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Abstract 

Relationship Marketing - will banks be able to handle higher consumer mobility in the private 

market? 

The purpose of this paper is to gain an understanding of the factors that affect customer 

loyalty to the bank. Consumer mobility will probably increase as a result of political changes 

and pressures on the private banking market to become more competitive. This study was 

carried out using semi-structured interviews and were transcribed and analyzed with the help 

of models and theories centered on relationship marketing. The theories describe loyalty, the 

customer lifecycle and relationships between customers and organizations. The collected data 

comes from a representative at Nordea, one of Sweden’s biggest banks, and interviews with 

four customers of different Swedish banks about their views on their relationship with their 

own banks. The results show that customers are not engaging with the marketing activities of 

their respective banks and have little knowledge about their services and the banking sector 

as a whole. The customers stay with their current banks because they find it tedious to make a 

switch when there is little to no gain for doing so. Customers use online banking for most of 

their day to day banking errands but they feel that the physical locations are important for 

their sense of security and confidence in the bank.  

Keywords: Relationship marketing, customer loyalty, bank, relationship, consumer mobility, 

customer satisfaction, customer confidence, Sweden. 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Kurs: Företagsekonomi, C-uppsats, 15 HP. 

Författare:  Joel Gustavsson & Christo Georgiev 

Handledare: Carina Holmberg 

Titel: Relationsmarknadsföring – Hur bankerna ska klara en högre 

konsumentrörlighet. 

Syfte: I ljuset av Konsumentverkets rekommenderade åtgärder på den svenska 

bankmarknaden för att öka konkurrensen och konsumentrörligheten finns ett 

behov av att få förståelse för vilka faktorer som påverkar kundens lojalitet till 

banken. Denna uppsats syftar till att öka den förståelsen. 

Metod: Undersökningen har utförts med hjälp av en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har transkriberats och analyserats 

med hjälp av befintliga teorier för att ge ett relevant resultat. 

Teori: De teorier som används är fokuserade på vad relationsmarknadsföring är och 

hur det fungerar samt hur det bör användas. Teorierna beskriver även lojalitet, 

kundlivscykel och relationer, både vad som kan få en relationsmarknadsföring 

att lyckas och vad som kan förstöra en relationsmarknadsföring.  

Empiri: Den insamlade empirin kommer från intervjuer med Nordea, en av Sveriges 

storbanker, samt intervjuer med fyra bankkunder från olika banker. 

Slutsats: Kundernas låga engagemang är på grund av den ökade distansen mellan bank 

och kund. Då kunderna inte går till ett fysiskt bankkontor för enklare ärenden 

och pratar med en personlig bankman som kan ge råd och presentera relevanta 

tjänster så sjunker kunskapsnivån om banken. Om engagemanget är lågt innebär 

det att kunderna inte kommer att ta sig tid att läsa på och ta kontakt med banken 

för att del av deras erbjudanden. Vet man inte mycket om den egna banken 

minskar chansen till att ha en långvarig relation med banken då man inte riktigt 

förstår fördelarna eller ens vet vilka tjänster man har hos sin bank. 

Nyckelord: Relationsmarknadsföring, kundlojalitet, bank, relationer, konsumentrörlighet, 

kundnöjdhet, kundförtroende, Sverige.  
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras den svenska bankmarknaden som den ser ut idag och hur den har 

förändrats för att ge kontext till problemdiskussionen. Detta mynnar ut i uppsatsens syfte och 

de frågeställningar som ligger till grund för arbetet. 

1.1 Introduktion 

De som har besökt ett bankkontor har säkert upplevt att det kan ta lång tid, köerna rör sig inte 

särskilt fort och miljön känns inte alltid så kul. När man väl kommit fram i kön kan mötet 

med personalen upplevas som personligt och trevligt och har man dessutom en personlig 

banktjänsteman får man lätt en känslomässig relation och ett bra intryck av hela banken. I 

dagens samhälle utför allt fler kunder sina banktjänster online vilket leder till att de 

personliga mötena med banken försvinner allt mer och kunderna sköter de flesta 

bankärendena själva. Bankerna kan därmed inte ge samma personliga service som tidigare 

och kunderna kan enklare jämföra och hitta konkurrerande banker på egen hand.  

Är det verkligheten så? Betyder den ökade tekniska utvecklingen att kunder byter bank så fort 

de känner att det finns ett bättre erbjudande eller är det något som saknas? Kan bankerna vara 

säkra på att deras kunder finns kvar trots motgångar? 

1.2 Bakgrund  

Idag har de svenska bankerna flyttat många av sina tjänster online. Man erbjuder sparande, 

lån, hantering av konton och överföringar via appar och webbsidor. De första banktjänsterna 

på internet lanserades redan 1996 och har sedan dess blivit det vanligaste sättet att sköta 

bankärenden för kunder.
1
 Bankerna i Sverige har under 2000-talet byggt upp en infrastruktur 

som bygger på IT-lösningar och även samordnat tjänsteutbudet bland varandra och med andra 

institutioner som kreditutgivare. Betalningsmarknaden sköts elektroniskt då det ger 

stordriftsfördelar i form av att varje enskild transaktion blir billigare och man kan utföra fler 

transaktioner samtidigt.
2
 För privatkunderna hos storbankerna har detta inneburit att de inte 

begränsas av bankernas öppettider och får en större överblick över sina tillgängliga tjänster 

hos banken. Den ökade enkelheten och de minskade fasta kostnaderna för bankerna har gjort 

                                                 
1
 Svenska Bankföreningen, Februari 2013. Banker i Sverige. 

2
 Sveriges Riksbank, Juni 2013. Den svenska massbetalningsmarknaden. 
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att internetbanker har slagit igenom i Sverige. Andelen som betalar räkningar via internet har 

ökat från 9% (1999) till 79% (2012). I åldersgruppen 18-34 år är den andelen 96%.
3
  

Historiskt sett har det finansiella systemet i Sverige växt fram som ett nätverk av banker, 

industri och privatsparare som alla har haft relationer byggda på bra kommunikation och 

förtroende. Förtroendet är en förutsättning för bankerna då långsiktiga relationer och lojalitet 

är en grundsten i deras verksamhet.
4
 En undersökning, gjord av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) 

från 2013,  visar att de banker som har en hög kundnöjdhet tenderar att ha starka relationer 

till sina kunder. Kunderna värderar relationen från banken högt men enligt undersökningen 

har enbart tre av tio svenskar ett högt förtroende för bankbranschen.
5
 Detta som följd av att 

bankbranschens kundnöjdhet har minskat avsevärt sedan 2011.  

 

Figur 1. Diagram över kundnöjdhet i bankbranschen, SKI 2013. En poäng som överstiger 75 

innebär att kunden har en stark relation till banken. En poäng under 60 innebär att man har 

svårt att motivera kunderna att stanna kvar.
6
 

SKI har i media uttryckt sig att det pågår en förtroendekris i bankbranschen. Den beror på att 

bankerna stängt ner ett antal lokalkontor samt minskat kontanthanteringen.
7
 Denna utveckling 

har skett på grund av att online-tjänsteutbudet har gjort fysiska kontor och fysiska 

                                                 
3
 Svenska Bankföreningen, Februari 2013. Banker i Sverige. 

4
 Larsson, M., et. al, 2011, s.41. 

5
 SKI, Svensk kvalitetsindex, 2013. Pressmeddelande bankbranschen. 

6
 Ibid. 

7
 Flores, J., “Kontanterna försvinner från bankerna.”, www.dn.se, “DN.Ekonomi” (hämtad 2014-04-04) 

 

http://www.dn.sem/
http://www.dn.sem/
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transaktioner mindre nödvändiga.
8
 Så mycket som en tredjedel av storbankernas kunder 

kunde tänka sig att byta bank enligt SKI’s tidigare mätning från 2012.
9
 Enligt en 

undersökning från konsumentverket så har kunderna inte ett tillräckligt högt intresse eller 

engagemang för att byta bank. Kunderna anser att det kan vara värt att byta bank om de får 

ett bättre villkor hos en konkurrent och de upplever heller inga större hinder för att utföra 

bytet.
10

 Men trots detta är det inte många konsumenter som väljer att faktiskt byta bank vilket 

innebär att den svenska bankmarknaden präglas av en låg konsumentrörlighet. Attityder och 

beteende behöver därför inte nödvändigtvis sammanfalla. Enligt konsumentverket har 

dessutom merparten av konsumenterna ett lågt engagemang när det gäller att skaffa 

information för att kunna jämföra olika finansiella tjänster och företag. Detta kan bero på att 

det är svårt att få fram tillräcklig information för att göra ett byte, även om ett annat alternativ 

skulle vara bättre lämpat för kundens behov.
11

 

Konsumentverket har fört fram ett antal förslag för att öka konsumentrörligheten på 

bankmarknaden i deras rapport från 2001 som antingen blivit delvis genomförda eller inte 

alls. Konsumentverket lanserade kort efter rapportens publicering en jämförelsetjänst för 

finansiella tjänster på privatmarknaden. I en uppföljande rapport som publicerades 2009 

kunde man dock konstatera att få konsumenter kände till tjänsten vilket bidragit till att 

konsumentrörligheten fortfarande var låg.
12

 I den nya rapporten för de även fram fyra nya 

åtgärder som ska bidra till att öka konkurrensen: 

1. Funktionsportabilitet: Att möjliggöra för kunderna att föra över funktioner och 

tjänster som är kopplade till ett konto vid byte av bank för att minska de praktiska 

svårigheterna för kunden. 

2. Årlig kostnadssammanställning: Ge kunderna en bättre bild av vad de köper för 

tjänster och vad de betalar för dem. Kunden får på så vis lättare att jämföra tjänster 

från konkurrerande banker. 

                                                 
8
 Svenska bankföreningen, ”Kontanter efterfrågas allt mindre.”, 

http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/3F9A0B6C71A2A3A6C1257B2600491178 (hämtad 2014-05-

08) 
9
 Tuvhag, E. ”Var tredje redo gå till ny bank”, www.svd.se, SvD Näringsliv (hämtad 2014-04-07) 

10
 Konsumentverket, Rapport 2009:16. Konsumentrörligheten på de finansiella marknaderna: En uppföljning 

åtta år senare.  
11

 Ibid. 
12

 Ibid. 

http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/3F9A0B6C71A2A3A6C1257B2600491178
http://www.svd.se/
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3. Kreditregister: Bankerna kan dela information om risker och kunders beteende. Detta 

vill man införa för att minska betydelsen av långvariga relationer mellan bank och 

kund. 

4. Ökad internationell konkurrens: Göra det enklare att använda utländska banker för 

svenska kunder för att öka konkurrenstrycket på bankerna i Sverige.
13

 

1.3 Problemformulering  

Den låga konsumentrörligheten på bankmarknaden är alltså ett fenomen som man från 

politiskt håll försöker åtgärda för att få en högre konsumentrörlighet då en sund konkurrens 

på bankmarknaden är viktig för samhället. Sund konkurrens på marknaden tvingar bankerna 

till effektivisering och därmed lägre priser samt bättre kvalitet på tjänsterna.
14

 De senaste 

årens låga kundnöjdhet har inte påverkat bankerna i form av massbyten men om 

konkurrensen på marknaden ökar och kunderna blir mer benägna att byta bank så innebär det 

att bankerna måste anpassa sig. Bankerna måste då arbeta för att öka kundnöjdheten och 

därmed lojaliteten för att kunna behålla sina kunder i framtiden. Bankerna kan inte fortsätta 

tro att kunderna kommer att stanna kvar hos banken trots att de visat missnöje.  

