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Abstract 
  
The purpose of this study is to examine and compare how banks with differentiating 

operations work with their customer relationships. The financial market has changed because 

of digital advances in society as a whole and because of newly arisen competitors. This has 

created a new competition were the customer relationship is important as a competitive 

advantage. To establish how different banks work to retain and maintain their customer 

relationships we’ve conducted group interviews with banks with differentiating operations. 

The result shows that banks with different operations work slightly differently regarding their 

customer relationships. Large banks are more digitally driven and prone to adopt 

technological solutions. The smaller banks rely on word-of-mouth to gain new customers and 

attaches significant importance to creating a sort of affinity or an emotional commitment 

through their local presence. The bank insurance company’s priority is the interpersonal 

relationship with the customer and believes that this is where trust is built. Furthermore, the 

relationship between the customer and the banker seems to be stronger and more valued by 

the customer than the relationship between the customer and the bank as a brand. 

 
Keywords: relationship marketing, financial services, customer relationships, service 

marketing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sammanfattning  
 
Vårt syfte är att undersöka och jämföra hur banker med olika verksamhet arbetar med sina 

kundrelationer. Bankmarknaden har förändrats på grund av samhällets digitala utveckling och 

uppkomsten av nya aktörer. Detta har skapat en ny konkurrenssituation där relationen till 

kunden är viktig som en konkurrensfördel. För att uppnå detta har vi genomfört 

fokusgruppsintervjuer med banker som bedriver olika verksamheter. Resultatet visar att 

banker arbetar med kundrelationer på olika sätt. Storbanken är mer digitalt driven och satsar 

stort på teknologiska lösningar. Sparbanken förlitar sig på positiv ryktesspridning för nya 

kunder och lägger stor vikt vid att skapa en samhörighet med kunden genom lokal närvaro. 

Bankförsäkringsbolaget arbetar mycket med fysiska kundmöten och att där skapa förtroende 

och bygga en relation genom lokal närvaro. Bankförsäkringsbolaget arbetar mycket med 

fysiska kundmöten och att där skapa förtroende och bygga en relation genom den personliga 

kontakten. Vidare har vi sett att kunder tenderar att utveckla en starkare relation till en 

specifik rådgivare än till banken som varumärke och att kunder 
 
 
 
 
Nyckelord: Relationsmarknadsföring, kundrelationer, tjänstesektorn, bankmarknaden, 
service marketing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Innehåll 
1. Introduktion ........................................................................................................... 1 

1.1 Utgångspunkt ...................................................................................................................................................................... 1 
1.2 Bakgrund ............................................................................................................................................................................... 1 
1.3 Problemdiskussion ............................................................................................................................................................ 3 
1.4 Frågeställningar ................................................................................................................................................................. 4 
1.5 Syfte ........................................................................................................................................................................................ 4 
1.6 Avgränsningar ..................................................................................................................................................................... 4 

2. Teoretisk referensram .......................................................................................... 5 
2.1 Service marketing och tjänster .................................................................................................................................... 5 
2.2 Relationsmarknadsföring ............................................................................................................................................... 6 
2.3 Kundrelationer .................................................................................................................................................................... 6 
2.4 Kundlojalitet ......................................................................................................................................................................... 7 
2.5 Kundnöjdhet ........................................................................................................................................................................ 8 
2.6 CRM-system ........................................................................................................................................................................ 8 

3. Metod ..................................................................................................................... 9 
3.1 Forskningsstrategi ............................................................................................................................................................. 9 

3.1.1 Kvalitativ metod ......................................................................................................................................................... 9 
3.1.2 Deduktion ..................................................................................................................................................................... 9 

3.2 Forskningsmetod ............................................................................................................................................................... 9 
3.2.1 Fokusgrupper ............................................................................................................................................................. 9 
3.2.2 Strukturerad fokusgruppsintervju ..................................................................................................................... 10 
3.2.3 Val av respondenter .............................................................................................................................................. 10 
3.2.4 Intervjuns uppbyggnad ......................................................................................................................................... 11 

