellan den insamlade empirin och de teorier som har presenterats i tidigare kapitel. 

___________________________________________________________________________ 

5.1 Kvalitativ analys 
5.1.1 Digitaliseringens utmaningar 
Angelakopoulos och Mihiotis (2011) samt Campanella, Della Peruta och Del Giudice (2017) menar att 

digitaliseringen har bidragit till stora förändringar i banksektorn. Digitaliseringen har givit både 

möjligheter och utmaningar för bankerna. Respondenterna lyfter fram den ökade konkurrensen som en 

av dem stora utmaningarna efter digitaliseringen. Detta är något Campanella, Della Peruta och Del 

Giudice (2017) nämner i sin artikel, dock inte lika djupgående som Angelakopoulos och Mihiotis (2011) 

som förklarar att nya regleringar har påverkat konkurrensen eftersom det är möjligt för fler aktörer att 

erbjuda finansiella tjänster. På samma sätt förklarar respondenterna trenden inom open banking som 

utvecklas mot att kunderna får tillgång till andra aktörers produkter via alla bankers gränssnitt. Detta 

kommer att leda till priskonkurrens mellan alla produkter i varje gränssnitt och det blir lättare att 

jämföra och byta ut produkter. Vidare berättar respondenterna att bankernas nya kunder är mer illojala 

efter digitaliseringen. Kunderna väljer att byta bank om de får ett bättre erbjudande av en konkurrent.  

ICA banken betraktar att kunderna ställer större krav, att allt ska vara enkelt, gå snabbt och man ska vara 

tillgänglig dygnet runt. Det stämmer överens med den tidigare forskningen som förklarar att kunderna 

nu har tillgång till alla bankers webbplatser och behöver varken anstränga sig eller ägna mycket tid till 

att leta efter deras webbplatser. Angelakopoulos och Mihiotis (2011) undersökning visar att kunden ges 

möjligheten att jämföra de bästa erbjudandena, produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt efter 

digitaliseringen.  

En annan utmaning som Skandiabanken framhäver är att bemöta varje kund digitalt enligt deras 

preferenser när varje kund har olika behov. Det är svårt att hitta en minsta gemensam nämnare bland 

kunderna för att tillgodose alla kundgrupper och deras behov. Angelakopoulos och Mihiotis (2011) har 

ett liknande uttalande där deras undersökning visar att bristen på personlig kontakt är en utmaning efter 

digitaliseringen. Det finns många kunder som är vana att besöka ett kontor och få kontakt med en 

bankansvarig person vilket leder till att många kunder känner sig mer trygga i situationer där kunnig 

personal lyssnar på deras behov och svarar på dem. Respondenterna är eniga om att kunder kommer 

fortsätta att behöva mänsklig kontakt med en expert eller rådgivare, men att detta kan ske digitalt. SBAB 

är den enda av respondenterna som har bolån som huvudprodukt och menar att deras kunder ofta 

behöver personlig kontakt om de har funderingar då det gäller mycket pengar. Därför har SBAB valt att 

ha generösa öppettider och är den enda banken av alla respondenter som har kundservice tillgänglig alla 

dagar i veckan mellan 8–21. 

 

Även Bapat (2017) framhäver att det har blivit lättare för kunder att bli kund hos andra banker då detta 

kan ske digitalt genom digital signering och legitimering. Kundernas makt och konkurrensen inom 

finansiella sektorn har därmed ökat vilket ökar bankernas behov av lojala kunder. Framförallt är det ICA 

banken som framhäver att det har skett en omplacering på makten vilket leder till att kunderna ställer 

större krav. Detta kan anslutas till SBAB:s påpekande av den digitala paradoxen. Kunderna är nöjda så 

länge allt fungerar men så fort något inte fungerar blir kunderna missnöjda. Det finns en tydlig trend att 

kunderna klagar mer och att banken känns distanserad. Bapat (2017) och Flavián (2006) menar att en 

ökad konkurrens har bidragit till att bankernas kostnader för att förvärva nya kunder är högre än 

kostnaderna för att bibehålla befintliga kunder, vilket ytterligare ökar bankernas behov av att öka 

kundernas lojalitet (Bapat, 2017; Flavián, 2006). Därför har bankerna utvecklat strategier för att 
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bibehålla relationen med kunder digitalt och främja kundernas lojalitet och lönsamhet via flera digitala 

kanaler med hjälp av tjänstedesign (Bapat, 2017). 

 

Digitala kundinteraktioner innebär att banker behöver utveckla eller nyttja befintliga digitala verktyg för 

att kommunicera på ett pass mänskligt och personligt sätt som möjligt då bankernas kundservice annars 

inte har möjlighet att läsa kundens kroppsspråk och går därmed miste om information som kunde haft 

betydelse för interaktionen (Larsson & Viitaoja 2017). 

 

5.1.2 Digitaliseringens möjligheter 
Digitaliseringens effekter är inte enbart negativa. Några fördelar som Angelakopoulos och Mihiotis 

(2011) tar upp handlar om att bankerna kan nå ut till många fler kunder runt om i landet. Detta minskar 

även bankens kostnader då banker inte behöver bygga upp nya kontor. Kunderna har dessutom tillgång 

till tjänsterna dygnet runt. ICA banken anknyts med Angelakopoulos och Mihiotis (2011) uttalande om 

tillgång till tjänsterna dygnet runt då banken framhäver att digitaliseringen har medfört möjligheten att 

på kort tid kunna leverera tjänsten/produkten till kund där den är, när kunden vill ha den. 

Respondenterna berättar att de är helt digitala banker som skapar en möjlighet att vinna kunder som vill 

utföra ärenden digitalt. Avanza Bank och Skandiabanken går i linje med Angelakopoulos och Mihiotis 

(2011) studie som visar att fysiska kontor är kostsamma. Med andra ord har digitaliseringen medfört 

minskade kostnader och personalen kan fokusera mer på att förbättra den digitala kundupplevelsen än 

att behöva driva fysiska kontor. SBAB menar att deras spar kunder måste utföra sina ärenden digital för 

att kunna erbjuda bra ränta dock räknar de med att bolånekunderna utnyttjar deras kundservice vilket 

blir kostsamt då deras generösa öppettider ökar deras kostnader. 

 

Tidigare har konkurrensen nämnts som en nackdel för bankerna, men Angelakopoulos och Mihiotis 

(2011) menar att ökad konkurrens är en fördel för deras kunder. Kunden kan på ett smidigare sätt 

jämföra produkter och tjänster från olika banker för att sedan välja det bästa erbjudandet. Att Avanza 

Bank har implementerat ett öppet gränssnitt för externa aktörers produkter skapar alltså värde och 

transparens för kunden utifrån ett teoretiskt perspektiv då jämförelse och val av produkter och tjänster 

underlättas för kunden (Angelakopoulos & Mihiotis, 2011). Avanza Bank kan med detta öppna 

gränssnitt ge kunderna tillgång till externa aktörers utbud. Daniel berättar vidare att deras strategi är att 

låta kunderna använda Avanza Bank som ett verktyg för att använda andra bankers produkter. Han 

tydliggör att digitaliseringen har medfört en möjlighet som gör lättare för kunder att ha flera banker 

samtidigt. ICA Banken menar att kundernas illojalitet ger deras komplementbank möjlighet att få nya 

kunder som bara vill ha en specifik produkt, lån eller försäkring. 