De som är mest nöjda med sin bank är de kunder som har personlig kontakt med sin bank.
15

 

Idag är det dock en mycket lägre andel kunder som faktiskt går till banken då de utför 

merparten av sina ärenden på internet.
16

 Bankerna får då inte samma chans att skapa 

förtroende och det blir därför svårt att ha långsiktiga relationer och lojala kunder. Kunderna 

får även svårare att avgöra vilka olika tjänster som erbjuds om de inte får personlig 

rådgivning och i stället måste söka upp samt bearbeta all information på egen hand. De enda 

skillnader som kunden upplever mellan olika banker blir då rent objektiva skillnader som 

räntor och avgifter. Utan en personlig rådgivning från banken har kunden inte heller en 

känslomässig svårighet att byta bank.
17

 

  

                                                 
13

 Konsumentverket, Konsumentrörligheten på de finansiella marknaderna: En uppföljning åtta år senare. 

2009. 
14

 Ibid. 
15

 SKI, Svensk kvalitetsindex, 2013. Pressmeddelande bankbranschen. 
16

 Svenska Bankföreningen, Februari 2013. Banker i Sverige. 
17

 Colgate, M., Buchanan-Oliver, M., Elmsly, R. “Relationship benefits in an internet environment”, Managing 

Service Quality, 2005, Vol.15.(5), s. 426. 
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1.4 Syfte & Frågeställning 

I ljuset av Konsumentverkets rekommenderade åtgärder på den svenska bankmarknaden för 

att öka konkurrensen och konsumentrörligheten finns ett behov av att få förståelse för vilka 

faktorer som påverkar kundens lojalitet till banken. Denna uppsats syftar till att öka den 

förståelsen och för att kunna undersöka detta syfte har två forskningsfrågor utformats: 

 Hur påverkas kundernas relation och lojalitet till banken av minskad fysisk kontakt 

och ökad användning av internet som främsta kontaktyta? 

 Hur påverkas bankerna av kundernas förtroende och nöjdhet? 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs studiens forskningsansats och insamlingen av empiri. Här beskrivs 

även den metod som användes för att analysera den insamlade empirin samt kritik mot den 

egna metoden. 

2.1 Metodval 

Vi har valt en kvalitativ ansats för att kunna undersöka attityder och aspekter som påverkar 

lojalitet. För att förstå fenomenet lojalitet krävs en förståelse för hur banker arbetar idag för 

att skapa relationer och förtroende samt undersöka hur kunder upplever relationen till sin 

bank. Studien utförs därför både från ett organisationsperspektiv för att förstå bankens 

relationsskapande arbete samt ett kundperspektiv för att kunna sätta sig in i kundernas 

subjektiva upplevelser av relationen. När vi förstått de aspekter som påverkar kundens 

relation till banken kan vi utifrån den empiri vi får fram om bankens marknadsföringsarbete 

presentera våra slutsatser. 

2.2 Semi-strukturerad intervju  

Semi-strukturerade intervjuer är en metod där forskaren utgår från en intervjuguide med 

frågor och teman (se bilaga) som ska beröras under intervjutillfället. Intervjupersonen har 

dock möjlighet att svara fritt utifrån den fråga som ställs vilket kräver att frågorna är öppna 

eller att attityder och ståndpunkter motiveras. Semi-strukturerade intervjuer är att föredra 

framför strukturerade intervjuer i denna undersökning då intervjupersonen får delge sina 

tankar och erfarenheter av sin bank. Vidare får forskargruppen möjlighet att ställa följdfrågor 

om det dyker upp intressanta frågeställningar eller oväntade svar under intervjutillfället som 

kan undersökas vidare, det ger forskargruppen möjlighet att ompröva sina inledande 

uppfattningar om vad som påverkar lojaliteten till banken. Styrkan framför helt 

ostrukturerade intervjuer är att de olika intervjupersonernas svar blir mer jämförbara vid 

analysen.
18

 Två intervjuguider skapades, en för representanten från banken och en för 

bankkunderna. För vardera intervjuguide delades frågorna upp i teman utifrån studiens 

frågeställningar och uppsatsförfattarnas teoretiska förförståelse. 

                                                 
18

 Bryman, A., Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, upplaga 1:2, Liber AB, 2003, s. 363-365. 
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2.3 Urval 

För att förstå hur bankerna arbetar med förtroende och lojalitet har vi tagit kontakt med en av 

Sveriges storbanker. Efter intervjun med banken intervjuades unga bankkunder för att kunna 

förstå hur de upplever banken, förtroende och lojalitet samt vad som ska göras från bankens 

sida för att tillfredsställa kundens behov. 

2.3.1 Bank 

De fyra stora bankerna, SEB, Swedbank, Handelsbanken och Nordea kallas i media för 

storbankerna. De fyra bankerna arbetar med stora segment av den svenska befolkningen och 

har alla som uttalat mål att arbeta mot långsiktiga kundrelationer.
19

 
20

 
21

 
22

 Storbankerna har 

även gemensamt att de har kontor över hela Sverige och arbetar med internet och telefon som 

kommunikationskanal. Nordea valdes i syfte att få en representation för hur 

relationsmarknadsföring implementeras på bankmarknaden. De insikter vi söker i intervjun 

med vår representant från banken är: 

 Betydelsen av lojalitet och relationer med kunderna. 

 Betydelsen av den enskilda privatkunden. 

 Vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och kundrelationer. 

 Hur de mäter lojalitet och hur de arbetar för att skapa lojalitet. 

 Hur man hanterar klagomål och dålig publicitet. 

 Hur man hanterar och använder återkoppling. 

 Hur man kommunicerar med kunder. 

 Vilka kanaler som används för att kommunicera. 

 Vikten av företagskultur för att arbeta relationsorienterat. 

Som representant från Nordea har Carina Bergquist Palm, chef för ”Sales Process and 

Operation Model” kontaktats då hon har erfarenhet av kundrelationer och har stor insikt i 

bankens arbete på nationell nivå. Utifrån den information som erhållits genom intervjun på 

Nordea har vi fått en förståelse för hur man arbetar med relationsmarknadsföring rent 

praktiskt. Vi som uppsatsförfattare kan då förstå bankerna bättre och minska vår okunskap 

om hur banker fungerar rent generellt då vi har en relativt låg förkunskap om branschen.  

                                                 
19

 Handelsbanken årsredovisning, 2013, s. 4. 
20

 Nordea, årsredovisning, 2013, s. 10. 
21

 SEB, årsredovisning, 2013, s. 4. 
22

 Swedbank, årsredovisning, 2014, s. 7. 
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2.3.2 Kund 

De fyra kunder som är utvalda är personer mellan 20-30 år gamla då denna åldersgrupp 

använder onlinebanken i större utsträckning än andra samt att de inte har haft personlig 

kontakt med banken i lika stor utsträckning som tidigare generationer. Detta på grund av att 

den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt för dessa personer att sköta sina bankärenden 

från hemmet. De använder banktjänster regelbundet men har väldigt sällan fysisk kontakt 

med banken. Våra respondenter ifrån kundsegmentet saknar lån då vi söker personer som inte 

är bundna till sin bank. Det är möjligt att föra över lån till sin bank men det sker ändå en 

inlåsningseffekt då bytet blir mer komplicerat. Genom att välja unga personer som inte har 

lån kan vi därför utesluta dessa aspekter som kan påverka bytesbenägenheten och lojaliteten 

till banken. Frågorna som intervjupersonerna ur kundkategorin skulle kunna svara på kretsade 

kring förtroende, vad som påverkade deras val av bank, deras kännedom om bankens tjänster 

samt hur de upplevde kommunikationen med banken. Respondenterna fick motivera sina svar 

om de endast svarade ja eller nej. Slutligen var frågorna utformade i syfte att ta reda på 

respondenternas upplevelse av rådgivning, bankens webbsida och utförande av tjänster. 

Syftet var att undersöka hur respondenterna upplever banken och hur engagerade de är i sin 

bank. 

Vi ville få fram de respondenter som vi ansåg ska vara mest benägna att byta bank. De är 

kunder på olika svenska banker då vi vill undersöka deras attityder till förtroende och lojalitet 

för banker i allmänhet. Urvalet i undersökningen består av ett icke-sannolikhetsurval då 

respondenterna är handplockade och inte slumpmässigt utvalda. De som blivit utvalda har en 

personlig koppling till uppsatsförfattarna på grund av praktiska skäl, bland annat att det är 

enklare att återknyta till intervjupersonerna om något är oklart vid transkriberingen av deras 

svar. Detta ger ett bekvämlighetsurval vilket passar en kvalitativ undersökning då 

representativitet inte är huvudfokus utan att få en djupare förståelse.
23

 

2.4 Genomförande 

Intervjuerna med banken och bankkunderna har ägt rum i Stockholm vid flera tillfällen under 

under våren 2014. Datainsamlingen började i form av en intervju med säljchefen för Nordea 

och därefter intervjuades kunderna. Varje intervju spelades in för att underlätta för oss som 
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uppsatsförfattare att gå tillbaka till empirikällan om något var oklart. Intervjuerna har varit 

frivilliga och ingen ersättning har utlovats.  

Innan intervjun med representanten från Nordea gavs en kort förklaring av studiens syfte och 

ett preliminärt frågeformulär skickades ut. Detta gjordes för att respondenten skulle gå 

igenom frågorna och godkänna att hon kunde svara på dem samt få möjlighet att förbereda 

sig inför intervjun. Intervjun utfördes på ett bankkontor i centrala Stockholm och tog cirka en 

timme att genomföra. 

Intervjuerna med kunderna hölls vid olika tillfällen med varje enskild respondent var för sig 

för att undvika att de påverkade varandras attityder och svar på frågorna. Intervjuerna 

genomfördes hemma hos intervjupersonerna och tog cirka 30-45 minuter var att genomföra. 

Datainsamlingen med kunderna skedde vid olika tillfällen under en månads tid och kvaliteten 

på frågorna samt intervjuerna förbättrades under tiden, detta har lett till att många ställda 

frågor blivit bortsållade och samtliga kundrespondenter kontaktades för en kompletterande 

intervju. 

2.5 Bearbetning & Analys 

Allt material från intervjuerna spelades in på ljudfiler, samtidigt skrevs anteckningar ner på 

en dator. Detta gjordes i syfte att det skulle finnas två datakällor om den ena förlorades. 

