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Sammandrag: Banktjänster blir allt mer digitaliserade, vilket påverkar relationen 

mellan banken och kunden. Den personliga kontakten minskar, och allt större del av 

interaktionen mellan banken och kunden sker genom digitala kanaler. Den här 

avhandlingen fokuserar på hur unga kunder ser på sin relation till banken i en digital 

miljö, och strävar till att öka förståelsen för hur de använder sig av digitala 

banktjänster och skapar relationer till banken digitalt. Att ha förståelse för det här 

innebär att banken kan utveckla sina tjänster och sin service på ett sätt som tilltalar 

unga kunder, och därmed stärka relationen till dem, vilket är viktigt eftersom den här 

kundgruppen inte är lojala i samma utsträckning som äldre kunder, och därmed är 

mer benägna att byta bank om de anser att det gynnar dem. Den teoretiska 

referensramen fokuserar på digitalisering inom bankbranschen, kundrelationer i en 

digital miljö och millennials bankbeteende.  

Den empiriska undersökningen genomfördes med en kvalitativ undersökningsmetod. 

Data samlades in genom fjorton semistrukturerade personliga intervjuer. Som grund 

för intervjuerna använde skribenten en intervjuguide, baserad på den teoretiska 

referensramen, med teman och nyckelfrågor som är centrala för avhandlingens syfte. 

Informanterna valdes ut genom ett strategiskt urval, för att skribenten skulle få ett så 

brett urval som möjligt, och därmed få fördjupad insikt i hur unga kunder ser på 

relationen till banken i en digital miljö, och vilka faktorer som inverkar på relationen. 



 

 

 

Undersökningens resultat visar att unga kunder överlag har en positiv inställning till 

att banktjänster digitaliseras. Digitala banktjänster bidrar till att öka unga kunders 

självständighet, och underlättar skötsel av personlig ekonomi, eftersom de kan sköta 

bankärenden på sina egna villkor. Flera informanter betonar dock vikten av personlig 

interaktion för att servicen ska kännas personlig, och för att relationen till banken ska 

stärkas. Relationen mellan banken och kunden blir allt mer interaktiv, och unga 

kunder förväntar sig att vid behov få service och hjälp snabbt. De vill kunna kontakta 

banken genom sådana kanaler som de själva föredrar, och de förväntar sig att banken 

också kommunicerar med dem. För att skapa hållbara och lönsamma relationer till 

unga kunder behöver banker utveckla välfungerande och innovativa digitala tjänster, 

samtidigt som de kan erbjuda personlig och individualiserad service. 

  

Nyckelord: digitalisering, millennial, bank, relation, digital relation, digitala 

banktjänster 
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1 INLEDNING 

Bankbranschen har under de senaste åren genomgått betydande förändringar till följd 

av den digitala utvecklingen, konkurrensläget på marknaden och förändringar i 

kundernas beteende. Digitaliseringen innebär att interaktionen mellan banken och dess 

kunder förändras, och att kommunikationen sker genom allt flera kanaler, inklusive 

genom kanaler som inte tidigare funnits. De nya kommunikationskanalerna mellan 

banken och kunden har uppstått till följd av utbredningen av internet och utvecklingen 

av ny teknologi. Internetbanker, mobilbanker och applikationer för hantering av 

privatekonomi är exempel på nya kanaler genom vilka banken och kunden kan 

kommunicera. Ökningen i antalet kommunikationskanaler mellan banken och dess 

kunder medför utmaningar för banken gällande hur kommunikationen ska koordineras 

genom varje kanal, för att kundupplevelsen ska bli så smidig och konsekvent som möjligt 

(Bapat 2017:174).  (Bask et al. 2012:51-54, 63-65) 

Kunder kan lätt och smidigt på sina egna villkor sköta bankärenden via datorer, 

smarttelefoner och surfplattor i realtid, utan att behöva ta hänsyn  till bankens öppettider 

eller telefonrådgivning (Angelakopulos & Mihiotis 2011:300, Larsson & Viitaoja 

2017:858-860). Banken och sin sida har möjlighet att genom digitala kanaler nå ut till 

nya potentiella kunder, och erbjuda sina produkter och tjänster oavsett geografiskt 

avstånd (Angelakopulos & Mihiotis 2011:300). Genom dessa digitala kanaler får banken 

dessutom tillgång till ovärderlig information om sina kunder, som sedan kan användas 

för att erbjuda personliga och individualiserade tjänster baserade på varje enskild kunds 

behov (Angelakopulos & Mihiotis 2011:300). Kunder blir allt skickligare på att använda 

och utnyttja digitala tjänster, men banken måste även ta i beaktande att det finns kunder 

som har bristande kunskaper, eller helt saknar digitala färdigheter (Cuesta et al. 2015:1-

3). Traditionell kundbetjäning över disk är fortfarande en viktig del av många bankers 

verksamhet, men dess betydelse har minskat betydligt i och med att många tjänster 

digitaliseras och förflyttats digitalt.  (Bask et al. 2012:51-54) 

Konkurrensen inom bankbranschen påverkas även av digitaliseringen. Nya aktörer ser 

marknaden som attraktiv till följd av avregleringar, teknologiska innovationer, 

förändringar i konsumentbeteende och låga inkomstbarriärer, och har börjat erbjuda 

finansiella tjänster som konkurrerar med de traditionella bankernas (Foley & 

Jayawardhena 2000:19-21). Traditionella banker har fortfarande ett stort inflytande 

över hur kunder hanterar sin privata ekonomi, men i och med digitaliseringen har 
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kunder allt fler valmöjligheter när det kommer till leverantörer av finansiella tjänster. 

(Glennen 2017) 

Från att tidigare varit relativt produktorienterad har bankbranschen övergått till att bli 

allt mer kundorienterad, och vikten av relationer och lojalitet betonas. Förändringar 

inom bankbranschen sker allt mer frekvent, och lojala kunder och starka kundrelationer 

kan vara avgörande för fortsatt överlevnad (Babakus et al. 2014:223). Det är viktigt att 

banken klarar av att erbjuda tillfredsställande service, produkter och tjänster, samt att 

kundupplevelsen är så positiv som möjligt, eftersom det inverkar på kundens benägenhet 

att utveckla relationen och vara lojal i fortsättningen (Aderonke et al. 2016:348; Beerli 

et al. 2004:271). För att banken ska kunna skapa och upprätthålla goda kundrelationer 

krävs en relationshanteringsstrategi som bygger förtroende och främjar lojalitet 

(Larsson & Viitaoja 2017:858-860). (Beerli et al. 2004:253-259) 

1.1 Problemdiskussion 

Digitalisering och digitala verktyg spelar en allt viktigare roll inom många områden i 

dagens samhälle. För bankbranschens del innebär digitaliseringen att nya strategier för 

marknadsföring, hantering av kundrelationer och affärsverksamheten överlag behöver 

införas. Digitalisering och en effektiv digitaliseringsstrategi är med andra ord 

nödvändigt för att banker ska förbli konkurrenskraftiga. (Cuesta et al. 2015:4-10) 

Kommunikationen mellan banken och kunden blir allt mer interaktiv, och banken har 

bättre möjlighet att samla in omfattande information om kunden, vilket innebär att 

banken kan ta i beaktande kundens önskemål och behov när produkter och tjänster 

utformas. Kunderna själva blir allt mer insatta i hurudana produkter och tjänster som 

erbjuds, och då är det viktig att banken kan erbjuda en lösning som anpassats till en 

specifik kunds behov, för att förhindra att de väljer lösningar som passar dem bättre från 

andra tjänsteleverantörer (Alt & Puschman 2012:205-206). Digitalisering medför en 

möjlighet för banken att snabbare reagera på nya trender och önskemål från kunder, 

vilket är nödvändigt för att kunna skapa hållbara och långvariga kundrelationer, och 

förbli konkurrenskraftig. (Laketa et al. 2015:241-243) 

Förändringar i konkurrenssituationen inom bankbranschen innebär också att vikten av 

hållbara och långvariga kundrelationer ökar. Både fintech företag, till exempel Klarna, 

och företag från andra branscher, till exempel Amazon, har börjat erbjuda tjänster som 

konkurrerar med de tjänster som traditionella banker erbjuder sina kunder. Som grund 

till det här ligger digitaliseringen och den ökade användningen av internet, 
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smarttelefoner, datorer och surfplattor. Här blir digitaliseringen en utmaning för de 

traditionella bankerna, de har flera möjliga kanaler att kommunicera med sina kunder 

genom, men dessa kan även utnyttjas av andra aktörer (Beerli et al. 2004:258). (Cuesta 

et al. 2015:1-3) 

Digitaliseringens effekter på kundrelationer inom bankbranschen är ett mycket 

intressant fenomen, i och med att det förändrar en bransch som tidigare varit mycket 

traditionell. Nya affärsmöjligheter som uppstår inom bankbranschen till följd av 

digitalisering innebär nya utmaningar och möjligheter både för banken och dess kunder, 

och eftersom affärslandskapet inom branschen fortsätter att utvecklas, finns det orsak 

att undersöka frågan vidare. Det saknas fortfarande tillfredsställande forskning om hur 

relationen mellan banken och dess kunder påverkas i och med att traditionella 

banktjänster digitaliseras, och att digitala tjänster blir allt mer utbredda (Babakus et al. 

2014:218-219, Beerli et al. 2004:269, Larsson & Viitaoja 2017:858). Även om vikten av 

digitalisering och utvecklingen av digitala tjänster är ett aktuellt ämne inom 

bankbranschen, får man inte glömma att det finns kunder som föredrar traditionella 

banktjänster, alltså tjänster som kunder får tillgång till via det fysiska bankkontoret. Det 

här innebär för bankens del att hanteringen av kundrelationer sker på två olika plan, 

både digitalt och genom mänsklig kontakt, vilket inverkar på 

relationshanteringsstrategin.  

Banker står inför ett antal utmaningar när relationen till kunderna blir allt mer digital. I 

och med digitaliseringen får banker tillgång till mer information om sina kunder, men 

för att ha nytta av informationen måste de kunna hantera och förstå den data som samlas 

in. Lyckas banker med det här kan de få värdefull insikt i kundernas liv, och erbjuda 

konkurrenskraftiga och individualiserade produkter och tjänster. Digitaliseringen 

innebär att kunderna allt mer står i fokus, och kundupplevelsen är därför avgörande. 

Utmaningen för banker är att förstå kundernas individuella behov, och kunna 

tillfredsställa dem. Att ha tillgång till personal med rätt kompetenser blir avgörande för 

att lyckas med det här. (Marous 2019) 

Beroende på hur banken väljer att hantera utvecklingen av digitala banktjänster och 

kundrelationer kan det hända att en del kunder uteblir. Att välja en strategi som bygger 

allt för mycket på digitala banktjänster och digitala relationer, eller en strategi som 

bygger allt för mycket på traditionella banktjänster och mänskliga relationer, kan 

innebära att banken inte lyckas skapa lönsamma och hållbara relationer till alla kunder. 
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Hurudan strategi banken väljer påverkar alltså med vilka kunder långvariga och 

lönsamma relationer skapas.  

Figur 1 nedan är en sammanfattning över de faktorer som leder till förändringar inom 

bankbranschen, som blir allt mer digitaliserad, vilket i sin tur leder till förändringar i 

relationen mellan banken och kunden. 

 

Figur 1 Egen modell “Utvecklingen inom bankbranschen” 

1.2 Syfte 

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur unga kunder ser på sin relation till banken 

i en digital miljö. Avhandlingen strävar till att öka förståelsen för hur unga kunder 

använder sig av digitala banktjänster, och skapar relationer till banken digitalt. 

1.3 Avgränsningar 

Avhandlingen kommer att behandla relationen mellan banken och privatkunder. Det är 

den här typen av relationer som är relevanta för syftet, i och med att det är digitala 

tjänster för skötsel av privatekonomi som avses när digitalisering, digitala tjänster och 

relationer diskuteras.  

Den kundgrupp som kommer att ligga i fokus för avhandlingen är millennials. Det finns 

olika definitioner av vem som hör till kategorin millennial. I den här avhandlingen 

kommer Howe och Strauss’ definition från boken Millennials Rising: The Next Great 

Generation att användas. Enligt den här definitionen är millennials födda mellan är 1982 

och 2002, och är alltså från 17-37 år gamla, vilket innebär att det är en stor åldersgrupp 

och att det kan finnas signifikanta skillnader mellan yngre och äldre millennials. Därför 

kommer den här konsumentgruppen i avhandlingen att avgränsas ytterligare, till att 

fokusera på yngre millennials i åldern 22 till 26 år. Den här avgränsningen görs eftersom 

de här yngre millennials kan anses vara i en situation där de är i behov av mera komplexa 
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banktjänster, eller kommer att vara det inom en snar framtid (Berini & Parakh 2018). 

Tjänster som kan bli aktuella är till exempel lån av olika slag, rådgivning för investering 

och sparande och betalningsplaner för eventuella studielån (Berini och Parakh 2018). 

Unga millennials har nödvändigtvis inte en stark relation till sin nuvarande bank, vilket 

för bankens del innebär ett ypperligt tillfälle att skapa nya hållbara och lönsamma 

relationer till kunder ur den här gruppen (Berini 2018). Den här åldersgruppen kan 

anses vara relevanta för avhandlingens syfte eftersom de har ett behov för att utöka sin 

användning av banktjänster, och har en positiv attityd till ny teknologi och nya digitala 

lösningar, och är villiga att ta dem i bruk redan i ett tidigt skede (Welin 2014). Millennials 

är flitiga användare av till exempel smarttelefoner och surfplattor, och många föredrar 

att kommunicera med tjänsteleverantörer via dessa, vilket för bankens del innebär att 

kvaliteten på de digitala tjänster som erbjuds till kunderna är av stor vikt för relationen.  

Den empiriska undersökningen kommer att göras ur ett kundperspektiv, eftersom fokus 

i den här avhandlingen ligger på kundens syn på den digitala relationen till banken. 

Målet med undersökningen är att ur kundens synvinkel skapa en djupare förståelse för 

de faktorer som inverkar på den digitala relationen till banken.  

1.4 Metod 

I den empiriska undersökningen som genomförs i avhandlingen tillämpas en kvalitativ 

forskningsmetod. Kvalitativa studier strävar till att skapa förståelse för varför 

respondenter resonerar, reagerar eller beter sig på ett visst sätt (Trost 2005:31-33). 

Målet är att djupgående undersöka ett fenomen, och således bidra till ökad förståelse för 

de faktorer som ligger bakom respondenternas tankar, åsikter och beteende (Birks et al. 

2012:188-190). I det här fallet handlar det om hur unga kunder upplever sin digitala 

relation till banken.  

Empirisk data samlas in genom semistrukturerade personliga intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren på förhand gjort upp en 

intervjuguide med teman och nyckelfrågor som diskussionen ska behandla. Fördelen 

med den här typen av intervjuer är att forskaren vid behov kan ställa följdfrågor, eller be 

respondenten att förtydliga eller utveckla sitt svar. Det här innebär att en djupare 

förståelse för fenomenet som undersöks är möjligt. Eftersom varje enskild respondent 

bidrar till ökad förståelse för fenomenet, är det lämpligt att göra personliga intervjuer, 

för att respondenterna inte ska kunna påverka varandra. (Lewis et al. 2012:374-375) 
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1.5 Arbetets upplägg 

Avhandlingen är uppdelad i åtta huvudkapitel: inledning, digitalisering inom 

bankbranschen, konsumentbeteende och kundrelationer, millennials bankbeteende, 

undersökningens upplägg och genomförande, undersökningens resultat och analys, 

diskussion och slutsats samt slutord. I det första kapitlet presenteras det ämne som 

avhandlingen kommer att handla om, samt problemdiskussion, syfte, avgränsningar och 

val av metod.  

Det andra, tredje och fjärde kapitlet består av de teorier som avhandlingen och den 

empiriska undersökningen bygger på. Kapitel 2 behandlar digitalisering och dess 

påverkan på bankbranschen, konkurrenssituationen inom bankbranschen, faktorer som 

inverkar på kunders benägenhet att ta i bruk digitala banktjänster och digitala 

banktjänster i framtiden. Kapitel 3 fokuserar på kundrelationer i en digital miljö. Här 

definieras relationen mellan tjänsteleverantören och kunden närmare. I kapitel 4 gås 

millennials bankbeteende igenom.  

Kapitel 5 behandlar den empiriska undersökningen och dess utförande, samt valet av 

forskningsansats, metod och insamling av data. I kapitel 6 presenteras och analyseras 

resultatet från den empiriska undersökningen. 

I kapitel 7 diskuteras avhandlingens resultat och slutsatser presenteras. 

Undersökningens tillförlitlighet diskuteras, och förslag görs till fortsatt forskning. 

Kapitel 8 utgörs av sammanfattande slutord.  
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2 DIGITALISERING INOM BANKBRANSCHEN 

I det här kapitlet kommer digitaliseringens effekter inom bankbranschen att diskuteras. 

Inledningsvis ges en överblick över hur digitala banktjänster har utvecklats. Efter det 

presenteras konkurrenssituationen inom bankbranschen, och faktorer som påverkar 

kunders benägenhet att ta i bruk digitala banktjänster diskuteras. Avslutningsvis 

diskuteras framtida utveckling av digitala tjänster inom bankbranschen. 

2.1 Digitalisering av banktjänster 

En av de grundläggande tankarna bakom digitalisering av banktjänster är att minimera 

behovet av personlig kontakt, och öka kundens självständighet. Digitala banktjänster 

omfattar tjänster för hantering av privatekonomi och transaktioner, och som är 

tillgängliga för kunder via datorer, smarttelefoner och surfplattor (First Bank 2019). 

Eftersom mänsklig interaktion är en viktig komponent för att skapa hållbara och 

långvariga relationer till kunder, innebär det här att banken måste utveckla effektiva 

digitala relationsstrategier för att kunna skapa sådana relationer även digitalt. Det är 

därför nödvändigt att lyfta fram och betona de fördelar och det värde som digitala 

banktjänster medför. (Arcand et al. 2017:1069) 

Traditionell bankverksamhet karakteriseras av fysisk utbredning, där närvaro innebär 

en filial i ett bebott område. Innan digitaliseringen och internetbanker var den fysiska 

närvaron kritisk för bankens affärsverksamhet och framgång, eftersom hög närvaro 

uppmanar till användning och stärker relationen till kunderna. Ett stort nätverk av 

filialer indikerar att banken har väsentliga tillgångar och stärker även kundernas tillit. 

Till följd av digitaliseringen och introduktionen av internetbanker, har filialnätverkens 

betydelse minskat, i och med att internet gör det möjligt för banker att erbjuda sina 

kunder digitala tjänster i realtid, oberoende av geografiskt läge. (Foley & Jayawardhena 

2000:21) 

Den finansiella sektorn har alltid varit en frontfigur när det kommer till att implementera 

teknologiska innovationer, och det här har varit en betydande faktor för fortsatt 

överlevnad och framgång. Sektorn har stått i spetsen för det kommersiella ibruktagandet 

av stordatorer under 1960-talet, införandet av storskaliga kreditkorts och 

bankomatnätverk under 1970-talet, elektronisk handel under 1980-talet och den tidiga 

övergången till internetbanker under 1990-talet. Idag står sektorn inför en ny utmaning 

när en rad olika digitala teknologier, såsom mobila enheter, molntjänster, dataanalys och 

digitalisering av processer, utvecklas parallellt. Dessa teknologier har potential att 
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förändra marknadsläget och skapa osäkerhet bland de existerande aktörerna, och det går 

inte att undgå det faktum att digitala teknologier kommer att påverka hur finansiella 

tjänster ser ut i framtiden. Det finansiella landskapet är i en pågående förändring, som 

följaktligen även påverkar aktörernas affärsverksamhetsmodeller. Samarbeten mellan 

olika typer av aktörer och tjänsteleverantörer kommer sannolikt att uppstå, och nya 

aktörer kommer att penetrera den finansiella marknaden. (Kelly 2014:1) 

Digitaliseringen sker på de flesta plan inom samhället, vilket gör att kunder blir allt 

vanare vid att interagera och sköta ärenden via digitala tjänster (Cuesta et al. 2015:1-2). 

Det här innebär också att efterfrågan på digitala banktjänster hela tiden ökar, speciellt 

bland yngre generationer. Millennials förväntar sig att tjänster, inklusive banktjänster, 

ska vara tillgängliga digitalt, och valet av bank kan till och med vara beroende av 

hurudana digitala tjänster som erbjuds. Den här kundgruppen föredrar också att själva 

välja genom vilka kanaler de kommunicerar med banken, och är mera mottagliga för 

kommunikation genom dessa kanaler, till exempel mobilapplikationer, 

textmeddelanden och websidor. Följaktligen är det nödvändigt för banker att utveckla 

och satsa på digitala tjänster, för att skapa gynnsamma och hållbara relationer till kunder 

som föredrar digitala tjänster, och för att minska risken att dessa kunder väljer en annan 

tjänsteleverantör (Alnaser et al. 2017:3-4).  (Sandle 2018) 

I och med digitalisering och samarbeten utanför den finansiella sektorn står banker inför 

nya utmaningar när det kommer till säkerhet. För att kunna hantera såväl externa som 

interna hot mot säkerheten, kommer banker i framtiden att behöva omvärdera och 

uppvärdera sina säkerhetssystem för att kunna skydda både sin egen affärsverksamhet 

och sina kunder. Till följd av digitaliseringen står banker även inför en utmaning när det 

kommer till att skapa och behålla kundernas tillit. Brister i system eller applikationer 

kan få stor synlighet i till exempel sociala medier, och negativ publicitet kan leda till att 

kunder väljer en annan tjänsteleverantör. (Kelly 2014:21-23)  

2.2 Digitaliseringens inverkan på konkurrenssituationen inom 
bankbranschen 

Till följd av digitaliseringen har konkurrenssituationen inom bankbranschen förändrats 

rejält under de senaste åren. Teknologiska och finansiella innovationer har gjort det 

möjligt för traditionella banker att satsa på affärsmodeller som utöver traditionella 

banktjänster även inkluderar till exempel finansiella tjänster och försäkringstjänster. 

Den här typen av affärsmodell gör det möjligt för banken att utnyttja skalfördelar och 

diversifiera risken. (Barbosa et al. 2015:340) 
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Digitalisering, avreglering, teknologiska innovationer och förändringar i 

konsumentbeteende är några faktorer som gör att bankbranschen idag är väldigt 

attraktiv för nya aktörer. Inträdesbarriärerna är låga, avkastningen ser lovande ut och 

risken är hanterbar. Icke-traditionella banker har börjat erbjuda tjänster som 

konkurrerar med de traditionella bankernas, och med hjälp av internet, digitala 

lösningar samt specialisering har de goda möjligheter att vinna marknadsandelar. (Foley 

& Jayawardhena 2000:19-21) 

En typ av nya aktörer inom bankbranschen är så kallade fintech företag. Termen fintech 

är en sammanslagning av orden financial technology. Fintech innebär innovativa 

finansiella lösningar som möjliggörs genom informationsteknologi (IT), och termen 

används ofta om start-up företag som erbjuder dessa tjänster, även om hit också 

inkluderas traditionella tjänsteleverantörer inom branschen, såsom banker. Idag 

erbjuds fintech tjänster av såväl traditionella banker, som icke-traditionella leverantörer 

av finansiella lösningar. Beroende på om tjänsteleverantören är en traditionell bank eller 

en annan typ av finansiell tjänsteleverantör, och hurdan typ av interaktion det är frågan 

om, fokuserar fintech tjänster antingen på interaktionen mellan banken och kunden, 

eller kunder sinsemellan. Icke-traditionell finansiella tjänsteleverantörer kan vara start-

up företag eller stora IT företag, och till skillnad från traditionella banker är dessa ofta 

specialiserade inom ett område, och agerar främst för att reducera banken som 

mellanhand. (Puschmann 2017:69-72) 

Ett av världens mest framgångsrika fintech företag är Klarna. Klarna erbjuder sina 

kunder ett användarvänligt betalningssystem för mobil- och näthandel. Tanken är att 

näthandel ska bli lätt, smidigt och säkert för kunden, och att kunden själv kan välja om 

hen vill betala sitt köp genast, efter leverans eller baserat på en betalningsplan. Klarna 

hanterar över 800 000 transaktioner per dag och har använts av över 60 miljoner 

kunder globalt. (Williams-Grut 2018) 

Även om fintech företag till en viss del har etablerat sig inom bankbranschen har de inte 

fullständigt kunnat konkurrera med traditionella banker, och båda parterna har insett 

fördelarna med samarbete framom konkurrens. Genom samarbete får fintech företaget 

tillgång till bankens resurser och kundbas, och banken får tillgång till fintech företagets 

kunskap om programmering och analysering av data. För bankens del kan samarbete 

med fintech företag även minska risken för att bli föråldrad och överflödig, när nya 

finansiella tjänsteleverantörer introducerar moderna lösningar på marknaden. (The 

Economist 2017) 
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Också företag från andra branscher har fått upp intresset för den finansiella sektorn. 