3.3 Genomförande.................................................................................................................................................................. 11 
3.3.1 Datainsamling........................................................................................................................................................... 11 
3.3.2 Tillvägagångssätt .................................................................................................................................................... 11 
3.3.3 Gruppdynamik och miljö ...................................................................................................................................... 12 
3.3.4 Moderatorns roll ...................................................................................................................................................... 12 
3.3.5 Analysmetod ............................................................................................................................................................. 13 

3.4 Metodkritik .......................................................................................................................................................................... 13 
3.5 Tillförlitlighet, äkthet och överförbarhet .................................................................................................................. 14 

4. Empiri .................................................................................................................. 16 
4.1 Storbank .............................................................................................................................................................................. 16 

4.1.1 Nya kundkontakter och behov ........................................................................................................................... 16 
4.1.2 Kundrelationer .......................................................................................................................................................... 17 
4.1.3 Kundrelationer i framtiden ................................................................................................................................... 17 

4.2 Bankförsäkringsbolag .................................................................................................................................................... 18 
4.2.1 Nya kundkontakter och behov ........................................................................................................................... 18 
4.2.2 Kundrelationen ......................................................................................................................................................... 18 
4.2.3 Kundrelationer i framtiden ................................................................................................................................... 19 



 

 

4.3 Sparbank 1 ......................................................................................................................................................................... 19 
4.3.1 Nya kundkontakter och behov ........................................................................................................................... 19 
4.3.2 Kundrelationen ......................................................................................................................................................... 20 
4.3.3 Kundrelationer i framtiden ................................................................................................................................... 21 

4.4 Sparbank 2 ......................................................................................................................................................................... 21 
4.4.1 Nya kundkontakter och behov ........................................................................................................................... 21 
4.4.2 Kundrelationen ......................................................................................................................................................... 21 
4.4.3 Kundrelationer i framtiden ................................................................................................................................... 22 

5. Empirisk analys .................................................................................................. 23 
5.1 Att identifiera och förstå kundens behov ............................................................................................................... 23 
5.2 Att bygga en kundrelation ............................................................................................................................................ 24 
5.3 Förtroende .......................................................................................................................................................................... 26 
5.4 Utvecklingen av det kundorienterade arbetet ...................................................................................................... 27 

6. Slutsats ................................................................................................................ 29 

7. Slutdiskussion .................................................................................................... 31 

8. Referensförteckning ........................................................................................... 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

1 
 

 

1. Introduktion 
_________________________________________________________________________ 
 

I detta inledande kapitel kommer vi att redovisa studiens bakgrund, problemformulering, 

problemdiskussion, studiens syfte och vilka avgränsningar vi gjort.  

___________________________________________________________________________ 

1.1 Utgångspunkt 
Vår studie utgår från skillnader i arbetet med kundrelationer mellan storbanker, 

bankförsäkringsbolag och sparbanker. De svenska storbankerna är de fyra bankkoncernerna 

SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken. De karaktäriseras av att de är de enskilt största 

aktörerna på marknaden och har expanderat internationellt. Storbankerna är aktieägda 

koncerner (Svenska Bankföreningen, 2016). Bankförsäkringsbolag är dotterbolag i en koncern 

där den huvudsakliga verksamheten är försäkringsverksamhet, exempel är Länsförsäkringar 

Bank som är dotterbolag till Länsförsäkringar AB eller Skandiabanken som är dotterbolag till 

Skandia AB. Bankförsäkringsbolagen är kundägda och har ett varierande utbud av tjänster. 

(Länsförsäkringar, u.å; Svenska Bankföreningen 2016; Skandia, 2016) Sparbankerna är 

fristående banker och verkar endast lokalt eller regionalt. De är alltså inte ingående i en 

koncern och är inte aktieägda (Svensk bankförening 2016). 