Transkriberingen skedde genom att både lyssna på inspelningarna samt med anteckningarna 

som stöd för att inte innebörden av det som sades skulle gå förlorat. Transkribering och 

analys av den empiri som erhölls från intervjun med representanten från Nordea påverkade 

hur den fortsatta empiriinsamlingen med kunderna gick till och formuleringen av frågorna till 

dem. Kunderna intervjuades i två omgångar eftersom den första tolkningen av empirin 

belyste koncept som var intressanta att undersöka vidare för att få svar på studiens 

frågeställningar och syfte. Det är ett iterativt arbetssätt som är vanligt inom kvalitativ 

forskning där arbetet växlar mellan analys och insamling av data.
24

  

Genom att plocka ut koncept, nyckelord och fraser ur materialet som insamlats kan man 

analysera materialet utifrån de teorier som använts för studien.
25

 De svaren som hamnade 

utanför de redan strukturerade frågorna analyserades för att se om de hade någon relevant 

koppling till studiens frågeställningar. Materialet delades in i teman som skilde sig något från 

                                                 
24
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den indelning av teman som fanns i intervjuguiden då svaren inte alltid var helt väntade. 

Intervjun från Nordea delades in i (1) Lojalitet, förtroende och kundrelationer, (2) 

Kundnöjdhet, (3) Service och kommunikation och (4) Framtidens kund. Intervjun med 

kunderna delades in i (1) Förtroende, (2) Val av bank, (3) Behov, (4) Engagemang, (5) 

Kommunikation, (6) Personlig rådgivning, (7) Klagomål och (8) Online. Viktig information 

sållades ut från den information som uppfattades som irrelevant för undersökningen, något 

som kan uppstå då respondenterna har fria händer att tolka och svara på frågorna. När 

materialet var kategoriserat och systematiserat jämfördes den insamlade empirin med 

teoriernai en analys.  

2.6 Metoddiskussion 

Vår förkunskap om banker var låg innan vi startade vår undersökning och med en högre 

erfarenhet inom bankbranschen finns möjligheten att kunna utföra undersökningen och 

empiriinsamling på en djupare nivå för att hitta fler kopplingar som vi kan ha missat.  

Då enbart vår representant från Nordea ställde upp på en intervju så försämras möjligheten att 

generalisera hur relationsmarknadsföring används inom bankbranschen. Vi som 

uppsatsförfattare får ingen möjlighet att jämföra hur de andra bankerna arbetar för att skapa 

lojalitet. För att kompensera denna svagheten i studien så ändrades inriktningen från att 

enbart ha ett organisationsperspektiv till att ha ett kundperspektiv. Empirin från Nordea 

fungerade istället som stöd och förståelse för hur en bank kan tillämpa 

relationsmarknadsföring i verkligheten och som kontext för de upplevelser som kunderna 

delgav till forskargruppen. Dessutom har vi inte intervjuat någon med expertis inom ämnet 

konsumentrörlighet utan endast fått informationen från skriftliga källor, våra egna 

erfarenhteter och vår empiriinsamling. 

Kundrespondenterna som valdes till undersökningen är nära relaterade till uppsatsförfattarna 

och det finns en risk att författarnas attityder kan färga deras svar. För att minimera risken 

delgav inte uppsatsförfattarna några direkta uppgifter om hypoteser eller syftet för studien 

utanför det faktum att de skulle svara på frågor om sin relation till banken. Mot slutet av 

intervjun stämdes deras svar på frågorna av för att se om de ville lägga till något eller för att 

se om något missuppfattats. Detta medför en minimering av misstolkningar som kan ha gjorts 

under intervjuerna. Risken finns även att respondenterna inte velat dela med sig av vissa 

svårigheter med bankerna eller problem de upplevt för att inte skada deras sociala status. 

Pengar och personliga finanser kan anses vara ett känsligt ämne för vissa. Dessutom anser vi i 
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efterhand att vi kan ha missat aspekter som kan ha varit viktiga för att göra undersökningen 

mer ingående då inriktningen ändrades vilket ledde till mindre tid för att genomföra 

undersökningen. Intervjuerna hade även kunnat vara mer ingående med mer krävande frågor 

för att ge en mer detaljerad analys av deras upplevelse av bankmarknaden. 

Under vår uppsats har vi fått god handledning och opponering, både från handledare samt 

opponeringsgrupp. Detta har hjälpt oss att hitta fel och leda in oss på ett spår som vi anser 

gav ett bra resultat.   
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3. Teori 

I detta kapitel görs en genomgång av relevanta teorier för att kunna besvara frågeställningen 

och hjälpa analysen av den insamlade empirin. De teorier som använts kretsar kring 

relationsmarknadsföring och begreppen lojalitet, förtroenden och relationer. 

3.1 Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring handlar om relationen och interaktionen mellan köpare och säljare 

till skillnad från traditionell marknadsföring som fokuserar på den ekonomiska 

transaktionen.
26

 Enligt Grönroos är relationsmarknadsföringens roll att identifiera, 

upprätthålla och förbättra relationer med kunderna.
27

 Genom bra kommunikation kan 

organisationer lära känna sina kunder vilket leder till att de får en större möjlighet att kunna 

förstå deras möjligheter och begränsningar. En bättre förståelse för kunden innebär i sin tur 

att organisationer kan anpassa sina tjänster och marknadsföring för att bättre möta kundens 

behov.
28

 Enligt Morgan och Hunt så är kommunikationen även en grundsten för att skapa 

förtroende.
29

 Förtroendet innebär att ena parten är villig att låta den andra parten utföra en 

viktig uppgift,
 30

 exempelvis bankens hantering av kundens pengar. Om kunden har 

förtroende för och upplever att en organisation kan uppfylla dennes behov blir kunden mer 

benägen att ingå i en relation. När en god relation existerar mellan en nöjd kund och en 

organisation skapas ett högre engagemang vilket kan leda till att kunden är mer villig att dela 

med sig av information och värdefulla åsikter. Organisationen kan då se vad kunden 

värdesätter och därmed eliminera den marknadsföring som anses vara slösaktig och ineffektiv 

för att istället fokusera på en marknadsföring som tillfredsställer kundens behov.
31

 Enligt 

Ndubisi är det billigare för organisationer att marknadsföra sina tjänster till redan existerande 

kunder, det kostar ungefär fem gånger så mycket att hitta en ny kund jämfört med att behålla 

                                                 
26

 Sheth, J.N., Parvatiyar, A., “Relationship Marketing in Consumer Markets: Antecedents and Consequences.”, 

Journal of the Academy of Marketing Science, 1995, Vol. 23(4), s. 255.  
27

 Grönroos, C., Service management – Ledning, Strategi, Marknadsföring i Servicekonkurrens, ISL Förlag, 

Göteborg, 1990. 
28

 Sheth, J.N., Parvatiyar, A., “The evolution of relationship marketing.”, International Business Review, 1995, 

Vol.4(4), s. 399. 
29

 Morgan, R.M & Hunt, S.D., (1994), s. 20. 
30

 Suki, N.M., “Patient Satisfaction, Trust, Commitment and Loyalty towards Doctors”, 

International Proceedings of Economics Development and Research, 2010, Vol.10, s. 500. 
31

 Sheth, J.N. & Parvatiyar, A., 1995:2, s. 255. 
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en existerande kund.
32

 Kahn menar att en god relation är att föredra framför att ständigt vara 

på jakt efter nya kunder.
33

 

 

3.2 Lojalitet och relationer 

Enligt Suki är kundlojalitet något skapas genom en lång process där förtroende och 

kundnöjdhet är nyckelvillkor.
34

 Valainis anser att lojalitetsprogram är ett viktigt verktyg för 

att behålla kunder och bör ses som en viktig insats i marknadsföringen som både gynnar 

bankerna och bankkunder. Lojalitetsprogram kan både vara att låta kunder (1) samla poäng 

för att kunna erhålla rabatter efter vissa poängnivåer och/eller att (2) erbjuda vissa produkter 

eller tjänster till sina befintliga kunder.
35

 Fraering och Minor menar att finansiella 

institutioner bör erbjuda lojalitetsfördelar som är direkt kopplade till långa relationer med 

kunderna. Istället för kreditkort och att erbjuda olika lån (som kan föras över till en 

konkurrerande bank om kunden så önskar) bör banken erbjuda fler och mer attraktiva tjänster 

till de kunder som väljer att ha långsiktiga relationer med banken.
36

 

Relationer och lojalitet kan även bidra till att lindra negativ publicitet om organisationen 

såsom rykten och artiklar i dagstidningar. Det behöver däremot inte betyda att alla 

konsumenter är villiga att inleda långvariga relationer. Sheth och Parvatiyar menar att genom 

att hitta de konsumenter som är villiga och värda att inleda en relation med kan man skapa en 

effektiv marknadsföring.
37

 Sheth och Parvatiyar definierar relationsorienterat kundbeteende 

på marknaden som ett medvetet val för kunden att minska sina egna valmöjligheter till en 

hanterlig mängd, valet är oftast mellan två-tre alternativ. Anledningarna till detta beteende är 

(1) att förenkla sina köp- och konsumtionssvanor, (2) förenkla informationsbehandling, (3) 

förminska den upplevda risken och (4) att undvika kognitiv dissonans samt (5) en 

psykologisk bekvämlighet. Det kan även bero på sociala normer, grupptryck eller religiösa 

skäl. Att reducera sina valmöjligheter ses som normen för individen i samhället där 

institutioner har den största makten till att skapa ett relationsorienterat beteende hos 

                                                 
32

 Ndubisi, N.O., Wah, C.K., Ndubisi, G.C. “Supplier-customer relationship management and customer 

loyalty.”, Journal of Enterprise Information, 2007, Vol.20(2), s. 232. 
33

 Kahn, A. Kundvård, Liber AB, 1995. 
34

 Suki, N.M., 2011, s. 501. 
35

 Valainis, A., Daukševičiūtė, I., Vilkaitė, N., “Loyalty Programs for Small and Medium Enterprises.”, 

Intellectual Economics, 2011, Vol. 5(4), s. 530-531. 
36

 Fraering, M., Minor, M.S., “Beyond loyalty: customer satisfaction, loyalty and fortitude.”, Journal of Service 

Marketing, 2013, Vol.27(4), s. 338-340. 
37
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konsumenten. Sheth och Parvatiyar menar att  konsumenter som över en tid visar en tendens 

att välja varor eller tjänster från ett företag anses ha en relation med företaget.
38

  

Hunt och Arnett anser att konsumenter ingår i dessa relationer med företag om de anser att 

fördelarna med relationen överstiger de innefattande kostnaderna. Konsumentens val baseras 

även på förtroendet till företaget då upplevelsen av opportunistiskt beteende inte främjar en 

relation. Hunt och Arnett menar att det som slutligen får kunden att välja vilka företag de 

ingår relationer med baseras på om de delar samma värderingar. Konsumenterna har en 

möjlighet att välja bland flera produkter eller tjänster men väljer i första hand det varumärke 

eller företag som de känner lojalitet till, även om andras erbjudanden kan vara bättre.
39

 

Varumärkeslojalitet och varumärkeskapital kan då ses som ett mått på hur stark relationen är 

mellan konsumenterna och företaget samt företagets produkter enligt Sheth och Parvatiyar.
40

 

3.3 Hur man lyckas med relationsmarknadsföring 

Hunt och Arnett anser att det finns sju anledningar till en lyckad relationsmarknadsföring. 