 

5.1.3 Lojalitet i digitala kundrelationer 
Avanza Bank och Skandiabanken har samma övergripande strategi för att möta förändrade kundbehov 

och ökad konkurrens inom den finansiella sektorn. Strategin är att utveckla de digitala kanalernas 

gränssnitt som kunderna ska använda, genom att förstå vad kunderna vill ha och anpassa 

kundupplevelsen i gränssnittet efter kundernas behov. Dessa två bankers strategi, att förbättra både den 

digitala interaktionen och den digitala kundresan, stöds av Bapat (2017) som fastställt att 

användarvänlighet och enkelhet i digitala kundresan ökar kundens tillfredsställelse vilket bidrar till att 

kunden blir mer engagerad i relationen till banken och därmed mer lojal. Ökad kundlojalitet leder till att 

kunden blir mindre influerad av konkurrenternas erbjudanden samt mindre känslig för bankens 

prishöjningar vilket gör att kunden blir mindre benägen att lämna banken. Exekvering av denna 

övergripande strategi gynnar därför både Avanza Bank och Skandiabanken på lång sikt (Bapat, 2017; 

Petrick & Backman, 2002). 

 

Respondenternas svar kan förknippas med slutsatserna som Gritti och Foss (2010) kommer fram till i 

deras studie. Gritti och Foss (2010) menar att kunden blir mer lönsam för banken om lojaliteten och 
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kundnöjdheten finns där. Även Larsson och Viitaoja (2017) menar att kundens lojalitet kommer att 

reflekteras i kundens återkommande konsumtion och bankärenden utförda på samma bank, exempelvis 

sparande, värdepappershandel och överföringar. Skandiabanken och SBAB förklarade att deras 

helhetskunder är mer nöjda och köper därför fler produkter hos dem vilket bidrar till en högre lönsamhet 

och kundlojalitet. Deras sätt att locka till sig helhetskunder är genom att ge dem bättre erbjudanden, 

förmåner och att kunderna får ta del av fler produkter. Alla respondenter har även ett lojalitetsprogram 

som i längden ökar bankens lönsamhet för varje kund. Gritti och Foss (2010) tar även upp att ju längre 

kunden har en relation med banken desto lönsammare kommer kunden att vara eftersom sannolikheten 

är större att kunden gör fler banktransaktioner. Avanza Bank berättar att deras mätningar uppskattar att 

den genomsnittliga förväntade kundlivslängden är 70 år och att majoriteten av kunderna kommer att 

stanna kvar hos banken hela livet. Skandiabanken påstår att de hade ett par gyllene år på slutet av 1900-

talet med många kapitalstarka och trogna kunder som har fortsatt att vara kapitalstarka och bidragit med 

mer pengar in i banken. Dessa kunder trivs och är lojala till banken och det är låg risk att de lämnar 

banken. SBAB har en boendestrategi för att skapa lojala långvariga kunder. Strategin är att erbjuda 

boende i botten men även att erbjuda tjänster runt omkring som gör att kunderna upplever att de får 

betydligt mer än bara bolånet hos SBAB. Några exempel är att erbjuda äldre kunder lösningar där 

barnen flyttar ut och behöver hjälp med vad man ska tänka på när man flyttar ut eller att erbjuda 

kostnadsfria juridiska tjänster såsom samboavtal till par som flyttar ihop.  

 

Respondenterna betonar vikten på att kundnöjdhet samt att en längre kundrelation leder till ökad 

lönsamhet. Detta stämmer överens med Gritti och Foss (2010) undersökning som visar ett starkt 

samband mellan kundnöjdhet, lojalitet och lönsamhet i banksektorn. 

 

Med hjälp av Technology Acceptance Model har Bapat (2017) kommit fram till att kunderna inom den 

finansiella sektorn har anammat digital självbetjäning via bankernas webbgränssnitt och mobilbanker då 

kunderna upplevt att det är mer användarvänligt och enkelt än andra alternativ att genomföra 

bankärenden. 

 

Att både den digitala interaktionen mellan bank och kund samt självbetjäningen är platsoberoende ökar 

kundens upplevda användarvänlighet eftersom kunden slipper besöka ett fysiskt kontor inom begränsade 

öppettider vilket positivt påverkar kundens tillfredsställelse och lojalitet samtidigt som självbetjäning 

digitalt innebär mindre manuellt arbete för banken vilket minskar personalkostnader (Bapat, 2017; 

Wang et al., 2012). Respondenterna är eniga om att digitaliseringen ger kunderna möjligheten att utföra 

ärenden dygnet runt vilket i sin tur innebär att kunden kommer närmare bankerna på ett sätt som inte var 

möjligt förr. 

 

Även Levy (2014) lyfter fram att banktjänster online främjar bekvämlighet då tjänsterna är tillgängliga 

oavsett plats och kunden behöver inte ta sig till ett fysiskt kontor inom kontorets öppettider, vilket bidrar 

till ökad tillfredsställelse hos kund och underlättar återkommande köp vilket främjar lojalitet (Levy, 

2014). Cajetan och Ezepue (2018) fastställer även att digitala banker ökar kundens tillfredsställelse 

eftersom kunderna kan få tillgång till den digitala banken från vilken plats som helst vilket stärker 

kundens uppfattning om användarvänlighet och bekvämlighet.  

 

En ytterligare aspekt är att Skandiabanken och ICA banken erbjuder fler tjänster och produkter än 

Avanza Bank och SBAB såsom transaktionskonto och kreditkort har Skandiabanken och ICA banken ett 

mer komplett erbjudande då kunderna kan samla alla finansiella produkter och tjänster hos samma bank 

vilket ökar bekvämlighet för kunderna, detta kan stärka ICA banken och Skandiabankens kunders 

lojalitet jämfört med Avanza Bank och SBAB. 
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Alla respondenter strävar efter att både automatisera hantering av kundens ärenden och möjliggöra 

självbetjäning digitalt, respondenterna uppgav att bankerna har få kunder som inte vill utföra sina 

ärenden digitalt i enighet med slutsatsen från studien av Bapat (2017). Bankernas gränssnitt är 

utformade för att kunden ska utföra majoriteten av alla ärenden själva utan stöd från kundservice eller 

rådgivare enligt respondenterna. Denna digitala självbetjäning underlättar kundernas vardag ökar 

bankernas effektivitet och konkurrenskraft enligt Yusuf Dauda och Lee (2015). 

Samtidigt innebär digitaliseringen av banktjänster och denna självbetjäning att den mänskliga 

interaktionen mellan bankens anställda och bankens kunder minskar, vilket därför kan minska 

kundlojalitet (Levy, 2014). Avanza Banks och Skandiabankens beslutsfattare bör därför investera i 

relationsbaserade band med sina online kunder för att förbättra tillfredsställelsen med online service och 

behålla kundlojalitet (Levy, 2014). 

 

5.1.4 Kundanpassning 
Att erbjuda finansiella produkter och tjänster i flera kanaler till större kundgrupper gör att graden av 

automatisering ökar och relationer mellan bank och kund blir mindre personliga vilket försämrar 

kundlojalitet (Yusuf Dauda & Lee 2015).  

Detta ställer krav på leverans av innovativa produkter och tjänster som är mer skräddarsydda för att 

stärka kundupplevelsen och som bank skilja sig från konkurrenter då trenden går mot automatiserade 

och homogena tjänster och produkter (Yusuf Dauda & Lee 2015). Både ICA banken och SBAB 

tydliggör att de använder data om kunden såsom cookies och browser historik för att skräddarsy 

produkter och erbjudanden. ICA banken strävar till och med efter att bli en data- och analysdriven bank 

genom att använda mer data om kunden samt i högre utsträckning. Deras mål är att använda kundens 

data på en mer strategisk och högre nivå. Även SBAB kundanpassar deras erbjudanden digitalt och har 

segmenteringar. Magnus Klasson påstår att kunderna förväntar sig att banken känner till så pass mycket 

om dem så att de får relevans. 