Företag som till exempel Amazon erbjuder redan finansiella tjänster, och har även 

undersökt möjligheten att börja erbjuda traditionella banktjänster. En undersökning 

gjord av Bain & Company (2018) indikerar att kunder, speciellt yngre generationer, är 

väldigt positivt inställda till att ta i bruk banktjänster som erbjuds av Amazon. Amazon 

har redan ett starkt varumärke och en lojal kundbas, vilket stöder och underlättar 

lansering av nya finansiella tjänster. (Cheris & du Toit 2018) 

Bankens roll som den primära källan för finansiella tjänster utmanas av nya aktörer. 

Kunder behöver finansiella tjänster men inte nödvändigtvis från traditionella banker. I 

nuläget fortsätter banken att spela en viktig roll för hantering av privatekonomi, men 

kunder har allt fler valmöjligheter när det kommer till att sköta dagliga finansiella 

ärenden. Aktörer från andra branscher, till exempel teknologibranschen, expanderar sin 

verksamhet och börjar tävla om de traditionella bankernas kunder. Stora 

teknologiföretag kan dra nytta av sina starka varumärken och datauppsättningar för att 

penetrera bankbranschen. Även om bankbranschen avregleras för att öka konkurrensen 

och sänka inträdesbarriärerna för nya aktörer, kvarstår det faktum att företag som väljer 

att agera som en bank också kommer att regleras som en. Det här innebär att företag 

kanske väljer att avstå från att helt övergå till bankverksamhet, eftersom regleringarna 

kan orsaka problem för existerande affärsverksamhet. Även om utvecklingen inte ännu 

är riktigt där, är det oundvikligt att teknologi och finans gradvis sammanfogas. (Glennen 

2017) 

2.3  Faktorer som inverkar på kunders benägenhet att ta i bruk och 
använda digitala banktjänster 

Enligt Hall och Khan (2003:1) finns det finns huvudsakligen två faktorer som påverkar 

konsumenters benägenhet att ta i bruk digitala banktjänster: de upplevda fördelarna 

med tjänsten och kostnaden för att ta i bruk tjänsten. Utöver dessa har även tjänstens 

kompatibilitet med konsumentens livsstil, värderingar, vanor och erfarenhet, hur pass 

simpel eller komplicerad tjänsten är att använda och till vilken grad tjänsten är tillgänglig 

för konsumenten inverkan på benägenheten att ta i bruk tjänsten (Hilgert et al. 

2004:240). Kundens teknologiska kunskap inverkar också på benägenheten att ta i bruk 

nya digitala tjänster, eftersom kunder som har kunskap om och erfarenhet av digitala 

tjänster ofta har en bättre förståelse för det värde som den här typen av tjänster tillför 

(Karjaluoto et al. 2002:262). Vid utvecklingen av digitala tjänster är det därför viktigt att 

banken har förståelse för hur dessa faktorer inverkar på kundens val.  
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Digitala banktjänster är idag bland de effektivaste sätten att utföra transaktioner, till 

följd av de fördelar som finns gentemot traditionella metoder. För kunden innebär 

digitala banktjänster två olika typer av fördelar: direkta och indirekta. Direkta fördelar 

är omedelbara och påtagliga följder av att använda digitala banktjänster. Dessa kan vara 

lägre kostnader för användning av tjänster, fördelaktigare räntor, snabbare 

transaktioner och ökad transparens. Indirekta fördelar inkluderar till exempel möjlighet 

att utföra transaktioner var som helst, när som helst, bättre investeringsmöjligheter och 

lättillgänglig information. (Lee 2009:132) 

Bankbranschen associeras ofta med hög tillit från kunder gällande säkerhet och 

integritet, åtminstone i den fysiska bankmiljön. Innan digitaliseringen berörde 

säkerhetsfrågor främst den fysiska säkerheten, det vill säga hur pass bra banken kunde 

skydda sig mot inbrott och liknande (Kelly 2014:21). I den elektroniska bankmiljön är 

tilliten mellan banken och kunden, till följd av saknad av personlig interaktion, inte lika 

hög. Det största säkerhetsproblemet som det finansiella systemet står inför idag är 

relaterat till IT (Kelly 2014:21). Tillit till tjänsteleverantören är en faktor som har stor 

betydelse för kunden när hen överväger att ta i bruk digitala banktjänster (Lee 2009:139; 

Peterson & Yang 2004:815; Rotchanakitumnuai & Speece 2003:314-315). Att kunder är 

oroliga över hur säkert det är att använda digitala banktjänster, och internet överlag, kan 

leda till att de är mindre benägna att ta i bruk digitala tjänster som banken erbjuder. För 

att banken ska kunna bygga lönsamma och hållbara relationer till sina kunder genom 

digitala tjänster, krävs det att kunden upplever att hen tryggt kan dela sin information, 

utan rädsla för att den hamnar i någon annan än bankens händer, samt att informationen 

används i enlighet med kundens förväntningar. (Foxhall et al. 2010:1181-1182) 

Trots att digitala banktjänster innebär många fördelar, som till exempel snabbare 

transaktioner och lägre kostnader, finns det ändå många kunder som avstår från, eller 

är tveksamma till att ta dessa i bruk, till följd av den tidigare nämnda oron gällande 

säkerhet och integritet. Risken som kunden upplever att finns med digitala banktjänster 

är ofta en tröskel när det kommer till att ta i bruk dessa tjänster. Gällande digitala 

banktjänster kan risk definieras som den förlust kunden upplever att kan uppstå till följd 

av en digital transaktion. Den upplevda risken med digitala banktjänster kan delas in i 

fem olika typer av risk: säkerhet/integritet, finansiell, social, tid/bekvämlighet och 

prestanda. Risk relaterad till säkerhet och integritet innebär förluster som kan uppstå till 

följd av bedrägeri och dataintrång. Det här kan innebära monetära förluster för kunden, 

men även att känslig information sprids. Finansiell risk innebär potentiella monetära 
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förluster för kunden, till följd av problem med transaktioner eller felaktig användning av 

bankkonton. Social risk innebär respons, positiv eller negativ, från familj, vänner eller 

samhälle, till följd av att kunden använder digitala banktjänster eller tar avstånd från 

dessa. Risk relaterad till tid och bekvämlighet innebär olägenheter som kan uppstå för 

kunden till följd av försenade transaktioner och långsamma eller dåligt utvecklade 

websidor och tjänster. Prestanda risk innebär förluster för kunden som orsakas av 

bristfälliga eller felaktigt fungerande digitala tjänster. (Lee 2009:130-132) 

Det finns även faktorer som kan leda till att ibruktagandet av digitala tjänster går 

långsamt, eller förhindras helt. Kundens utbildning, ålder, kunskap om internet och 

digitala tjänster och inlärningsförmåga inverkar på benägenheten att ta i bruk digitala 

tjänster (Hall & Khan 2003:4; Hilgert et al. 2004:241). Kundens ålder kan påverka 

benägenheten att ta i bruk digitala banktjänster; äldre kunder föredrar ofta att uträtta 

sina bankärenden över disk, och har svårare att lära sig hur nya digitala tjänster fungerar 

(Karjaluoto et al. 2003:515). Såväl äldre som yngre kunder kan ha svårigheter med att ta 

i bruk nya digitala tjänster, och det är därför viktigt att tjänsterna är lätta och smidiga att 

använda, och att det finns tydliga anvisningar för hur de fungerar (Karjaluoto et al. 

2003:522).  

2.4 Digitala banktjänster i framtiden 

I och med framtida utveckling av banktjänster behövs det som tidigare nämnts ta i 

beaktande att kunder är heterogena och har olika preferenser angående de tjänster som 

de använder. Äldre kunder föredrar traditionell betjäning över disk i en filial som finns 

nära till hands, medan yngre kunder föredrar innovativa, kundorienterade och 

högteknologiska tjänster. Lojalitetsbeteendet varierar också mellan dessa kundgrupper; 

äldre kunder tenderar ofta att vara lojala till en och samma bank, medan yngre kunder 

är mera oförutsägbara, och ofta kontinuerligt söker efter nya tjänster som fyller deras 

behov. Personlig service är ändå en gemensam nämnare för bankens kunder, för äldre 

kunder genom personlig interaktion, och för yngre kunder genom den service som 

erbjuds genom digitala tjänster. (Bask et al. 2012:65) 

Internet och digitala banktjänster medför en utmärkt möjlighet för banker att i 

framtiden satsa ännu mera på individualisering av produkter och tjänster. Millennialls 

är i allmänhet skeptiska till traditionell marknadsföring och reklam, vilket betyder att 

banken måste satsa på andra typer av marknadsföring för att nå fram till den här 

kundgruppen (Hussain & Wong 2015:1-2).  I och med att banken redan har tillgång till 
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omfattande information om sina kunder, kunde denna information användas för att i 

ännu större utsträckning erbjuda individualiserade produkter och tjänster. Traditionellt 

har applikationer för online banktjänster inte varit en kanal för individualiserad 

marknadsföring, men genom att ändra på det här kan banken genom en säker och pålitlig 

kanal erbjuda kundorienterad, individualiserad och omfattande service. (Bragge & 

Sunikka 2012:16-17) 

Bankbranschen står inför omfattande utmaningar och omstruktureringar till följd av 

digitalisering och de förändringar och möjligheter som medföljer. Nya konkurrenter som 

kommer in på marknaden har potential att höja kundernas förväntningar och krav på 

finansiella tjänster, och attrahera kunder som tidigare använt sig av traditionella banker. 

Banken kommer sannolikt att behöva utvecklas i en riktning där den blir allt mer 

integrerad i kundens liv, och kan erbjuda service före, under och efter de finansiella 

transaktioner som kunden gör. Tidigare har utvecklingen inom banksektorn långt varit 

baserad på bankens behov, men i framtiden kommer kundens behov och preferenser 

sannolikt att ha en allt mer betydande roll i utvecklingen (Bask et al. 2012:67). Genom 

att kombinera intern kompetens med externa innovationer kan banken generera värde 

och information för sina kunder. Varje transaktion ökar bankens förståelse för kunden, 

och baserat på denna kunskap kan banken genom samarbete med tredje parter erbjuda 

kunden en personlig och tillfredsställande kundupplevelse. Hur bankbranschen kommer 

att utvecklas beror bland annat på de traditionella bankernas förmåga att utnyttja och 

analysera den information de besitter om sina kunder, och hur de integrerar 

digitalisering i sina affärsmodeller, för att erbjuda produkter och tjänster som 

tillfredsställer kundernas behovs, och hjälper dem att hantera sin finansiella situation 

och sitt dagliga liv. (Marous 2018)  
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3 KUNDRELATIONER I EN DIGITAL MILJÖ 

I det här kapitlet diskuteras kundrelationer i en digital miljö närmare. Först definieras 

relationer i en affärskontext på ett mera allmänt plan, och sedan relationen mellan 

tjänsteleverantör och kund. Relationens betydelse för båda parterna diskuteras, och hur 

digitaliseringen inverkar på relationen. Slutligen diskuteras digitala kundrelationer 

inom bankbranschen. 

En relation kan definieras ur många olika perspektiv, och ur ett ekonomiskt perspektiv 

kan den definieras som pågående interaktion och utbyte av information och resurser 

mellan åtminstone två olika parter i affärskontexten (Holmlund & Törnroos 1997:304-

305). Enligt Holmlund och Törnroos (1997:305-306) karaktäriseras relationer i en 

affärskontext av följande faktorer: ömsesidighet, långsiktighet, processens natur och 

kontext. För att en relation ska fortgå krävs en viss nivå av ömsesidighet, som kan 

uttryckas till exempel genom tillit och engagemang gentemot den andra parten. 

Hantering av konflikter som uppstår i relationen är också viktiga för att uttrycka 

engagemang och fortsatt intresse för relationen. En relation kan fortgå under en lång tid, 

och både tidigare transaktioner och interaktion, såväl som framtida förväntningar 

inverkar på hur relationen utvecklas. Relationen stärks till följd av att parterna fortsätter 

att interagera och lär sig nya saker om varandra. Interaktionen mellan parterna kan bestå 

av till exempel monetära transaktioner eller utbyte av information, och all interaktion 

mellan parterna bidrar till att bygga upp och forma relationen. Relationer är dynamiska, 

och förändras med tiden till följd av att kontexten för relationen förändras. 

3.1 Relationen mellan tjänsteleverantören och kunden 

När man specifikt ser på relationen mellan en kund och en tjänsteleverantör, behöver 

det enligt Holmström och Wikblad (2004:8) finnas åtminstone tre förutsättningar för 

att man ska kunna prata om en relation: mervärde, förtroende och långvarighet. 

Mervärde i en kundrelation innebär det värde som kunden upplever att hen får utöver 

själva produkten eller tjänsten. Även om kunden själv inte nödvändigtvis aktivt 

reflekterar över vad som medför mervärde till relationen, kan det ändå ha en inverkan 

på valet av tjänsteleverantör. Mervärde i relationen kan till exempel handla om att 

tjänsteleverantören erbjuder överlägsen service eller expertis eller att kunden får något 

extra som hen inte hade förväntat sig. Förtroende handlar både om att kunden har tilltro 

till tjänsteleverantören och själva relationen, och till produkten eller tjänsten som 

konsumeras. Liksom i privata relationer, kan kunden uppleva känslor av besvikelse, 

osäkerhet och obehag om tjänsteleverantören sviker kundens förtroende, och om 
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tjänsteleverantören i sådana fall vill upprätthålla relationen till kunden, är det 

nödvändigt att agera för att återställa kundens förtroende. Förtroende är således något 

som byggs upp i och med att relationen utvecklas, och som påverkas av 

tjänsteleverantörens agerande. Långvarighet innebär att relationen fortgår över tid, 

alltså att kunden väljer att återvända till samma tjänsteleverantör även om det finns 

andra valmöjligheter. Mervärde och förtroende bidrar till att relationen blir långvarig, 

eftersom dessa faktorer hjälper till att utveckla och fördjupa relationen.  

3.1.1 Förtroende och tillit  

I relationen mellan kunden och tjänsteleverantören är förtroende en viktig faktor för att 

relationen ska fortgå. Förtroende finns i en relation när båda parterna litar på att den 

andra kan uppfylla de löften som ges, och agera på ett önskvärt sätt. Avsaknad av 

förtroende i en relation innebär således att den ena parten, eller båda parterna, inte litar 

på att den andra parten ska kunna uppfylla löften som getts eller agera på ett önskvärt 

sätt. (Galletta et al. 2014:266) 

Tillit är viktigt både i traditionella och digitala relationer mellan kunden och 

tjänsteleverantören. Genom fortgående interaktion mellan dessa parter kan tillit byggas 

upp, i och med att de lär sig om varandra kan de utvärdera varandras prestationer och 

handlingar. I traditionella relationer mellan kunden och tjänsteleverantören bygger tillit 

ofta på mänsklig kontakt, då kunden tillsammans med en representant för 

tjänsteleverantören kan diskutera angående vilka tjänster eller produkter hen är i behov 

av, ställa frågor gällande utbud och få service efter inköpet (Coulter & Coulter 2002:37). 

Utseendet på tjänsteleverantörens utrymmen och affärslokaler kombinerat med 

personalens framträdande och expertis inverkar på tillit i traditionella relationer mellan 

kunden och tjänsteleverantören, men dessa saknas i den digitala miljön. I digitala 

relationer skapas tillit när kunden känner att hen tryggt kan dela med sig av känslig 

information, och tjänsteleverantören känner att det är säkert att använda sig av internet 

i sin affärsverksamhet. I en digital kontext möts kunden och tjänsteleverantören via till 

exempel en websida eller applikation, och för att tjänsteleverantören ska verka pålitlig 

är kommunikationskanalens uppbyggnad, funktion och utseende kritiska. Faktorer som 

ökar tilliten i digitala relationer är tjänsteleverantörens förmåga att leverera en produkt 

eller tjänst som motsvarar kundens förväntningar, tjänsteleverantörens villighet att 

åtgärda misstag som sker i transaktionen och förekomsten av en integritetspolicy. 

(Emurian & Wang 2005:106, 112-115) 
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3.1.2 Lojalitet 

I en relation där kunden har tillit till tjänsteleverantören är chansen att kunden också 

blir lojal mot tjänsteleverantören större (Ball et al. 2004:1275-1276). Kundlojalitet är en 

betydelsefull immateriell tillgång för tjänsteleverantörer, det medför möjligheter till 

differentiering och är en potentiell källa för konkurrensfördelar. Lojalitet kan definieras 

som ett åtagande att kontinuerligt köpa den föredragna produkten eller tjänsten på ett 

sådant sätt att det främjar framtida inköp. Lojala kunder använder samma 

tjänsteleverantör i mån av möjlighet, rekommenderar gärna denna tjänsteleverantör till 

andra och upprätthåller en positiv attityd gentemot tjänsteleverantören. Lojalitet kan 

delas in i två olika kategorier: beteende och attityd. Ur ett beteendeperspektiv är lojalitet 

en form av beteende; upprepade köpbeslut indikerar lojalitet. Attitydperspektivet 

innebär att kundens känslor och attityder ligger i grunden för lojalitet gentemot ett 

märke eller en tjänsteleverantör. Även om kunden inte kontinuerligt köper samma 

märke eller använder samma tjänsteleverantör, kan hen ändå rekommendera märket 

eller leverantören vidare, vilket indikerar lojalitet. (Cossío-Silva et al. 2016:1621-1622) 

Att en kund upprepade gånger använder sig av samma tjänsteleverantör, är nöjd med 

upplevelsen och själva produkten eller tjänsten innebär inte att kunden är lojal mot 

tjänsteleverantören. Kundlojalitet innebär att kunden medvetet använder sig av en 

specifik tjänsteleverantör, även om det finns konkurrenter på marknaden som försöker 

locka till sig kunden. Genom att vara lojal mot en tjänsteleverantör kan kunden reducera 

den tid som krävs för att hitta och utvärdera andra möjliga lösningar, och undvika den 

inlärningsprocess som ett eventuellt byte av tjänsteleverantör kunde medföra (Peterson 

& Yang 2004:802). En kund är lojal mot en tjänsteleverantör när hen konsekvent har 

varit tillfredsställd med tjänsteleverantörens prestation, litar på och har fullt förtroende 

för att fortsätta göra affärstransaktioner med tjänsteleverantören i framtiden. Lojalitet 

baseras på egenskaper såsom värde för pengar, bekvämlighet, pålitlighet, säkerhet och 

funktion, men också på känslor och attityder. (Brijball Parumasur & Roberts-Lombard 

2017:342-345) 

Att skapa nya kundrelationer och attrahera nya kunder har högre kostnader för 

tjänsteleverantören än att upprätthålla relationer till existerande kunder. Det här 

innebär att lojala kunder är mera lönsamma, eftersom de kontinuerligt använder sig av 

samma tjänsteleverantör. I och med det här har företagets syn på kunden också 

förändrats från ett kortsiktigt till ett långsiktigt perspektiv, och företag som klarar av att 

möta eller till och med överträffa sina kunders förväntningar, är de som kan dra nytta av 
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fördelarna som långvariga kundrelationer och lojala kunder medför. (Brijball Parumasur 

& Roberts-Lombard 2017:8-9, 346) 

3.1.3 Kritiska incidenter 

Liksom i andra typer av relationer kan det i relation mellan kunden och 

tjänsteleverantören inträffa oväntade händelser som kan påverka relationen. Sådana 

händelser kallas för kritiska incidenter, och är incidenter som sker i interaktionen mellan 

kunden och tjänsteleverantören, som kunden uppfattar som speciellt positiva eller 

negativa (Edvardsson & Roos 2001:251). Kritiska incidenter kan påverka relationen 

mellan tjänsteleverantören och kunden både på kort och lång sikt, i en positiv eller 

negativ riktning, och behöver alltså inte innebära att relationen upphör, även om 

incidenten i sig är negativ (Echeverri & Edvardsson 2002:319-320). Om relationen i 

botten är god, och det finns förtroende mellan kunden och tjänsteleverantören, förblir 

relationen ofta oförändrad Echeverri & Edvardsson 2002: 320). Kritiska incidenter kan 

dock ha stor inverkan på förhållandet mellan kunden och tjänsteleverantören, och kan i 

värsta fall leda till att relationen upphör. Att en kund till följd av en kritisk incident väljer 

att byta tjänsteleverantör kallas för switching. Missnöje med prissättning, olägenheter 

förorsakade av bristfälligheter eller fel i tjänsten, problem med service, 

otillfredsställande support från tjänsteleverantören, etiska aspekter och konkurrens kan 

vara faktorer som gör att kunder väljer att byta till en annan tjänsteleverantör. Byte av 

tjänsteleverantör kan också ske ofrivilligt, till exempel till följd av att en tjänst läggs ner. 

Om det finns höga switching kostnader kan en kund tvingas fortsätta använda samma 

tjänsteleverantör även om hen kanske skulle föredra att byta (Baron et al. 2010:55). Det 

är ofta mer än en enskild faktor som ligger bakom en kunds switching beteende; bytet är 

en följd av en för kunden negativ tjänsteupplevelse (Raitani & Vishal 2014:334-335). 

(Sharma & Srivastava 2013:275) 

En incident som av kunden anses vara så pass viktig att den följs av en handling, kan 

anses vara kritisk. Handlingar till följd av kritiska incidenter kan till exempel vara att 

kunden väljer att byta tjänsteleverantör, om incidenten upplevts som negativ, eller att 

kunden väljer att köpa ytterligare tjänster av tjänsteleverantören, om incidenten 

upplevts som positiv. Enligt Edvardsson (1992:25) kan det finnas variationer i vad 

tjänsteleverantören och kunden anser vara kritiska incidenter, och hur de uppfattar att 

dessa påverkar relationen mellan parterna. För tjänsteleverantörens del är det viktigt att 

förstå hurudana incidenter som kunden anser vara kritiska, så att negativa sådana kan 

förhindras, alternativt åtgärdas, och att positiva sådana kan främjas. I en studie utförd 
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av Cai och Jun (2001:287-289) framkommer att kritiska incidenter relaterade till 

digitala banktjänster främst uppstår i relation till kvaliteten på kundbetjäningen, 

kvaliteten på teknologin och kvaliteten på de produkter och tjänster som banken 

erbjuder; och bankens prestation inom dessa olika områden tenderar att ha stor 

inverkan på kundtillfredsställelsen. (Edvardsson & Roos 2001:251-253, 266) 

3.2 Att skapa och upprätthålla lönsamma kundrelationer 

Det är viktigt att tjänsteleverantören kontinuerligt arbetar för att upprätthålla och stärka 

relationen till sina kunder, samtidigt som man försöker skapa relationer till nya kunder. 