 
1.2 Bakgrund  
I slutet på 1900-talet uppkom tjänstesektorn vid sidan av den industriella ekonomin och 

tjänsteekonomin har sedan dess utvecklats till att bli den dominerande ekonomin i västvärlden 

under 2000-talet (Borg, Vigerland & Winroth, 2016). Tjänster skiljer sig från producerade 

varor och bör inte marknadsföras under samma premisser. För marknadsföring av tjänster är 

kundrelationer ofta viktiga, eftersom en tjänst ofta samproduceras tillsammans med kunden 

(Echeverri & Edvardsson, 2002; Grönroos, 1996). Ett företags relation till sina kunder och hur 

de vårdar den relationen har, om relationen underhålls rätt, visat sig vara en viktig 

konkurrensfördel (Wang & Feng, 2012; Bhat & Darzi, 2016). På en marknad med hård 

konkurrens är företagens relationer till sina kunder viktiga för företagens överlevnad och 

utveckling. En marknad som de senaste 20 åren utvecklats med hårdare konkurrens om 

kunderna som följd är bankmarknaden (Svenska Bankföreningen, 2016). Därtill har 

marknaden upplevt en stark teknologisk utveckling vilket förändrat relationen till kunden 
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(Heinonen, 2014). Utvecklingen har lett till att banker måste se till nya konkurrensfördelar 

som exempelvis kundrelationer för att skapa nya och behålla befintliga kunder.  

Enligt Gummesson (2002) är relationsmarknadsföring baserad på relationen mellan en köpare 

och en säljare. För att ett företag ska lyckas med sin relationsmarknadsföring krävs ett 

långsiktigt perspektiv och en samverkan där förtroende mellan parterna och en förmåga att 

kommunicera är avgörande (Gummesson, 2002; Grönroos, 1994). 

Marknadsföring har förändrats med uppkomsten av tjänstesektorn (Echeverri & Edvardsson, 

2002) och Grönroos (1994) beskriver ett paradigmskifte. Författaren menar att 

marknadsföring som fokuserar på produkten får stå tillbaka för en annan typ av 

marknadsföring där kunden och relationen till denna är i centrum. Relationsmarknadsföring 

skapar en annan differentiering än marknadsföringsmixen (Sheth, 2017), men har också en 

annan uppkomst. Marknadsföringsmixen har sin bakgrund i producerande företag medan 

tjänsteföretag kräver en mer kundorienterad marknadsföring (Grönroos, 1996; Echeverri & 

Edvardsson, 2002). Relationsmarknadsföring skapar konkurrensfördelar genom 

relationsbaserade värden som tillit och engagemang (Sheth, 2017). En god kundrelation leder 

till ett ökat förtroende från kunderna, ökad kundlojalitet och i förlängningen också ofta ökad 

lönsamhet (Eklöf, Hellström, Malova, Parmler, & Podkorytova, 2017; Walsh, Evanschitzky, 

& Wunderlich, 2008). 

Ökad digitalisering i hela samhället har lett till nya betallösningar och ett förändrat utbud av 

banktjänster (Svensk bankförening 2016; Arvidsson, 2013). Banker minskar sin 

kontanthantering och driver istället verksamheten i en mer digital riktning (Arvidsson, 2013). 

Digitaliseringen av banktjänster medför andra kontaktytor för kunderna och innebär att banker 

måste finna nya sätt att arbeta med sina kundrelationer (Heinonen, 2014). Idag använder 

kunder ofta bankens tjänster genom en mobiltelefon eller en dator, jämfört med för 10 år 

sedan då de fysiskt besökte kontoren. Ytterligare en faktor i tjänsteföretags arbete med 

kundrelationer som möjliggjorts av den teknologiska utvecklingen är så kallade CRM-system. 

Ett CRM-system är ett IT-system eller tekniskt hjälpmedel för lagring och analys av data för 

att effektivisera marknadsföringen och underlätta kontakten med kunden (Hendricks, Sighal, 

& Stratman, 2007). Marinc (2013) skriver att IT-lösningar tillåter banker att fokusera mer på 

relationen till kunden genom tillämpningen av olika system för att processa och överföra 

data.   
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1.3 Problemdiskussion 
Eftersom det råder hård konkurrens mellan företag på den svenska bankmarknaden är ett 

företags största uppgift att vårda och skapa bra och hållbara relationer med sina nuvarande 

kunder men även nya kunder. Relationsmarknadsföring och kundrelationer är viktiga 

komponenter för företag att arbeta med för att skapa konkurrensfördelar och öka servicen till 

kunden (Wang & Feng, 2012; Bhat & Darzi, 2016).     