 

Både Avanza Bank och Skandiabanken har strategin att erbjuda enkla digitala produkter som passar alla 

med låg grad av kundanpassning av produkterna eftersom det skulle innebära påfrestningar på bankens 

system och det vore för dyrt och komplext att implementera vilket innebär att bankerna har svårt att 

skilja sig från konkurrenter. Samtidigt uppger respondenterna att båda bankerna har stora mängder data 

framförallt om kunderna, som kan användas för att kundanpassa erbjudanden vilket enligt Larsson och 

Viitaoja (2017) är en möjlighet med digitaliseringen som kan användas för att förbättra 

kundupplevelsen.  

 

Kundanpassning av finansiella produkter och tjänster kräver att bankens webbsida och mobilbank kan 

identifiera och särskilja varje kund för att sedan anpassa bankens produkter till varje unikt kundbehov 

enligt Larsson och Viitaoja (2017). Ytterligare utmaningar vore att inte ge för många valmöjligheter då 

detta skulle försvåra kundresan när kunden vill hitta enklast möjliga lösning, framförallt inom mer 

komplicerade kundresor såsom pensionssparande (Larsson & Viitaoja, 2017). ICA banken ser en 

utmaning med att kundanpassa erbjudanden och det är att balansera individuella kunderbjudanden och 

på samma gång visa respekt för kundens integritet. Eftersom ICA banken ser säkerheten som en central 

del för att få kundernas förtroende. Yusuf Dauda och Lee (2015) framhäver att kunder tenderar att vara 

heterogena och ha unika behov och preferenser vilket är en orsak till Avanza Banks och Skandiabankens 

strategi kring kundanpassning som beskrivs i stycket nedan. 

 

Avanza Bank har valt att personalisera och anpassa kundupplevelsen mer än Skandiabanken då vissa 

delar av kundupplevelsen hos Avanza Bank är helt anpassad efter flera parametrar om kunden såsom 

beteende och innehav i värdepapper och andra produkter.  

Ett exempel på hur Avanza Bank använder data om kunden för att anpassa kundupplevelsen är att 

Avanza Banks system upptäcker när en kund öppnar ett konto åt en omyndig och då kan Avanza Bank 
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hjälpa kunden utifrån deras situation och föreslå ett barnsparande. Detta är ett av deras verktyg för att 

stärka kundernas lojalitet och återkommande köp, för även Avanza Bank fastställer att en lång relation 

med kunden ökar lönsamheten. Denna kundanpassning främjar lojalitet och signalerar om hög kvalitet 

samt möjliggör en bättre matchning mellan kunden och produkten (Larsson & Viitaoja, 2017; Coelho & 

Henseler 2012).  Teorin tar däremot inte upp hur eller i vilken grad kundanpassning ska ske för att 

bankens kundupplevelse ska ses som kundanpassad, då detta ses som relativt har tolkningar kring detta 

gjorts i denna studie. 

 

Alla respondenter upprätthåller konstant dialog med kunden digitalt via meddelanden och e-brev som 

triggas automatiskt baserat på kundens beteende, exempelvis när kunden haft ett investeringssparkonto 

på Skandiabanken utan innehav ett tag får kunden förslag på placeringsmöjligheter baserat på 

fondförvaltarnas rapporter. Denna form av löpande dialog innebär att kundupplevelsen blir mer 

interaktiv och kunden uppfattar banken som mer tillgänglig att kommunicera med enligt Larsson och 

Viitaoja (2017) vilket har en viss påverkan på hur kunden upplever bankens bemötande då banken kan 

bemöta kundens önskemål snabbare och mer frekvent hålla en dialog. ICA banken kan genom kunddata 

från bankkorten erbjuda ICA butikens stamkunder individuella erbjudanden i form av “Mina varor” 

vilket tillgodoser kundernas individuella behov. Även Cajetan och Ezepue (2018) lyfter fram att 

interaktivitet främjar engagemang hos kunden vilket förbättrar kundupplevelsen. 

 

Det som kan ifrågasättas är hur stor påverkan denna automatiska digitala dialog har på kundens 

upplevelse då denna form av dialog enligt forskarna används av flera storbanker och inte alls ses som 

personlig eftersom e-breven och meddelanden är standardiserade. Detta belyser ytterligare vikten av att 

skapa unika kundupplevelser genom kundanpassning av både kundresan och produkterna som Yusuf 

Dauda och Lee (2015) samt Larsson och Viitaoja (2017) konstaterat. 

 

Dessa automatiska meddelanden och e-brev är snarare ett sätt att möjliggöra korsförsäljning, Att 

proaktivt förse kunden med information kring utbudet som kan vara relevant, ökar chanserna att kunden 

återkommer för att söka ytterligare information eller hitta fler produkter och tjänster, detta skapar alltså 

incitament för kunden att konsumera mera, vilket stämmer överens med Skandiabankens strategi att 

skapa en kundresa där kunden köper ytterligare produkter eftersom bankens helhetskunder är mer nöjda 

och innebär högre lönsamhet (Larsson & Viitaoja, 2017; King et al. 2016).  

 
Ett exempel på hur Avanza Bank bemöter det ökade behovet av innovation för att underlätta kundernas 

vardag är Fintech-innovationen Avanza Auto som använder information om kundens preferenser och 

parametrar såsom riskvillighet, sparhorisont med mera, för att välja ut en portfölj åt kunden baserat på 

modern portföljteori med hjälp av statistisk allokering utan att använda AI. Denna innovation förenklar 

kundernas investeringar i värdepapper samtidigt är det en form av självbetjäning som ersätter 

traditionell rådgivning. Enligt Yusuf Dauda och Lee (2015) har en innovation som förenklar kundernas 

vardag en stark påverkan på kundernas tillfredsställelse och ökar bankens konkurrenskraft. 

 
Samtliga respondenter anser att digitala kanaler möjliggör en ökad effektivitet inom leveransen av 

service. Larsson och Viitaoja (2017) anser att CRM-databasen ger möjlighet för bankerna att använda 

specifik information om deras kunder för att skräddarsy deras kommunikation och tjänster. Alla 

respondenter utom Skandiabanken kundanpassar antingen kundupplevelsen eller finansiella produkter 

men Skandiabanken menar att deras banksystem inte klarar av att kundanpassa erbjudanden och att det 

är alldeles för dyrt och komplext med driften av en sådan IT-lösning.  
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5.1.5 Förtroende 
Yu och Asgarkhani (2015) anser att det är viktigt för bankerna att hitta strategier som hjälper kundernas 

förtroende för online banker. Yu och Asgarkhani (2015) menar att online banker fungerar i en 

opersonlig miljö som minskar förtroendet. ICA banken och SBAB menar att paradoxen med 

digitaliseringen har möjliggjort att skräddarsy erbjudanden och produkter som gör bankerna mer 

personliga med deras kunder men ändå ses bankerna fortfarande som att de fungerar i en opersonlig 

miljö. Därför kan kunderna uppleva en större osäkerhet kring online banker jämfört med fysiska banker. 