För att lyckas med det här kan tjänsteleverantören arbeta med till exempel 

relationsmarknadsföring, Customer Relationship Management (CRM) och 

kundengagemang.  

3.2.1 Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring kan definieras som marknadsföringsaktiviteter som 

attraherar, utvecklar, upprätthåller och förstärker långvariga kundrelationer (Chiu et al. 

2005:1681). Målet är att skapa och upprätthålla en bas av lojala och engagerade kunder 

som är lönsamma för företaget. Det är mera kostsamt för ett företag att värva nya kunder 

än att upprätthålla relationen till redan existerande kunder, vilket inte enbart är en följd 

av de direkta kostnader relaterade till skapandet av nya relationer, utan också de 

kostnader som ett misslyckat försök till att skapa en relation medför för företaget. Nöjda 

och lojala kunder tenderar att göra flera inköp, vilket resulterar i större inkomster för 

företaget, och lägre driftskostnader till följd av ökad effektivitet. 

Relationsmarknadsföring betonar tre nyckelfaktorer till lönsamhet: lojalitet, 

bibehållande av kunder och långvariga relationer. (Baron et al. 2010:10-13, 30) 

I och med att användningen av internet ökar och får allt större betydelse för 

affärsverksamhet inom de flesta branscher, har relationsmarknadsföring utvecklats till 

att även inkludera e-relationer. E-relationsmarknadsföring definieras som 

marknadsföringsaktiviteter som skapar, upprätthåller, förstärker och kommersialiserar 

kundrelationer genom att uppfylla löften som ges via digitala kanaler såsom internet. 

Inom branscher som karaktäriseras av komplexitet, till exempel bankbranschen, är 

produkter och tjänster individualiserade och affärslandskapet är dynamiskt och osäkert. 

Att skapa hållbara och långvariga relationer till kunder är därför centralt, och en faktor 

för framgång. En hållbar digital relation kräver att banken är engagerad i relationen och 
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sätter kundens behov i fokus, och samtidigt arbetar för att de digitala kanalerna ska vara 

användarvänliga och uppdaterade.  (Brun et al. 2014:573-574, 579) 

3.2.2 Customer Relationship Management (CRM) 

Customer Relationship Management (CRM) är ett verktyg för hantering av 

kundrelationer och interaktion med existerande och potentiella kunder. Genom att 

använda sig av CRM kan tjänsteleverantören upprätthålla kontakten till sina kunder, 

strömlinjeforma processer och förbättra lönsamheten. Begreppet CRM kan syfta på lite 

olika saker beroende på i vilken kontext det används. CRM som teknologi innebär ofta 

en molntjänst för insamling, analysering och rapportering av interaktion mellan 

tjänsteleverantören och dess kunder. CRM som strategi innebär tjänsteleverantörens 

filosofi för hur relationer till existerande och potentiella kunder bör hanteras. CRM som 

process innebär det system tjänsteleverantören inför för att upprätthålla och hantera 

relationer. Genom att använda sig av CRM kan tjänsteleverantören fördjupa relationen 

till sina kunder, och få bättre förståelse för hur dessa relationer fungerar. (Salesforce 

2019) 

CRM betonar vikten av att ha en djup förståelse för konsumentbeteende, för att kunna 

skapa värdefulla och lönsamma kundrelationer, och att engagera kunderna i dessa 

relationer. Det finns tre huvudsakliga komponenter som den här förståelsen bygger på: 

data, kundens aktiva deltagande och kundprofilen. Data innebär den information som 

tjänsteleverantören kan samla in om kunden baserat på aktivitet, det vill säga 

köphistorik, hur ofta kunden återvänder, respons på marknadsföringsbudskap och 

annan form av aktivitet som är relaterad till tjänsteleverantörens verksamhet. Kundens 

aktiva deltagande innebär kundens egen benägenhet att stöda tjänsteleverantörens 

fortsatta insikt i kundens liv, till exempel genom att dela med sig av personlig 

information som kan vara av intresse för tjänsteleverantören. Det här inkluderar även 

kundens eget intresse av att utveckla relationen till tjänsteleverantören. (Greenberg 

2009:38-40) 

En kundprofil är den personliga informationen om en kund som tjänsteleverantören har 

tillgång till, och på vilken interaktionen baseras. Dessa profiler kan användas för att rikta 

personliga och individualiserade marknadsföringsbudskap till kunder, baserade på 

deras egna preferenser. Kundprofilering är alltså ett verktyg som kan användas för att 

skapa en övergripande bild av kunden. Med hjälp av kundprofilering kan 

tjänsteleverantören stärka relationen till kunden, genom att erbjuda individualiserade 
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produkter och tjänster, baserat på den information som finns om kunden. Ur kundens 

perspektiv kan kundprofilering ha en positiv inverkan på relationen, i och med att 

tjänsteleverantören innehar omfattande information om kunden, och således kan se till 

kundens personliga behov och intressen. För att kundprofileringen ska ha önskad effekt 

på relationen, är det viktigt att kunden gett sitt samtycke till att information samlas in 

och lagras. (Aro et al. 2012:5-6)  

Ett av de viktigaste målen med CRM för tjänsteleverantören är att förstå hur kundens 

process för värdeskapande ser ut, och därmed kunna erbjuda resurser och kompetenser 

som stöder kunden i denna process. Fokus ligger inte på att maximera vinsten från 

enskilda transaktioner, utan på att skapa en bestående relation som är lönsam för båda 

parterna. (Lehtinen & Storbacka 2000:13)  

Kort sagt är relationsmarknadsföring alltså ett tillvägagångssätt för att generera 

försäljning och tillväxt genom att skapa långvariga kundrelationer, och CRM ett verktyg 

för att organisera den data som samlas in om kunden på ett logiskt sätt för att underlätta 

marknadsföring, försäljning och kundservice, samt stödja framtida interaktion mellan 

kunden och tjänsteleverantören. Genom att kombinera relationsmarknadsföring med 

effektiv CRM strategi kan tjänsteleverantören skapa tillit och engagera kunden, 

samtidigt som den information som samlas in om kunden kan användas för att 

kundupplevelsen ska bli så konsekvent som möjligt, och motsvara kundens 

förväntningar vid varje interaktion. (Harbour 2019) 

3.2.3 Kundengagemang 

Genom att engagera sina kunder har tjänsteleverantören möjlighet att påverka 

kundnöjdhet, kundlojalitet, sin egen verksamhet och sitt eget rykte. Kundengagemang 

kan definieras som ett tillvägagångssätt för att skapa, upprätthålla och förstärka 

kundrelationer, och även för att erhålla konkurrensfördelar. Engagerade kunder tillför 

mera värde för tjänsteleverantören än kunder som inte aktivt är engagerade i 

verksamheten. (Islam & Rahman 2016:2008-2009)  

Kundengagemang omfattar alla aktiviteter kunden gör i relation till tjänsteleverantören, 

oavsett från vilken av parterna initiativet kommer. Det här innebär alltså att engagemang 

inte enbart innefattar finansiella transaktioner mellan kunden och tjänsteleverantören, 

utan också kundens deltagande i evenemang och aktiviteter som arrangeras av 

tjänsteleverantören, och delande av information och innehåll som produceras av 

tjänsteleverantören. I en online kontext kan kundengagemang innebära att kunden 
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genom tjänsteleverantörens kanaler utvärderar produkter och tjänster, ger feedback, 

delar med sig av åsikter och erfarenhet åt andra kunder och delar tjänsteleverantörens 

innehåll vidare. Engagerade kunder kan på det här sättet bidra till tjänsteleverantörens 

värdeskapande, genom att vara delaktiga när nya produkter och tjänster utvecklas och 

förse tjänsteleverantören med ovärderlig information direkt ur ett kundperspektiv 

(Sashi 2012:258). (Kumar & Pansari 2016:297-298, 302) 

3.3 Digitaliseringens inverkan på kundrelationer 

I och med digitaliseringen har förutsättningarna för relationen mellan 

tjänsteleverantören och kunden förändrats. Utmaningen för tjänsteleverantören är inte 

enbart att utveckla och lansera digitala tjänster, utan även att göra dem så tilltalande och 

värdefulla som möjligt för kunden (Straker & Wrigley 2016:276). Avsaknaden av 

personlig kontakt mellan tjänsteleverantören och kunden som uppstår när relationen 

blir digital medför utmaningar när det kommer till att bygga långvariga relationer. För 

att kompensera denna avsaknad kan tjänsteleverantören till exempel på sin hemsida 

sätta ut bilder och information om försäljare och kundrådgivare, för att kunden ska 

känna att det finns någon typ av mänsklig interaktion från tjänsteleverantörens sida. 

Kunder har personliga förväntningar och krav på hur den digitala relationen ska se ut, 

och genom att samla in tillräckligt mycket information om kundbeteende-, och 

preferenser kan tjänsteleverantören utveckla effektiva verktyg för digital 

kommunikation och interaktion som motsvarar kundernas förväntningar. Att 

tjänsteleverantören har förståelse för kundens syn på den digitala relationen, alternativt 

avsaknaden av en relation, är nödvändigt för att tjänsteleverantören ska kunna agera på 

ett fördelaktigt sätt i interaktionen med kunden. När relationen förflyttas till ett digitalt 

landskap är de digitala kanalernas design och funktion väldigt viktiga för att främja en 

positiv och smidig kundupplevelse, eftersom det är genom dessa som 

tjänsteleverantören ska försöka knyta an till nya, och interagera med redan existerande 

kunder. (Keeling et al. 2013) 

Internet är idag en av de viktigaste källorna för insamling av information för många 

kunder (Chebat et al. 2010:926). På internet kan kunden lätt söka efter information om 

produkter och tjänster som motsvarar specifika behov, och sedan jämföra alternativ från 

olika tjänsteleverantörer (Chebat et al. 2010:926). I online kontexten har kunden gått 

från att vara en mottagare och konsument av information, till att bli en medproducent 

av det här innehållet (Cummins et al. 2014:177). På internet kan kunden utvärdera 

produkter och tjänster, göra och ta del av rekommendationer, dela med sig av 
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erfarenheter och åsikter och ta del av innehåll som delas av andra kunder (Cummins et 

al. 2014:177). I den här kontexten står interaktionen kunder emellan i fokus, och 

tjänsteleverantören kan få värdefull insikt i hur kunder uppfattar varumärket, tjänster 

och erbjudanden genom att följa med diskussioner som förs på sociala medier. Genom 

att närvara i de kanaler där existerande och potentiella kunder finns kan 

tjänsteleverantören interagera med dessa, och bli en aktiv del av konversationen. (Kotler 

2017:143-145) 

3.4 Digitala kundrelationer inom bankbranschen 

Affärsmiljön inom bankbranschen är dynamisk och utvecklas i en snabb takt. Tjänster 

som erbjuds är komplexa och ofta anpassade till en kunds specifika önskemål och behov. 

Det här innebär att framgång långt bygger på upprättande av långvariga och lönsamma 

kundrelationer. I och med den ökande användningen av digitala banktjänster blir det allt 

viktigare för banker att kunna skapa dessa kundrelationer även i en digital miljö, där den 

personliga interaktionen uteblir. (Brun et al. 2014:573) 

För att kunna utnyttja de fördelar som långvariga kundrelationer medför i det digitala 

affärslanskapet, och erhålla konkurrensfördelar, måste banken ha en grundlig förståelse 

för vilka faktorer som främjar lojalitet i den här kontexten. Det här innebär att 

identifiering av faktorer som inverkar på benägenhet att göra upprepade inköp eller 

transaktioner, och att rekommendera produkten eller tjänsten vidare är nödvändigt. 

Enligt Floh och Treiblmaier (2006) har tillfredsställelse och tillit direkt inverkan på 

kundlojalitet i den digitala bankmiljön. De här faktorerna i sin tur påverkas av kvaliteten 

på de tjänster som erbjuds och kvaliteten på den tillhörande servicen, men också av 

mindre relevanta faktorer såsom kundens kön, ålder, nivå av engagemang och 

teknologiska kunskap. (Floh & Treiblmajer 2006:1, 9-10) 

Det finns ett flertal skillnader mellan traditionella och digitala kundrelationer inom 

bankbranschen, men tillit till banken är ett av de viktigaste elementen i båda 

relationstyperna. För bankens del är det därför viktigt att relationshanteringsstrategin 

främjar tillit, både i den traditionella och den digitala bankmiljön. En relation som 

bygger på tillit är stabil, och de involverade parterna är mera sannolika att arbeta för 

relationens överlevnad, även om det kan innebära behov av att kompromissa (Casaló et 

al. 2011:202). Avsaknad av tillit i relationen mellan banken och kunden kan orsaka 

motvilja till att ta i bruk nya tjänster, och i värsta fall leda till att kunden väljer att byta 

bank. (Aro et al. 2012:5-6) 
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Traditionellt sett har relationen mellan banken och kunden karakteriserats av att kunden 

betjänas av en bankanställd som är utbildad inom sitt område. Relationen byggs upp 

baserat på personlig interaktion, och den expertis som den bankanställda kan erbjuda 

bidrar med mervärde för kunden. Mötet mellan kunden och banken är personligt, och 

kunden kan i lugn och ro tillsammans med den bankanställda gå igenom olika alternativ, 

och komma fram till den lösning som passar kunden bäst. Att kunden betjänas av en 

fysisk person bidrar också till att förenkla interaktionen mellan kunden och banken, 

eftersom kunden kan ställa frågor och be att den bankanställda förklarar svårförståeliga 

begrepp eller funktioner i tjänster. (Brun et al. 2014:585-586) 

I och med digitaliseringen av banktjänster har relationen mellan banken och kunden 

förändrats. I den digitala relationen saknas den personliga interaktionen, och det är 

därför viktigt för kunden att det syns att banken satsar på att utveckla digitala relationer 

och fokuserar på kundens önskemål och behov. Det här innebär till exempel att digitala 

tjänster är utformade och strukturerade på ett logiskt sätt, användarvänliga, estetiskt 

tilltalande och lättillgängliga för kunden. Det samma gäller uppdateringar, relevanta 

nyheter och notifikationer från banken. Eftersom kunden inte skapar en personlig 

relation till en bankanställd eller filial, är det viktigt att den digitala upplevelsen är 

tillfredsställande och att kunden kan kommunicera med banken genom de digitala 

kanalerna. (Brun et al. 2014:587-590) 

För att kunna skapa en stark digital närvaro räcker det idag inte längre med att utveckla 

till exempel en websida (Platon 2015:135). Sociala medier blir allt viktigare verktyg för 

kommunikation och interaktion mellan tjänsteleverantörer och kunder, och 

bankbranschen utgör inget undantag. Via sociala medier kan banken engagera kunder i 

den digitala relationen, genom att ge dem möjlighet att gilla, kommentera och dela 

innehåll som publiceras. Eftersom sociala medier idag är en viktig del av många kunders 

liv, kan banken genom att vara aktiv på till exempel Facebook eller Instagram bli delaktig 

i kundens sociala gemenskap. Dessa kanaler kan användas för att nå ut till existerande 

och potentiella kunder med information om aktuella händelser, erbjudanden och 

nyheter, i en avslappnad kontext där kunden känner sig bekväm (Nitescu 2015:122). 

(Kapoulas & Mitic 2012:668-669) 
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4 MILLENNIALS BANKBETEENDE  

I det här kapitlet diskuteras millennials bankbeteende närmare. Faktorer som inverkar 

på millennials relation till banken, och hurudana tjänster och hurudan service de är i 

behov av och föredrar diskuteras närmare.  

4.1 Millennials, tillit och lojalitet 

Enligt flera källor är millennials försiktiga när det kommer till att lita på 

tjänsteleverantörer, vilket även inkluderar banker (Cillizza 2015; Fromm 2015; Karp et 

al. 2014; Pontefract 2018). Det här innebär att det är väldigt viktig för 

tjänsteleverantören att skapa en digital miljö som främjar tillit. Millennials är i väldigt 

stor utsträckning uppkopplade på internet, och spenderar mycket tid på sociala medier; 

de hyser stor tillit till sina kontakter och sociala nätverk (Fromm 2015). I en del 

sammanhang kan innehåll producerat av andra kunder ha väldigt stor inverkan på en 

millennials val av tjänstelevrantör (Fromm 2015). Det här innebär att de uppskattar 

möjligheter att ge feedback, men också att ta del av andra kunders feedback när de 

interagerar med tjänsteleverantörer. Millennials vill gärna kunna diskutera med andra 

kunder innan de väljer tjänsteleverantör, och för tjänsteleverantörens del är det då 

viktigt att ha ett gott rykte, för att positiv feedback ska spridas. Användarvänliga 

websidor och applikationer är en annan faktor som inverkar på millennials benägenhet 

att utveckla tillit till en tjänsteleverantör, och viktig information bör finnas lättillgänglig. 

(Kunz & Obal 2013:49-51) 

Till skillnad från tidigare generationer är millennials inte i samma utsträckning lojala 

mot en tjänsteleverantör. På internet har de tillgång till en mängd erbjudanden, och kan 

lätt baserat på recensioner och utvärderingar avgöra vilket som passar dem bäst. 

Millennials sätter stort värde på rekommendationer från sina egna kontakter och andra 

kunder, vilket för bankens del betyder att positiv feedback online är väldigt viktigt när 

det kommer till att attrahera millennials. För att stimulera den digitala interaktionen bör 

bankens digitala kanaler således uppmuntra till engagemang. Millennials är inte rädda 

för att byta bank om en konkurrent har tjänster eller produkter som faller dem bättre i 

smaken, och banken behöver därför kontinuerligt hålla sig uppdaterad om nya trender, 

för att kunna hantera förändringar i efterfrågan och förbli konkurrenskraftig. (Kreger 

2018) 
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4.2 Millennials och digitala banktjänster 

Millennials är väl bekanta med att använda internet, digitala lösningar, 

mobilapplikationer och sociala medier i sitt dagliga liv, och en väldigt stor del av den här 

kundgruppen använder också finansiella tjänster som erbjuds via dessa kanaler (Karp et 

al. 2018). Digitala finansiella tjänster och verktyg fungerar för många millennials som 

komplement till traditionella banktjänster. Applikationer som möjliggör betalningar, 

och digitala plånböcker är till exempel för många ett alternativ till fysiska betalkort. 

(Marqeta 2019) 

En stor del millennials föredrar att sköta majoriteten av sina bankärenden på egen hand 

via bankens digitala kanaler, men de värderar möjligheten att besöka ett fysiskt 

bankkontor när det handlar om större finansiella beslut (Hay 2017). Millennials 

uppskattar websidor och applikationer som är estetiskt tilltalande och uppdateras ofta 

med nyheter och information. Istället för att vända sig direkt till banken om ett problem 

uppstår, väljer många millennials att söka efter lösningar online och ta hjälp av andra 

kunder, alternativt bankens online kundtjänst. I en online miljö sprids feedback, både 

positiv och negativ väldigt snabbt, och hurudan inställning en millennial har till en bank 

kan i väldigt stor utsträckning påverkas av andra kunders åsikter och erfarenheter (Karp 

et al. 2014). Traditionell marknadsföring är av litet intresse för millennials, de är mera 

mottagliga för marknadsföring i form av till exempel recensioner från kända 

internetprofiler. För bankens del innebär det här att lyckade samarbeten med sådana 

profiler kan stärka relationen till millennials, och öka bankens attraktivitet. (Kreger 

2018) 

Millennials är en väldigt heterogen kundgrupp, vilket innebär att deras behov av 

finansiella tjänster ser väldigt olika ut. Banker måste ta det här i beaktande när de 

utvecklar produkter och tjänster och marknadsför dem, för att kunna erbjuda rätt 

lösning till rätt kund. Millennials förväntar sig att banken kan erbjuda dem standard 

tjänster och produkter, men de vill också ha individualiserad och kundorienterad service, 

och är därför ofta beredda att dela med sig av personlig information för att banken ska 

kunna erbjuda dem den bästa möjliga lösningen (Kreger 2018). Online och mobila 

banktjänster av hög kvalitet kombinerat med individualiserad service är nödvändigt för 

att möta de krav och förväntningar som millennials har. Millennials är öppna för 

finansiella tjänster som erbjuds av icke-traditionella banker, som till exempel Amazon, 

Google eller Apple. Det här är väletablerade varumärken som redan spelar en stor roll i 
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många millennials liv, vilket bidrar till att millennials är positivt inställda till att testa 

finansiella tjänster som dessa företag erbjuder. (Karp et al. 2018) 

För många millennials är bankens mobilapplikation den digitala tjänst som de främst 

använder, och dess kvalitet och funktion är därför väldigt viktig. Millennials använder 

till stor del mobilapplikationen för att föra över pengar mellan egna konton, göra 

betalningar till andra personer och följa med sin transaktionshistorik, vilket betyder att 

störningar och problem skapar frustration. Att den egna bankens mobilapplikation är 

underlägsen andra bankers kan till och med vara en skälig orsak för en millennial att 

byta bank. (Koch 2019) 

Även om en stor del millennials använder digitala banktjänster, finns det tveksamhet till 

att övergå till banker som endast driver digital verksamhet. Det här kan bero på att 

millennials använder banktjänster i större utsträckning än någon annan generation, och 

därför värderar möjligheten att kunna sköta finansiella ärenden på flera än ett sätt. 

(Koch 2019) 

4.3 Betydelsen av bankens sociala medier för millennials 

Enligt en undersökning använder millennials sin telefon i medeltal 43 gånger per dag, 

eller ungefär 3 gånger per timme, om antalet timmar sömn per natt beräknas vara 8. 5 

av 6 millennials uppgav att de interagerar med företag via sociala medier, och sociala 

medier var också den största källan till nyheter och information. Att bli en del av 

millennials digitala nätverk medför därför stor möjlighet till synlighet och differentiering 

för banker. (Clifford 2014) 

Genom att vara närvarande på sociala medier kan banken dela med sig av tips och råd 

om finansiella tjänster och skötsel av ekonomi till millennials. Tanken är inte att 

finansiella ärenden ska skötas via sociala medier, utan att de ska vara en kanal för 

information, rådgivning och kommunikation. För millennials kan bankens närvaro och 

aktivitet på sociala medier till och med inverka på valet av bank (Hay 2017). Det är viktigt 

att bankens sociala media kanaler är professionella och att det är klart för kunden att det 

är en officiell sida det handlar om. Eftersom banktjänster i grund och botten är väldigt 

likartade, kan banken via sociala medier och digitala kanaler differentiera sig genom 

hurudan kommunikation som äger rum och hurudant innehåll som delas (Kapoulas & 

Mitic 2012). (Annala 2017) 
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4.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Baserat på kapitel 2, 3 och 4 sammanfattas här de viktigaste elementen som utgör den 

teoretiska referensramen. Digitalisering är ett fenomen som har stor inverkan på 

samhället och affärsvärlden, inklusive bankbranschen. En av de viktigaste idéerna med 

digitala banktjänster är att öka kundernas självständighet, och ge dem möjlighet att 

sköta om bankärenden på sina egna villkor (Arcand et al. 2017:1069). Från datorer, 

smarttelefoner och surfplattor kan kunderna via bankens websidor och applikationer 

sköta om sin privatekonomi och interagera med banken, utan att behöva ta hänsyn till 

bankens öppettider eller geografiska läge. För bankernas del medför digitalisering både 

möjligheter och utmaningar, i och med att en allt större del av interaktionen med 

potentiella och existerande kunder sker genom digitala kanaler (Bask et al. 2012:51-52). 