Dessa är (1) konkurrensfördelar, (2) finansiella resultat, (3) nöjdhet, (4) lärdom, (5) 

benägenhet att stanna, (6) samtycke samt (7) minskad osäkerhet.  

 

Figur 2. Hunt och Arnetts modell för de faktorer som påverkar en lyckad 

relationsmarknadsföring. I vår version finns inte allmän policy, resursfaktorer och kompetens 

med då dessa faktorer riktar sig mot affärer mellan företag, inte mellan företag och kund.
41
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 Hunt, S.D., Arnett, D.B., “The explanatory foundations of relationship marketing theory.”, Journal of 

Business & Industrial Marketing, 2006, Vol. 21(2), s. 78. 
40

 Sheth, J.N. & Parvatiyar, A., 1995:2, s. 255-256. 
41

 Hunt, S.D & Arnett, D.B., 2006, s. 78. 
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Hur väl företag lyckas med att skapa en god relation till kunden beror på ett antal interna 

faktorer.
42

 

Intern marknadsföring: De anställda på ett företag eller bank som inte direkt ingår i 

marknadsföringsavdelningen är ändå en del av marknadsföringen genom deras beteende och 

inställning till sitt arbete. De interna relationerna mellan anställda inom en organisation måste 

fungera väl för att externa relationer ska kunna utvecklas. 

 

Relationsfaktorer: En bra relation är byggd på gemensamma utbyten mellan två parter. Inom 

bankbranschen innebär det att banken erbjuder ett lån och kunden erbjuder att betala banken 

ränta för att få lånet. Dessa utbyten är dock beroende av förtroende, engagemang, samarbete, 

fullföljande av löften, delade värderingar och kommunikation för att ses som lyckad. 

Historiska faktorer: Relationer kräver tid för att kunna utvecklas och får därmed en märkbar 

historia jämfört med kortsiktiga ekonomiska transaktioner. Detta innebär att de båda 

parternas tidigare och nuvarande beteende kommer att påverka hur relationen utvecklas i 

framtiden. Det krävs att båda parterna tror på relationen och att den kommer vara konstruktiv. 

Opportunistiskt beteende kommer därför inte leda till en långsiktig eller god relation medan 

ett icke opportunistiskt beteende kommer att leda till en stark relation.  

Informationsteknik: Organisationer bör vara väl informerade om sina kunder för att kunna 

förutse deras reaktioner på olika marknadsföringsaktiviteter. De kan de även se om det finns 

kunder som kräver mer uppmärksamhet och hitta de kunder som är mer kostsamma än 

lönsamma. Det bör därför finnas ett informationssystem som är tillgängligt för varje anställd 

(som är i behov av information om kunder) inom organisationen. Detta innebär att en anställd 

kan få fram information om kunden på ett effektivt sätt och därmed anpassa sin hjälp utifrån 

det vid kundmöten. 

Marknadserbjudanden: Ju bättre erbjudanden en organisation kan erbjuda, desto mer 

attraktiva blir de att ingå en relation med. Det handlar inte bara om vad organisationen 

erbjuder, utan om hur konsumenter upplever dessa erbjudanden, alltså det upplevda värdet. 

Det som ofta utvärderas är hur bra erbjudandet är samt hur väl erbjudandet passar kundens 

behov. Vidare är det inte enbart erbjudandena som påverkar utan även hur känt varumärket 
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är. För en organisation är det väldigt värdefullt om kunden känner till deras verksamhet sedan 

tidigare och associerar den till positiva händelser.
43
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3.4 Kundlivscykeln 

Enligt Grönroos finns det två sorters kunder: potentiella och existerande kunder. Dessa två 

grupper har olika karaktäristiska drag och därför måste organisationer marknadsföra sig till 

dem på olika sätt. För att marknadsföra mot potentiella kunder ska man fokusera på företaget 

och/eller dess tjänster så att kunden får reda på mer om dem. För existerande kunder bör 

marknadsföringsaktiviteterna fokuseras till att behålla kunden. För att förstå kundens relation 

till företaget har Grönroos beskrivit tre steg i kundlivscykeln: Initialskedet, köpprocessen och 

konsumtionsprocessen.
44

 

 

Figur 3. Modellen visar Grönroos kundlivscykel från Service management, 1990, s 139. 

Kunden har under varje steg i modellen möjlighet att ge ett positivt utslag, att man går vidare 

i processen, eller ett negativt utslag som innebär att kunden avbryter relationen och går till en 

konkurrent. I initialskedet vill man uppmärksamma kunden på företaget och dess tjänster. 

Kunden har liten eller ingen kunskap om företaget och därför måste man använda sig av 

kampanjer, information och erbjudanden för att informera kunden. Om man lyckas väcka 

kundens intresse så går man vidare till nästa steg. Under köpprocessen jämför den potentiella 
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kunden företagets erbjudanden gentemot konkurrenterna. Här utvärderar kunden också 

huruvida företaget kan lösa kundens behov. Företaget ger då i sin marknadsföring ett löfte till 

kunden om tjänstens kvalitet. I konsumtionsprocesses så har kunden gjort ett köp och upplevt 

tjänsten. Därmed gör kunden en utvärdering av löftet och den faktiskt upplevda tjänsten. Om 

tjänstens kvalitet är acceptabel för kunden så finns det en grund för en fortsatt relation.
45

 

3.5 Avslut av relation 

Enligt Sheth och Parvatiyar finns det fem huvudanledningar till att konsumenter väljer att 

avsluta relationer med organisationer:   

1. Mättnad: Konsumenter söker nya upplevelser då de tröttnat på sin nuvarande 

konsumtion.  

2. Missnöje: När en organisation inte lyckas med att möta kundens förväntningar. 

Hennig-Thurau och Hansen tillägger även avsaknaden av individualiserade lösningar, 

ignorerade krav och brist på åtgärder för att behålla relationer som källor för missnöje. 

3. Överlägsna alternativ: När det finns alternativ hos konkurrenter som har ett högre 

upplevt värde. 

4. Konflikt: Då det sker motsättningar mellan kunden och organisationen.  

5. Utträdeshinder: Om konsumenten upplever att de utträdeshinder som finns är alltför 

höga och att det inte finns ett enkelt och effektivt sätt att förmedla sina bekymmer 

finns risken att de gör revolt mot företaget.
46

 

Hennig- Thurau och Hansen anger ännu en anledning till att kunder avbryter en relation med 

organisationer: 

6. Överdrivna erbjudanden: Säljande erbjudanden samt överdrivna löften kan lätt ge 

sken av osäkerhet till den grad att organisationen tappar sin trovärdighet och skapar 

irritation hos kunderna. Detta kan i sin tur leda till att kunder avbryter sin relation med 

organisationen.
47
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4. Empiri 

Här presenteras svaren från de intervjuer som utförts för studien. Bankens svar presenteras 

först och därefter kundernas. Svaren från respektive intervju presenteras enligt de 

övergripande temana i intervjufrågorna. 

4.1 Presentation av data - Banken 

4.1.1 Banken 

Nordea är den största finanskoncernen i norra Europa. De har ett kontorsnät som spänner 

över hela Norden, sammanlagt 800 kontor och 11 miljoner kunder, varav 10 miljoner är 

privatkunder. Koncernen bildades 2001 som en sammanslagning av Nordbanken, Merita 

Bank, Unibank och Kreditkasse.
48

 Nordeas egna vision är att vara en "Great European Bank" 

där man internt arbetar med en relationsstrategi.
49

 

4.1.2 Lojalitet, förtroende och kundrelationer 

För Nordea är kundlojalitet den faktor som de mäter mest i egna interna undersökningar. Man 

vill gärna att kunderna ska stanna kvar hos banken så länge som möjligt och har som mål att 

få kundens alla affärer samlade hos sig, så kallade helkunder. Precis som i andra branscher 

kostar det pengar att tappa kunder, därför har man olika lojalitetsprogram där man delar upp 

kunderna i segment och beroende på vilket segment kunden tillhör får de olika fördelar. De 

försöker aktivt ge fördelar och erbjudanden till vissa kunder för att öka lojaliteten. Som 

helkund har man möjlighet att få en personlig bankman, även om man är en "liten kund". 

Delkunder får inte samma möjlighet till personlig rådgivning i form av en bankman men har 

möjlighet att ringa till telefonbanken som har öppet dygnet runt. 

Nordea arbetar för att skapa lojalitet i alla kanaler och de är övertygade om att det går att 

skapa förtroende online. De arbetar bland annat med utskick via e-mail där man tar fram 

information ur det interna CRM-systemet
50

 för att ge relevanta erbjudanden till existerande 

kunder. Det handlar alltså om riktade budskap där man exempelvis erbjuder livförsäkring för 

kunder som tagit ett gemensamt bolån då man med stor sannolikhet kan anta att kunden har 

en familj. Det finns dock begränsningar i hur man får använda transaktionsdata och beteende-

                                                 
48

 www.Nordea.se, (hämtad 2014-04-15) 
49

 Nordea, Årsredovisning, 2013. 

50
 CRM: Customer relationship management, ett system som administrerar och organiserar kundinformation. 

http://www.nordea.se/
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data. Man har jurister som enbart arbetar med att se till att man håller sig inom ramen för vad 

man får göra enligt personuppgiftslagen (PUL). 

4.1.3 Kundnöjdhet 

Banken arbetar med kundundersökningar där man har öppna kommentarer och även 

kvantitativa analyser. Dessa undersökningar sker kontinuerligt. Internt tar de bland annat 

fram lojalitetsindex, frågor kring attityder om banken, sin personliga bankman och 

bankkontoret. Internt arbetar man även för att förbättra kundupplevelsen. Det enklaste sättet 

att förbättra kundnöjdheten enligt Nordea är att arbeta med de som kommer i kontakt med 

banken genom att se över aspekter som bemötande och priser. De kunder som är helkunder är 

nöjdare med Nordea än övriga segment. För de som inte är kunder arbetar man mer externt 

med att förbättra sitt anseende genom exempelvis CSR-program
51

 eller att gå ut i media med 

tips för att förbättra privatekonomin eller ge allmänna råd. 

Vid situationer där kunden vill byta bank har man olika åtgärder beroende på vilken orsak 

kunden har. Om kunden exempelvis fått ett erbjudande från en annan bank så bjuder man in 

kunden på rådgivning för att se över helheten av privatekonomin. Numera är det en relativt 

låg inlåsningseffekt på bankmarknaden enligt Nordea. Förr var det vanligare med långa 

bundna lån, numera är det vanligt att de endast är bundna i tre månader. Anledningen till att 

folk inte byter bank enligt Nordea är att det ofta är oekonomiskt att flytta till exempel fonder 

eller pensionsbesparingar. Även andra effekter bidrar till att det är låg rörlighet bland 

konsumenterna på marknaden, bland annat att man som privatkund måste beställa en ny 

uppsättning bankkort, hantera nya koder för uttag, dosor och internetbank vilket många kan 

anse vara för omständigt. 