Skandiabanken märker av att deras kunder har tappat en aning förtroende för banken när allt för mycket 

blev digitalt. Det finns alltså ett samband till Yu och Asgarkhani (2015) påstående att förtroendet 

minskar när interaktionen mellan kunder och banker sker allt mer digitalt. Skandiabanken och SBAB 

förstår behovet av mänsklig kontakt och deras strategi är att ha en kundtjänst som en mänsklig 

kontaktyta som stöttar och vägleder kunden i den digitala kundresan. Deras kundtjänst finns tillgänglig 

både via telefon och chatt. 

Samtidigt finns indikationer på att ett välutvecklat användargränssnitt har en positiv påverkan på 

kundernas förtroende och tillfredsställelse till själva konceptet digital banking (Cajetan & Ezepue, 2018; 

Lee & Chung 2009). 

 

Direktivet PSD2 innebär att Fintech-bolag får tillgång till data om bankernas kunder som bankerna 

tidigare var ensamma om att ha tillgång till (Haddad & Hornuf, 2016), enligt respondenterna gäller 

direktivet endast transaktionskonton och därför behöver inte bankerna öppna upp andra kontoformer 

såsom investeringssparkonto, värdepappersdepå med mera även om kunden skulle vilja det. Avanza 

Bank har valt att öppna upp alla kontoformer för att vara så transparenta som möjligt vilket enligt 

Almers uppfattning stärker kundernas förtroende, de undviker även att arbeta med inlåsningseffekter i 

form av att banken inte tar ut några avgifter för kundens flytt av pension till konkurrenter för att främja 

kundens förtroende till Avanza Bank. Medan Skandiabanken jämfört med Avanza Bank inte har en lika 

tydlig strategi kring kundernas förtroende då de endast öppnat upp transaktionskonton, eftersom det 

utgör en risk att låta andra Fintech-aktörer och konkurrenter få tillgång till kundernas data om 

exempelvis bolån då de kan använda denna data för att anpassa sina erbjudanden efter varje kund eller 

öka sin konkurrenskraft och vinna över kunden. 

 

5.1.6 IT management 
Skandiabanken har valt att inte bygga egna IT-system eftersom projektet är för resurskrävande. Även 

Avanza Bank har valt att inte bygga egna IT-system. Dock visar både Avanza Bank och Skandiabanken 

på att Pilarczyk (2016) påstående stämmer angående att bankernas existens är omöjlig utan IT-lösningar. 

Pilarczyk (2016) nämner att ett bra IT-system kommer att förbättra kundnöjdheten och lojaliteten. Ett 

välutvecklat IT-system bör prioriteras och ständigt utvecklas för att för att bättre förstå 

marknadsdynamiken. Avanza Bank och Skandiabanken har dock valt att köpa in alla deras system från 

externa leverantörer. Prioriteringen ligger till skillnad från Pilarczyk (2016) på att utveckla 

webbgränssnittet. Även SBAB håller med om att det är viktigare att utveckla webbgränssnittet än att 

utveckla IT-system men till skillnad från Skandiabanken och Avanza Bank har SBAB egna IT-system. 

Dock har de köpt licenser för ett system som de sedan har utvecklat efter egna behov. Pilarczyk (2016) 

betonar vikten på att IT-systemen ska hjälpa bankerna att förutse kundbehov och design, introducera 

eller modifiera produkter och tjänster i tid. Ett sätt för Skandiabanken och Avanza Bank att leverera 

tjänster och göra ändringar i tid är genom att ha få applikationer och integrationer. Detta är enligt 

respondenterna en stor utmaning för storbanker eftersom de har mycket komplexa integrationer och 

många applikationer som påverkar effektiviteten och hindrar produkter och tjänster att levereras i tid. 

 

Utveckling och drift av IT-system kan bankerna själva sköta alternativt att utveckling och drift 

outsourcas till leverantörer. 
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Bankernas utvecklingsresurser är fullt allokerade till gränssnittet som kunderna använder, de har därför 

outsourcat utveckling och drift av de bakomliggande IT-systemen och andra processer. Denna 

outsourcing då leverantörer sköter vissa av bankernas processer kan enligt Reitzig och Wagner (2010) 

innebära dolda kostnader i form att Skandiabanken och Avanza Bank glömmer bort kunskap om de 

processer som outsourcas då de inte längre bedriver dessa processer och genom denna förlust av 

kunskap går bankerna miste om konkurrensfördelar. Det beror på att bankerna inte längre kan använda 

den interna kunskapen som skulle kunna vara användbart i utvecklingen och driften av IT-systemen, och 

de kan inte heller förbättra dessa processer då de sköts av leverantörer och därmed kan de förlora 

konkurrensfördelar. Samtidigt förbättras prestationen i de processer som inte outsourcas enligt Reitzig 

och Wagner (2010), alltså blir bankernas UX-design mer effektiv.  

 

Skandiabanken har integrationer till de andra dotterbolagens IT-system och vissa system används 

gemensamt, för att kunna genomföra fler digitala processer gemensamt genom flera av IT-systemen, 

exempelvis att samtliga dotterbolag använder samma system för den digitala hanteringen av 

kundärenden då vissa av kundernas ärenden kan gälla flera dotterbolag, de har även samordnade 

utvecklingsenheter inom samtliga dotterbolag, detta är ett exempel på deras strategi för att uppnå 

samordningsvinster. 

 

5.1.7 Digital tjänstedesign /UX design 
Både Skandiabanken och Avanza Bank har uttalade strategier kring att utveckla deras digitala kanalers 

gränssnitt genom UX design för att bemöta utmaningarna och nyttja möjligheterna som digitaliseringen 

medför. 

Den digitala kundresan är kritisk för både Skandiabanken och Avanza Bank eftersom deras 

affärsmodeller bygger på att kunden ska göra sina ärenden digitalt.  

Vikten av UX-design beskrivs av Larsson och Viitaoja (2017) som att webbsidan som konstruktion bör 

vara designad för att agera som en kommunikationskanal mellan kund och bankanställd för att skapa 

incitament hos kunden att återkomma och interagera via digitala kanaler, då ökar chanserna till 

återkommande köp och ökad kundlojalitet. 

 

Respondenterna framhäver att deras UX-designers jobbar med att utveckla webbgränssnitt och förstå 

vad kunderna vill ha samt designa sättet som kundinteraktion sker digitalt.  

Cajetan och Ezepue (2018) lyfter fram att utformning av kundupplevelsen (UX-design) inom digital 

banking bygger på bankens förståelse kring kundens behov och huruvida banken uppfyller sina löften 

som kommuniceras då detta styr kundens grad av tillfredsställelse. Denna förståelse för kundernas 

behov skapar Avanza Bank genom att hålla konstant dialog kring och be om feedback och 

betygssättning från kunderna kring hur de kan förbättra deras digitala kundresa. Till skillnad från 

Skandiabanken som mer ingående genomfört flera djupintervjuer med befintliga och potentiella kunder 

under en tidsperiod, genom detta erhölls information om kundernas tankegångar och preferenser i 

kundresan för att kunna kartlägga och utforma både den optimala digitala kundresan och det optimala 

webbgränssnittet som kundresan utförs på. 

 

Respondenternas konstaterande att kunderna är heterogena och har unika behov och preferenser är något 

som stärktes av Larsson & Viitaoja (2017). Att försöka förstå vad kunderna behöver och utforma en 

digital kundresa och gränssnitt baserat på det kan därför ses som en paradox. Denna paradox har 

Skandiabanken hanterat genom att gruppera kunderna i olika “personas” efter deras behov, drivkrafter 

och preferenser för att sedan skapa ett gränssnitt som passar de mest lönsamma kundernas behov. 