Den förändrade marknaden på vilken banker är verksamma har gett upphov till en ny 

konkurrenssituation (Svenska bankföreningen, 2016). Fokuset för banken har skiftat från 

strikt monetära tjänster till enbart mer serviceinriktade tjänster och dessutom finns digitala 

lösningar som tillåter kunder att själva kontrollera och utföra sina bankärenden (Svenska 

Bankföreningen, 2016; Heinonen, 2014). Utländska aktörer och aktörer med en mer spridd 

verksamhet än bara renodlad bankverksamhet har tagit fasta på marknaden och har därmed 

skapat ett behov för aktörerna att tydligare positionera sig, både för att attrahera nya kunder 

och för att behålla befintliga kunder. Kunder har idag ofta fler än en bank (Svenskt 

Kvalitetsindex, 2017). Därtill är rörligheten bland kunderna större, det är lätt att byta bank om 

kunden inte är nöjd vilket gör det viktigt för banker att lyckas med sin 

relationsmarknadsföring för att skapa nya kundkontakter bland de kunder som söker en ny 

bank. Av samma skäl är det viktigt att arbeta med kundrelationer för att förhindra att 

befintliga kunder söker sig till andra aktörer. Med utvecklingen av teknologin och 

möjligheterna för kunden att sköta sina bankaffärer själv digitalt ökar avståndet mellan 

kunden och banken (Levy, 2014; Heinonen, 2014) och därmed är kunden mer benägen att 

vara otrogen mot sin bank om en konkurrent kan erbjuda något bättre (Levy, 2014).  

Digitaliseringen i hela samhället har också medfört att kundernas behov och förväntningar på 

banken utvecklats vilket ställer krav på bankerna att anpassa sig för att behålla sitt 

kundunderlag. För att bibehålla och vårda de långsiktiga relationerna till sina kunder behöver 

banker undersöka och tillgodose kundens behov på ett sätt som tidigare inte varit nödvändigt. 

De måste skapa ett förtroende hos kunden för att behålla kunden långsiktigt och bygga en 

relation och ett känslomässigt engagemang som är viktigt för att skapa och bibehålla 

kundlojalitet (Gustafsson, Johnson, & Roos, 2005). Även Levy och Hino (2016) beskriver 

vikten av att kunden upplever ett emotionellt engagemang gentemot sin bank då kunder som 

känner en känslomässig samhörighet med banken tenderar att bortse från vissa tjänster som 

skapar missnöje. 
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Det är intressant att jämföra olika bankers arbete med kundrelationer eftersom deras 

verksamheter, trots att de alla bedriver bankverksamhet, ser olika ut. En storbank och en 

sparbank bedriver inte verksamhet med samma fokus. Mindre, lokala bankkontor har ofta ett 

mindre kundunderlag än storbankerna och drabbas därmed hårdare om de förlorar kunder. Av 

den anledningen bör det vara extra intressant för ett mindre lokalt bankkontor att lyckas med 

kundrelationerna och att behålla dem långsiktigt. Enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) rapport 

för 2017 är det också de små lokala bankerna som har de mest nöjda kunderna. Flera av 

storbankerna hamnar långt ner i mätningen, både för privat- och företagskunder. Rapporten 

påvisar ett problem för storbankerna, de har inte lyckats skapa nöjda kunder i samma 

utsträckning som de mindre bankerna trots att de knappast saknar resurser. SKIs (2017) 

rapport skvallrar om att banker med olika verksamhet arbetar med kundrelationer på olika sätt 

eftersom de uppnår olika resultat. De olika bankerna har också olika förutsättningar. 