Bankerna kan genom digitala kanaler nå ut till allt fler potentiella kunder och erbjuda 

individualiserade tjänster, men samtidigt minskar den personliga interaktionen, som 

tidigare varit en av de viktigaste faktorerna för att skapa hållbara och lönsamma 

kundrelationer. Det här innebär att banker behöver bli bättre på att skapa och 

upprätthålla kundrelationer i en digital miljö.    

Digitaliseringen inom bankbranschen innebär också att affärslandskapet förändras, i 

och med att nya aktörer lanserar produkter och tjänster som konkurrerar med de 

traditionella bankernas (Foley & Jayawardhena 2000:21). Två typer av nya aktörer inom 

bankbranschen är fintech företag och stora företag från teknologibranschen, som med 

hjälp av sina existerande resurser och specialisering kan konkurrera med traditionella 

banker (Glennen 2017). För att upprätthålla sin konkurrenskraft måste traditionella 

banker utnyttja de resurser som de innehar på ett effektivt sätt, för att erbjuda sina 

kunder tillfredsställande digitala produkter och tjänster, och en positiv digital 

kundupplevelse överlag. 

Relationen mellan tjänsteleverantören och kunden definieras av att det finns förtroende 

mellan parterna, relationen tillför mervärde för båda parterna och fortgår över tid 

(Holmström & Wikblad 2004:8). Hållbara kundrelationer är viktiga för 

tjänsteleverantören, eftersom kostnaden för att skapa nya relationer är högre än 

kostnaden för att upprätthålla relationen till existerande kunder (Brijball Parumasur & 

Roberts-Lombard 2017:8). För att relationen ska fortgå krävs det att det finns tillit 

mellan tjänsteleverantören och kunden, oavsett om relationen bygger på mänsklig 

interaktion eller är digital (Emurian & Wang 2005:106). En kund som har tillit till 
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tjänsteleverantören är mera sannolik att bli en lojal kund, och kundlojalitet är en 

betydelsefull immateriell tillgång för tjänsteleverantören.  

För att stärka relationen till existerande kunder och skapa nya relationer kan 

tjänsteleverantören arbeta med till exempel relationsmarknadsföring, Customer 

Relationship Management (CRM) och kundengagemang. Relationsmarknadsföring är 

marknadsföringsaktiviteter som syftar till att skapa, upprätthålla, förstärka och 

kommersialiserar kundrelationer, genom att uppfylla de löften som ges (Brun et al. 

2014:573-574). CRM är ett verktyg för hantering och upprätthållande av kundrelationer, 

genom att erbjuda resurser och kompetenser som stöder kundens process för 

värdeskapande, och således skapa en bestående relation som är ömsesidigt lönsam 

(Lehtinen & Storbacka 2000:13). Kundengagemang innebär att tjänsteleverantören 

uppmuntrar kunden att ta en aktiv roll i relationen, genom att till exempel delta i 

aktiviteter som ordnas av tjänsteleverantören, utvärdera produkter och tjänster och 

interagera med andra kunder (Kumar & Pansari 2016:297-298). 

Lönsamma och hållbara kundrelationer har alltid varit avgörande för bankers 

överlevnad. Tidigare byggdes dessa relationer långt på personlig interaktion mellan 

kunden och banken, i och med att kunden personligen besökte en filial och betjänades 

av en bankanställd (Brun et al. 2014:585). Till följd av digitaliseringen av banktjänster 

uteblir den personliga interaktionen i allt större grad, och interaktionen mellan banken 

och kunden förflyttas till websidor, applikationer och andra digitala kanaler. Det här 

innebär att banken måste försöka skapa relationer till sina kunder i en ny miljö, där 

personlig kontakt saknas. Användarvänliga och estetiskt tilltalande digitala tjänster 

kombinerat med relevant information och individualiserade produkter och tjänster 

bidrar till att kundens digitala upplevelse blir tillfredsställande (Brun et al. 2014:588). 

Sociala medier har också fått en större betydelse för kommunikation och interaktion 

mellan banken och kunden i den digitala miljön. Även om inga konkreta affärer görs 

genom dessa kanaler är de effektiva verktyg för banken för att bli mera aktiv i kundens 

sociala gemenskap och engagera kunden i relationen (Kapoulas & Mitic 2012:668). 

Millennials är vana vid att använda internet, digitala lösningar och sociala medier i sitt 

vardagliga liv, och många använder banktjänster som erbjuds via dessa kanaler (Karp et 

al. 2018). Till skillnad från tidigare generationer är millennials försiktiga när det kommer 

till att lita på tjänsteleverantörer, och de är inte heller lojala i samma utsträckning 

(Kreger 2018). I den digitala miljön har de möjlighet att interagera med flera olika 

tjänsteleverantörer och jämföra tjänster och priser, vilket innebär att banken behöver 
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satsa på att utveckla så bra digitala tjänster som möjligt. Millennials värdesätter feedback 

från andra kunder och från sitt eget sociala nätverk, och vill gärna själva ha möjlighet att 

utvärdera och recensera produkter och tjänster som erbjuds av banken (Kreger 2018). 

Eftersom millennials i hög grad är aktiva på sociala medier är bankens närvaro där också 

viktig för många. Sociala medier är effektiva kanaler för banken att interagera med 

millennials och uppmana till interaktion och engagemang (Annala 2017). 

Baserat på den teoretiska referensramen sammanfattar figur 2 nedan de viktigaste 

faktorer som relationen mellan banken och kunden bygger på när den förändras och blir 

allt mer digital. Den inre cirkeln representerar de faktorer som direkt inverkar på den 

digitala relationen mellan banken och kunden, medan den yttre cirkeln representerar de 

stödjande faktorer som inverkar på relationen. En av de viktigaste orsakerna till 

digitalisering av banktjänster är att de ska vara tillgängliga för kunden oberoende av 

tidpunkt eller var kunden befinner sig, och att kunden självständigt ska kunna sköta sin 

ekonomi. Genom bankens digitala tjänster ska kunden snabbt kunna få hjälp och service, 

och för att den digitala relationen ska upplevas som tillfredsställande bör 

kommunikationen fungera smidigt och vara interaktiv. Utöver detta är det viktigt att 

bankens tjänster och service är individualiserade även i en digital miljö, och att 

kundupplevelsen blir så positiv som möjligt. Både banken och kunden bör kunna känna 

förtroende för den andra parten, och uppleva att man gemensamt arbetar för att 

upprätthålla relationen. Det är viktigt att banken genom sina digitala kanaler främjar 

lojalitet och bedriver en etisk och transparent verksamhet som dessutom värnar om 

kundens säkerhet och integritet.  
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Figur 2 Egen modell “Den digitala relationen mellan banken och kunden” 
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5 UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE 

I det här kapitlet presenteras den empiriska undersökningens upplägg och 

genomförande. Val av forskningsansats, metod och insamling av data kommer att 

diskuteras och motiveras.  

5.1 Vetenskaplig ansats 

Den vetenskapliga ansatsen i en avhandling beskriver i vilket förhållande teorin står till 

empirin. Beroende på vilken teoretisk ansats forskaren väljer, kommer uppbyggnaden 

av den teoretiska referensramen att variera. Det finns tre olika typer av ansatser: 

deduktiv, induktiv och abduktiv. (Bell & Bryman 2015; Farquhar 2012; Lewis et al. 2016)  

En deduktiv ansats innebär att en teoretisk referensram först byggs upp och sedan testas. 

Den teoretiska referensramen baseras på tidigare forskning och kunskap om fenomenet 

i fråga, och utgående från det här ställs hypoteser, som sedan testas i en empirisk 

verklighet för att slutsatser om fenomenet ska kunna dras (Bell & Bryman 2015:23). Det 

här innebär alltså att forskaren först bygger upp en teoretisk referensram som innehåller 

tidigare forskning och fakta om det fenomen som undersöks. Sedan ställer forskaren ett 

antal hypoteser som testas genom den empiriska undersökningen. Baserat på det 

empiriska resultatet drar forskaren slutsatser om fenomenet som undersökts, och ofta är 

målet att dessa slutsatser ska vara generaliserbara. Deduktiv forskning följer ofta en 

lineär process, där de olika skedena har en logisk ordningsföljd, men det finns också fall 

där forskaren kan vara tvungen att uppdatera den teoretiska referensramen till följd av 

det empiriska resultatet (Bell & Bryman 2015:23-24). Det här kan till exempel vara en 

följd av att ny forskning angående fenomenet publiceras, att komplimenterande teori blir 

relevant efter insamlingen av data eller att det data som samlats in inte är kompatibelt 

med den teoretiska referensramen (Bell & Bryman 2015:24). (Farquhar 2012; Lewis et 

al. 2016:146-147) 

En induktiv ansats är motsatsen till en deduktiv. Till skillnad från deduktiv forskning, 

där den teoretiska referensramen är grunden för den empiriska undersökningen, 

innebär induktiv forskning att det är det empiriska datamaterialet som är grunden för 

genererandet av ny teori. Forskare som använder en induktiv ansats genererar teori från 

det datamaterial som samlas in, genom att leta efter mönster och samband för att skapa 

förståelse för och förklara det fenomen som undersöks. (Bell & Bryman 2011:25; 

Farquhar 2012) 
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Många undersökningar har både deduktiva och induktiva drag. En abduktiv ansats är en 

kombination av deduktion och induktion, och innebär att forskaren rör sig mellan teori 

och empiri, och under processens gång bygger upp slutsatser. När forskaren är ute efter 

att förklara ett fenomen eller lösa ett problem kan det vara lämpligt att använda en 

abduktiv ansats, eftersom dessa situationer ofta kräver att forskaren parallellt tittar på 

den teoretiska referensramen och den empiriska verkligheten (Bell & Bryman 2015:27). 

Genom att använda sig av en abduktiv ansats, eller en kombination av deduktion och 

induktion, kan forskaren minska risken att udersökningen begränsas till redan 

existerande fakta, eller att den resulterar i insiktsfull och intressant fakta som dessvärre 

inte bidrar till utveckling av teori (O’Boyle et al. 2017:257). (Lewis et al. 2016:148-149) 

I den här avhandlingen ställs inga hypoteser baserade på existerande teori, vilket betyder 

att ansatsen inte är deduktiv. Inte heller är den induktiv, eftersom existerande forskning 

och teorier är en relevant del av avhandlingen, och målet med den empiriska 

undersökningen inte är att generera ny teori. Forskningsansatsen i den här avhandlingen 

kan därför beskrivas som abduktiv, eftersom syftet är att baserat på existerande teori och 

den empiriska undersökningen tolka och förklara ett fenomen: unga kunders syn på sin 

digitala relation till banken. Den teoretiska referensramen har byggts upp för att skapa 

förståelse för forskningsområdet, och utgör grunden för den empiriska undersökningen. 

Undersökningens resultat analyseras i förhållande till den teoretiska referensramen.  

5.2 Undersökningsmetod 

Undersökningsmetoden redogör för hur forskaren kommer att samla in, behandla och 

analysera det empiriska materialet. Beroende på avhandlingens syfte och 

problemformulering, kommer forskaren endera att använda sig av en kvantitativ eller 

kvalitativ undersökningsmetod, alternativt en kombination av dessa. Kvantitativ 

forskning karaktäriseras av att fokus ligger på att upptäcka, fastställa och mäta samband 

mellan olika variabler med hjälp av siffror (Christensen et al. 2016:65). Kvalitativ 

forskning däremot karaktäriseras av att fokus ligger på att skapa förståelse för ett 

fenomen eller undersöka vilka faktorer som ligger bakom en händelse. (Lewis et al. 

2016:163-166) 

En kvantitativ undersökningsmetod är lämplig att använda när det som undersöks går 

att beskriva med siffror, och när målet är att göra generaliseringar utgående från en 

mindre grupp (Eliasson 2013:29-30). Vid kvantitativ forskning är det vanligt att samla 

in data genom enkäter, eller genom strukturerade intervjuer där färdiga svarsalternativ 
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gör det möjligt att omvandla den data som samlas in till siffror som kan jämföras (Bell & 

Bryman 2017:213; 238). Det kan vara knepigt att komplettera svar till kvantitativa 

studier i efterhand, och det är därför viktigt att undersökningen är väl genomtänkt och 

noga förberedd (Eliasson 2013:30).  

 Om målet med den empiriska undersökningen är skapa förståelse för ett fenomen på 

djupet, är en kvalitativ undersökningsmetod lämplig att använda. De vanligaste 

kvalitativa metoderna är observationer och olika typer av intervjuer (Eliasson 2013:22). 

Kvalitativa studier ger ofta en mera omgående bild av det fenomen som undersöks än 

kvantitativa studier, eftersom forskaren har möjlighet att ställa frågor som avviker från 

den originella intervjuguiden, och tillsammans med respondenten reflektera över det 

ämne som diskuteras. Till följd av det här är det ofta lämpligt att använda en kvalitativ 

undersökningsmetod när en studie behandlar frågor av personlig eller känslig karaktär, 

eftersom forskaren då kan bygga upp informantens tillit, och informanten tryggt kan dela 

med sig av informationen. Kvalitativa undersökningsmetoder är också lämpliga om 

studien behandlar väldigt komplexa fenomen, eller undersöker informanternas tankar, 

åsikter och känslor. I sådana fall medför ett kvalitativt tillvägagångssätt möjligheten för 

forskaren att på djupet skapa förståelse för dessa. Ett kvalitativt tillvägagångssätt tillåter 

forskaren att vara flexibel, och anpassa undersökningen till situationen vid behov 

(Eliasson 2013:27). (Birks et al. 2012:188-190) 

Den empiriska undersökningen i denna avhandling är av kvalitativ karaktär, eftersom 

målet är att på djupet undersöka och skapa förståelse för det fenomen som undersöks, 

nämligen hur unga kunder ser på sin digitala relation till banken. En kvalitativ 

undersökningsmetod är lämplig i denna undersökning eftersom skribenten vill få 

tillgång till informanternas åsikter om bankens digitala kanaler, få insikt i 

informanternas digitala bankbeteende och kartlägga faktorer som inverkar på det här 

beteendet, för att skapa en omfattande bild av deras syn på relationen.  

5.3 Insamling av data 

Insamling av kvalitativ data sker främst genom intervjuer, observationer eller genom 

analysering av till exempel texter eller bilder (Ahrne & Svensson 2015:8). I 

undersökningen som genomförs i denna avhandling kommer data att samlas in genom 

intervjuer.  

Det finns flera olika typer av intervjuer, och en indelning kan göras baserat graden av 

formalitet och struktur. Enligt denna indelning kan intervjuer vara strukturerade, 
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semistrukturerade eller ostrukturerade. Strukturerade intervjuer innebär att både 

intervjufrågorna och svaren är väldigt standardiserade och formella, vilket betyder att 

forskaren ställer samma frågor med samma formulering till alla informanter. Vid 

semistrukturerade intervjuer har forskaren på förhand gjort upp en lista över teman och 

möjliga nyckelfrågor som ska diskuteras under intervjun. Det är informanternas svar 

som styr intervjun, och forskaren kan vid behov ställa följdfrågor. Ostrukturerade 

intervjuer är väldigt informella, och forskaren har inte på förhand gjort upp en 

intervjuguide. Tanken bakom ostrukturerade intervjuer är att forskaren ska kunna 

undersöka ett fenomen på djupet, i och med att informanterna fritt kan diskutera om och 

reflektera över fenomenet. (Lewis et al. 2012:374-375) 

Intervjuer kan också delas in enligt typen av interaktion mellan forskaren och 

informanten. Forskaren kan göra personliga intervjuer, där en informant intervjuas åt 

gången. Personliga intervjuer kan göras ansikte mot ansikte, alternativt via telefon eller 

internet. Om flera informanter intervjuas samtidigt kallas det för en fokusgrupp. Syftet 

med denna form av intervjuer är att få tillgång till insikter med hjälp av gruppdynamik. 

(Christensen et al. 2016:162-164; Lewis et al. 2012:375) 

Det finns flera fall när det är lämpligt att använda någon form av intervju som metod för 

insamling av data. Om syftet med undersökningen är att identifiera de faktorer som 

ligger bakom informanternas åsikter och tankar om det fenomen som undersöks, är 

intervjuer en lämplig metod, eftersom forskaren vid behov kan ställa följdfrågor och 

informanterna kan förtydliga och utveckla sina svar. Intervjuer lämpar sig också som 

metod för insamling av data när personlig kontakt är avgörande för resultatet, till 

exempel i undersökningar som behandlar känslig information, eller ett väldigt komplext 

fenomen. Om intervjufrågorna är komplexa eller väldigt öppna kan det också vara skäl 

att göra intervjuer, eftersom diskussionen mellan forskaren och informanten minskar 

risken för missförstånd, och båda parterna har möjlighet att utveckla dialogen. 

(Christensen et al. 2016:164-165) 

Eftersom målet med den empiriska undersökningen i denna avhandling är att öka 

förståelsen för ett fenomen och undersöka det på djupet, kommer semistrukturerade 

personliga intervjuer att göras för att samla in data. Semistrukturerade intervjuer lämpar 

sig för avhandlingen syfte, eftersom en intervjuguide med diskussionsteman och 

nyckelfrågor kan utgöra grunden för undersökningen, och följdfrågor och diskussion 

kring dessa bidrar till en djupare förståelse för hur unga kunder ser på sin digitala 

relation till banken. Eftersom varje enskild informants erfarenheter av digitala 
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banktjänster är av vikt för undersökningens resultat är det lämpligt att göra personliga 

intervjuer, då informanterna inte i den här typen av intervju inte blir påverkade av andra 

informanters åsikter och erfarenheter.  

5.3.1 Förberedelse och genomförande av intervjuer 

Den empiriska undersökningen som genomförs i denna avhandling baserar sig på en 

intervjuguide med teman och nyckelfrågor som berör avhandlingens syfte. Genom att 

använda en intervjuguide som grund för intervjun kan forskaren vid behov ställa 

följdfrågor eller be informanten att förtydliga eller utveckla sitt svar, och därmed få 

djupare förståelse för ett fenomen, vilket också är målet med denna avhandling 

(Christensen et al. 2016:164). Tanken med intervjuguiden och de teman som tas upp är 

att uppmuntra informanten att berätta och förklara, snarare än att enbart besvara frågor, 

och typiska ja eller nej frågor har därför undvikits i så stor grad som möjligt.  

Intervjuguiden (BILAGA 1) som använts i denna avhandling är utformad utgående från 

den teoretiska referensramen. De inledande frågorna sammanställer demografiska 

uppgifter om informanten, och bidrar inte direkt till undersökningens resultat, även om 

de bidrar med bakgrundsinformation. Till näst ställs frågor som berör informantens 

bankbeteende överlag. Här är tanken att få en djupare inblick i hur informanten 

använder sig av banktjänster och vilken roll banken spelar i informantens liv. 

Informantens tidigare erfarenheter och åsikter om den service och de tjänster som 

banken erbjudit diskuteras också, för att undersöka till vilken grad informanten varit 

nöjd eller missnöjd.  

Följande frågor berör informantens preferenser när det kommer till att sköta 

bankärenden och hur informanten går tillväga när hen är i behov av en ny banktjänst. 

Här diskuteras mera ingående hurudana kanaler informanten föredrar när hen 

kommunicerar med banken, och hur informanten samlar in information om eventuella 

tjänster hen är i behov av. Från det här övergår frågorna till att fokusera på informantens 

relation till banken. Här diskuteras ingående informantens syn på förekomsten, 

alternativt avsaknaden, av en relation till banken, och vilka faktorer som inverkar på det 

här. Hurudana förväntningar informanten har på banken och vad banken kan tillföra till 

relationen diskuteras också närmare, för att klargöra vad informanten värdesätter i 

relationen.  

Efter det här övergår frågorna till att fokusera på digitalisering och digitala banktjänster. 

Informantens åsikter om digitalisering inom bankbranschen och digitala banktjänster 
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diskuteras ingående, för att skapa förståelse för hur informanten använder sig av digitala 

banktjänster, och hurudana förväntningar hen har på dessa. Vikten av att banken 

erbjuder digitala tjänster diskuteras också, samt hur villig informanten är att ta i bruk 

och testa på dessa. Informantens inställning till bankens närvaro på sociala medier tas 

också upp, eftersom sociala medier är viktiga kanaler för kommunikation och 

interaktion, även om själva köpet av en produkt eller tjänst inte sker genom dessa. 

Slutligen diskuteras informantens åsikter om finansiella tjänster som erbjuds av icke-

traditionella banker.  

För att kunna genomföra så bra intervjuer som möjligt är det viktigt att intervjuguiden 

är noggrant och utförligt planerad, samt att forskaren själv har tillräckligt med kunskap 

inom ämnet (Saunders et al. 2016:401). I det här fallet har skribenten själv arbetat inom 

bankbranschen som kundrådgivare, och således fått en bra inblick i hur kunder 

interagerar med banken. Dessutom har tidigare forskning och teorier inom ämnet 

studerats noggrant, och en testintervju utfördes för att säkerställa att intervjuguiden var 

tillräckligt omfattande. 

Informanterna kontaktades personligen, och informerades om avhandlingen syfte och 

behovet av informanter samt att undersökningen är anonym. Med de informanter som 

var intresserade av att ställa upp bokades tid för intervju. När själva intervjun sedan 

genomfördes gicks avhandlingens innehåll och syfte igenom en gång till. Forskaren bad 

även om tillåtelse att spela in intervjuerna, för att underlätta analysen av det insamlade 

materialet. Genom att spela in intervjuer kan forskaren försäkra sig att det finns pålitlig 

data att analysera, och hen kan lyssna på informanternas svar igen under själva 

analysprocessen (Saunders et al. 2016:411-413). Alla intervjuer som gjordes 

transkriberades även efteråt för att underlätta analysen och sammanställandet av 

resultatet. 

I den här undersökningen genomförde skribenten inledningsvis 10 stycken intervjuer via 

telefon. Eftersom den data som samlades in genom dessa intervjuer upplevdes som 

otillräcklig, gjordes ytterligare 4 stycken kompletterande intervjuer, där informanterna 

intervjuades ansikte mot ansikte.  

5.3.2 Val av informanter 

När data samlas in bör forskaren tänka igenom vad syftet med undersökningen är, vilken 

målpopulationen för undersökningen är, och vilka informanter i den här populationen 

som är lämpliga för undersökningen. Att undersöka hela målpopulationen är ofta 



 

 

37 

kostsamt och tidskrävande, och i många fall inte ens en möjlighet, vilket innebär att 

forskaren måste göra ett urval. Det här innebär att forskaren genom olika urvalsmetoder 

väljer ut en del av målpopulationen som sedan deltar i undersökningen. Det finns två 

olika urvalsmetoder: sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval 

innebär att varje informant väljs slumpmässigt ur målpopulationen, och forskaren kan 

således inte påverka vilka informanter som väljs ut. Den här typen av urval används ofta 

för kvantitativa undersökningar, när det är viktigt att urvalet är statistiskt representativt 

(Saunders et al. 2016:275-276). När ett icke-sannolikhetsurval görs har inte alla enheter 

i populationen samma chans att komma med i urvalet, till följd av att det kan vara 

viktigare att få tillgång till djupgående insikt och kunskap och det område som studeras, 

än att få ett statistiskt representativt resultat.  (Christensen et al. 2016:104, 123) 

I undersökningen som utfördes till den här avhandlingen gjordes ett strategiskt urval, 

vilket är en typ av icke-sannolikhetsurval. Ett strategiskt urval innebär att forskaren själv 

väljer ut informanter ur målpopulationen som deltar i undersökningen. Den här typen 

av urval är vanligt inom kvalitativ forskning, när målet inte är att kvantiteter eller mängd, 

utan att skapa djupare förståelse för det område som undersöks. (Christensen et al. 