Jämfört med Avanza Bank som löpande utvärderar kundernas beteende och gör små justeringar efter 

vad majoriteten av kunder behöver. Denna skillnad i hur kundresan utformas kan ha en signifikant 

påverkan på gränssnittet och hela kundresan, eftersom Skandiabanken mer omfattande och djupgående 

kartlagt kundernas föredragna kundresa och gränssnitt vilket innebär att deras gränssnitt skulle kunna 
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bemöta kundernas behov bättre än Avanza Bank när det nya gränssnittet väl lanseras, samtidigt som 

Avanza Bank mer löpande kan bemöta det föränderliga kundbehovet med ändringar av gränssnittet mer 

frekvent.  

Respondenten Marcus Nyberg framhäver att deras gränssnitt nu inte når upp till kundernas behov och 

det är därför de bedriver ett projekt kring UX för att förbättra detta. Samtidigt framhäver Boström, 

Lindbergh och Wilson (2015) att Skandiabanken vann priset “Bank of the year” år 1998, år 1999 och år 

2000, som baserades på en undersökning kring svenska bankkunders omdömen tilldelat av 

affärstidningen Privata Affärer med motiveringen för det tredje året: “Their internet service is simpler 

and easier to understand; the interest rates are better; the fees are lower, and their offer of services is 

large.” Detta indikerar att Skandiabanken hade ett användarvänligt och användbart gränssnitt som 

tydligt guidade kunderna till att upptäcka och konsumera ett brett utbud av finansiella tjänster. Detta 

gränssnitt är dock inte längre konkurrenskraftigt på grund av föränderliga kundbehov och den 

teknologiska utvecklingen vilket ytterligare stödjer slutsatsen att Skandiabankens mindre frekventa men 

mer utförliga UX-projekt temporärt bemöter kundernas behov och ökar deras tillfredsställelse. Det går 

däremot att ifrågasätta i vilken grad ökad kundnytta från Skandiabankens kommande lansering av det 

nya gränssnittet kan leda till ökad lojalitet då föränderliga kundbehov riskerar att begränsa kundernas 

incitament att återkomma och därmed hämma lojaliteten och lönsamheten för Skandiabanken. 

 

Baserat på studien Cajetan och Ezepue (2018) innebär en förbättrad kundupplevelse att kunderna blir 

mer nöjda och lojala till bankens erbjudanden samt kan bidra till positiv word of mouth, de förblir 

kunder längre och de är mindre benägna att klaga, allt detta gör att kunderna blir mer lönsamma för 

banken. Med tanke på att Skandiabanken tidigare hade mer lojala kunder som sedan blev allt mindre 

lojala kan detta delvis bero på externa faktorer såsom marknadens utveckling men en bidragande faktor 

kan vara att det nuvarande gränssnittet är gammalt och utformat efter gamla kundbehov som sedan 

förändrats till följd av digitaliseringen.  

Samtidigt konstaterar både Daniel Almer och Larsson och Viitaoja (2017) att kunderna sällan varken vet 

eller säger vad de behöver och de har sällan formulerat i förväg vad de hoppas få ut av relationen med 

sina banker. Kundernas förväntningar kring vad bankerna kommer leverera baseras istället på vad de 

hör, ser och upplever när de interagerar med banker- Det talar för båda bankernas sätt att utforma 

kundresan då de under testfasen förändrar gränssnittet baserat på kundernas faktiska agerande i 

kundresan istället för vad de säger under djupgående intervjuer. 

 

5.2 Kvantitativ analys 
5.2.1 Lönsamhet och Kundnöjdhet 
Korrelationsanalys i tabell 5 och 6 indikerade att det finns direkta samband mellan samtliga variablerna 

samt att samband finns mellan förändringar av samtliga variabler för urvalet.  

T-test visade att det rådde högre sannolikhet att samband kring förändring av ROA, ROE, TRC och 

kundnöjdhet fanns för populationen, än samband mellan medelvärden på ROA, ROE, TRC och 

kundnöjdhet. Alltså var sannolikheten högre att ökad TRC och finansiell styrka innebar högre lönsamhet 

för populationen jämfört med samband kring de genomsnittliga nivåerna. Det innebar även högre 

sannolikhet att förbättrad kundnöjdhet positivt korrelerade med förbättrad lönsamhet för populationen. 

Både t-test och regressionens hypotestest visade att sambanden inte var signifikanta för populationen. 

Däremot visade multipel regressionens korrelationskoefficienter att TRC och kundnöjdheten 

tillsammans har en positiv påverkan på ROE över hela urvalet. Sambandet mellan TRC, kundnöjdhet 

och ROE hade starkare korrelation som även var positiv, jämfört med kundnöjdhet, TRC och ROA som 

hade svagare korrelation som var negativ. 

 

Korrelationsanalysen i tabell 6 visade ett positivt samband mellan förändring av kundnöjdhet i relation 

till förändring av lönsamhet då korrelationen var positiv för Avanza Bank, ICA Banken, Ikano Banken, 
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Länsförsäkringar Bank och SBAB Bank, därmed indikerar korrelationsanalysen att ökad kundnöjdhet 

korrelerar med ökad lönsamhet för dessa banker. 

 

Multipel regressionen och korrelationsanalysen visade att följande hypoteser inte kunde förkastas: 

H1: Sambandet mellan kärnprimärkapitalrelation och lönsamhet har varit positivt för nischbankerna år 

2008–2016. 

H2: Sambandet mellan kundnöjdhet och lönsamhet har varit positivt för nischbankerna år 2008–2016. 

 

Ikano banken visade starkast positiva samband mellan förändring i ROE & Kundnöjdhet, detta kan bero 

på att Ikano Bank haft nöjdast kunder inom privatlån och därmed möjligheten att kapitalisera på deras 

nöjda kunder. Skandiabanken hade negativ korrelation för samtliga samband och minskande lönsamhet 

trots ökande finansiell styrka under perioden vilket indikerar att de inte kan skapa lika hög avkastning 

eller att investeringar i tillväxt har minskat då kärnprimärkapitalrelationen ökat. Avanza Bank, ICA 

Banken och Länsförsäkringar Bank hade positiv korrelation för samtliga samband och indikerar därmed 

att dels ökad kundnöjdhet och dels ökad finansiell styrka korrelerar positivt med ökad lönsamhet. 

 

Korrelation mellan nivåerna på ROE & Kundnöjdhet var positiv för fem nischbanker och därmed 

bedöms sambandet vara positivt för dessa. Specifikt Skandiabanken och Avanza Bank hade stark positiv 

korrelation mellan ROE & Kundnöjdhet vilket kan förklaras av deras standardiserade utbud av 

finansiella produkter. Det är en skillnad mot de andra nischbanker som kundanpassade produkter vilket 

krävde stora investeringar i ökad serverkapacitet och högre driftkostnader, vilket försämrade 

lönsamheten främst i implementeringsfasen, därmed har kundnöjdhet haft störst positiv påverkan på 

lönsamheten hos Skandiabanken och Avanza Bank.  