Som kund har man möjlighet att skicka klagomål till banken på deras öppna webbsidor, 

telefonbanken eller lämna återkoppling efter ett personligt möte. Om kunden vill framföra 

återkoppling som är av ett mer personligt slag så kan man lämna säker kundpost, vilket är ett 

säkert sätt för kunden att skicka information till banken. När en missnöjd kund framför 

klagomål hanterar man det först och främst på plats, vanligtvis på bankkontoret. Om 

klagomålet inte kan lösas på plats så hanteras detta av Nordeas kundombudsman som är en 

enhet på fyra personer som arbetar med sådana frågor. 

                                                 
51

 CSR: Corporate Social Responsibility, företagets samhällsansvar. Ingår ofta i företagets policy att följa 

riktlinjer för att inte påverka samhället negativt. 
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4.1.4 Service och kommunikation 

På Nordea har man ett kontinuerligt arbete med sitt varumärke. När det sker 

tidningsrubriceringar kring banken kan varumärkets anseende försämras. För att motverka 

negativa reaktioner så mycket som möjligt tar man fram kommunikationsplaner, till exempel 

när kontanthanteringen tas bort eller när man lägger ner ett kontor. Man undersöker vilka som 

drabbas och planerar hur man ska kommunicera förändringarna på bästa sätt för att minska 

den negativa påverkan på varumärket. Dessutom måste de vara vaksamma över sociala 

medier där det sprids både bra och dålig kritik om Nordea, därför har man en grupp som 

arbetar med att kommunicera med kunderna och även svara på frågor via dessa kanaler. 

Marknadsföringen på nätet präglas av så kallad innehållsmarknadsföring. Det innebär att man 

skapar en strategi för att skapa innehåll som ens målgrupp är intresserad av, publicerat i de 

kanaler målgruppen befinner sig i. Nordea har även filmer på Youtube med råd för 

privatekonomin men även rena instruktionsfilmer för hur man använder internetbanken. 

Ett av de viktigaste kundcentra just nu är deras telefonbank, de måste vara uppdaterade på 

vad kunden har gjort tidigare och logga det som hänt efter samtalet. Exempelvis ska en kund 

som angett information snabbt få vidare rådgivning i andra kanaler utan att behöva börja om. 

Kunden ska heller inte behöva tacka nej till samma tjänst vid upprepade tillfällen utan de ser 

till att den informationen finns sparad i systemet. Nordea har som mål att erbjuda en sömlös 

upplevelse när kunden rör sig mellan de olika kanalerna. Nordea arbetar även med att 

uppdatera sitt språkbruk i alla kanaler. De försöker undvika fackspråk och att vara tydliga i 

instruktioner, sådant som kan kännas självklart för den som arbetar i företaget kan i vissa fall 

vara oklart för kunden. 

4.1.5 Framtidens kund 

Vi bad vår representant att spekulera i hur de tror att framtidens kund kommer vara. Man tror 

att unga kunder fortfarande vill ha fysisk personlig rådgivning när det gäller större finansiella 

beslut, exempelvis när de köper sin första bostad. Man kommer troligen att ha kvar ett stort 

kontorsnät men man kommer gå ifrån kontanthanteringar och överföringar på de fysiska 

kontoren. Man tror att det fortfarande kommer finnas ett behov av att känna sig trygg när man 

hanterar stora finansiella beslut som påverkar livet. Man tror att framtidens kunder kommer 

ha mer kunskap innan de går till ett personligt möte då de kommer jämföra priser och tjänster 

på internet i större utsträckning. Framtidens kund kommer inte att vara lika trogen. Banken 

måste därför kunna bevisa att det finns ett mervärde i att vara helkund hos banken. Man tror 
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även att online-tjänsterna kommer, precis som idag, vara ett komplement till den fysiska 

rådgivningen. 

4.2 Presentation av data - Kunderna 

4.2.1 Kunderna 

Fredrik, 24 år, är student inom företagsekonomi i Stockholm. Arbetar även deltid. Kund hos 

Nordea. 

Lucas, 22 år, driver ett eget designföretag med fokus på grafisk design. Kund hos SEB. 

Elinor, 24 år, studerar biomedicin i Stockholm samt arbetar deltid. Kund hos Swedbank och 

ICA-banken. 

Andreas, 29 år, är arbetsledare på ett av Stockholms byggföretag. Kund hos Swedbank. 

4.2.2 Förtroende 

Alla respondenterna har förtroende för sin bank och anser att de inte känt någon anledning till 

ett minskat förtroende för banken. De anser att banken agerar i deras intresse och både 

Fredrik och Elinor berättar hur banken hjälpt till efter att de blivit lurade på pengar eller 

tappat sitt bankkort. Då bankens verksamhet är beroende av kunder så anser Lucas att det är 

bankens ansvar att agera i kundens intresse. Respondenterna är oeniga när det gäller om man 

kan lita på en bank som endast finns online. Lucas tycker inte att man kan lita på en bank som 

endast finns online då han vill kunna gå till banken om det blir problem med internet. Fredrik 

och Andreas är tveksamma då de vill kunna träffa riktiga banktjänstemän och Fredrik 

poängterar att "det handlar ändå om viktiga pengar" för honom. Elinor anser att det finns 

kontroller och så länge banken har insättningsgaranti, vilket hon menar är en garanti att 

pengarna som sätts in på kontot inte försvinner,  finns det ingen anledning att inte lita på dem.  

4.2.3 Val av bank 

Alla respondenterna anser att deras föräldrar spelat en viktig roll i deras val av bank och 

samtliga har fått hjälp av sina föräldrar när de skaffade sitt första egna bankkonto, tre av fyra 

respondenter har inte bytt bank sedan dess. Anledningen till att Lucas bytte bank var på grund 

av att den nya banken gjorde det enkelt att starta ett företagskonto. Lucas upplevde bytet som 

smidigt och fick hjälp av den nya banken vilket uppskattades då han "slapp göra den jobbiga 

uppsägningen själv". Fredrik säger att han kommer vara mer engagerad i att byta bank i 



23 

 

framtiden när han har mer pengar och kan spara mer på räntan. Elinor anser att hon kan tänka 

sig att byta bank om det uppstår skandaler i samband med bankens verksamhet och Andreas 

kan tänka sig att byta bank om han får ett överlägset erbjudande.  

Fredrik och Andreas vet inte vad deras bank har som är bättre än andra banker. Lucas anser 

att han blev bättre bemött på sin gamla bank men att den nya banken hade bättre erbjudanden 

och Elinor anser att hennes ena bank (ICA-banken) är väldigt bra för studenter och ger henne 

bra rabatter på mat. Hon säger att hon var nära att helt byta till ICA-banken men möjligheten 

att betala på internet med sitt kort var (vid tillfället) begränsat vilket orsakade att hon 

stannade kvar hos Swedbank. Swedbank upplever hon som det smidigare alternativet att göra 

sina ärenden hos. 

4.2.4 Behov 

Alla respondenterna anser att banken fyller deras behov i dagsläget och de tjänster som 

saknas anser de vara småsaker. Fredrik har upplevt att banken tar betalt för att växla in lösa 

kontanter som negativt och skulle vilja ha en bättre lösning för detta, men det är inget han gör 

ofta. Lucas vill ha en bättre lösning för att betala räkningar via en app utan att behöva sin 

bankdosa, dessutom vill han att betalningar ska kunna genomföras på helger. 

Respondenterna sköter sina ärenden främst via internet och de är eniga om att det är det 

enklaste och smidigaste alternativet. Fredrik och Andreas anser att det sparar tid och är inte 

intresserade av att gå till banken om det inte gäller något viktigt. Elinor anser att internet 

räcker bra för de enkla ärenden som hon utför. Lucas använder en mobilapplikation från 

banken ibland och Elinor gjorde samma sak när hon tidigare hade en ”bättre mobiltelefon”.  

4.2.5 Engagemang 

Endast Andreas påstår sig vara helkund men vet inte säkert, dessutom är ingen av 

respondenterna är medvetna om vilka fördelar det finns med att vara helkund. Lucas anser att 

bankerna borde vara mer proaktiva med att presentera bättre erbjudanden. Ingen av 

respondenterna uppgav att de på egen hand letar upp och jämför bankernas tjänster och 

erbjudanden. Fredrik anser att han skulle vara mer engagerad med att jämföra banker om 

hans nuvarande bank blir jobbig att hantera eller missköter sig men i dagens läge är han inte 

intresserad. Elinor säger att hon skulle varit mer engagerad om hon haft mer pengar, ”i 

dagsläget känns det som en försumbar skillnad mellan bankernas räntor.” Lucas är den enda 

respondenten som är intresserad av att jämföra olika banker, men då vill han ha en bra tjänst 
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som hjälpmedel och ingen av respondenterna kunde helt säkert nämna en tjänst som jämför 

olika banker. Dessutom är ingen av respondenterna helt insatta i vilka tjänster och 

erbjudanden som deras bank har. De känner endast till de vanligaste tjänsterna som används 

till betalningar och överföringar. Elinor anser att det beror på att hon inte handlar med 

exempelvis aktier och anser att sådana tjänster inte är relevanta för henne.  

4.2.6 Kommunikation 

Elinor anser att hon inte har en bra kommunikation med sin bank då det ofta är långa 

telefonköer: "man drar sig för att kontakta banken". Elinor skulle föredra om banken kunde 

ringa upp när det är ens tur så hon slipper kön, hon poängterar dock att när hon väl väntat 

igenom kön så är servicen bra. De andra respondenterna anser att de inte behövt någon 

regelbunden kommunikation med banken förutom vid få tillfällen, men när den väl skett har 

den varit bra. Bankerna upplevs som lättillgängliga via e-mail men inte via telefon vilket är 

en nackdel. Fredrik anser även att det kan vara svårare att formulera sig via text och vill 

hellre diskutera via telefon. Lucas och Fredrik anser att banken har "konstiga öppettider" med 

vilket de menar att tiderna inte passar ihop med deras vardag och önskar längre öppettider 

samt öppet på helger. Lucas anser  att bankerna alltid ska gå att nå eftersom ”när man väl 

behöver nå dem så är det antagligen viktigt” och han ger förslag om att de kan ha en 

onlinechat som alltid är tillgänglig.  

4.2.7 Personlig rådgivning 

Andreas och Lucas uppskattar personlig rådgivning som är anpassad till dem och inte 

uppfattas som säljande. De anser att banken ska vara neutral och hjälpsam. Alla 

respondenterna anser att de fått svar när de frågat om råd och hjälp men endast Lucas anser 

att han fått riktig personlig rådgivning, de andra såg det mer som service. När det gäller hur 

man vill få personlig rådgivning så är respondenterna eniga om att det beror på allvaret i 

situationen. Om det gäller viktiga beslut och stora summor vill de kunna boka ett fysiskt möte 

med en personlig bankman då de anser att de själva inte är tillräckligt insatta för att fatta de 

besluten på egen hand. Elinor anser även att personlig rådgivning kan vara bra för att inte 

göra förhastade beslut. Lucas anser att det är banken som bör ta initiativet om de märker att 

man som kund kan vara i behov av rådgivning. Fredrik vill kunna sitta med sin personliga 

bankman under en längre tid om han har ”ett seriöst ärende som gäller stora summor.” När 

det gäller enklare beslut eller situationer nöjer de sig med att ta det via telefon eller mail, både 

Elinor och Andreas säger att enklare ärenden vill man ha överstökat fort. 
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4.2.8 Klagomål 

Alla respondenter anser att de har möjlighet att framföra åsikter och klagomål men ingen har 

faktiskt gjort det själva. Respondenterna anser att det är enkelt att ta reda på hur man framför 

klagomål och åsikter men har inte haft anledning att göra det. Andreas tycker att många 

företag gärna gör det svårt att hitta sidor där man framför klagomål, något som han anser vara 

väldigt negativt om en bank skulle göra. Han vill att klagomål ska vara enkelt att framföra 

och man ”ska känna att man får gehör för sina åsikter.” 