Storbankerna är riktade mot en breddmarknad och har ett mycket stort kundunderlag som 

mindre banker saknar. De regionalt anknutna bankerna är mer begränsade i sin verksamhet 

och deras kundunderlag är inte lite spritt. De skilda förutsättningarna gör att bankerna behöver 

arbeta med sina kundrelationer på olika sätt. 

 
1.4 Frågeställningar 

Hur arbetar olika banker med kundrelationer och skiljer det sig mellan större och mindre 

banker eller bankförsäkringsbolag? Är de långvariga kundrelationerna olika viktiga beroende 

på vilken verksamhet bankerna har? Har arbetet med kundrelationer förändrats över tid? 

 
1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra om arbetet med kundrelationer och 

relationsmarknadsföring för privatkunder skiljer sig åt mellan banker med olika typer av 

verksamhet. 

 
1.6 Avgränsningar 
I vår studie har vi valt att utgå från fyra olika banker med olika typer av verksamhet och vi 

inriktar oss på bankernas relationer med sina privatkunder. Avgränsningen är vald med tanken 

att vi ska kunna göra en jämförelse mellan hur de olika bankerna arbetar med och värderar 

sina kundrelationer. 
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2. Teoretisk referensram 
_________________________________________________________________________ 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera vår teoretiska referensram och de begrepp studien 

baseras på. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Service marketing och tjänster  
Tjänster skiljer sig från varor. En tjänst kan ta sig uttryck på många olika sätt och tjänster är 

inte nödvändigtvis lätta att definiera (Echeverri & Edvardsson, 2002). Grönroos (1996) 

tillskriver tjänster fyra olika kännetecken. En tjänst är immateriell, den är abstrakt och går inte 

att ta på. En tjänst är en aktivitet eller en process, den tillverkas inte och kan inte lagras. När 

processen eller aktiviteten är slut existerar tjänsten inte längre. För en tjänst sammanfaller ofta 

produktion och konsumtion. Sist karaktäriseras tjänster av att kunden är involverad i 

produktionen av tjänsten. 

Echeverri och Edvardsson (2002) karaktäriserar istället tjänster efter tre kriterier. De är 

immateriella och förgängliga, de samproduceras med kunden och de är heterogena. 

Tjänsteföretag, som banker, erbjuder tjänster snarare än varor och deras position i ekonomin 

stärks kontinuerligt (Borg et al. 2016). Det finns ett behov av marknadsföring anpassad till 

tjänsteföretag eftersom de skiljer sig från producerande företag och samma 

marknadsföringsstrategier är inte tillämpliga för både varor och tjänster (Grönroos,1996; 

Echeverri & Edvardsson, 2002). Relationen till kunden är central för tjänsteföretagen 

eftersom den som konsumerar en tjänst på ett eller annat sätt kommer i kontakt med den som 

tillhandahåller den (Grönroos, 1996). Eftersom en tjänst inte fungerar som en fysisk produkt 

och till exempel måste konsumeras och upplevas av kunden för att existera uppstår en relation 

mellan kunden och den som tillhandahåller tjänsten. Relationen kan se ut på ett flertal olika 

sätt (Grönroos, 1996) och den kan också påverkas av yttre faktorer som påverkar 

tjänstesektorn, exempelvis ny teknologi som förändrar förhållandet till kunden (Echeverri & 

Edvardsson, 2002; Heinonen, 2014; Levy, 2014). Idag genomför vi de flesta av våra 

bankaffärer digitalt (Svenska bankföreningen, 2016) vilket har medfört nya 

marknadsföringsmässiga utmaningar (Echeverri & Edvardsson, 2002). Echeverri och 

Edvardsson (2002) beskriver hur marknadsföringens uppgift i en så teknologiskt influerad 

tjänstesektor som banken blir att lära kunden hur den använder den nya teknologin, hjälpa 

kunden att förstå nyttan med den nya teknologin och skapa trygghet och förtroende hos 

kunden för den nya teknologin. Den teknologiska utvecklingen möjliggör utveckling av nya 
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informationsbaserade tjänster och nya sätt att relatera till kunder (Lovelock & Gummesson, 

2004).  