 

ICA Banken, SBAB Bank, Länsförsäkringar Bank och Ikano Banken indikerade i korrelationsanalysen 

att sambandet ju högre TRC, desto högre ROA. Skandiabanken och Avanza Bank indikerade dock det 

motsatta. Fler banker visade på positiv korrelation mellan nivån på TRC och nivån på ROA jämfört med 

antal banker som visade positiv korrelation mellan ROE & TRC vilket innebar att TRC inte var ett 

lämpligt mått för att kontrollera om indikatorn ROE var missvisande på grund av stora temporära 

avvikelser i bankernas belåning och kapitalstruktur. 

 

Ikano banken visade starkast samband mellan ROE & Kundnöjdhet och därmed störst förmåga att öka 

avkastningen på eget kapital genom att öka kundnöjdheten under perioden 2008–2016. 

En högre nivå på ROE korrelerade med högre nivå på kundnöjdhet under perioden för samtliga 

nischbanker utom Länsförsäkringar Bank som visade starkt motsatta. Det kan förklaras av deras 

specifika verksamhetsfokus på endast in- och utlåning då höjd inlåningsränta och sänkt utlåningsränta 

ökar lönsamheten och därmed avkastning från verksamheten men samtidigt innebär det sämre villkor för 

kunder och därmed missgynnas kundnöjdhet. 

 

Ju bättre finansiella ställningen blev hos ICA Banken, SBAB Bank, Länsförsäkringar Bank och Ikano 

Banken blev, desto mer ökade deras avkastning på totalt kapital, vilket indikerade större möjligheter att 

investera i tillgångar för att skapa tillväxt såsom investeringar i anläggningstillgångar i form av IT-

system, för att öka räntabiliteten. Däremot gällde det motsatta för Skandiabanken och Avanza Bank 

vilket kan bero på antingen att större långsiktiga investeringar gjorts vilket tyngt deras lönsamhet under 

perioden samtidigt som dessa inte ännu givit resultat, exempelvis har Skandiabanken sedan flera år 

tillbaka bedrivit ett omfattande UX projekt för att förbättra deras webbgränssnitt vilket inte lanserats 

under perioden och därmed inte haft möjlighet att positivt påverka kundnöjdheten och därmed 

lönsamheten. Skandiabanken gjorde även stora avskrivningar år 2015 vilket orsakade ett negativt 

rörelseresultat på grund av lanseringen av en ny bankplattform. I Avanza Banks fall kan sambandet bero 

på den omfattande omstruktureringen som slutförts efter periodens slut. 
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6. Slutsatser 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser som stödjer det analyserade materialet. Denna del visar 

även förhållandet mellan studiens syfte och undersökningsfrågor samt besvarar dessa. 

___________________________________________________________________________ 

Syftet med denna studie var att undersöka de digitala bankernas strategier kring hantering av digitala 

kundrelationer och upprätthållande av kundernas lojalitet och förtroende i samband med den digitala 

utvecklingens möjligheter och utmaningar. Studien jämförde Avanza Banks, Skandiabankens, SBAB 

och ICA bankens strategier för att skapa en djupare förståelse för digitaliseringens påverkan. 

 

Vilka risker och möjligheter medför digitaliseringen för de valda bankerna? 

I denna studie var respondenterna eniga om att den största utmaningen för bankerna är den ökade 

konkurrensen. Bankerna måste anpassa sig till kundbeteendet som ständigt ändras. Det handlar 

dessutom om att förhålla sig till den ökade konkurrensen som påverkas av massiva regelverk som 

utvecklas fort. Digitaliseringen har lett till flera möjligheter såsom kostnadseffektivisering och ökad 

tillgänglighet. Studien visar att bankerna har större möjlighet att fokusera på att utveckla 

kundupplevelsen som därmed stärker kundrelationen och förtroendet. 

 

Hur arbetar bankerna med digitala tjänster för att förbättra kundrelationer digitalt? 

För att bemöta trenden inom open banking och samtidigt använda informationen från andra bankers 

kunder är de digitala bankernas strategi att utveckla webbgränssnittet för att förbättra 

användarupplevelsen. Detta ställer krav på effektiva utvecklingsprojekt och organisering av UX 

designers ihop med team som arbetar med digital kundinteraktion. Resultatet visade även att bankerna 

erbjuder en mänsklig kontaktyta via telefon eller chatt på webbsidan för att motverka risken för 

opersonliga digitala relationer. Kundservicen ska stötta och vägleda kunden i den digitala kundresan för 

att inte kunden ska känna sig vilsen och ouppmärksammad. Studien visade dessutom att både ICA 

Banken och SBAB Bank använder kundens data för att anpassa och erbjuda finansiella produkter och 

erbjudanden som bättre möter kundens behov. Samtliga banker i urvalet har även ett lojalitetsprogram 

för att i längden öka bankens lönsamhet för varje kund. 

 

Vilka faktorer bidrar till att bankernas digitala tjänster leder till kundnöjdhet? 

Vilka faktorer som bidrar till kundnöjdhet och dess grad av påverkan varierar mellan olika banker, 

exempelvis allokerar Skandiabanken sina utvecklingsresurser på webbsidans gränssnitt i större mängd 

än mobilbankens gränssnitt och försöker skapa kundresor då kunder leds vidare från mobilbanken till 

webbsidan. Till skillnad från Avanza som har fokus på mobilbankens gränssnitt och majoriteten av 

kunder använder appen. Ytterligare faktorer såsom courtage- och prismodeller, enkelhet, transparens 

och kundanpassning kan skilja sig åt i dess påverkan på kundnöjdhet.  

 

Användarvänligheten och kundupplevelse som grundas i webbgränssnittets utformning ökar chansen att 

kunder blir nöjda och väljer att använda deras gränssnitt vilket främjar återkommande köp via dessa 

bankers gränssnitt och därmed stärks kundernas lojalitet. Kunderna stannar därför längre och detta 

innebär högre lönsamhet för banken. Bankerna erbjuder bättre erbjudanden, såsom lägre bolåneränta, 

om kunder tar del av fler av bankernas finansiella produkter och tjänster, mest förmånliga erbjudanden 

ges till kunder för att flytta all sin konsumtion och bli helhetskund i den nya banken. Helhetskunder blir 

mer nöjda delvis för att de samlar all sin konsumtion av finansiella tjänster och produkter på samma 

ställe vilket ökar bekvämlighet och tillfredsställelse men även för att chansen ökar att kunden blir mer 

engagerad i relationen till banken och därmed mer lojal. Nya innovativa finansiella tjänster med 

automatiserad kundanpassning möjliggör en bättre matchning mellan kundens behov och bankens 

erbjudande vilket främjar kundnöjdhet. 
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Vilka samband finns mellan bankernas lönsamhet och kundnöjdhet? 

Kunden blir mer lönsam för banken om lojaliteten och kundnöjdheten finns där. Kundens nöjdhet 

kommer att reflekteras i kundens återkommande konsumtion och bankärenden utförda på samma bank 

vilket bidrar till en högre lönsamhet och kundlojalitet. Det som ökar kundernas värde för banken är 

relationen och antalet banktransaktioner. Om kunden har en längre relation med banken är sannolikheten 

större att kunden gör fler banktransaktioner och därmed blir kunden mer lönsam för banken. Det gäller 

att se till att kunderna är nöjda eftersom då stannar kunderna längre och kunder som stannar längre 

köper mer vilken innebär att kunderna blir mer lönsamma som i sin tur gynnar både kund och bank. 

 

En högre nivå på kundnöjdhet korrelerade med högre nivå på ROE under perioden för samtliga 

nischbanker utom Länsförsäkringar Bank på grund av dess icke diversifierade verksamhetsinriktning. 