4.2.9 Online 

Respondenterna anser att de flesta banker har väl utformade webbsidor förutom Elinor som 

uppfattar ICA-bankens webbsida som klumpig och att hon därför undviker att använda den 

på grund av detta. De är eniga om att en väl utformad webbsida ger ett bra intryck av banken 

och om något inte fungerar blir de frustrerade. Fredrik gillar att han kan se information om 

bankens tjänster på bankens webbsida. Nya funktioner lyser upp i orange färg så att man 

enkelt kan se vad som är nytt. De andra respondenterna känner att de inte har bra koll på 

vilka tjänster som finns, men de erkänner att de inte undersökt det noggrant heller. Fredrik 

anser även att han har lärt sig att navigera till de tjänster han oftast använder, men det kan 

krävas många steg och om han ska använda en ny tjänst kan webbsidan behöva 

omorganiseras för att bli smidigare att använda.  
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5. Resultat & Analys 

5.1 Relationsmarknadsföring 

5.1.1 Kommunikation 

Kunderna vet inte vilka fördelar de har som helkunder samt att de inte förstår begreppet fullt 

ut. De har heller ingen större kunskap om vilka tjänster deras bank erbjuder eller varför deras 

bank är bättre för dem än andra banker. Denna okunskap om banken tolkar vi som en följd av 

att kunderna inte kommunicerar ofta med sin bank, de känner inte att en regelbunden 

kommunikation är nödvändig. Det visade sig däremot att kunderna vill att banken ska finnas 

tillgänglig och kommunikationen ska fungera problemfritt när de väl behöver komma i 

kontakt med banken. Detta stöds av Hunt och Arnett som anser att relationen är baserad på en 

god kommunikation och fullföljande av löften vilket stärks av respondenternas förtroende till 

sin egen bank. Respondenterna anser att de skulle avbryta relationen om de inte kände ett 

förtroende till banken och om de upplevde att den var svår att nå.  

Kunderna vill ha möjlighet till ett fysiskt möte vid stora och viktiga ärenden. Vi tolkar det 

som ett behov av en trygghet som inte kan uppnås via internet i samma utsträckning. Detta 

stöds av Morgan och Hunt
52

 som förklarar att god kommunikation är en grundsten för ett 

förtroende vilket vi anser att banken stärker med en sömlös upplevelse i alla kanaler. 

Förtroendet från kundens sida stärks om de ärenden som de utför via telefonbanken eller 

internetbanken finns registrerade vid ett personligt möte med en bankman. Dessutom visar 

vår empiri på att bankernas webbsida är kopplat till kundens upplevelse av banken i sin 

helhet. Kunderna som upplevde en webbsida som negativ fick också ett negativt intryck av 

banken vilket ökade benägenheten att byta bank. 

Kunderna vill även att den kontakt som sker från bankens sida ska syfta till att hjälpa kunden 

i form av personlig rådgivning och informera om relevanta personliga erbjudanden. Då krävs 

det att banken förstår den enskilda kundens behov vilket, enligt Sheth och Parvatiyar, inte är 

möjligt utan en bra kommunikation.
53

 Enligt Hennig-Thurau och Hansen medför en bättre 
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 Morgan, R.M & Hunt, S.D., 1994, s. 20. 
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 Sheth, J.N & Parvatiyar, A., 1995:2, s. 399. 
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förståelse för kunden att banken kan undvika ineffektiv marknadsföring som kan ses som 

slösaktig och direkt störande för kunden.
54

 

Kommunikation som uppfattas som säljande är något som en redan existerande kund inte 

uppskattar. Marknadsföringsaktiviteterna mot redan existerande kunder bör därför vara 

anpassade till att behålla kunden i form av rådgivning och mer säljande information bör syfta 

till att informera om bankens utbud och vara riktad mot de kunder som inte redan är 

helkunder eller kunder hos banken överhuvudtaget.
55

 Säljande information till en redan 

existerande kund kan tolkas som att banken inte agerar direkt i kundens intresse utan mer för 

bankens egna skull. Detta stöds av Hunt och Arnetts teori om hur man lyckas med 

relationsmarknadsföring genom att undvika opportunistiskt beteende som inte leder till en 

långvarig relation.
56

  

5.1.2 Förtroende 

Som tidigare nämnt anser Morgan och Hunt att en aktiv kommunikation är grunden för ett 

förtroende.
57

 Detta kopplas till vår empiri genom att kunderna inte upplever att de helt säkert 

kan lita på en bank som endast finns online. Kunderna vill alltid kunna ha kontakt med 

banken vilket inte är möjligt för en bank på internet då kontakten kräver åtkomst till internet. 

Ett förtroende är enligt Suki att låta ena parten i en relation utföra en viktig uppgift åt den 

andra parten.
58

 Sheth och Parvatiyar anser även att ett förtroende är det som ökar chansen till 

att kunden väljer att ingå i en relation med banken.
59

 Vår insamlade empiri tyder på att 

kunderna inte känner en anledning till ett lägre förtroende för den egna banken och att banken 

agerar i deras intresse. Vi tolkar därför detta som att kunderna har ett förtroende för sin bank 

då de låter banken hantera deras pengar samt att det finns en bra grund för en relation baserat 

på förtroendet. Förtroendet för banker är däremot inte optimalt då kunderna fortfarande vill 

ha kvar det fysiska kontoret som en sorts säkerhet och trygget.  

5.1.3 Engagemang 

Enligt vår insamlade empiri ser vi att kunderna har ett lågt engagemang för sina banker, trots 

att detta borde vara en prioritering då det kan påverka kundens ekonomiska situation. 
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Dessutom bör bankerna sträva efter att ha engagerade kunder då en engagerad kund visar 

större benägenhet att dela med sig av värdefull information och åsikter enligt Sheth och 

Parvatiyar.
60

 Denna information ser vi som en viktig faktor när bankerna vill skapa en 

relation. Däremot har ingen av respondenterna valt att dela med sig av sina åsikter eller 

klagomål till banken, vilket vi ser som ett tecken på lågt engagemang från kunderna. Vi 

tolkar det låga engagemanget som en följd av den låga kunskapen om bankens och bankens 

tjänsteubut samt att kunderna inte vet vilka fördelar som följer med att vara helkund.  

Den minskade fysiska kontakten innebär kunderna får inte samma personliga rådgivning som 

de fick förut vilket även hindrar bankerna i större utsträckning att kunna informera och förstå 

kundernas behov. Detta ser vi även som en anledning till att kunderna inte har en hög 

kunskap om banken. Utifrån den empiri vi samlat har vi sett att kunder föredrar ett fysiskt 

möte vid större ärenden då det upplevs som tryggt och enklare än att samla information själv. 

Vi tolkar det som att kunderna är nöjda med sin bank eftersom de inte ställer höga krav på 

banken och rådgivningen som sker upplevs som adekvat. Dock ser vi den sällan 

förekommande rådgivningen som en anledning till att kunderna har ett lågt engagemang för 

bankerna. 

Vi gör tolkningen att det är svårt och omständigt att hitta information som går att jämföra 

mellan de olika bankerna i dagens läge och därför blir kunderna mindre benägna att söka upp 

bättre erbjudanden själva. När det blir enklare för en kund att jämföra olika banker så bör 

därför även engagemanget höjas. Vår insamlade empiri visar även att kunderna inte är lika 

engagerade i sin bank om de har en relativt liten summa pengar på banken. Vi tolkar detta 

som att en förmögenhet eller ett stort lån kommer att fungera som en motivering för ett högre 

engagemang. Om kunden inte upplever en hög risk med sin bank eller att de inte har mycket 

att vinna på ett byte till en annan bank så är engagemanget lågt. När kunderna har mer pengar 

bör därför engagemanget för att jämföra olika banker höjas. 
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5.2 Lojalitet och relationer 

5.2.1 Byta bank 

För en finansiell institution som en bank är det viktigt att visa för kunden vilka fördelar som 

är direkt kopplade till långa relationer menar Fraering och Minor.
61

 Detta stöds även av Suki 

som anser att kundlojalitet uppnås och fördelarna med relationen demonstreras över en längre 

tid.
62

 Kunderna vet inte vilka fördelar som medföljer en längre relation med banken och vi 

drar kopplingen att lägre kunskap om banken följs av ett lägre enagemang. Detta stöds av 

Hunt och Arnett som anser att utan en bra och aktiv kommunikation från banken, för att öka 

kunskapen hos kunderna, så minskar chansen till att kunderna känner sig engagerade i 

bankens erbjudanden och fördelar.
63

 Därmed minskar chansen till att de forsätter en långvarig 

relation med banken vilket innebär att bankerna måste bli bättre på att kommunicera sina 

fördelar till sina kunder. Enligt Grönroos innebär även en dålig kunskap om en organisation 

att benägenheten att byta till ett annat alternativ blir större, i vårt fall till en annan bank.
64

  

5.2.2 Stanna hos sin bank 

Kunderna känner ändå ingen anledning att byta bank om banken inte gett någon anledning till 

missnöje och har därför fortsatt sin relation trots en sällan förekommande kommunikation. Vi 

tolkar det som att kunderna är nöjda med sin bank men att de heller inte ställer höga krav på 

banken. Kunderna har ett förtroende för banken och anser att banken uppfyller deras behov 

vilket innebär att det finns en grund för en relation. Detta stöds av Sheth och Parvatiyar som 

anser att uppfyllande av behov och förtroende är grunden till en relation.
65

 Kunderna har en 

låg kunskap om bankerna men byter ändå inte bank när det gäller den privata ekonomin. Vi 

tolkar detta som att lojaliteten till banken egentligen beror på ett lågt engagemang och att det 

är anledningen till att kunderna inte byter bank i större utrsträckning. 

5.2.3 Låg sannolikhet för långa relationer 

Trots det låga engagemanget så finns risken att kunderna inte stannar i en långvarig relation 

med sin bank. Får kunden ett bättre erbjudande som är enkelt att förstå och om kunderna 

känner att de har mycket att vinna på att byta till en annan bank så kommer det låga 
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engagemanget för den egna banken inte att hindra bytet. Vi tolkar den låga kunskapen och 

engagemanget som ett skäl till att kunderna inte känner till fördelarna med sin egen bank 

vilket gör den svår att försvara mot andra erbjudanden. Om det blir enklare att jämföra och 

portera tjänster mellan olika bankleverantörer är det troligt att kunderna kommer byta bank i 

högre grad. Detta tror vi dock kommer att kräva en enkel jämförelsetjänst som accepteras och 

är känd bland en stor andel av de svenska kundera. 