2016:124) 

Ett strategiskt urval kan anses vara lämpligt eftersom målet är att skapa djupare 

förståelse för informanternas syn på sin relation till banken, speciellt i en digital miljö. 

Skribenten kontaktade personligen potentiella informanter ur målpopulationen. För att 

få ett så brett urval som möjligt kontaktade skribenten både möjliga informanter som 

redan är i arbetslivet, och som fortfarande studerar. Dessutom var skribenten medveten 

om att de informanter som kontaktades hade olika erfarenheter av digitala banktjänster, 

och tjänster som erbjuds av banker överlag. Informanterna är alla i den målpopulation 

som Berini och Parakh (2018) anser att är, eller snart kommer att vara i behov av mera 

komplexa banktjänster, och därför kan ha djupare funderingar på sin relation till 

banken. Eftersom informanterna hör till det segment av millennials som är relevanta för 

undersökningen kan de också förväntas vara vana vid att använda digitala banktjänster 

och att sköta sin relation till banken digitalt. Informanterna som deltagit i 

undersökningen presenteras närmare i tabell 1.  
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Tabell 1  Undersökningens informanter  

 

De tio första intervjuerna gjordes på via telefon, medan de fyra sista gjordes ansikte mot 

ansikte. Alla intervjuer gjordes på svenska. Sammanlagt intervjuades fjorton 

informanter, sju kvinnor och sju män, i åldern 22-26. Informanternas medelålder är 23,9 

år och medianåldern är 24 år. Fem av informanterna är redan ute i arbetslivet, medan 

nio stycken fortfarande studerar. Demografiska skillnader beaktas inte desto vidare i 

analysen, eftersom ingen jämförelse mellan könen görs.  
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6 UNDERSÖKNINGENS RESULTAT OCH ANALYS 

I det här kapitlet presenteras och analyseras resultatet från den empiriska 

undersökningen. Analysen har gjorts enligt tre huvudteman som baseras på 

intervjuguiden, och genom hela kapitlet görs kontinuerligt återkopplingar till den 

teoretiska referensramen. Skribenten har valt att här göra återkopplingar till den 

teoretiska referensramen för att kunna jämföra informanternas svar med existerande 

teori, och således framhäva likheter och olikheter. 

6.1 Informanternas bankbeteende 

Det första temat behandlar informanternas bankbeteende och interaktion med banken 

överlag. Här skapas en bredare bild av informanternas tidigare erfarenheter av 

banktjänster och interaktion med banken, och hurudana typer av tjänster de använder. 

Utöver det här framkommer också hur informanterna söker efter information om 

tjänster och hur de föredrar att kommunicera med banken.  

6.1.1 Informanternas syn på vilken betydelse banken har för dem 

Informanterna har väldigt olika åsikter om vilken betydelse banken har för dem, även 

om de flesta är överens om att banken har en central roll i deras liv. Gemensamt för flera 

informanter är att de inledningsvis beskriver banken som det ställe de förvarar sina 

pengar på, men sedan utvecklar sitt svar och förklarar hur viktigt det är för dem att kunna 

sköta sin personliga ekonomi via mobilen eller datorn. Dessutom nämns det flera gånger 

att speciellt digitala banktjänster är ett sätt att underlätta vardagen, i och med att de 

bidrar med flexibilitet och självständighet. Några informanter anser alltså att banken 

helt enkelt är det ställe de förvarar sina pengar på, medan andra anser att banken är 

väldigt viktig för dem eftersom de dagligen använder sig av någon typ av banktjänst: 

Banken är väldigt viktig för mig eftersom det är där jag förvarar mina pengar. Det underlättar 
mycket att kunna sköta saker via datorn eller mobilen, så att man inte behöver fara in till kontoret 
hela tiden. (Informant B, 19.3.2019) 

Det är där jag har mina pengar. (Informant C, 19.3.2019) 

Jag använder dagligen bankens mobilapp, så jag skulle nog säga att banken har en väldigt stor 
betydelse för mig. (Informant D, 20.3.2019) 

Banken underlättar helt klart min vardag, till exempel när man ska flytta pengar mellan olika 
konton och kan göra det direkt via mobilen. Man använder ju dessutom banktjänster nästan hela 
tiden, typ när man betalar något med kort eller via nätet, så då blir ju banken automatiskt ganska 
viktig. (Informant E, 20.3.2019) 

I mina ögon förvarar banken mina pengar, och det är en plattform varifrån jag kan betala 
räkningar. (Informant J, 22.3.2019) 
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Banken är typ det som håller ihop alla andra delar av min vardag, utan banken skulle jag inte 
kunna köpa något, betala räkningar eller sköta andra ärenden som involverar pengar. Jag märker 
själv genast hur beroende jag är av att använda mobilappen när det förekommer störningar och 
den inte fungerar, det kan bli ett riktigt stressmoment att inte slippa in och kolla kontona. 
(Informant K, 3.4.2019) 

Alla informanter berättar att de använder någon typ av betalkort, digitala banktjänster i 

olika utsträckning och besöker ett fysiskt bankkontor relativt sällan. Utöver det här har 

några informanter även andra typer av tjänster som deras bank erbjuder, bland annat 

försäkringar, bostadssparande och fondsparande. Bankens nättjänst och 

mobilapplikation är de vanligaste digitala tjänsterna som informanterna uppger att de 

använder. Informant C är den enda av informanterna som ännu inte tagit i bruk bankens 

mobilapplikation: 

Jag har inte börjat använda mobilappen, även om det finns en sådan tillgänglig. Jag har helt enkelt 
inte orkat, så det beror bara på min egen lathet. (Informant C, 19.3.2019) 

Enligt Karp et al. (2018) är millennials vana vid att använda digitala tjänster i sitt dagliga 

liv, inklusive banktjänster i den här formen. Det framkommer tydligt i undersökningen 

att det här stämmer in på informanterna som deltog, eftersom fjorton av fjorton uppger 

att de använder sig av bankens nätsida, och tretton av fjorton uppger att de använder 

bankens mobilapplikation. De flesta informanterna berättar dessutom att de använder 

dessa tjänster så gott som dagligen: 

Mobilappen använder jag dagligen, nätbanken använder jag lite mera sällan, men den är nog också 
bra eftersom det finns mera omfattande information där och funktioner som inte finns i 
mobilapplikationen. (Informant D, 20.3.2019) 

Jag är inne på bankens mobilapp varje dag, och när jag är på datorn och ska sköta något 
bankärende så går jag såklart in via bankens websida. (Informant I, 22.3.2019) 

Jag använder mobilappen flera gånger om dagen, mest för att flytta pengar mellan olika konton, 
för jag har typ 5 olika som jag använder. Det är liksom en vanesak för mig att kunna gå in och kolla 
mina konton ganska ofta, för jag vill hålla koll på vad jag har köpt och vad jag har använt pengar 
till och sådär. (Informant M, 4.4.2019) 

Även om majoriteten av informanterna är av den åsikten att det kan vara besvärligt att 

besöka ett fysiskt bankkontor för att uträtta ärenden, betonar de ändå att de värderar att 

möjligheten finns, vilket även Hay (2017) påpekar att millennials gör. Att det anses vara 

besvärligt att personligen besöka banken beror främst på att bankens öppettider inte 

passar informantens eget tidsschema, och att det ofta är långa köer vid banken. Speciellt 

när det handlar om större beslut gällande den egna ekonomin berättar flera av 

informanterna att de gärna diskuterar med en bankanställd som har kunskap inom 

ämnet, antingen via telefon eller ansikte mot ansikte på bankens kontor, alternativt 

online. Informant G kommenterar:  
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Om det handlar om större ekonomiska beslut som berör min privatekonomi så tror jag nog att jag 
skulle gå in till kontoret, eller det beror på, eftersom jag själv både studerar och jobbar så hinner 
jag nästan aldrig sköta sådana saker då banken har öppet. Fast då är det ju i och för sig knappast 
så akut heller, så jag skulle säkert typ boka ett möte på förhand. (Informant G, 21.3.2019) 

Informant L anser sig vara en relativt självständig kund, men uppger att han regelbundet 

med ca ett års mellanrum bokar in en tid till banken för att gå igenom sin finansiella 

situation och hur den har utvecklats: 

Jag är inget fan av att gå in till banken och stå i kö för att få betjäning. Ungefär 1 gång i året brukar 
jag boka in ett möte med banken för att komma in och gå igenom min finansiella situation och 
följa upp hur den har utvecklats, och då brukar jag prata med samma person, så han känner ju till 
min situation ganska bra. Det är nog bara om det blir något riktigt akut som jag skulle gå in till 
kontoret utöver det, annars sköter jag allt på egen hand, min bank har bra nätsidor så det är enkelt 
att hitta information och göra saker via dem. (Informant L, 4.4.2019) 

6.1.2 Informanternas tidigare erfarenheter av banktjänster och service 

Informanternas tidigare erfarenheter av interaktion med banken och de tjänster och den 

service som de har fått är väldigt varierande. Informant A upplever att bankens digitala 

tjänster ofta fungerar dåligt och att det förekommit onödigt mycket störningar, vilket har 

skapat en hel del irritation för henne. Den personliga servicen tycker informant A 

däremot att har varit väldigt tillfredsställande. I samband med ett lån hade informant A 

väldigt mycket personlig kontakt med en bankanställd, och upplevde att processen 

sköttes väldigt professionellt och på ett enligt henne önskvärt sätt: 

I samband med att jag och min sambo tog ett bostadslån gick vår kontaktperson på banken väldigt 
noga igenom alla detaljer och visade exakt hur tjänsten fungerar, hon hjälpte mig också att ladda 
ner och komma igång med att använda mobilappen. Därför tycker jag kanske att den personliga 
servicen har varit en av de viktigaste sakerna som har gjort att jag har varit nöjd med min bank. 
(Informant A, 19.3.2019) 

I likhet med informant A har också informant C en väldigt positiv bild av den personliga 

service som hon fått från sin bank: 

Ett väldigt starkt minne som jag har från min interaktion med banken är från när jag gick in till 
banken för att börja bostadsspara. Det var hur smidigt som helst […] jag ringde först till banken 
och de rekommenderade att jag skulle komma in personligen. Tjejen som var där fixade det åt mig 
på fem minuter, det gick hur enkelt som helst och hon var super trevlig. (Informant C, 19.3.2019) 

Både informant A och C fäster stor betydelse vid den personliga service de fått från sin 

bank, och kvaliteten på servicen har stor inverkan på hur de ser på interaktionen med 

banken. Informant E däremot berättar att han har så pass lite personlig interaktion med 

sin bank, att den inte nämnvärt bidrar varken positivt eller negativt till hans 

erfarenheter. För honom är det snarare kvaliteten på bankens digitala tjänster som har 

inverkat på hans erfarenheter. Det här visar hur viktigt det faktiskt är att banken satsar 

på att utveckla sina digitala tjänster och kanaler, speciellt för att interagera med 
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millennials, som i många fall har väldigt lite kontakt med banken och gärna sköter 

ärenden digitalt (Kreger 2018). Informant E kommenterar: 

Eftersom det inte har varit så att jag har haft något problem eller liknande som krävt att jag har 
varit tvungen att gå in till banken har nog inte personlig service haft någon nämnvärd inverkan för 
min del […] det är snarare hur det har fungerat att sköta olika ärenden via mobilen eller nätbanken 
som har påverkat på mina erfarenheter, och jag har nog alltid tyckt att de har fungerat bra, och att 
min bank har varit bra på att utveckla dem. (Informant E, 20.3.2019) 

Informant D beskriver sina tidigare erfarenheter av interaktion med sin bank som väldigt 

positiva. Informanten berättar att han både fondsparar och BSP-sparar 

(bosparpremiesystem), och att det här fungerar alldeles utmärkt genom hans bank. 

Eftersom han är ägarkund har han också fått tillgång till erbjudanden på till exempel 

försäkringar, och därför har han ofta valt att också ta försäkringar via sin bank. 

Informant D kommenterar: 

Jag upplever inte att det någon gång har varit några problem med de tjänster jag har haft via min 
bank […] jag har nog överlag varit riktigt nöjd, speciellt med de digitala tjänsterna som jag tycker 
att fungerar riktigt bra, plus att jag alltid också har fått bra service när jag har varit in till banken. 
(Informant D, 20.3.2019) 

Liksom informant D uppger också informant N att hon BSP-sparar, och att det här har 

varit ett viktigt steg att ta för att uppfylla framtida planer på bostadsköp. Informant N 

berättar att hon överlag har haft en mycket positiv bild av sin interaktion till banken, och 

anser att banken tagit väl hand om henne som kund:  

Jag har nog alltid varit nöjd med min bank och de tjänster som jag har använt. Något som jag 
tyckte var riktigt bra var den, ja vad ska man kalla det, typ kontroll, som banken gjorde när jag 
fyllde 18. De gör väl en sådan åt alla tror jag. Men i alla fall, då fick jag en massa bra information, 
och det var bland annat då som jag först fick höra om BSP-sparande, och jag bestämde typ genast 
att det är något som jag vill göra. Efter det pratade jag ganska mycket med olika kompisar som 
också hade börjat BSP-spara och alla verkade super nöjda med det, så jag öppnade ett BSP-konto 
då i ett lite senare skede, nu kommer jag inte ihåg exakt när men, och jag fixade det via bankens 
websida, och det gick hur lätt som helst. (Informant N, 9.4.2019) 

Även om informant N först hörde talas om möjligheten att BSP-spara via sin bank, vände 

hon sig också till sitt eget sociala nätverk för att ta del av andras åsikter och erfarenheter 

av tjänsten, vilket många millennials gör (Kreger 2018). För många millennials är 

personliga och sociala nätverk viktiga källor för information och åsikter när det kommer 

till beslutsfattande, vilket informant N håller med om (Fromm 2015). Hon berättar att 

det var av stor betydelse att hon fick höra så mycket positivt om BSP-sparande från 

personer hon hyser tillit till, och att hon om feedbacken istället varit negativ möjligtvis 

valt att undersöka andra alternativ istället. Ett gott rykte och positiv word-of-mouth var 

alltså i det här fallet till fördel för informantens bank.  
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En intressant aspekt som uppkommer under en intervju är att informanten inte anser 

sig ha desto vidare erfarenheter av bankens tjänster och service. Det här beror enligt 

informanten på att det var hennes föräldrar som hade öppnat kontot åt henne när hon 

var liten, och att hon varit kund hos samma bank hela sitt liv, utan att engagera sig desto 

mera i att ta reda på hurudana tjänster som banken faktiskt erbjuder. Hon anser inte att 

hon har några specifika positiva eller negativa upplevelser relaterade till banken: 

Alltså, jag behöver ju ha en bank för att ha mina pengar någonstans, och bankkort behöver jag ju 
för att kunna köpa saker, och mobilapplikationen och nätbanken när jag typ ska betala räkningar, 
men inte tänker jag direkt så mycket mera på det. Det är ju något som man bara har, och jag är 
nästan aldrig in till banken, jag kommer inte ens ihåg när jag senast skulle ha varit det. (Informant 
B, 19.3.2019) 

Inom bankbranschen är det viktigt med långvariga och lönsamma kundrelationer, och 

kundlojalitet är en betydelsefull immateriell tillgång (Brun et al. 2014:573). Majoriteten 

av informanterna som deltog i undersökningen har varit kund hos samma bank ända 

sedan deras första konto öppnades, vilket innebär att någon form av relation redan 

existerat under en relativt lång tid. Några av informanterna uppger att de har öppnat 

konton hos andra banker, men att de fortfarande huvudsakligen använder sin 

ursprungliga bank. Endast tre av informanterna uppger att de har blivit kund hos en ny 

bank och flyttat majoriteten av eller alla sina tjänster till den nya banken. De mest 

förekommande orsakerna till varför informanter varit lojala kunder hos en bank, var att 

de anser att den bankens tjänster motsvarat deras behov på ett tillfredsställande sätt och 

att de överlag har en positiv bild av banken; de anser att det helt enkelt inte funnits någon 

skälig grund för att byta bank: 

Jag har alltid varit kund hos den här banken och jag har fått allt tjänster jag har behövt härifrån, 
och varit nöjd med dem, det har aldrig funnits någon orsak till att ens fundera på att byta bank. 
(Informant C, 19.3.2019) 

För att jag skulle kunna tänka mig att byta bank så skulle den konkurrerande banken behöva 
erbjuda minst samma tjänster som min nuvarande bank, och de måste vara av lika hög kvalitet. 
Vad jag vet så är det ingen annan bank som erbjuder motsvarande tjänster så jag skulle inte i 
nuläget kunna tänka mig att byta. (Informant E, 20.3.2019) 

Jag har aldrig bytt bank, men det skulle eventuellt kanske kunna bli aktuellt ifall jag inte längre 
skulle vara nöjd med min nuvarande bank. Eller ja, det skulle nog krävas ganska mycket för att jag 
skulle byta bank i nuläget i alla fall, för jag är inte heller direkt insatt i hur lätt eller svårt det är att 
byta bank helt. Men för tillfället är jag nog nöjd med hur jag har det. (Informant J, 22.3.2019) 

Bland de informanter som uppgav att de någon gång har bytt bank hade två bytt eftersom 

deras partner har en annan bank, och en hade bytt till följd av att hon fått bättre villkor 

från en annan bank: 
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Jag och min partner bestämde oss för att skaffa bostad tillsammans, och då fick vi beviljat lån från 
min sambos bank, vilket ledde till att jag också bytte till den banken för att allt skulle gå smidigare. 
(Informant A, 19.3.2019) 

Jag fick så pass mycket bättre erbjudande från en annan bank att det kändes som en fördel att 
byta. (Informant G, 21.3.2019) 

Jag bytte både för att den andra bankens möjligheter till andra tjänster var bättre, och för att min 
partner hade den banken, och det kändes lättare att båda är kund vid samma bank, fast jag har 
nog ännu kvar konton hos min ursprungliga bank. (Informant I, 22.3.2019) 

Enligt Kreger (2018) är millennials positivt inställda till att byta bank om det ses som 

gynnsamt, och även om det här får medhåll från informanterna som deltog i 

undersökningen, är majoriteten av dem ändå tveksamma till att faktiskt förverkliga ett 

byte av bank. Orsaker till denna tveksamhet är bland andra att en del informanter anser 

sig ha för lite kunskap om hur bytesprocessen fungerar för att vilja genomföra ett byte av 

bank, en del upplever att de tjänster och villkor som konkurrerande banker erbjuder inte 

är tillräckligt bra för att rättfärdiga ett byte av bank, och en del tycker att deras nuvarande 

bank är överlägsen konkurrenterna, och skulle därför inte kunna tänka sig att byta. 

Informant L kommenterar: 

Jag har alltid tyckt att min bank är väldigt framåtsträvande och överlag håller sina tjänster väldigt 
uppdaterade, och jag har tillgång till alla typer av tjänster som jag behöver för tillfället, så för mig 
skulle det inte räcka att en annan bank erbjuder typ samma tjänster, alltså, de skulle nog behöva 
vara mycket bättre än de tjänster jag har nu för att jag skulle kunna tänka mig att byta. Sen till 
exempel om min nuvarande bank av någon orsak skulle börja bli lite gammalmodig, eller vi säger 
att någon annan bank är mycket mera innovativ, då skulle jag kanske fundera på att byta, för jag 
tycker om att hålla mig uppdaterad när det kommer till teknik och sådana saker. (Informant L, 
4.4.2019) 

En faktor som nämns som en möjlig orsak till byte av bank är etiska aspekter. Att kunna 

lita på att banken agerar på ett ansvarsfullt och önskvärt sätt är väldigt viktigt för kunden, 

vilket också kommer fram under intervjuerna som gjordes till denna undersökning 

(Galletta et al. 2014:266). Flera informanter betonar att de tycker att det är viktigt att 

deras bank har ett gott rykte och att verksamheten känns seriös. Att banken skulle vara 

inblandad i någon typ av skandal pekas ut som ett orosmoment, och om det skulle vara 

frågan om något riktigt allvarligt, alternativt olagligt, anses det vara en skälig grund för 

byte av bank. Informant H kommenterar: 

Jag tycker att det är ganska viktigt att banken följer någon sorts etik. I dagens läge hör man ju 
mycket om att vissa banker har hållit på med typ penningtvätt, och om det skulle komma fram att 
ens egen bank har sysslat med sådant så tror jag nog att man skulle överväga andra alternativ, eller 
jag skulle i alla fall göra det. Man vill ju kunna lita på sin bank, och sådana där saker känns ganska 
allvarliga. (Informant H, 21.3.2019) 
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6.1.3 Informanternas inställning till kommunikation och interaktion 
med banken 

När det kommer till att kommunicera med banken har informanterna väldigt varierande 

åsikter om genom vilka kanaler de helst kommunicerar. De flesta påpekar också att valet 

av kommunikationskanal beror på hurudant ärende det handlar om. Flera informanter 

kommenterar att de uppskattar att det idag finns så många olika sätt att kontakta och 

kommunicera med banken på, vilket underlättar för dem när de inte fysiskt är tvungna 

att besöka ett bankkontor för att få sina frågor besvarade. Gällande korta och enkla frågor 

uppger flera informanter att de gärna använder bankens chattfunktion i 

mobilapplikationen eller på nätet, och gällande längre och krångligare frågor hellre 

kontaktar banken via telefon eller personligen, för att undvika missförstånd som kan 

uppstå i skrift. Informanterna kommenterar: 

Jag har använt chatten på nätbanken ganska mycket, och via den har jag alltid fått svar snabbt och 
fått bra hjälp. Det är så mycket smidigare än att behöva fara in till banken själv och stå i kö där för 
att få hjälp. Sen de få gånger när det nu handlar om något riktigt viktigt eller någon invecklad fråga 
så brukar ja ringa eller själv fara in till banken bara för att det säkert ska bli fixat, och att ingenting 
ska bli fel. (Informant B, 19.3.2019) 

Så långt som möjligt försöker jag sköta all kommunikation via nätet, och jag tycker att det har 
funkat hur bra som helst. I och för sig har jag inte ännu råkat ha några super invecklade frågor 
som jag har behövt få svar på, men i alla fall såhär långt har jag nog föredragit att kontakta banken 
på andra sätt än att gå in till kontoret. (Informant K, 3.4.2019) 

Diskussionen kring prefererat sätt att sköta bankärenden liknade i de flesta fall väldigt 

mycket den föregående diskussionen angående hur informanterna helst kommunicerar 

med banken. Mobilapplikationen och internetbanken beskrivs som verktyg för att sköta 

om dagliga och enklare ärenden, och ett besök eller telefonsamtal till kontoret är 

lösningen för flera informanter när det handlar om stora finansiella beslut som inverkar 

på deras liv, viket också Hay (2017) konstaterar. En del informanter berättar att de även 

sköter om mera omfattande ärenden via nätbanken, eftersom de anser att deras banks 

nättjänst är så pass välutvecklad och välfungerande att det är lika smidigt att sköta om 

ärenden på det sättet. Informanterna kommenterar:  

Jag använder främst mobilappen. Den är absolut det smidigaste då man kan logga in med 
fingeravtryck, och direkt flytta pengar mellan konton och betala räkningar genom att skanna 
streckkoden. Sen kan man ju också se placeringar och försäkringar där, så i princip finns där allting 
som jag behöver, men ibland använder jag nog nätbanken, fast den är lite jobbigare att logga in på 
då man måste ha olika koder och nyckeltal. […] men till exempel om jag vill ha en offert på någon 
försäkring så far jag gärna in till banken, för det känns lättare att förhandla med en fysisk person. 
(Informant D, 20.3.2019) 

Om det verkligen handlar om något viktigt beslut eller något annat som påverkar mitt liv så tar jag 
väldigt gärna hjälp av mina föräldrar, för de har ju typ redan erfarenhet av de flesta sådana saker 
som jag också behöver. Men annars sköter jag nog helst allt via nätet, eftersom det är svårt för mig 
att själv hinna in till banken då den är öppen. (Informant G, 21.3.2019) 
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Jag sköter nog som sagt så mycket som bara möjligt via mobilappen och nätbanken, eftersom jag 
reser en del, och då har jag verkligen inte tid att springa till något bankkontor för att uträtta 
ärenden. Är det sen panik så är det ju, men inte är det ofta det händer något som skulle vara så 
akut. (Informant L, 4.4.2019) 

Det fanns också informanter som uppger att de föredrar att personligen besöka 

bankkontoret för att sköta sina ärenden. Den största orsaken till det här är att 

informanten själv upplever osäkerhet när det kommer till att sköta bankärenden digitalt, 

och föredrar den trygghet som personlig service ansikte mot ansikte medför. Informant 

A kommenterar: 

Jag sköter ju helst bankärenden ansikte mot ansikte med någon vid banken, eller såklart betala 
räkningar och sådana enkla saker gör jag ju nog själv där hemma via nätet, men annars så vill jag 
fara in till banken. Jag tycker inte alls om att fylla i ansökningar och blanketter på nätet, för det 
känns som att man så lätt missförstår något eller klickar fel. (Informant A, 19.3.2019) 

Som Cuesta et al. (2015) skriver, så har kunder olika preferenser när det kommer till 

vilka typer av kanaler de föredrar att kommunicera med sin bank genom, vilket också 

kommer fram under intervjuerna som gjordes för den här undersökningen. En del 

kunder föredrar att sköta så mycket som möjligt digitalt, medan andra gärna personligen 

besöker ett bankkontor för att bli betjänad av en bankanställd. Informanterna som deltog 

i undersökningen lägger olika mycket vikt på möjligheten att sköta bankärenden 

personligen vid ett bankkontor och att sköta bankärenden digitalt, men alla håller med 

om att det är positivt att båda möjligheterna finns. Som tidigare nämnts, är det därför 

viktigt för banken att skapa relationer till kunder både traditionellt och digitalt, eftersom 

kunder har olika preferenser angående vilka typer av tjänster och 

kommunikationskanaler de föredrar att använda, vilket också framkommer under 

intervjuerna (Bask et al. 2012:65). 