Möjligheten att öka avkastning på eget kapital i samband med ökad kundnöjdhet påverkades positivt av 

standardiserat utbud av finansiella produkter på grund av skalfördelar i form av att driftkostnaderna var 

lägre då mindre serverkapacitet krävdes. Det kunde även delvis förklaras av huruvida nischbankernas 

investeringar i tillväxt givit resultat i form av ökad vinst under perioden efter lansering av dessa 

investeringar.  
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7. Avslutande diskussion 
I undersökningens sista kapitel görs en avslutande diskussion kring forskarnas reflektioner för att 

avslutningsvis redogöra för förslag på framtida forskning inom undersökningens ämne. 

___________________________________________________________________________ 

Forskarna fann ämnet intressant eftersom digitaliseringen inom banksektorn är ett omdiskuterat och 

aktuellt ämne framförallt i dagens utvecklingstakt och nya regelverk som möjliggör ökad konkurrens. 

Respondenterna bekräftade ämnets aktualitet genom deras positiva attityd till undersökningen. Till en 

början ämnade uppsatsen att endast undersöka och jämföra två banker men något forskarna inte var 

beredda på var att respondenterna delade de allra flesta åsikterna. Deras åsikter stämde överens med 

tidigare forskning och bankerna arbetade på ett liknande sätt, därför blev det svårt att genomföra 

jämförelsen. Till en början såg forskarna likheten som positivt då det tyder på att bankerna går åt rätt 

håll dock blev forskarna inte nöjda och sökte att finna fler olikheter. Ett tillskott på fem banker gjordes 

vilket förenklade jämförelsen dock blev det 3 bortfall från den kvalitativa delen.  

 

Forskarna upptäckte att alla respondenter talade om AI som om det vore etablerat. ICA Banken är en av 

respondenterna som just nu håller på att utveckla en Chatt bot. Även om respondenterna har en positiv 

attityd gentemot robotiserad rådgivning var alla eniga om att mänsklig kontakt fortfarande kommer att 

vara nödvändig i form av till exempel kundservice.  

 

Undersökningen har gett forskarna en uppfattning om hur bankerna upprätthåller goda kundrelationer i 

en digitaliserad värld. Digitaliseringen har ökat tillgängligheten hos bankerna och kunderna kan sköta 

ärenden dygnet runt. Dessutom har digitaliseringen möjliggjort skräddarsydda erbjudanden och tjänster 

för att uppfylla kundens individuella behov. Kunden har kommit mycket närmare banken än någonsin 

förr men trots det känner kunderna att bankerna fungerar i en opersonlig miljö och kräver fortfarande 

mänsklig kontakt. Oftast är det äldre kunder som har det behovet och forskarna är övertygade om att AI 

inom snar framtid kommer att vara väl etablerad och accepterad när den yngre generationen tar över. 

 

7.1 Framtida forskning 
Forskarna har upptäckt flera spännande aspekter under studiens gång. Det är möjligt att nästa steg i 

digitaliseringen är robotrådgivning för sina bankärenden. Robotrådgivning förekommer redan i vissa av 

Sveriges banker därför anser vi att detta ämne är fascinerande att undersöka och fördjupa sig i. Framtida 

forskning kan undersöka hur bankernas affärsmodeller påverkas av robotrådgivning. Det är ännu mer 

intressant att undersöka detta ämne längre fram i tiden när robotrådgivning används i större skala. 

Dessutom kan studier göras från kundens perspektiv och undersöka hur robotrådgivning och artificiell 

intelligence har påverkat dem. Forskarna föreslog en kvantitativ metod såsom enkätundersökning för att 

studera hur kunderna påverkas av bankernas sätt att arbeta med finansiella tjänster digitala eller 

skillnader i faktorernas påverkan på kundnöjdhet för varje bank. 
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9. Bilagor 

 

9.1 Intervjufrågor  
 

● Vilka områden delas verksamheten in i? 

● Vilka utmaningar och möjligheter medför digitaliseringen för bankerna? 

● Hur hanterar ni den låga grad av fysisk kontakt med kunder? 

○ Hur interagerar ni med kunderna optimalt genom IT och de digitala tjänsterna? 

○ Hur bibehåller ni långa personliga relationer med kunderna digitalt? 

○ Hur arbetar ni för att öka kundernas förtroende? 

○ Hur arbetar ni med att uppmana kunden till att inleda en dialog digitalt? 

● Hur hanterar ni dom som inte är helhetskunder och de kunder som är kunder hos en annan bank? 

● Hur hanteras kunder som inte vill utföra sina ärenden digitalt? 

● Hur är verksamheten organiserad för digitala kundinteraktioner? (UX) 

○ Hur påverkas kundernas lojalitet och förtroende av detta? 

● Hur använder ni kunskap om kunden och dess preferenser för att stärka kundrelationen? 

● Kundanpassar ni erbjudanden digitalt? 

○ “Ja”: Kan ni via webbsidan identifiera och särskilja varje kund för att sedan anpassa 

produkter eller tjänster till varje unikt kundbehov? Hur? 

○ Vilken respons har ni fått från denna kundanpassning? 

○ Varför ökar konverteringen? vad driver konverteringen? 

○ “Nej”: anpassar ni eller personaliserar ni kundupplevelsen? 

● Hur arbetar ni för att göra kunderna nöjda med era finansiella tjänster (främst digitalt)? 

● Hur hanterar ni de som inte är helhetskunder? 
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9.2 Svenskt Kvalitetsindex mätningar: Bank 
Bild: Kundnöjdhet svenska banker, Privatmarknad 2008 - 2013 

 

Källa:Svenskt Kvalitetsindex Bank 2013. http://www.kvalitetsindex.se/wp-

content/uploads/2016/06/SKI-Bank-2013.pdf  

 

Bild: Kundnöjdhet bank, Privatmarknad Sverige 2012 - 2016 

 

Källa:Svenskt Kvalitetsindex Bank 2016. 

http://www.kvalitetsindex.se/wp-content/uploads/2016/06/Press-SKI-Bank-2016.pdf  
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Bild: Kundnöjdhet lån och sparande, Privatmarknad Sverige 2012 - 2016 

 

Källa:Svenskt Kvalitetsindex Lån och sparande 2016. 

http://www.kvalitetsindex.se/wp-content/uploads/2016/12/SKI-L%C3%85N-SPARANDE-2016.pdf  
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branschen baserat  

på konsolidering av 

bilagorna ovan. 
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9.3 Förändring i nyckeltal 
 

AVANZA BANK 

HOLDING AB 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Return On Equity 

(ROE) 

33,00

% 

45,00

% 

32,00

% 

25,00

% 

19,00

% 

35,00

% 

37,00

% 

36,00

% 

32,00

% 

ROE Förändring -

12,00

% 

13,00

% 

7,00

% 

6,00

% 

-

16,00

% 

-

2,00

% 

1,00

% 

4,00

% 

- 

Return On Assets 

(ROA) 

0,46

% 

0,55

% 

0,44

% 

0,40

% 

0,44

% 

0,86

% 

0,82

% 

1,01

% 

1,52

% 

ROA Förändring -

0,09

% 

0,11

% 

0,04

% 

-

0,05

% 

-

0,42

% 

0,04

% 

-

0,18

% 

-

0,51

% 

- 

Kärnprimärkapital

relation 

17,90

% 

16,30

% 

13,30

% 

13,80

% 

12,70

% 

12,10

% 

11,80

% 

11,90

% 

12,50

% 

TRC Förändring 1,60

% 

3,00

% 

-

0,50

% 

1,10

% 

0,60

% 

0,30

% 

-

0,10

% 

-

0,60

% 

- 

Kundnöjdhet 74,4 81,3 78,6 72 75 76,2 74 70 69 

Kundnöjdhet 

Förändring 

-6,9 2,7 6,6 -3 -1,2 2,2 4 1 - 

          