 
2.2 Relationsmarknadsföring 
Relationsmarknadsföring baseras på relationen mellan köpare och säljare, eller mellan den 

som erbjuder tjänsten och den som mottager den (Gummesson, 2002). Syftet med 

relationsmarknadsföring är att bygga långsiktiga relationer genom först skapa en relation, 

upprätthålla den och till sist förbättra den. Lyckad relationsmarknadsföring kräver långvarig 

samverkan mellan aktörerna och det är nödvändigt att parterna känner förtroende för varandra 

och kan kommunicera. (Gummesson, 2002; Grönroos, 1994) 

Produktbaserad marknadsföring positionerar sig med hjälp av konkurrensfördelar som ett lågt 

pris medan tjänstebaserad relationsmarknadsföring skapar differentiering genom mjukare 

värden som tillit och engagemang (Sheth, 2017). En ökad konkurrens, både mellan etablerade 

banker och nya företag (Svenska Bankföreningen, 2016) leder till att banken behöver ett 

större kundfokus för att kunna konkurrera. Relationsmarknadsföringen har ett stort fokus på 

kundens behov, och för att lyckas behöver banken förstå vad kunden söker och ta hänsyn till 

dess behov och förväntningar. Om banken framgångsrikt lyckas kommunicera med kunden 

och förstå dess behov och dessutom tillgodoser dem leder det till ökad kundnöjdhet som kan 

utvecklas till en långvarig relation. Som Eklöf et al. (2017) nämner finns ett samband mellan 

kundnöjdhet och lönsamhet och det är därför viktigt för aktörer att lyckas med sin 

relationsmarknadsföring ur ett lönsamhetsperspektiv likväl som ur ett konkurrensperspektiv. 

 
2.3 Kundrelationer 
Arbetet med kundrelationer kan vara en stor framgångsfaktor för en organisation (Wang & 

Feng, 2012; Bhat & Darzi, 2016). Idag har utför många kunder sina bankärenden själva, med 

sin mobil eller sin dator (Heinonen, 2014). Därtill har kunden också en större kunskap om sin 

privatekonomi och klarar sig själv på ett annat sätt vilket ökar avståndet till banken och gör att 

bankerna måste finna nya sätt att tillmötesgå kundens behov och vara involverade i kundernas 

liv (Heinonen, 2014). Syftet med att behålla kundrelationer är att organisationer ska förstå 

sina kunder och därigenom skapa långvariga relationer och lönsamhet (Eklöf et al, 2017; 

Walsh et al 2008). Särskilt för banker är de långsiktiga kundrelationerna viktiga (Levy, 2014). 

Ofta innebär det en högre kostnad för ett företag att skaffa sig nya kunder än att behålla de 

befintliga kunderna och därför är det viktigt för företag på konkurrensutsatta marknader att 
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skapa kundlojalitet (Bhat & Darzi, 2016). Bhat och Darzi (2016) anser att nyckeln för ett 

företags lönsamhet och långsiktiga konkurrensfördelar är att arbeta med kundrelationer med 

fokus på kundlojalitet. I en kundorienterad organisation behöver arbetet med kundrelationer 

implementeras i det dagliga arbetet för att bli en effektiv del av företagskulturen. Flera 

författare (Richards & Jones, 2008; Wang & Feng, 2012; Bhat & Darzi, 2016) menar dock att 

arbetet med kundrelationer inte alltid är så effektivt som det ibland påstås. Richard och Jones 

(2008) menar att det är svårt att mäta effektiviteten av en medveten satsning på 

kundrelationerna eftersom begreppet saknar en entydig tolkning och kan betyda olika saker 

för olika personer och företag och Wang & Feng (2012) hävdar att många företag misslyckas 

med sin satsning på kundorienterat och menar därför att det är viktigt att företag lär sig 

implementera ett kundorienterat arbete i organisationen och att det blir en naturlig del av det 

vardagliga arbetet och företagskulturen.  