Vi ser även att det är viktigt för banker att vet vad som påverkar en kunds val och lojalitet. 

Enligt Sheth och Parvatiyar minskar kunder sina valmöjligheter för att bland annat förenkla 

konsumeringsvanor och informationsbehandling, minska den upplevda risken och uppnå en 

psykologisk bekvämlighet.
66

 Dessutom kan det vara ett socialt tryck som påverkar hur 

kunderna väljer och är fortsatt lojala till sin bank. I vår empiri finner vi att kunderna kommer 

att vara mer benägna att byta bank om de upplever problem eller att banken är inblandad i 

skandaler. Vi gör tolkningen att en bank som upplevs som svår, riskfylld och inte har ett gott 

rykte kommer att upplevas som oattraktiv att ha en långvarig relation med om kunderna inte 

har mycket att vinna på relationen. Detta kopplas till Hunt och Arnett’s teori om att kunderna 

ingår i en relation om fördelarna överväger nackdelarna.
67

 En bank som upplevs som svår och 

riskfylld har stora nackdelar vilket då kräver stora fördelar för att få en god relation med 

kunden. 

5.3 Hur man lyckas med relationsmarknadsföring? 

5.3.1 Anledningar till en lyckad relation. 

Enligt en respondent så berodde bytet av bank på att den nya banken hade ett bättre 

bemötande och visade på bättre konkurrensfördelar för egna företagare. Detta stöds av Hunt 

och Arnett’s teori där de listar upp konkurrensfördelar och nöjdhet som några av de 

anledningar som får en relationsmarknadsföring att lyckas.
68

  

Enligt banken jobbar de aktivt med att behålla kunder, hålla dem nöjda, dra lärdom av deras 

åsikter och ha ett samtycke med dem. Detta görs via kundundersökningar och genom att ta 

hänsyn till återkoppling från kunderna. Även detta ser Hunt och Arnett som kriterier för en 
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lyckad relationsmarknadsföring. Den sista anledningen de anger är finansiella resultat,
69

 

något som vi tolkar som kundernas upplevelse av att bankerna agerar i deras intresse.  

5.3.2 Stärka relationen 

Det ligger i bankernas intresse att hålla kunden nöjd, därför ser de till att kunden får 

upprättelse om den anser sig blivit dåligt bemött. Källan till problemet söks upp och den 

lokala kontorschefen får ringa upp om problemet är allvarligt. Detta kopplar vi till Hunt och 

Arnett’s teori där de påpekar att en del av den interna marknadsföringen är att varje enskild 

anställd har ett ansvar att upprätthålla bankens image.
70

 Om en kund är missnöjd arbetar 

banken aktivt för att lösa problemet och för att möta kundens förväntningar. Om kunden 

anser att det finns överlägsna alternativ eller problem försöker banken tillsammans med 

kunden se helheten i problemet och om det finns en individualiserad lösning. Man arbetar för 

att möta kundens behov och krav. Enligt Grönroos finns det annars en risk att kunden byter 

bank om ett annat alternativ upplevs som lockande.
71

 Kunderna anser att de behov som de har 

i dagsläget möts av bankernas utbud och de att de tjänster de saknar är småsaker vilket kan 

tolkas som att kvaliteten är acceptabel. Enligt Grönroos kundlivscykel finns det därmed en 

grund för en fortsatt relation då kunderna inte är missnöjda under de olika skedena.
72

 

En av respondenterna uppgav att han fick hjälp av banken med ett akut ärende via telefon och 

när ärendet var avslutat fick han rådgivning gällande en orelaterad tjänst. Detta upplevdes 

som positivt då det var ett erbjudande som var anpassat för kunden och låg i dennes intresse 

att ha. Rådgivningen var uppskattad av kunden och förstärkte därmed intrycket av banken. Vi 

anser att detta inte hade varit möjligt utan en bra informationsteknik. Det är inte sannolikt att 

den anställda på banken känt till all information om kunden sedan tidigare då det inte var en 

personlig bankman som skötte ärendet. Enligt Hunt och Arnett
73

 är en effektiv 

informationsteknik en fördel för banken vilket tydligt visas av exemplet från empirin. 

5.3.3 Hinder för konsumentrörlighet 

Enligt Nordea så är utträdeshindren inte höga och i dagens läge är de flesta lån bundna på tre 

månader, detta innebär att kunden inte behöver känna sig låst till banken vilket Sheth och 
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Parvatiyar anger som en grund för en kundrevolt mot organisationer.
74

 Banken tror dock att 

kunderna upplever ett bankbyte som jobbigt då de ska hantera nya kort och koder. Detta 

tolkar vi som ett hinder för en högre konsumentrörlighet på marknaden men att hindret inte 

ligger hos den befintliga banken utan hos den nya banken.  

5.4 Kundlivscykeln 

Enligt Grönroos finns det två sorters kunder: existerande kunder (helkunder) och potentiella 

kunder (de som inte är kunder eller enbart delkunder). Grönroos menar att de olika sorterna 

har olika behov av information.
75

 Det är därför viktigt att för banker att veta skillnaden för att 

kunna anpassa sin marknadsföring. Potentiella kunder bör bli informerade om fördelarna med 

bankens tjänster och utbud medan de existerande kunderna bör nås av marknadsföring som 

syftar till att stärka relationen. Från vår empiri har vi uppmärksammat att kunderna inte helt 

säkert vet om de är helkunder eller delkunder och därmed ser vi att dessa kunder som är 

osäkra bör nås av en informationsbaserad marknadsföring som är enklare att ta till sig än 

dagens marknadsföring. Även här kan en lägre kunskap om banken bidra till att benägenheten 

ökar för kunderna att byta bank enligt Grönroos.
76

 Banken arbetar kontinuerligt för att stärka 

kundens nöjdhet vilket minskar risken att de drar sig ur relationen. Vi tolkar användandet av 

bankens tjänster som de olika skedena i Grönroos kundlivscykel
77

 och så länge kunden anser 

att tjänsterna är godkända så kommer de fortsätta till nästa skede. 

Att banken fokuserar på helkunderna, de kunder som banken bör fokusera på att stärka 

relationen med, anser vi är förståeligt och ser här en stark koppling till Kahn’s teori som visar 

att en god relation är viktigare att vårda än att söka efter nya kunder.
78

 De potentiella kunder 

(delkunder) från vår undersökning anser att banken fyller deras behov och saknar endast 

småsaker. Men att de inte känner till bankens hela utbud eller skillnaden på sin egen bank och 

andra banker anser vi vara en god anledning till att stärka informationsmarknadsföringen till 

delkunderna. 
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5.5 Avslut av relation 

Enligt Sheth och Parvatiyar är missnöje och överlägsna alternativ några de anledningar som 

finns för att kunden väljer att avsluta en relation.
79

 Vår empiri visar att kunderna inte har ett 

högt engagemang vilket sannolikt beror på en låg kunskap om banken. Kunderna är heller 

inte missnöjda och känner inte till några överlägsna alternativ. Vi anser dock att en mer 

användarvänlig bank som tydligt visar sina fördelar (tydligare än bankerna idag) för den 

enskilda privatkunden kan få ett övertag över de redan existerande storbankerna. Genom 

proaktiv och enkel information kan en sådan bank möjligtvis locka till sig de kunder som kan 

ses som lojala men egentligen inte byter på grund av ett oengagemang till den egna banken. 

Enligt Hennig-Thurau och Hansen
80

 kan däremot en för stor mängd erbjudanden från en 

organisation uppfattas som osäkert och negativt och därför anser vi att en sådan bank inte bör 

ge ut en för stor mängd information om sina erbjudanden. 

5.6 Sammanfattning av resultat  

Utifrån den insamlade empirin och de använda teorierna har en sammanfattande resultatslista 

sammanställts för att ge en enkel överblick över resultaten. 

1. Kunderna har låg kunskap om vilka tjänster som banken erbjuder vilket leder till ett 

lågt engagemang. 

2. Kunderna vill ha kvar det fysiska kontoret som en försäkring vid allvarliga situationer 

då det anses vara tryggare eftersom kunder har svår att lita på en bank som endast 

finns online.  

3. Kunderna använder främst internet för att utföra sina ärenden då de anser att det är 

effektivt och smidigt. 

4. Kunderna uppskattar personlig rådgivning om den inte uppfattas som säljande utan 

mer som hjälp till en bättre ekonomi. 

5. Bankens webbsida är direkt kopplad till kundens intryck av banken och en bättre 

anpassad webbsida är till bankens fördel då detta har en påverkan på kundens val av 

bank. 
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6. Slutsatser och diskussion 

Med utgångspunkt för studiens syfte tolkas här resultaten med hjälp av det teoretiska 

ramverket som kretsar kring relationsmarknadsföring. Detta möjliggör en diskussion kring 

resultaten som presenterats och tydliggör de praktiska och teoretiska konsekvenserna av 

dem. Detta leder till uppsatsförfattarnas rekommendationer. Här presenteras även kritik och 

granskning av studien och förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsats 

Utifrån den empiri som samlades in kunde engagemanget urskiljas som den faktor som 

påverkas mest av den minskade fysiska kontaken med banken. Distansen mellan kunden och 

banken har ökat som en konsekvens av att kunderna sköter de flesta av sina bankärenden 

online och att de sällan söker att kommunicera med banken. Detta leder oss att tro att den 

låga kunskapsnivån om den egna banken och bankmarknaden till stor del beror på att man 

inte går till ett fysiskt bankkontor för enklare ärenden och pratar med en personlig bankman 

som kan ge råd och presentera relevanta tjänster. Vi tolkar utifrån empirin att kunderna 

upplever att bankens tjänster är komplexa och svåra att förstå vilket innebär att de inte ens 

försöker sätta sig in i hur deras personliga finanser påverkas av sin bank. I nuläget väljer 

kunderna att leta upp information själva genom att antingen läsa på hemsidan eller ringa 

telefonbanken. Om engagemanget är lågt innebär det att de aldrig kommer att ta sig tid att 

läsa på och ta kontakt med banken för att del av deras erbjudanden. Informationen som finns 

tillgänglig upplevs som svår att ta till sig och det kan vara svårt för kunden att avgöra hur den 

ska hanteras. Om kunden blir lockad av erbjudanden från andra banker är det svårt att 

försvara sitt val av bank om kunskapsnivån och engagemanget är lågt. Vet man inte så 

mycket om den egna banken minskar chansen till att ha en långvarig relation då man inte 

riktigt förstår fördelarna eller ens vet vilka tjänster man har hos sin bank.  

Risken finns att när bankmarknaden förändras, till exempel att det blir enklare att portera 

över alla sina tjänster, kort och kontonummer mellan banker eller att konkurrensen och 

konsumentrörligheten ökar på annat vis, att kunder inte alls är lojala då det enda som hindrar 

kunderna är det låga engagemanget. Bankerna kan däremot öka lojaliteten genom att bättre 

kommunicera fördelarna med deras tjänster och långvariga relationer till kunderna. 
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Kunderna i studien har ett högt förtroende för sin bank och de känner sig nöjda med den 

service de fått. Trots att kunderna infrekvent kontaktar banken så upplevs den som 

rådgivande, förtroendeingivande och att den agerar i kundens intresse. Kunderna ställer inte 

särskilt höga krav på sina banker på grund av att de enbart har grundläggande behov. De är 

nöjda då de främst använder banken för betalningar och överföringar och har heller inte 

upplevt någon anledning till ett minskat förtroende för sina banker. Däremot vill kunderna ha 

kvar det fysiska kontoret då det upplevs som en trygghet att kunna besöka en fysisk bank vid 

större ärenden. 