Informanterna har väldigt delade åsikter angående vart de först vänder sig om de stöter 

på problem med banktjänster eller funderar över något. Enligt Kreger (2018) väljer 

många millennials att söka efter information, rekommendationer och lösningar på nätet 

och från sina egna sociala och personliga nätverk, istället för att vända sig direkt till 

banken om det uppstår problem eller funderingar. Flera av informanterna som deltog i 

undersökningen uppger att de ofta går tillväga på det här sättet, och först i andra hand 

vänder sig till banken. Informanterna kommenterar: 

Jag brukar nog kolla först på nätet, för där finns ju oftast hur mycket information som helst, och 
om man hittar hjälpsam information där så kan man ju förhoppningsvis snabbare lösa sitt problem 
eller få svar på sin fråga, än om man skulle börja fara in till banken. Sen har jag själv bekanta som 
har jobbat på bank så ibland brukar jag fråga dem också, men såklart om jag inte får löst problemet 
så kontaktar jag banken. (Informant I, 22.3.2019) 
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På nätet tycker jag nog att det brukar finnas relativt bra med information, och sen när man 
studerar på en handelshögskola så finns det ju nästan alltid någon i kompiskretsen som har jobbat, 
eller jobbar, på bank och kan svara på frågor. Själv har jag nästan aldrig tid att fara in till banken, 
så om det blir en sådan situation skickar jag helst meddelande till banken via nättjänsten eller 
ringer dit. (Informant M, 8.4.2019) 

Andra informanter uppger att de hellre vänder sig direkt till banken om det uppstår 

problem eller frågor, antingen genom att personligen besöka ett bankkontor eller 

kontakta banken via telefon eller nättjänsten: 

Jag föredrar kanske att kunna ha personlig kontakt med någon från banken om det på riktigt finns 
något som jag tycker att är ett problem eller som jag funderar på. Ibland brukar jag nog också kolla 
lite på nätet, men jag tycker just att det blir mycket klarare om man direkt pratar med någon från 
banken och därför är det ganska viktigt för mig att den möjligheten finns. (Informant B, 19.3.2019) 

Alla informanter som deltog i undersökningen uppger att de använder grundläggande 

banktjänster, och en del uppger även att de redan också använder lite mera avancerade 

banktjänster. Kreger (2018) skriver att millennials ofta vänder sig till internet och sina 

egna kontaktnätverk för att samla information och råd om produkter och tjänster, vilket 

även framkommer under intervjuerna som gjordes till den här undersökningen. 

Majoriteten av informanterna uppger att när de anser sig vara i behov av en ny typ av 

banktjänst, börjar de med att söka efter information på internet, ofta på bankens 

hemsida. Det här beror enligt flera informanter på att de vill ha lite bakgrundskunskap 

om tjänsten innan de kontaktar banken. Dessutom uppger flera informanter att de ofta 

jämför sin egen banks tjänster med andra bankers, för att vara medvetna om hurudana 

alternativ som finns, och hur andra bankers tjänster ser ut. För att ännu öka sin kunskap 

om en tjänst nämns också möjligheten att diskutera med familj och bekanta som har 

erfarenhet av den tjänst som informanten är i behov av. Informanterna kommenterar: 

Jag skulle direkt kontakta banken och berätta för dem hurudan situation det är frågan om, och så 
skulle de få skicka mig vidare till rätt person att prata med. Så gjorde jag till exempel då jag 
öppnade mitt BSP-konto. Jag vill helst genast prata med någon som är expert på området och 
jobbar med det dagligen, istället för att själv börja kolla runt på saker som jag inte vet någonting 
om. (Informant C, 19.3.2019) 

Jag skulle börja med att kolla min egen banks websida, och kolla där hurudan typ av tjänst och 
villkor de erbjuder. Det som jag kanske nästa gång är i behov av är väl någon typ av bostadslån, så 
då skulle jag säkert kolla först vad det finns för information på nätet. Sedan skulle jag antagligen 
ringa till min bank, och boka tid till någon som är insatt i hur bostadslån fungerar, och därifrån gå 
vidare. (Informant F, 20.3.2019) 

Nästa sak som kanske skulle bli aktuell för mig är att skaffa någon typ av egen bostad, och då 
behöver jag ju antagligen också ta ett bostadslån. Som jag sade tidigare så är jag väldigt nöjd med 
min bank nu, och jag skulle nog först titta på vad de erbjuder. Klart att jag skulle kolla vad andra 
banker har också, men om det inte är några riktigt stora skillnader på räntor och så vidare så skulle 
jag nog välja att ta lån via min nuvarande bank. Först skulle jag antagligen kolla på deras websida 
och söka information därifrån, och sedan ta kontakt med banken och personligen gå in och prata 
med någon som har hand om lån. (Informant L, 4.4.2019) 
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Baserat på informanternas svar angående bankbeteende och interaktion med banken 

överlag kan man konstatera att det finns skillnader i hur unga kunder föredrar att sköta 

sina bankärenden och interagera med banken. Möjligheten att sköta ärenden via internet 

och via mobilapplikationer är väldigt uppskattad, men samtidigt är det viktigt för många 

att det är möjligt att gå in till banken och få personlig betjäning av en bankanställd vid 

behov. Att självständigt kunna sköta om sin dagliga ekonomi är dock en viktig faktor för 

alla informanter.  

6.2 Informanternas syn på sin relation till banken 

Det andra temat behandlar informanternas syn på relationen till banken. Här diskuteras 

hurudana inställningar informanterna har till relationen med sin bank, hurudana 

förväntningar som finns, och vilken betydelse det här kan ha för de båda parterna.  

6.2.1 Informanternas tankar och åsikter om vad en relation till banken 
innebär 

Holmlund och Törnroos (1997:304-305) definierar en relation ur ett ekonomiskt 

perspektiv som pågående interaktion och utbyte av information och resurser mellan 

åtminstone två olika parter i affärskontexten. Dessutom behöver det finnas ett antal 

förutsättningar för att relationen ska fortgå och vara ömsesidigt lönsam, till exempel 

tillit, förtroende och långvarighet (Holmström & Wikblad 2004:8). Informanterna som 

deltog i den här undersökningen har väldigt varierande syn på sin relation till banken, 

och i några fall är informanten till och med tveksam till att ens beskriva sin interaktion 

med banken som en relation:  

Jag vet inte om jag skulle säga att jag direkt har en relation till banken, men kanske till henne som 
betjänade oss och har hand om vårt bostadslån. För mig så är det nog ett måste att det finns 
personlig kontakt för att jag ska se det som en relation. (Informant A, 19.3.2019) 

Jag skulle absolut säga att jag har en relation till min bank. Just nu gör banken mitt liv väldigt 
smidigt, och erbjuder sådana tjänster som jag i princip är beroende av, och ingen annan bank 
erbjuder de här tjänsterna vad jag vet, så det gör ju mig till en super lojal kund. Om jag skulle byta 
bank skulle jag ju bara göra det sämre för mig själv. (Informant E, 20.3.2019) 

Jag skulle inte säga att jag har en relation till min bank. Jag ser det på det sättet att jag är en kund, 
och banken erbjuder mig service som jag använder, på samma sätt som jag ofta går till samma 
matbutik, eftersom jag tycker att den matbutiken är bra, men inte anser jag att det är en relation. 
Jag har valt den här banken av en orsak, men jag anser inte att det skulle kunna definieras som en 
relation bara därför. (Informant J, 22.3.2019) 

Jo, jag skulle nog säga att jag har en sorts relation till min bank. Såklart är det ju inte en relation 
på samma sätt som till en människa, men kommunikationen går ju båda vägarna, och jag har ju 
förväntningar på hur banken ska behandla mig som kund, och säkert förväntar de sig att jag ska 
vara en lojal kund då, så då finns det ju någon typ av relation tycker jag. (Informant N, 9.4.2019) 
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Informanterna tar fasta på väldigt olika faktorer när de definierar sin relation till banken. 

Flera av dem nämner dock lojalitet som en väldigt avgörande faktor, eftersom de anser 

att lojalitet är grundläggande för förekomsten av en relation (Cossío-Silva et al. 

2016:1621-1622). Enligt informanterna innebär lojalitet i relationen till banken att de 

som kund så långt som möjligt använder sin egen banks tjänster, och att banken i sin tur 

på något sätt belönar dem för det här. Det kan vara till exempel genom fördelaktigare 

räntor, billigare försäkringar eller någon annan typ av bonus. Ömsesidighet nämns också 

i flera fall, eftersom informanterna anser att när de är lojala till sin bank, borde banken i 

sin tur se till informanternas behov och värna om deras bästa. En del informanter 

nämner också ömsesidig kommunikation som en viktig faktor för förekomsten av en 

relation; att kunna vända sig till banken med frågor och funderingar och få svar och råd 

anses vara väldigt viktigt, samt att banken håller sina kunder uppdaterade om nyheter 

och annan viktig information. Informanterna kommenterar: 

Som jag tidigare sade så tycker jag att det är viktigt att man snabbt får svar från banken när man 
har något problem eller något som man vill fråga, för då känns det ju nog bättre än om man får 
vänta väldigt länge och måste höra av sej många gånger innan man får svar. Jag tycker i alla fall 
att det är viktigt för mig att kommunikationen med min bank funkar bra, för man vill ju att banken 
ska kännas som en säker plats, och om man inte får svar eller får vänta väldigt länga så skulle jag 
typ känna mig osäker i alla fall. (Informant B, 19.3.2019) 

Alltså jag var på utbyte för några år sedan, och då var jag tvungen att öppna ett konto utomlands, 
och det är nästan sjukt hur dålig service jag upplevde att jag fick vid den banken jämfört med min 
bank här hemma. På grund av vissa orsaker kunde jag inte avsluta mitt utländska konto innan jag 
kom hem från utbytet, och efteråt har det nästan varit omöjligt att komma i kontakt med den 
utländska banken, så därför har jag ännu kvar kontot där, eftersom jag inte lyckats få tag i någon 
information om hur jag ska gå till väga för att stänga kontot utan att själv gå in till ett av den 
bankens kontor. Typ allting skulle skötas personligen och ingenting gick att sköta via nätet, vilket 
var fruktansvärt frustrerande, speciellt när jag försökte kontakta den banken via nätet och deras 
sociala medier flera gången men aldrig fick något svar. (Informant K, 3.4.2019) 

Informant K berättar vidare att hela processen med att öppna ett konto hos en utländsk 

bank hade känts väldigt osäker, eftersom hon inte själv kunde det lokala språket, och 

bankens anställda pratade dålig engelska. Hon tyckte därför att hon hade dålig 

uppfattning om hurudana villkor banken hade och vilka förmåner hon hade som kund. 

Vidare upplevde hon också att det var väldigt svårt att få kontakt med banken, även om 

de hade nättjänst och var närvarande på sociala medier. Hon berättar att hon försökte 

kontakta banken via flera olika kanaler för att få information om hur man kan stänga sitt 

konto, men inte fick något svar, och på grund av det här fortfarande har kvar kontot även 

om det är flera år sedan hon var på utbyte. Att inte få någon som helst respons från 

banken upplevde informant K att var väldigt frustrerande, och är enligt henne en av de 

största orsakerna till att hon var missnöjd med servicen, och inte skulle vilja fortsätta 

vara kund hos den banken. Enligt Lee (2009:132) är effektivitet och ökad tillgänglighet 

bland de faktorer som gör att kunder ser digitala banktjänster som fördelaktiga, och som 
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i informant K:s fall blir det tydligt hur viktigt det är att bankens digitala tjänster fungerar 

på ett för kunden önskvärt sätt. Digitala banktjänster genererar inget mervärde för 

kunden eller relationen bara genom att finnas till, de måste klara av att möta kundens 

förväntningar och leverera sådan service att kunden upplever att det finns fördelar med 

att använda sig av dem. Enligt Sandle (2018) kan kvaliteten på bankens digitala tjänster 

ha inverkan på millennials val av bank, och informant K anser till exempel att hennes 

utländska banks digitala tjänster är så otillfredsställande att hon på grund av det här 

skulle vilja upphöra att vara kund hos den banken.  

6.2.2 Informanternas åsikter om betydelsen av att banken känner sina 
kunder 

Många informanter anser att det är viktigt för dem att banken känner dem som kund, 

för att interaktionen ska vara smidig, och för att servicen ska vara så bra som möjligt och 

för att de ska få så bra erbjudanden som möjligt. Millennials är ofta beredda på att dela 

med sig av personlig information till banken, för att få individualiserad service och de 

bästa möjliga lösningarna (Kreger 2018). Det här innebär enligt flera informanter att 

banken gärna får ha en omfattande kundprofil om dem, för att det inte ska ha inverkan 

på servicekvaliteten vem de blir betjänade av, och för att banken ska kunna erbjuda dem 

lämpliga tjänster baserat på hur deras finansiella situation ser ut för tillfället. 

Kundprofilering kan alltså vara ett väldigt effektivt verktyg för banken att fördjupa 

relationen till sina kunder, och ge dem så bra service som möjligt (Aro et al 2012:5-6). 

Informanterna kommenterar:  

Jag tycker att det är en ganska viktig del av bra kundservice att min bank så att säga känner mig, 
även om den personen som betjänar mig inte känner mig personligen […] jag skulle verkligen inte 
vilja behöva börja förklara hela min ekonomiska situation för den som betjänar mig på banken 
bara för att hen ska förstå vad jag har för problem eller vad hen ska ge mig för råd. (Informant C, 
19.3.2019) 

Min bank får nog gärna ha information om min finansiella situation och vilka typer av tjänster jag 
använder, det innebär ju bara att det blir lättare för mig att sköta ärenden. Sen så vill jag ju kanske 
inte att banken har tillgång till en massa information om mitt privatliv, det skulle kännas lite 
obehagligt, men sådana saker som berör pengar och finansiella frågor så får nog banken gärna 
samla in information om. (Informant G, 21.3.2019) 

Jag ser det bara som en fördel att min bank har en relativt detaljerad kundprofil om mig. Det gör 
att kommunikationen går enkelt och smidigt, och jag tycker att det bidrar till att förbättrad service 
och kundupplevelse […] att banken upprätthåller kundprofiler är ju idag också ett effektivt sätt att 
upprätthålla konkurrenskraften, eftersom banken då kan erbjuda tjänster och service baserat på 
information som konkurrenterna kanske inte har tillgång till. (Informant L, 4.4.2019) 

Informant H berättar att hans bank i samband med att han lyft studielån ringde upp 

honom och berättade om möjligheten att bli ägarkund, och på vilket sätt det kunde gynna 

honom. Han beskriver det här som en väldigt positiv kundupplevelse, där han kände att 
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banken tack vare den information de hade om honom kunde erbjuda honom en tjänst 

som han kanske inte själv hade upptäckt: 

När jag lyfte studielån första gången ringde min bank upp mig och berättade om möjligheten att 
bli ägarkund och vilka förmåner det innebär. Jag tror inte att jag på egen hand skulle ha upptäckt 
den här tjänsten i det skedet, och därför kändes det bra att banken kontaktade mig och 
informerade om de fördelar den här tjänsten skulle innebära. Jag valde då att bli ägarkund, till 
följd av den personliga service jag fick från min bank. (Informant H, 21.3.2019) 

Även om informanterna som deltog i den här undersökningen har väldigt olika syn på 

vad en relation till en bank innebär, är majoriteten överens om att tillit är en avgörande 

faktor för uppkomsten och upprätthållandet av en möjlig relation. Pengar och ekonomi 

är känsliga frågor för många, och informanterna anser att det är viktigt att kunna lita på 

att banken inte missbrukar den information de har om sina kunder. En annan viktig 

faktor som nämns av nästan alla informanter, oavsett om de anser sig ha en relation till 

sin bank eller inte, är kommunikation. Kommunikationen mellan banken och kunden 

måste fungera oavsett genom vilken typ av kanal den sker, och informanterna som deltog 

i den här undersökningen är överlag av den åsikten att det är väldigt viktigt för dem att 

få respons relativt snabbt när de kontaktar banken. Digitala kommunikationskanaler 

nämns här av flera informanter som en faktor som bidrar till effektivare kommunikation, 

förutsatt att de fungerar.  

6.2.3 Informanternas förväntningar på relationen till banken 

Oavsett om informanterna anser sig ha en relation till sin bank eller inte, har de flesta 

någon typ av förväntningar på hur banken ska agera, och på hur kommunikationen och 

servicen ska fungera: 

Jag förväntar mig att min bank ska förvalta mina pengar på ett ansvarsfullt sätt, och att jag blir 
uppdaterad om det skulle hända något som berör mina pengar eller de tjänster som jag använder. 
Sen förväntar jag mig nog också att jag ska få service om jag har ett problem eller en fråga och 
vänder mig till banken, och jag vill gärna få svar snabbt. (Informant J, 22.3.2019) 

En relation upprätthålls ju av att båda parterna är engagerade och på något sätt anstränger sig för 
att den ska fortsätta tycker jag. Jag förväntar mig i alla fall att jag ska få service från banken då jag 
behöver, och att de ska svara om jag till exempel mailar eller skickar meddelanden via någon av 
deras digitala tjänster. Sen självklart också att de tar hand om mina pengar och den information 
de har om mig, och inte lämnar ut den till någon tredje part. Det jag själv gör för att upprätthålla 
relationen är ju kanske främst att vända mig till min egen bank i första hand när jag behöver någon 
ny typ av tjänst. (Informant N, 9.4.2019) 

Att aktivt arbeta för att skapa goda kundrelationer och försöka se till enskilda kunders 

behov kan alltså för bankens del innebära en mindre risk att kunder väljer att byta bank, 

och att man kan göra kunder medvetna om tjänster som de kanske inte hade upptäckt 

på egen hand. Det här framkommer under en del av de intervjuer som gjordes till den 

här undersökningen, när informanterna berättar om hur deras bank har rekommenderat 
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tjänster som informanterna skulle kunna vara intresserade av, och en del av dem har 

också tagit i bruk tjänster som deras bank har rekommenderat till dem.  

För att relationen mellan banken och kunden ska fortgå och vara så lönsam som möjligt 

för båda parterna krävs det alltså att det finns någon mån av intresse att upprätthålla 

relationen. Bland de informanter som deltog i den här undersökningen finns ganska 

stora skillnader i hur engagerade de själva anser sig vara i sin relation till banken, och 

således varierar också de fördelar informanterna upplever att relationen medför. 

Informant L anser till exempel att han själv är väldigt engagerad i sin relation till banken, 

och att det bidrar till att relationen blir mer givande för honom, och han säger sig ha ett 

stort intresse för att upprätthålla en god relation till banken. Han berättar att han 

engagerar sig i relationen till banken dels genom att hålla sig uppdaterad om bankens 

utbud av tjänster och service, och dels genom att följa med bankens aktiviteter via olika 

digitala kanaler. Informant A är däremot mera passivt inställd till sin relation till banken, 

och berättar att hon själv inte direkt anstränger sig för att utveckla relationen. Hon 

berättar vidare att hon i stort sett ser på banken som vilken annan tjänsteleverantör som 

helst, och inte direkt upplever att banken levererar något mervärde för henne. De 

informanter som anser sig ha en ytlig eller mera passiv relation till sin bank verkar också 

överlag ha en mera öppen inställning till att byta bank. Det här tyder på att det för 

bankens del lönar sig att satsa på att skapa goda relationer till sina kunder, eftersom 

långvariga relationer är mera lönsamma (Brun et al. 2014:573). 

6.3 Informanternas inställning till digitalisering inom bankbranschen 

Det tredje temat behandlar informanternas inställning till digitalisering inom 

bankbranschen och olika typer av digitala kommunikationskanaler. Här diskuteras hur 

informanterna ser på bankens användning av olika typer av digitala kanaler, och 

hurudant intresse det finns för tjänster som avviker från traditionella banktjänster.  