          

ICA BANKEN AB 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Return On Equity 

(ROE) 

2,51

% 

19,03

% 

12,64

% 

15,76

% 

19,17

% 

19,02

% 

10,71

% 

18,18

% 

15,74

% 

ROE Förändring -

16,52

% 

6,39

% 

-

3,12

% 

-

3,41

% 

0,15

% 

8,32

% 

-

7,48

% 

2,44

% 

- 

Return On Assets 

(ROA) 

0,24

% 

2,31

% 

1,17

% 

1,65

% 

1,56

% 

1,64

% 

0,90

% 

1,32

% 

1,14

% 

ROA Förändring -

2,07

1,14

% 

-

0,48

0,09

% 

-

0,08

0,74

% 

-

0,42

0,18

% 

- 
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% % % % 

Kärnprimärkapital

relation 

17,00

% 

18,00

% 

16,33

% 

15,61

% 

12,69

% 

13,77

% 

14,10

% 

12,67

% 

12,72

% 

TRC Förändring -

1,00

% 

1,67

% 

0,72

% 

2,92

% 

-

1,08

% 

-

0,33

% 

1,43

% 

-

0,05

% 

- 

Kundnöjdhet 70,9 72,7 73,1 79 78,5 79,4 75,6 74,1 73,3 

Kundnöjdhet 

Förändring 

-1,8 -0,4 -5,9 0,5 -0,9 3,8 1,5 0,8 - 

          

Ikano Banken AB 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Return On Equity 

(ROE) 

7,20

% 

11,40

% 

11,30

% 

12,80

% 

17,80

% 

22,10

% 

25,10

% 

10,50

% 

25,84

% 

ROE Förändring -

4,20

% 

0,10

% 

-

1,50

% 

-

5,00

% 

-

4,30

% 

-

3,00

% 

14,60

% 

-

15,34

% 

- 

Return On Assets 

(ROA) 

0,70

% 

1,40

% 

1,20

% 

0,80

% 

1,20

% 

2,10

% 

0,80

% 

1,16

% 

2,38

% 

ROA Förändring -

0,70

% 

0,20

% 

0,40

% 

-

0,40

% 

-

0,90

% 

1,30

% 

-

0,36

% 

-

1,22

% 

- 

Kärnprimärkapital

relation 

14,30

% 

14,10

% 

15,10

% 

14,00

% 

13,50

% 

11,70

% 

9,90

% 

11,70

% 

13,90

% 

TRC Förändring 0,20

% 

-

1,00

% 

1,10

% 

0,50

% 

1,80

% 

1,80

% 

-

1,80

% 

-

2,20

% 

- 

Kundnöjdhet 73 73 72,3 70,9 71,9 76,5 71,8 60,1 67 

Kundnöjdhet 

Förändring 

0 0,7 1,4 -1 -4,6 4,7 11,7 -6,9 - 

          

LÄNSFÖRSÄKRING

AR BANK AB 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
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Return On Equity 

(ROE) 

10,10

% 

8,90

% 

8,30

% 

6,70

% 

6,30

% 

4,80

% 

5,00

% 

4,20

% 

4,40

% 

ROE Förändring 1,20

% 

0,60

% 

1,60

% 

0,40

% 

1,50

% 

-

0,20

% 

0,80

% 

-

0,20

% 

- 

Return On Assets 

(ROA) 

0,54

% 

0,48

% 

0,42

% 

0,31

% 

0,30

% 

0,24

% 

0,24

% 

0,22

% 

0,26

% 

ROA Förändring 0,06

% 

0,06

% 

0,11

% 

0,01

% 

0,06

% 

0,00

% 

0,02

% 

-

0,04

% 

- 

Kärnprimärkapital

relation 

21,20

% 

21,40

% 

13,90

% 

14,41

% 

13,11

% 

11,50

% 

11,10

% 

11,60

% 

13,60

% 

TRC Förändring -

0,20

% 

7,50

% 

-

0,51

% 

1,30

% 

1,61

% 

0,40

% 

-

0,50

% 

-

2,00

% 

- 

Kundnöjdhet 74,4 77,6 74,4 74,3 79,5 78,6 81,7 78,7 77,9 

Kundnöjdhet 

Förändring 

-3,2 3,2 0,1 -5,2 0,9 -3,1 3 0,8 - 

          

SBAB BANK AB 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Return On Equity 

(ROE) 

12,30

% 

10,20

% 

12,10

% 

9,50

% 

4,20

% 

4,20

% 

7,50

% 

13,80

% 

6,70

% 

ROE Förändring 2,10

% 

-

1,90

% 

2,60

% 

5,30

% 

0,00

% 

-

3,30

% 

-

6,30

% 

7,10

% 

- 

Return On Assets 

(ROA) 

0,40

% 

0,30

% 

0,40

% 

0,30

% 

0,10

% 

0,10

% 

0,20

% 

0,41

% 

0,20

% 

ROA Förändring 0,10

% 

-

0,10

% 

0,10

% 

0,20

% 

0,00

% 

-

0,10

% 

-

0,21

% 

0,21

% 

- 

Kärnprimärkapital

relation 

32,20

% 

28,60

% 

29,80

% 

23,30

% 

16,40

% 

15,00

% 

14,10

% 

14,10

% 

11,80

% 

TRC Förändring 3,60

% 

-

1,20

% 

6,50

% 

6,90

% 

1,40

% 

0,90

% 

0,00

% 

2,30

% 

- 
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Kundnöjdhet 75,2 77,5 76,7 69,5 74 69,8 71,7 71,8 74,1 

Kundnöjdhet 

Förändring 

-2,3 0,8 7,2 -4,5 4,2 -1,9 -0,1 -2,3 - 

          

SKANDIABANKEN 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Return On Equity 

(ROE) 

4,14

% 

-

5,42

% 

0,27

% 

-

0,41

% 

2,82

% 

4,38

% 

4,95

% 

5,41

% 

7,46

% 

ROE Förändring 9,56

% 

-

5,69

% 

0,68

% 

-

3,23

% 

-

1,56

% 

-

0,57

% 

-

0,46

% 

-

2,05

% 

- 

Return On Assets 

(ROA) 

0,31

% 

0,08

% 

0,53

% 

0,34

% 

0,52

% 

0,24

% 

0,31

% 

0,35

% 

0,54

% 

ROA Förändring 0,23

% 

-

0,45

% 

0,19

% 

-

0,18

% 

0,28

% 

-

0,07

% 

-

0,04

% 

-

0,19

% 

- 

Kärnprimärkapital

relation 

15,00

% 

16,90

% 

12,00

% 

10,90

% 

10,60

% 

8,00

% 

8,20

% 

8,20

% 

8,60

% 

TRC Förändring -

1,90

% 

4,90

% 

1,10

% 

0,30

% 

2,60

% 

-

0,20

% 

0,00

% 

-

0,40

% 

- 

Kundnöjdhet 70,3 71,7 69,8 75,1 74,6 75,4 78 75,2 74,2 

Kundnöjdhet 

Förändring 

-1,4 1,9 -5,3 0,5 -0,8 -2,6 2,8 1 - 
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9.4 Multipel regression 