6.2 Diskussion 

Det mest överraskande fyndet i studien enligt oss är att alla våra respondenter var nöjda med 

sin bank och hade förtroende för dem. Enligt SKI:s rapport så pågår det en förtroendekris i 

branschen, men SKI beskriver samtidigt att kundernas förtroende för den egna banken var 

över branschgenomsnittet. Trots detta så antog vi att attityderna inte skulle vara så 

genomgående positiva. En förklaring till detta fenomen kan vara att våra respondenter alla 

var unga storstadsbor och de faktorer som lett till förtroendekrisen är att kontor läggs ner, 

oftast på landsbygden samt den minskade kontanthanteringen. För våra respondenter är 

troligen dessa faktorer inte ett problem då de använder kort- och online-tjänster i högre grad 

än övriga kundsegment. 

En annan diskussion vi har haft under studien var huruvida engagemang skulle inverka 

positivit eller negativt på lojaliteten. Bankerna tjänar på att kunderna är apatiska eftersom det 

kan räknas som en form av lojalitet. Men det är inte deras mål, deras mål är att skapa 

förtroende och långsiktiga relationer. Engagemanget kan därför te sig tve-eggat, om banken 

inte lyckas göra en engagerad kund nöjd och uppfylla sina löften fullt ut så innebär det att 

kunden har engagemanget att samla in kunskapen och öka sin motivation att byta bank. Å 

andra sidan kan det betyda att kunden blir mer lojal till sin egen bank eftersom man skapat en 

relation och kunden engagerar sig i att få det bästa erbjudandet och att kommunicera med 

banken på en mer frekvent basis. 
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7. Granskning och kritik mot egen studie 

7.1 Tillförlitlighet 

Vår förkunskap om banker var låg innan vi startade vår undersökning och med en högre 

erfarenhet inom bankbranschen finns möjligheten att kunna utföra undersökningen och 

empiriinsamling på en djupare nivå för att hitta fler kopplingar som vi kan ha missat. 

Däremot har vår utbildning inom företagsekonomi och marknadsföring gjort oss bekanta med 

relevanta begrepp och metoder vilket har hjälpt oss att ställa de frågor vi anser vara relevanta 

och sålla bort den information som varit orelevant. Det finns dock alltid en risk att vissa 

omedvetna fördomar mot bankbranschen kan ha färgat våra resultat. 

Undersökningen har gjorts i enlighet med de riktlinjer för kvalitativa studier som återfinns i 

boken Företagsekonomiska forskningsmetoder.
81

 Representanten från Nordea är högt 

kvalificerad för att svara på de frågor som rörde vårt ämne. Kundrepsondenterna har alla en 

bank som de aktivt använder och därför anser vi att deras svar och åsikter är giltiga. 

7.2 Överförbarhet 

Vi anser att resultaten kan appliceras på nuvarande modeller inom relationsmarknadsföring 

som insikter för att understödja beslut och marknadsföringsstrategier hos banker. Resultaten 

är inte banbrytande men kan fungera som stöd för att hindra bankerna att gå ifrån det arbete 

de utför idag med sin marknadsföring. Resultaten går att tillämpa i dagens läge och stämmer 

överens med tidigare gjorda studier. Vi anser även att de borde gå att tillämpa några år 

framöver, dock finns det alltid svårigheter med att förutse hur framtiden ser ut och hur 

kundernas attityder förändras över tid. Vi kan därför inte helt säkert säga hur våra resultat går 

att tillämpa i framtiden. Detta på grund av att en förändring i bankbranschens 

konsumentrörlighet är högst sannolik. 

7.3 Objektivitet 

Då vi inte haft någon djupare förkunskap inom bankbranschen så anser vi att den insamlade 

datan inte är färgad av våra tidigare erfarenheter eller kunskap om banker. Däremot har vår 
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förkunskap inom företagsekonomi och designtänkande lett oss till ett visst tankesätt och det 

kan vara nyttigt för undersökningen att i framtiden undersöka ämnet med andra tankesätt.  

7.4 Pålitlighet 

Den metod vi har använt oss av finns tydligt beskriven i metodkapitlet och intervjufrågorna 

finns i form av bilagor vilket gör att andra forskare enkelt kan granska hela undersökningen. 

De svaren vi har fått finns även tydligt sammanfattade för att få en enkel överblick över vad 

som sagts, dock finns ingen bilaga med de exakta svaren då detta bara varit inspelade 

intervjuer samt stödord skrivna på en dator som går att tolka på olika sätt för andra än den 

som skrivit det. 

Då studien är utförd med en kvalitativ ansats så kan resultaten inte anses generaliserbara, men 

vi anser inte att våra resultat är orimliga. Respondenternas attityder avvek inte nämnvärt från 

tidigare kvantitativa studier som utförts av SKI och Konsumentverket. Detta anser vi ökar 

trovärdigheten för studiens resultat.  

Vi har dessutom gjort undersökningen i god tro, vi har inte låtit personliga värderingar 

påverka den data som är insamlad, slutsatser eller utförandet av undersökningen.  

8. Förslag på vidare forskning 

Kunderna från vår studie visar sig vara nöjda vilket kan bero på låga krav på banken. Om 

dessa krav på bankerna höjs kan pressen öka på bankerna. Dessutom har vi sett tecken på att 

en ökad personlig förmögenhet på banken kan bidra till ett ökat engagemang för kunden. Att 

det blir enklare att jämföra tjänster bör också bidra till ett ökat engagemang hos 

bankkunderna. Därmed presenterar vi tre enkla frågor som kan utvecklas djupare och som vi 

anser kan vara bra för framtida forskning: 

- Hur påverkas relationen mellan bank och kund om kundkraven höjs? 

- Är kundens förmögenhet en viktig faktor till hur engagerad den är i valet av bank och 

finanstjänster och hur påverkar den relationen mellan kund och bank? 

- Kan engagemanget hos kunder höjas om det blir enklare att jämföra och förstå 

finansiella tjänster och vad skulle krävas för att få en jämförelsetjänst att bli 

accepterad? 
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Bilagor 

Bilaga 1, Intervju med bank  

1. Är lojalitet viktigt för banker och varför?  

a. Tror du att det går att skapa förtroende och lojalitet via internet? 

 

2. Hur arbetar banken för att främja kundlojalitet och bygga bra kundrelationer? 

a. Hur mäter ni kundnöjdhet? (Relationslivscykeln) 

b. Görs det kontinuerligt? Eller väntar man på rapporter från ex. SKI? 

c. Arbetar de efter vissa modeller för att få lojala kunder? 

 

3. Är relationen med den enskilda privatkunden viktig? 

a. Hur hanterar ni en missnöjd kund? 

b. Vad gör ni för att behålla någon som blivit missnöjd? 

 

4. Hur svårt är det för en kund att byta bank? Vilka hinder? (Exit barriers) 

 

5. Är företagskulturen viktig för att skapa kundrelationer? (Internal market orientation) 

a. Hur ser er interna policy ut gällande er image? 

b. Service och kommunikation? 

c. Hur skiljer ni er från andra banker online? 

d. Hur är framtidens kund? 

e. Tror du att kunder har ett lägre förtroende för en bank där det mesta sköts 

online?  

f. Hur ska man motverka att kunder har ett lägre förtroende för en bank på 

internet jämfört med en fysisk bank? 

 

6. Hur ser bankens online-kommunikation ut med kunderna? 

a. Vilken typ av kommunikation har ni på internet främst? (promotion/support) 

b. Vilka kanaler använder ni för att nå ut till kunderna? 

c. Vilka kanaler kan kunderna använda för att nå er? 

d. Hur används feedback? (Används den ex. för att skapandet av nya tjänster?) 



 

 

Bilaga 2, Intervju med kund 

1. Har du förtroende för din bank? Motivera! 

a. Agerar banken i ditt intresse? (Ja / Nej) Motivera! 

b. Går det att lita på en bank som endast finns online? (Ja / Nej) Motivera! 

 

2. Har du samma bank som dina föräldrar?  

a. Har de påverkat ditt val? 

 

3. Vet du vad det innebär att vara helkund hos en bank? 

a. Är du helkund hos en bank? (Ja / Nej) 

b. Vilka fördelar har du som helkund? 

c. Har du konton på fler banker än en? (Ja / Nej) 

 

4. Är du intresserad av att jämföra olika banker? 

 

5. Känner du till vilka tjänster och erbjudanden som din bank har? 

a. Vilka tjänster använder du från din bank? (Exempelvis Swish, bank id, 

överföringar, betalningar etc.) 

b. Vad gör din bank bättre än andra banker? 

i. Vad prioriterar du hos en bank? 

 

6. Har du någon gång bytt bank?  

Om ja, varför? 

a. Hur upplevde du bytet? 

b. Hur uppfattade du insamlingen av information inför bytet? 

Om nej, vad skulle få dig att byta bank? 

c. Om det finns ett bättre erbjudande för dig, kommer du leta upp det själv? 

d. Kan du nämna en tjänst som jämför olika bankers erbjudanden? 

 

7. Fyller banken dina behov? (Ja / Nej) 

a. Är det någon tjänst du saknar? 

 

8. Hur sköter du dina bankärenden främst? 



 

 

a. Varför? 

 

9. Har du en bra och fungerande kommunikation med din bank? (Ja / Nej) 

a. När kan du nå din bank? 

b. Är de lättillgängliga? (Ja / Nej) 

 

10. Hur upplever du råd och hjälp från banken?  

a. Har du någonsin fått personlig rådgivning av banken?  

b. Hur föredrar du att få personlig rådgivning? (exempelvis kontakta kundtjänst, 

boka rådgivning, bli uppringd etc) 

 

11. Är bankens webbsida väl utformad för att utföra dina ärenden?  

a. Hur påverkar webbsidan ditt intryck av banken? 

b. Är informationen tillgänglig för att du ska förstå tjänsteutbudet? 

 

12. Kan du framföra åsikter och klagomål till banken?  

a. Vet du hur man gör? 

b. Är det enkelt att ta reda på? 

c. Får du gehör för dina åsikter? 

Bilaga 3, Kompletterande intervju med kund 

1. Har du någon gång bytt bank? (Notera att följdfrågan är den kompletterande frågan.) 

Om nej, vad skulle få dig att byta bank? 

a. Om det finns ett bättre erbjudande för dig, kommer du leta upp det själv? 

b. Kan du nämna en tjänst som jämför olika bankers erbjudanden? 

 

2. Känner du till vilka tjänster och erbjudanden som din bank har? (Notera att 

följdfrågorna är de kompletterande frågorna.) 

a. Vad gör din bank bättre än andra banker? 

b. Vad prioriterar du hos en bank? 

 