6.3.1 Informanternas tankar och åsikter om digitalisering av 
banktjänster 

Bland informanterna som deltog i den här undersökningen är den övergripande synen 

på att banktjänster digitaliseras positiv, även om åsikterna angående hur stor betydelse 

det har för dem personligen varierar: 

Jag tycker att det är bra. Tidigare var jag inte alls van med att det finns så många möjligheter att 
sköta bankärenden digitalt, men nu när jag har börjat använda dem så har jag lärt mig, och det 
blir ju nog smidigt att sköta saker på det sättet. Men jag är ju inte personligen kanske så insatt eller 
intresserad av allt nytt som kommer så jag vet nu inte om det sådär superviktigt för mig att det 
hela tiden kommer nya saker. (Informant A, 19.3.2019) 
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Alltså tekniken går ju hela tiden framåt, det är ju bara ett faktum, så självklart måste ju 
bankbranschen också uppdatera sig för att kunna hänga med i utvecklingen. För mig så är det 
ganska självklart, och man sköter ju så mycket annat digitalt idag också så det känns ju naturligt 
att sköta bankärenden på samma sätt, eller man är ju så att säga van vid att saker ska gå att sköta 
på nätet, fast jag själv kanske inte är den mest tekniska människan med sådana saker. (Informant 
C, 19.3.2019) 

En sak som jag tycker är positivt med den digitala världen är att allt man gör lämnar ett digitalt 
avtryck, så det är ju mycket lättare att bevisa om man har gjort något eller inte, till skillnad från 
om man till exempel skickar ett vanligt brev på posten och det försvinner, då är det ju borta. 
(Informant J, 22.3.2019) 

Informanter som anser sig ha kunskap om och intresse för digitalisering, lägger överlag 

större vikt på vad digitalisering av banktjänster innebär, också för dem personligen: 

För mig har det underlättat väldigt mycket att allt mera går att sköta digitalt, och det är nog ett 
måste att min bank kan erbjuda sådana tjänster av hög kvalitet. Överlag att banktjänster 
digitaliseras tycker jag är bra, för jag är själv ganska intresserad av sådana saker, och om banker 
inte skulle satsa på att digitalisera så skulle de ju bli efter i utvecklingen. (Informant E, 20.3.2019) 

Jag tycker att det är väldigt intressant att följa med hur bankbranschen utvecklas, redan om jag 
jämför mitt bankbeteende med mina föräldrars så finns det jättestora skillnader, och de flesta 
beror ju på att jag har vant mig vid att använda digitala banktjänster på ett helt annat sätt än vad 
de har. Jag tycker det ska bli spännande att se hur utvecklingen fortsätter, och jag tycker själv i 
alla fall att det är viktigt att den fortsätter framåt, för allt annat i samhället gör ju också det. 
(Informant L, 4.4.2019) 

Eftersom digitalisering sker överallt i samhället blir kunder allt vanare med att sköta 

ärende genom digitala tjänster, efterfrågan på dessa ökar, och till exempel millennials 

förväntar sig i många fall att tjänster ska vara tillgängliga digitalt (Cuesta et al. 2015:1-2; 

Sandle 2018). Majoriteten av informanterna som deltog i den här undersökningen 

nämner det faktum att många andra sektorer digitaliseras som en orsak till varför det är 

viktigt att banksektorn också gör det, för att utvecklingen inte ska stagnera. 

Informanterna uppfattar överlag digitalisering av banktjänster och utveckling av dessa 

som något positivt och något som underlättar i vardagen, men även en del negativa 

aspekter av det här framkommer under diskussionerna. Informant C berättar till 

exempel att hennes morföräldrar varit tvungna att ta i bruk bankens digitala tjänster, 

vilket hade medfört stora problem för dem, bland annat eftersom de inte var vana vid att 

använda datorer, och inte hade mobiltelefoner som möjliggjorde användning av bankens 

mobilapplikation. Även andra informanter har liknande kommentarer: 

Det största problemet jag ser med digitalisering av banktjänster är att de som nu tillhör den äldre 
generationen inte har växt upp med dem, och inte haft dem under sitt vuxna liv, så för dem är det 
nog säkert en stor utmaning, men efter att de småningom försvinner så är ju den digitala världen 
nog ganska bekant för alla. (Informant J, 22.3.2019) 

Jag ser ju personligen digitalisering av banktjänster som något positivt, för mig är det bara plus 
att banken satsar på sådant och hela tiden utvecklar sina digitala tjänster, för det underlättar ju 
enormt för mig. Sen tycker jag att bankerna borde komma ihåg att det finns kunder som inte kan 
använda datorer eller smarttelefoner och då inte heller digitala tjänster, och de kunderna måste ju 
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också få service, så det borde finnas någon typ av balans i hur utvecklingen går framåt. (Informant 
K, 3.4.2019) 

Alla informanter som deltog i undersökningen är av den åsikten att det är viktigt att deras 

bank erbjuder digitala banktjänster. Det är ingen informant som nämner att de skulle 

kunna tänka sig att vara kund hos en bank som inte erbjuder digitala banktjänster. 

Däremot förekommer skillnader när det diskuteras om hur omfattande digitala tjänster 

informanterna förväntar sig att banken erbjuder, och hurudana typer av digitala 

banktjänster som är viktiga för dem. Informanterna kommenterar: 

Alltså jag tycker att min bank har bra digitala tjänster, det skulle nog vara svårt att vara utan dem, 
men inte vet jag vad mera som skulle behöva finnas, jag kan ju som göra typ allt jag behöver via 
dem. (Informant B, 19.3.2019) 

För mig är det väldigt viktigt att min bank erbjuder digitala tjänster, och jag ser gärna att min egen 
bank är med och för den digitala utvecklingen framåt. Det betyder för mig att min bank satsar på 
framtiden, och såklart stannar jag längre som kund hos den banken om den är konkurrenskraftig. 
[…] Jag anser att det är en självklarhet att banken erbjuder digitala tjänster för skötsel av daglig 
ekonomi, och utöver det så ser jag gärna också att min banks digitala tjänster är anpassade för lite 
mera krävande ärenden. (Informant D, 20.3.2019)  

Det är nog en väldigt viktig faktor, eftersom banken inte erbjuder en fysisk produkt så vill man ju 
att tjänsten som man betalar för uppfyller ens förväntningar, och jag använder till största delen 
digitala banktjänster så för mig är det ju då självklart att de ska vara bra. Jag vill att min bank ska 
ha en bra websida där man lätt hittar information, och där man kan sköta det mesta, och sen en 
bra mobilapp som är smidig att använda. (Informant F, 20.3.2019) 

Jag har valt min bank bland annat eftersom jag tycker att de satsar mycket på digitalisering, och 
det värderar jag. De senaste åren tycker jag att utvecklingen har varit väldigt positiv, och jag ser 
gärna att de fortsätter att utveckla sina digitala tjänster ännu mera. (Informant L, 4.4.2019) 

Att banken kan erbjuda digitala tjänster av hög kvalitet är alltså viktigt; informanterna 

som deltog i den här undersökningen är eniga om att tillgång till digitala banktjänster är 

en nödvändighet. Flera informanter uppger att de tycker att det är viktigt att deras bank 

satsar på digitalisering och utveckling av digitala relationer, eftersom det i huvudsak är 

genom dessa kanaler som de kommunicerar med sin bank: 

Jag vet inte iallafall om att min bank för tillfället skulle satsa något speciellt på digital utveckling, 
eller jag har i alla fall inte hör något eller sett någon information om det, så det skulle ju kanske 
vara kul om de gjorde det lite mera, speciellt för mig sen när jag orkar börja använda mobilappen 
så är det ju bra om allt funkar lätt och smidigt. (Informant C, 19.3.2019) 

Jag använder mest bankens digitala tjänster, så det är nog väldigt viktigt att de fungerar bra. Sen 
har jag bott mycket utomlands, så om det då uppstår något problem så är det ju ett måste att kunna 
fixa det via nätet. (Informant G, 21.3.2019) 

Jag tycker att min bank har gjort speciell bra satsningar när det kommer till kundmöten i en online 
miljö. Själv testade jag på att ha ett online möte för inte så länge sedan, och det fungerade precis 
lika bra som att gå in till kontoret, och det var hur lätt och smidigt som helst. (Informant L, 
4.4.2019) 

Som sagt så använder jag ju i första hand min banks digitala tjänster, så självklart tycker jag det 
är kul om de satsar på att utveckla dem, och hittills tycker jag nog att de har gjort ett bra jobb. Det 
ända som jag i nuläget känner att jag skulle vilja ha är Apple Pay, som tyvärr inte går att använda 
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med min bank eftersom de har utvecklat en egen motsvarande tjänst, så det skulle jag gärna se att 
de ändrar på. (Informant N, 9.4.2019) 

Millennials har ofta en positiv attityd till ny teknologi och nya digitala lösningar, och är 

villiga att testa på och ta i bruk sådana (Welin 2014). Det här beror bland annat på att de 

i sitt vardagliga liv omges av digitalisering, och således är vana vid det (Karp et al. 2018). 

Även om den generella inställningen till digitalisering av banktjänster är positiv bland 

informanterna, finns det signifikanta skillnader i hur intresserade och benägna de anser 

sig vara att testa på och ta i bruk nya digitala banktjänster. Informanterna kommenterar: 

Nej alltså jag är nog inte alls intresserad av sådant, för jag är nöjd med det som jag redan använder 
och jag vill inte börja blanda in en massa andra olika appar och saker som gör att man måste ha 
hundra olika lösenord och logga in överallt, för det blir nog alldeles för invecklat. (Informant A, 
19.3.2019) 

Alltså utvecklingen av teknik är ju intressant, så säkert skulle jag testa på sådant som känns 
relevant för mig. (Informant C, 19.3.2019) 

Jag testar i alla fall gärna på sådant som min egen bank introducerar, som till exempel Pivo, den 
tjänsten är grymt bra för att hålla reda på dagliga inköp och utgifter. Men typ sådana high-tech 
nyheter som man kanske behöver ha lite mera kunskap för att kunna använda så är nog inte lika 
intressanta för mig. (Informant G, 21.3.2019) 

Jag tycker att det är kul när det kommer något nytt som man kan testa på, som till exempel Mobile 
Pay är ju en super bra app som jag började använda typ genast när den kom. Och att man kan ha 
digitala bankkort nuförtiden är ju verkligen så smidigt, för man behöver inte tänka på att man ska 
ha med sig något, och ifall man har glömt plånboken hemma spelar det ingen roll. (Informant L, 
4.4.2019) 

Utöver det här diskuteras också i ett flertal av intervjuerna mera ingående vilka typer av 

nya digitala banktjänster det handlar om. Informanterna är mera positivt inställda till 

tjänster som kompletterar sådana som de redan använder, och bidrar till att underlätta 

skötsel av privatekonomi, än till tjänster som kräver till exempel finansiella 

investeringar. Det här till följd av att informanterna upplever att risken genast blir 

mycket större när deras eget kapital står på spel, speciellt om det handlar om en ny typ 

av tjänst som nödvändigtvis inte är fullt utvecklad. 

6.3.2 Informanternas inställning till finansiella tjänster som erbjuds av 
icke-traditionella banker  

Den digitala utvecklingen inom bankbranschen har medfört möjligheter för nya aktörer 

att komma in på marknaden och börja erbjuda finansiella tjänster (Foley & 

Jayawardhena 2000:19-21). Av de informanter som deltog i den här undersökningen är 

det endast ett fåtal som anser sig ha kunskap om sådana tjänster, och ännu färre som har 

använt sig av sådana. Flera informanter är ändå förhållandevis optimistiska till att i 

framtiden testa på att använda sådana tjänster. En aspekt som nämns flera gånger är att 

det kan kännas säkrare om man sedan tidigare är bekant med tjänsteleverantören i fråga, 
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än om det är ett helt ny tjänsteleverantör som börjar erbjuda finansiella tjänster. Några 

informanter nämner till exempel att de i viss mån är bekanta med Googles satsningar 

inom finansiella tjänster, och skulle kunna tänka sig att använda dem om Google 

fortsätter att utveckla dem och de blir verkligt konkurrenskraftiga. En annan aspekt som 

framkommer angående att använda sig av finansiella tjänster som erbjuds av icke-

traditionella banker är oro över att den personliga servicen uteblir. Informanterna 

betonar betydelsen av att få tillfredsställande personlig service snabbt, och är skeptiska 

till hur det här skulle fungera inom ett stort internationellt företag som har en enorm 

kundbas och många verksamhetsområden. Informanterna kommenterar: 

PayPal känner jag ganska bra till vad de har hållit på med, men jag ser det mera som ett tillägg till 
näthandel, som en extra åtgärd för att hålla sig säker när man handlar på nätet. När jag har beställt 
saker från eBay så har jag använt PayPal, och jag tycker faktiskt att det är väldigt bra, just eftersom 
ens betalningsuppgifter inte lämnas ut. Men som sagt så tycker jag kanske främst att sådana 
tjänster då blir som tillägg till ens vanliga banktjänster. (Informant C, 19.3.2019) 

Jag ser inte det som någonting negativt att andra än vanliga banker börjar erbjuda sådana tjänster, 
men det känns kanske lite märkligt att man skulle sköta sina bankärenden via ett företag som inte 
i huvudsak sysslar med bankverksamhet. Men just till exempel tjänster som tar bort behovet av 
fysiska betalkort är ju nog smidigt. (Informant D, 20.3.2019) 

Jag har inte satt mig in i det här sådär jätte mycket, så jag kan inte direkt jämföra något med de 
banktjänster som jag använder i dagens läge, och det som jag nu tänker mest på är att man har en 
typ av trygghet när man använder en traditionell bank. Om något strular så är det lätt att ta kontakt 
dit och få hjälp, och man kan i värsta fall själv fara in till kontoret, men om man skulle använda 
tjänster från typ Google så tänker jag att det kanske är mycket svårare att få kontakt med någon 
och att få personlig service. (Informant E, 20.3.2019) 

På det sättet är det ju bra att det kommer lite konkurrens från annat håll, för då måste ju vanliga 
banker också jobba mera för att deras tjänster ska hållas konkurrenskraftiga och det är ju bra för 
kunden. Men och andra sidan om man ska börja ha en massa olika konton överallt så blir det ju 
kaos. (Informant J, 22.3.2019) 

Överlag anser informanterna som deltog i den här undersökningen alltså att finansiella 

tjänster som erbjuds av icke-traditionella banker kan fungera som tillägg till de 

traditionella banktjänster som de använder. De flesta är mycket positivt inställda till 

tjänster som underlättar transaktioner på nätet och förbättrar säkerheten, men det finns 

det finns en viss reservation.   

6.3.3 Informanternas tankar om säkerhet och risker relaterade till 
digitalisering av banktjänster 

Att banktjänster allt mer digitaliseras innebär säkerhetsrisker som inte tidigare funnits, 

främst kopplade till IT (Kelly 2014:21). Trots det här anser majoriteten av informanterna 

som deltog i den här undersökningen att de har högt förtroende för, och litar på sin bank. 

Flera informanter berättar att de anser att det finska banksystemet är säkert, och att de 

inte känner någon större oro över att banken skulle missbruka den information som de 
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har tillgång till. Att en bank skulle vara inblandad i en skandal på nationell eller 

internationell nivå anses av informanterna som negativt för bankens rykte, men 

nödvändigtvis inte något som påverkar deras egen relation till banken. Något som 

möjligtvis kunde ha direkt inverkan på relationen till banken enligt informanterna är att 

personlig information om dem förs vidare till tredje parter, eller att bankens digitala 

tjänster visar sig vara osäkra. Informanterna kommenterar: 

Jag tycker att när en bank lanserar någon ny produkt eller tjänst så ska den nog vara ordentligt 
utvecklad och testad så att man vet att den är säker, och det har jag nog i alla fall upplevt att de 
tjänster som jag har börjat använda har varit. (Informant J, 22.3.2019) 

Såklart skulle det vara tråkigt om det visade sig att ens bank har varit inblandad i något olagligt 
eller oetiskt, men mig personligen påverkar det nog inte desto vidare. Jag har inte hittills stött på 
några problem med säkerhet, och jag litar på att de behandlar min information konfidentiellt. 
(Informant L, 4.4.2019) 

Överlag tycker jag nog att banksystemet i Finland är väldigt säkert och det är väldigt noga med att 
man ska identifiera sig, och jag känner nog att det är ganska riskfritt att dela information till 
banken. (Informant M, 8.4.2019) 

Under intervjuerna diskuterades en hel del om vilka risker och orosmoment som 

uppkommer när banktjänster digitaliseras. Informationsläckage, internetbedrägerier 

och problem med säkerhet är de främsta faktorerna som kunde vara orsak till oro enligt 

informanterna, men ingen av dem anser sig personligen vara väldigt oroade, vilket tyder 

på att förtroendet för banker verkar vara högt. I och med det här poängteras vikten av 

att banker har välutvecklade system för identifiering, och att de kontinuerligt arbetar för 

att förbättra säkerheten. 

6.3.4 Informanternas attityder till bankers närvaro på sociala medier 

I ett affärslandskap där den digitala närvaron blir allt viktigare, har också banker börjat 

utnyttja sociala medier som kanaler för att kommunicera med kunder. Sociala medier 

ger banken en möjlighet att bli delaktiga i kundernas sociala gemenskap, och bidrar till 

skapandet och upprätthållandet av digitala relationer (Kapoulas & Mitic 2012:668-669). 

Flera av informanterna som deltog i den här undersökningen berättar att de aktivt följer 

med vad deras bank gör på sociala medier. Informant K berättar att hennes bank är 

närvarande på både Facebook och Instagram, och att det ofta är genom de här kanalerna 

som hon först hör om nyheter och aktuella händelser. Överlag har informanterna en 

mycket positiv inställning till att deras bank är aktivt närvarande på sociala medier, men 

åsikterna varierar gällande hurudant innehåll de helst ser att banken delar med sig av. 

En del informanter är intresserade av att följa med bankens verksamhet i det stora hela, 

medan andra är mera intresserade av att följa med det lokala bankkontorets aktiviteter. 

Det finns också åsikter om vilka typer av sociala medier som är lämpliga för en bank att 



 

 

58 

använda. Till exempel Facebook och Instagram anses vara lämpliga, medan Snapchat 

upplevs som för oseriöst. Några enstaka informanter är av den åsikten att de inte alls har 

något intresse av att interagera med sin bank via sociala medier, och inte vill att banken 

ska vara involverad i deras privatliv på det sättet. Informanterna kommenterar: 

För mig spelar det nog ingen roll om min bank använder sociala medier eller inte, men jag är inte 
själv intresserad av att typ följa min bank på Instagram eller så. Jag skulle inte säga att jag någon 
gång har haft någon kontakt med min bank via sociala medier och jag känner inget behov av att 
ha det heller. (Informant A, 19.3.2019) 

Jag tycker att det är ganska viktigt att banken syns på sociala medier och jag ser det som ett smidigt 
sätt för dem att få ut information till sina kunder. Typ alla är ju aktiva på sociala medier idag så 
varför skulle inte banker också vara det, och där får de ju lätt synlighet också […] att ha olika 
kampanjer och erbjudanden via sociala medier är ju jättebra sätt att interaktion med sina kunder. 
Sen också så tror jag att det är många i min ålder som kanske inte använder bankens websidor så 
väldigt mycket, så då är det ju också jättebra att det finns information på andra ställen också. 
(Informant D, 20.3.2019) 

Jag anser nog att det är något som banken absolut borde vara aktiv med, fast jag själv inte direkt 
följder med vad min bank publicerar för innehåll, men jag vet att den är aktiv på sociala medier. 
På sociala medier så är det ju lite mera avslappnat, och det är ju en chans för banken att lite skilja 
sig från andra. (Informant G, 21.3.2019) 

Jag följer nog hela tiden med vad min bank postar på sina sociala medier, det är ju ett jättebra sätt 
att hålla sig uppdaterad om vad som är aktuellt och jag tycker att min bank postar väldigt bra 
innehåll. Sen behöver det kanske finnas någon typ av gräns för hurudant innehåll som är okej för 
en bank att publicera. Jag hörde till exempel för något år sedan om att Nordea hade försökt börja 
använda Snapchat för att nå ut till unga kunder, men där tycker jag att det blir för oseriöst. Jag vet 
inte desto vidare hur bra de har lyckats eller om de ännu är aktiva där, men jag skulle nog inte vilja 
kommunicera med min bank via Snapchat. (Informant L, 4.4.2019) 

Bankers närvaro på sociala medier anses av informanterna vara något positivt, förutsatt 

att det innehåll som genereras är seriöst och relevant. I flera fall pekas bankens sociala 

medier ut som utmärkta källor för aktuell information, och ett enkelt sätt att följa med 

bankens aktiviteter och verksamhet. Informant N berättar att det för henne känns som 

en naturlig sak att följa med bankens aktivitet på sociala medier, eftersom hon också 

följer företag, myndigheter och andra aktörer som på något sätt har inverkan på hennes 

liv. Utöver det här framkommer det också under flera intervjuer att informanterna 

upplever det som en helt naturlig sak att banker idag använder sig av olika typer av 

sociala medier, eftersom de kan vara effektiva marknadsföringsverktyg, och ökar 

möjligheterna för kunder att interagera med sin bank. 
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I det här kapitlet sammanfattas de slutsatser som kunnat dras från den empiriska 

undersökningen, samt vad de kan bidra med. Först presenteras forskningsresultatet, 

därefter följer diskussion om hurudana implikationer det kan ha för banken, och 

avslutningsvis försvaras undersökningens tillförlitlighet och förslag görs till fortsatt 

forskning.  

7.1 Forskningsresultat 

Den empiriska undersökningen visar att unga kunder överlag är positivt inställda till att 

banktjänster digitaliseras, även om möjligheten att få personlig service på traditionellt 

sätt också uppskattas och är viktig för många. Tidigare forskning om millennials 

bankbeteende visar liknande resultat; millennials vill gärna sköta bankärenden digitalt, 

men möjligheten att få personlig service vid behov är fortfarande viktig (Hay 2017). Även 

om de informanter som deltog i undersökningen har varierande erfarenheter av, och 

kunskaper om digitala banktjänster, uppgav alla att de använder sig av sådana och att 

digitala banktjänster underlättar skötsel av den personliga ekonomin. Att kunna sköta 

bankärenden på egna villkor är enligt undersökningen viktigt för unga kunder, som ofta 

kan ha en väldigt hektisk vardag, där ett besök till ett fysiskt bankkontor inte alltid är en 

möjlighet. Att öka kundens självständighet och göra banktjänster lättillgängliga är också 

bland de främsta orsakerna till att banktjänster digitaliseras (Arcand et al. 2017:1069). 

Eftersom det finns unga kunder som inte ännu använder till exempel bankens 

mobilapplikation, vilket framgick av undersökningen, visar det hur viktigt det är för 

banken att lyfta fram de fördelar som användning av digitala banktjänster medför, för 

att öka användningen av dem bland unga kunder (Arcand et al. 2017:1069). Av 

undersökningen framgår också att unga kunder ser digitalisering av banktjänster som 

något naturligt, eftersom många andra typer av tjänster också numera finns i digitalt 

format, och de är vana vid att använda den här typen av tjänster, vilket också 

framkommer av tidigare forskning (Karp et al. 2018).  

Det som unga kunder enligt undersökningen önskar av digitala banktjänster, är att de 

ska vara lätta och smidiga att använda, och att det åtminstone ska finnas alla typer av 

funktioner som krävs för att sköta dagliga ekonomiska ärenden. En del informanter som 

deltog i undersökningen anser också att det behöver gå att sköta mera komplicerade 

ärenden genom bankens digitala tjänster. Det här har också konstaterats tidigare av till 

exempel Kreger (2018), som skriver om hur viktigt det är att digitala tjänster är 

lättanvända och estetiskt tilltalande för kunden, och att det ska gå snabbt att sköta 
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ärenden via dem. För att bankens digitala tjänster ska uppfattas som effektiva framgår 

det också av undersökningen att kommunikationen med banken genom dessa behöver 

fungera lika bra som vid ett besök till ett fysiskt bankkontor.  

Att användningen av digitala banktjänster är så pass utbredd bland unga kunder som 

undersökningen visar, innebär alltså för banker att det är viktigt att satsa på att utveckla 

och förbättra digitala tjänster, för att kunna uppfylla förväntningar och leverera 

tillfredsställande service. Unga kunder förväntar sig att banker erbjuder digitala tjänster, 

och för att de här tjänsterna ska vara attraktiva behöver de uppfylla samma funktioner 

som traditionella banktjänster på ett för kunden tillfredsställande sätt (Sandle 2018).  

Figur 3 nedan sammanfattar de viktigaste för- och nackdelarna som unga kunder enligt 

undersökningen upplever att digitalisering av banktjänster medför.  

 

Figur 3 Egen modell ”Fördelar och nackdelar för kunden till följd av digitalisering av 

banktjänster” 

Eftersom den personliga kontakten i många fall uteblir när kunder sköter allt större del 

av sina bankärenden online, behöver banker alltså arbeta för att skapa och upprätthålla 

relationer digitalt, för att främja lojalitet och behålla sina kunder. Informanter som 

upplever att den egna banken har överlägsna digitala tjänster, poängterar i 

undersökningen det här som en faktor för lojalitet, eftersom de anser sig vara så pass 

beroende av dessa, att de inte skulle kunna tänka sig att byta till en bank med digitala 

tjänster som upplevs som sämre. Vikten av att digitala tjänster som erbjuds är av hög 

kvalitet har också inom tidigare forskning konstaterats, eftersom de används i stor 

utsträckning av unga kunder (Koch 2019). 
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Den empiriska undersökningen visar att unga kunder har väldigt olika syn på vad 

relationen till banken innebär, och vad det är som definierar relationen när den blir 

digital. Enligt tidigare forskning är de digitala tjänsternas design och funktion väldigt 

viktiga, eftersom de är grunden för interaktionen (Keeling et al. 2013). Utöver det här är 

personlig service genom digitala kanaler, och individualiserade tjänster ytterligare 

faktorer som är avgörande för kundupplevelsen (Brun et al. 2014:587-590). En del unga 

kunder är enligt undersökningen till och med tveksamma till att definiera interaktionen 

med banken som en relation när den sker digitalt. Att den personliga kontakten minskar 

eller i en del fall försvinner helt har inom tidigare forskning också pekats ut som en av 

de största utmaningarna till att skapa hållbara kundrelationer digitalt (Keeling et al. 

2013). De viktigaste faktorerna för förekomsten av en relation utgående från den här 

undersökningen är lojalitet, ömsesidighet och ömsesidig kommunikation. De här 

faktorerna har också av tidigare forskning pekats ut som viktiga för skapandet och 

upprätthållandet av en relation (Floh & Treiblmajer 2006:9-10; Holmlund & Törnroos 

1997:305-306; Keeling et al 2013). Dessutom framkommer det av undersökningen några 

faktorer som av informanterna anses vara viktiga för den digitala relationen, men som 

inte uppmärksammats desto vidare av den tidigare forskning som tagits upp i den 

teoretiska referensramen. Möjligheten att ha online möten med banken lyfts fram som 

ett bra sätt inkludera personlig kontakt i den digitala relationen, och att det finns 

chattfunktioner i bankens digitala tjänster beskrivs som ett sätt att öka interaktionen och 

förbättra kommunikationen. Det faktum att digitala banktjänster medför flexibilitet för 

kunden framhävs också av informanterna. Kundprofilering nämns i den teoretiska 

referensramen som ett verktyg för att skapa en övergripande bild av kunden (Aro et al. 

2012:5-6). Enligt undersökningen kan det dock ha en avsevärt större betydelse för 

banken än vad som framgår av den teoretiska referensramen, eftersom flera informanter 

anser att det är att föredra att banken har en detaljerad kundprofil om dem, för att de 

ska få tillgång till så bra tjänster och service som möjligt.  

Figur 4 nedan är en uppdatering av modellen för hur den digitala relationen mellan 

banken och kunden ser ut, baserat på informationen som framkommer av den empiriska 

undersökningen. Chattfunktioner, onlinemöten, flexibilitet och personlig kontakt har 

lagts till de faktorer som direkt inverkar på den digitala relationen mellan banken och 

kunden, eftersom de här enligt undersökningen är väldigt viktiga för unga kunder när de 

interagerar med sin bank digitalt. Omfattande kundprofil har lagts till de stödjande 

faktorer som inverkar på relationen, eftersom det här nämns som en viktig faktor som 

kan inverka på tjänste-och servicekvaliteten.  
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Figur 4 Egen modell “Den digitala relationen mellan banken och kunden” uppdaterad 

Enligt tidigare forskning är unga kunder väldigt positivt inställda till digitala 

banktjänster som erbjudas av icke-traditionella banker, och testar gärna också på sådana 

tjänster (Bain & Company 2018; Kart et al. 2018). Av undersökningen som utfördes till 

den här avhandlingen framgår att det bland unga kunder finns ett visst intresse för 

finansiella tjänster som erbjuds av icke-traditionella banker, även om de ändå ser 

traditionella banker som den huvudsakliga källan för finansiella tjänster. Intresset för 

finansiella tjänster som erbjuds av icke-traditionella banker är alltså kanske inte lika 

stort eller utbrett som man skulle kunna anta. Att det uppstår ökad konkurrens till följd 

av digitalisering anses dock av informanterna vara något positivt, eftersom det 

förhoppningsvis bidrar till att traditionella banker satsar på att utveckla och förbättra 

sina egna tjänster.  
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En stor del unga kunder är idag aktiva på sociala medier, och resultatet från 

undersökningen tyder på att de till stor del är positivt inställda till att också interagera 

med sin bank genom dessa. Tidigare forskning har också poängterat att sociala medier 

blir allt viktigare kanaler för banker att interagera med speciellt unga kunder (Annala 

2017; Clifford 2014). Nyheter och aktuella händelser framkommer som sådant innehåll 

unga kunder gärna tar del av, och en del informanter berättar också att de gärna ser 

innehåll som uppmanar till interaktion, som till exempel tävlingar eller evenemang.  

Utgående från den empiriska undersökningen kan man identifiera ett antal områden 

banker skulle kunna jobba med för att stärka relationen till unga kunder. Det har främst 

att göra med kvaliteten, funktionen och omfattningen av digitala tjänster som erbjuds, 

men också med kommunikationen mellan banken och kunden. Baserat på 

undersökningens resultat kan man konstatera att banker kontinuerligt behöver 

uppdatera sina digitala tjänster, och följa med i den digitala utvecklingen för att fortsätta 

vara attraktiva tjänsteleverantörer för unga kunder. Banker behöver också satsa på att 

utveckla digitala verktyg som effektiverar och underlättar kommunikationen med unga 

kunder. 

Figur 5 nedan sammanfattar de viktigaste möjligheterna och utmaningarna som 

digitalisering av banktjänster enligt undersökningen medför för banker.  

 

Figur 5 Egen modell “Möjligheter och utmaningar för banken till följd av digitalisering av 

banktjänster” 

7.2 Implikationer för banken 

En viktig faktor som framkommer av undersökningen är att användningen av digitala 

banktjänster bland unga kunder är väldigt varierande. För bankens del innebär det här 

att de måste fundera på hur de kan stärka den digitala relationer till unga kunder som 
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inte är väldigt intresserade av den digitala utvecklingen, eller anser sig vara tekniskt 

okunniga. Genom att öka användningen av digitala banktjänster bland de här kunderna, 

kunde banken skapa starkare digitala relationer, och även förbättra sina digitala tjänster. 

Det som är viktigt är att de digitala banktjänsterna är lätta att använda, och så långt som 

möjligt fungerar utan störningar. Dessutom behöver det finnas tillräckligt med 

information om hur de fungerar, och support om det uppstår problem. För att 

upprätthålla relationen till de unga kunder som redan är flitiga användare av digitala 

banktjänster, handlar det för bankens del mera om att fortsätta uppdatera sina tjänster 

och vara innovativa.  

Undersökningen visar att unga kunder i viss mån använder digitala banktjänster på 

samma sätt som sociala medier. De följer med sitt transaktionsflöde på samma sätt som 

de följer med händelser på sociala medier, och en del är inloggade på sina digitala 

banktjänster flera gånger om dagen. Att utveckla digitala banktjänster så att de påminner 

om sociala medier skulle kunna vara ett sätt att öka användningen av dem, genom att 

göra de digitala banktjänsterna mera interaktiva. Det här kunde göras till exempel 

genom att införa notifikationer om transaktionshändelser eller när en viss summa på 

kontot under-, eller överskrids, för att förstärka betydelsen av digitala banktjänster för 

unga kunder. Den digitala banktjänst som främst används av informanterna som deltog 

i undersökningen är mobilapplikationen, och där skulle banker säkerligen kunna satsa 

på utveckling och förbättring, eftersom mobilapplikationen redan är ett så pass viktigt 

verktyg för många unga kunder.  

Det framkommer tydligt av undersökningen att det är viktigt för unga kunder att deras 

bank satsar på digitala tjänster och digital utveckling. De är dock måna om funktion och 

säkerhet, och är därmed skeptiska till digitala banktjänster som kanske inte är fullt 

utvecklade, vilket betyder att bankerna nödvändigtvis inte behöver vara den främsta 

drivkraften bakom den digitala utvecklingen, men åtminstone behöver hänga med i 

utvecklingen. Banker behöver alltså hålla sig uppdaterade om hur den digitala 

utvecklingen framskrider, för att utveckla sina tjänster på ett sätt som tilltalar unga 

kunder.  

Unga kunder är enligt undersökningen positivt inställda till att deras bank upprätthåller 

en omfattande kundprofil om dem. Det här innebär att banker genom att aktivt arbeta 

för att samla in ytterligare information om sina kunder, och uppdatera sina kundprofiler 

kan förutse hurudana produkter och tjänster unga kunder kunde vara i behov av. Att 

dessutom aktivt följa med trender och förändringar inom branschen, och inom 



 

 

65 

digitalisering, medför ytterligare möjligheter för banker att arbeta proaktivt för att förse 

unga kunder med tjänster och service som passar dem. 

Enligt undersökningen är personlig kontakt fortfarande en viktig faktor för unga kunder 

när det kommer till skapandet och upprätthållandet av relationen till banken. 

Digitalisering av banktjänster behöver kanske inte nödvändigtvis innebära att den 

personliga kontakten försvinner. Genom att satsa på att utveckla till exempel online 

möten skulle banker kunna erbjuda de unga kunder som värderar den personliga 

kontakten ett alternativ till möten i fysiska bankkontor. Det här skulle innebära att den 

personliga kontakten fortsätter att existera även i en digital miljö.  

För att kunna skapa hållbara relationer till unga kunder måste banker klara av att 

effektivt implementera digitalisering, samtidigt som de erbjuder en exceptionell digital 

kundupplevelse. Det här innebär att digitala tjänster ska vara användarvänliga, pålitliga 

och bidra till personlig service. Därför är det viktigt att banker upprätthåller omfattande 

kundprofiler, samtidigt som de följer med den digitala utvecklingen. 

För att kunna locka unga kunder till att byta bank, borde banker satsa på att göra 

bytesprocessen så enkel och smidig som möjligt. Av undersökning framkommer det att 

ett stort hinder till att byta bank är att processen anses vara invecklad, och att unga 

kunder helt enkelt kanske inte har en aning om hur det går till att byta, och därför väljer 

att inte göra det. Eftersom det potentiellt kunde finnas unga kunder som funderar på att 

byta bank, men av tidigare nämnda orsaker inte gör det, finns det skäl för banker att 

fundera på hur de kan marknadsföra sig till de här kunderna, och underlätta 

bytesprocessen. 

7.3 Undersökningens tillförlitlighet 

När en undersökning genomförs är det ytterst viktigt att analysen är både pålitlig och 

trovärdig, för att resultatet och slutsatserna ska vara användbara också i framtida 

sammanhang (Christensen et al. 2012:302). Härnäst utreds tillförlitligheten i 

undersökningen som utförts till den här avhandlingen. 

När en kvalitativ undersökning med intervjuer som huvudsaklig datainsamlingsmetod 

utförs finns det ett antal vanligt förekommande utmaningar. En faktor som kan orsaka 

uppkomsten av fel i den här typen av undersökning är intervjuaren själv. Både 

intervjuarens sätt att ställa frågor, tonfall eller betoning, och icke-verbala signaler kan 

påverka informanten, och fel kan då uppstå som en följd till interaktionen mellan 
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parterna. Följaktligen kan fel också uppstå i hur intervjuaren uppfattar och tolkar 

informantens svar. Relaterat till informantens svar kan fel också uppstå om informanten 

håller inne med information, och istället svarar på ett sätt som hen tror att intervjuaren 

vill, eller på ett sätt som är ”socialt acceptabelt”. Det här kan bero på att informanten inte 

har tillräckligt stort förtroende för intervjuaren, och det är därför väldigt viktigt att 

intervjuaren förbereder sig väl för intervjun, och också gör så mycket som möjligt för att 

informanten ska känna sig bekväm. (Christensen et al 2012:165-166) 

Alla informanter som deltog i den här undersökningen har svenska som modersmål 

förutom en, men även han pratar flytande svenska. Det här bidrog till en naturlig 

diskussion under intervjuerna, och minskar risken för missförstånd och feltolkningar 

under analyseringen av materialet. Av fjorton intervjuer gjordes tio per telefon, och 

fördelen med telefonintervjuer är att intervjuarens icke-verbala språk inte kan påverka 

informanten (Christensen et al. 2012:178). En faktor som kan vara en utmaning vid 

telefonintervjuer, men en möjlighet vid intervjuer som görs ansikte mot ansikte är 

upprätthållandet av personlig kontakt och skapandet av förtroende (Lewis et al. 

2016:393-394). Oberoende av hur intervjun genomförs är den första kontakten till 

informanten väldigt viktig, för att få informanten att ställa upp, och för att skapa 

förtroende. Forskaren började i det här fallet med att presentera sig själv och sin 

avhandling, och föra en allmän diskussion med informanten, varefter tidpunkten för 

intervjun bokades in enligt informantens preferenser.  

När man utreder en undersöknings tillförlitlighet kan man använda sig av 

mätinstrumenten reliabilitet och validitet. Enligt Christensen et al. (2012) definieras 

reliabilitet som den grad till vilken ett forskningsresultat kan upprepas om 

undersökningen utförs igen på ett identiskt eller likartat sätt. När man utreder 

tillförlitlighet vid kvalitativa undersökningar kan det vara problematiskt att använda 

reliabilitet som mått, eftersom kvalitativ data samlas in genom interaktion mellan 

människor, i ett specifikt sammanhang vid en specifik tidpunkt. I och med att 

verkligheten förändras, förändras också förutsättningarna för insamling av data, och det 

är därför omöjligt att i absoluta termer återskapa en identisk undersökning. Eftersom 

det här är fallet också i den här undersökningen, fästs ingen större uppmärksamhet på 

reliabiliteten. (Christensen et al. 2012:302-303) 

Validitet innebär till vilken grad undersökningen verkligen mäter det som forskaren 

avsett att mäta. Det här innebär att undersökningen och det resultat forskaren kommit 

fram till överensstämmer med verkligheten., vilket kallas för intern validitet. Vid 
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kvalitativ forskning är det skäl att sträva efter så hög intern validitet som möjligt, 

eftersom syftet ofta är att resultatet ska kunna användas som någon form av 

beslutsunderlag. Även om syftet med den här undersökningen är att undersöka den 

digitala relationen från kundens perspektiv, skulle resultatet indirekt kunna användas 

från tjänsteleverantörens perspektiv för att bidra till utvecklingen av digitala tjänster. 

Validitet innebär också till vilken grad undersökningsresultatet går att generalisera, 

vilket kallas för extern validitet. Vid kvalitativ forskning samlas data ofta in från ett litet 

antal fall eller enheter, vilket innebär att det inte är möjligt att prata om statistisk 

generaliserbarhet. Resultatet är därför inte en absolut sanning, utan snarare en noggrant 

genomtänkt och utvecklad helhetsbild av fenomenet som undersökts. I den här 

undersökningen innebär det att även om det är digitala relationer inom bankbranschen 

som undersöks, kunde resultatet till viss mån också överföras till andra leverantörer av 

digitala tjänster. (Christensen et al. 2012:304-305) 

Antalet informanter som deltog i undersökningen som genomfördes till den här 

avhandlingen är relativt litet, vilket betyder att graden av generaliserbarhet kan 

diskuteras. Informanterna var dock väldigt heterogena, och hade väldigt olika syn på sin 

digitala relation till banken, vilket tyder på att unga kunder har väldigt olika behov och 

preferenser när det kommer till digitala banktjänster. Trots det lilla antalet informanter 

kan man på basen av undersökningsresultatet få en inblick i hur olika unga kunder är 

när det kommer till bankbeteende, och skapa en bild av vad de värderar i sin relation till 

banken.  

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom undersökningen som gjordes för den här avhandlingen är liten, vore ett 

naturligt fortsatt steg att göra en mera omfattande undersökning om samma fenomen, 

för att öka generaliserbarheten. Genom det här skulle man kunna lära sig ännu mera om 

hur unga kunder ser på den digitala relationen till sin bank, och kanske upptäcka 

mönster eller företeelser som inte framkommer i den här undersökningen.  

I den här avhandlingen har fokus legat på hur unga kunder ser på digitalisering av 

banktjänster, och relationen till banken i en digital miljö. Informanterna som deltog i 

undersökningen har alla erfarenheter, om än varierande, av att använda digitala 

banktjänster. De har därför redan någon typ av digital relation till banken, och för att se 

på digitala relationer ur en annan synvinkel vore det intressant att undersöka kunder 

som inte har samma erfarenheter av att använda digitala banktjänster, och hur banken 
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kunde skapa digitala relationer till dessa. Från bankens perspektiv kunde det här ge 

användbar information om hur man kan jobba för att öka användningen av digitala 

banktjänster bland kunder, och knyta an till nya kunder genom dessa. 

För att vidare fördjupa förståelsen för hur unga kunder skapar relationer till banker vore 

det intressant att undersöka kunder som anser sig ha en stark relation till sin bank 

digitalt, för att på djupet kunna identifiera vilka faktorer som anses utgöra relationen, 

och vilken betydelse de har. Eftersom digitaliseringen hela tiden går framåt vore det 

viktigt för banker att ha insikt i det här, för att så tidigt som möjligt kunna skapa digitala 

relationer till unga kunder, fördjupa dessa och främja lojalitet. 

Ett annat intressant perspektiv vore att undersöka hur banker arbetar för att utveckla 

och stärka digitala relationer till kunder. Genom att undersöka både bankernas och 

kundernas syn på digitala relationer skulle man kunna öka förståelsen för vad båda 

parterna anser som viktigt för en digital relation, och förbättra interaktionen mellan 

dem. 

I undersökningen som gjordes i den här avhandlingen har geografiska skillnader mellan 

unga kunder inte alls tagits i beaktande. Det kunde därför vara intressant att undersöka 

om det finns skillnader i hur unga kunder ser på digitala relationer till banker beroende 

på om de bor i en storstad där banker har ett mycket större antal kunder, än om de bor 

på en liten ort där det finns små lokala bankkontor eller inga bankkontor alls.  

I och med att affärslandskapet inom bankbranschen redan till en viss del innehåller, och 

i framtiden i ännu större utsträckning kan komma att innehålla andra aktörer än 

traditionella banker, skulle det vara intressant att undersöka hur möjligheter till 

samarbete skulle kunna se ut mellan dessa. Traditionella banker och nya aktörer som 

penetrerar bankbranschen har olika typer av tillgångar, och dessa kunde säkerligen 

kombineras för att förbättra kundupplevelsen och bidra till utvecklingen av branschen. 
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8 SLUTORD 

Syftet med den här avhandlingen är att öka förståelsen för hur unga kunder ser på 

relationen till banken, främst i en digital kontext, genom att undersöka hur de använder 

digitala banktjänster och vad de har för tankar och åsikter om dessa. Som grund för den 

empiriska undersökningen har en teoretisk referensram byggts upp, baserad på tidigare 

forskning om digitalisering inom bankbranschen, kundrelationer i en digital miljö och 

millennials bankbeteende. Skribenten sammanställde en intervjuguide, och empirisk 

data samlades in genom semistrukturerade personliga intervjuer med fjorton 

informanter.  

Skribenten anser att syftet med avhandlingen har uppnåtts, i och med att man har 

kunnat fördjupa sig i hur unga kunder använder sig av digitala banktjänster, och hur de 

ser på relationen till banken i en digital kontext. Som avslutning vill skribenten lyfta fram 

tre av de enligt henne viktigaste slutsatserna som kan dras baserat på den empiriska 

undersökningen.  

För det första, är unga kunder väldigt heterogena. De prioriterar individualiserad 

personlig service högt, och genom att skapa och upprätthålla detaljerade kundprofiler 

kan banker agera för att erbjuda unga kunder en exceptionell kundupplevelse. Även om 

digitala banktjänster för många är det primära sättet att sköta personlig ekonomi, finns 

det de som prioriterar personlig kontakt och service.  

För det andra, använder unga kunder digitala banktjänster väldigt ofta, till och med flera 

gånger om dagen. Det här innebär att kvaliteten på bankens digitala tjänster spelar 

väldigt stor roll för den här kundgruppen. Till en viss del använder unga kunder bankens 

mobilapplikation på ett liknande sätt som applikationer för sociala medier, och att satsa 

på att göra mobilapplikationen mera interaktiv skulle kunna vara ett sätt för banken att 

stärka relationen till de här kunderna. Det faktum att den här kundgruppen använder 

mobiltelefoner i stor utsträckning i sitt vardagliga liv innebär också att det är viktigt för 

banken att bli en del av de här kundernas digitala gemenskap och nätverk. 

För det tredje, ser unga kunder fortfarande traditionella banker som den primära källan 

för finansiella tjänster, även om det finns skillnader i hur de föredrar att hantera 

bankrelaterade ärenden. Digitala banktjänster underlättar skötseln av privatekonomi för 

unga kunder, men personlig kontakt har fortfarande också en stor betydelse för många. 

Det här är en aning överraskande i och med att det idag skrivs mycket om hur millennials 
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föredrar att sköta så mycket som möjligt digitalt, vilket också framkommer av 

forskningen som den teoretiska referensramen baserar sig på.   

Att digitalisering av banktjänster, och att relationen mellan banken och kunden blir allt 

mer digital, kan innebära många fördelar för båda parterna. Det här förutsätter dock att 

bankerna hänger med i den digitala utvecklingen, och kan utnyttja den information de 

har tillgång till om sina kunder, och att kunderna är engagerade i relationen och villiga 

att medverka till att den fortgår.  
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

1. Bakgrundsinformation 

- Ålder 

- Kön 

- Kund hos vilken bank 

2. Vilken betydelse har banken för Er? 

3. Hurudana banktjänster använder Ni? 

4. Berätta om Era tidigare erfarenheter av den service och de tjänster som Er bank 

erbjudit 

- Vilka faktorer har inverkat på hur nöjd Ni har varit? 

5. Har Ni någon gång bytt bank? 

- Om ja, varför? 

- Om nej, vilka faktorer kunde leda till att Ni väljer att byta bank? 

6. Hur sköter Ni helst Era bankärenden? 

7. Hur går Ni tillväga när Ni är i behov av en ny banktjänst? 

8. Anser Ni att Ni har en relation till Er bank? 

- Om ja, vad bygger denna relation på? 

- Om nej, varför inte? 

9. Hurudana förväntningar har Ni på Er relation till banken? 

10. Hur viktigt är det för Er att banken känner Er som kund? 

11. Vad har Ni för tankar och åsikter kring att banktjänster digitaliseras? 

12. Hur viktigt anser Ni att det är att Er bank kan erbjuda digitala tjänster? 



 

 

82 

13. Anser Ni att Er bank satsar tillräckligt mycket på att utveckla digitala tjänster och 

relationer? 

14. Hur intresserad är Ni av att testa på och ta i bruk nya digitala banktjänster? 

15. Berätta om Era erfarenheter av finansiella tjänster som erbjuds av icke-

traditionella banker 

16. Hur ser Ni på säkerhet i den digitala bankvärlden? 

17. Vad anser Ni om bankens närvaro på sociala medier? 

- Hur interagerar ni med Er bank på sociala medier? 

18. Hurudant innehåll anser Ni att banken kan/ska dela med sig av på sociala 

medier? 

 