 
2.4 Kundlojalitet 
Lojala kunder utvecklar företaget genom att köpa mer, återkomma vid senare köp, acceptera 

prishöjningar och sprida positiva erfarenheter till andra (Aydin & Özer 2005). 

Gustafsson et al. (2005) identifierar beståndsdelarna för kundlojalitet som affective 

commitment (känslomässigt engagemang) och calculative commitment (beräknande 

engagemang). Det känslomässiga engagemanget skapas genom tillit, personliga interaktioner 

och ömsesidighet där kunden upplever sig vara en del av företaget medan det beräknande 

engagemanget skapas av omställningskostnaden, vad det skulle kosta kunden både 

ekonomiskt, tidsmässigt och emotionellt att byta nuvarande tjänst, produkt eller varumärke 

mot en annan tjänst, produkt eller varumärke.   

Levy och Hino (2016) hävdar att det finns ett samband mellan kundens emotionella 

engagemang till banken och kundlojalitet. Författaren menar att förhållandet mellan kunden 

och banken är personligt och känslobaserat och ett positivt emotionellt engagemang leder till 

en långsiktig relation och en lojal kund. 

Förtroendet mellan de ingående parterna är viktigt för bibehållandet av kunden och 

kundlojaliteten eftersom förtroende bygger på att minimera förekomsten av osäkerhet och 

beroende i förhållandet parterna emellan (Grabner-Kräuter & Faullant, 2008). Särskilt viktigt 

är förtroende på bankmarknaden (Järvinen, 2014). Förtroende minskar den upplevda risken i 

relationen (Grabner-Kräuter & Faullant, 2008) och särskilt bankaffärer upplevs av kunden 

medföra en stor risk (Järvinen, 2014).  
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Levy (2014) menar att den teknologiska utvecklingen och trenden att utföra sina bankaffärer 

digitalt kan ha en negativ effekt på kundlojaliteten. Resultatet av Levys (2014) studie visar att 

bristen på personlig interaktion till fördel för digitala tjänster ökar avståndet mellan kunden 

och banken och kundlojaliteten sjunker. I en fysisk miljö kan missnöjda kunder tillfredsställas 

eller tillmötesgås via personlig interaktion. Den möjligheten minskar online och genom 

digitala kanaler. 

 
2.5 Kundnöjdhet 
Ett flertal tidigare studier bekräftar sambandet mellan kundnöjdhet och kundlojalitet (Walsh et 

al. 2008; Aaltonen et al. 2008 & Anderson et al. 2004). En nöjd kund minskar risken att denne 

lämnar företaget till fördel för ett annat på grund av den högre omställningskostnaden (Aydin 

& Özer, 2005). Walsh et al (2008) visade också att ett företag med hög kundnöjdhet har en 

högre lönsamhet, något som också bekräftas av Eklöf et al (2017) där författarna undersökte 

sambandet mellan kundnöjdhet och lönsamhet hos 9 skandinaviska banker under åren 2004-

2014. Eklöf et al (2017) undersökte bankernas customer satisfaction index (CSI), ett mått på 

hur nöjda kunderna är, och ställde det i relation till de undersökta bankernas finansiella 

resultat. Studien visar att en ökning av CSI på 1% resulterar i ungefär 5,5% ökning av 

lönsamheten hos de undersökta bankerna. Författarna visar alltså ett positivt samband mellan 

kundnöjdhet och lönsamhet. 

 
2.6 CRM-system 
Vissa företag använder sig av så kallade CRM-system för att segmentera kundunderlaget. Ett 

CRM-system är ett IT-system eller tekniskt hjälpmedel för lagring och analys av data. 

Systemet lagrar information om kunden som uppkommer vid en försäljning eller en kontakt 

och utför en systematisk analys av informationen vars syfte är att effektivisera 

marknadsföringen och underlätta kontakten med kunden genom att möjliggöra för företaget 

att skräddarsy en produkt eller service efter kundens behov (Hendricks et al, 2007).  Enligt 

Enache, Novac och Sbughea (2016)  kan ett CRM-system underlätta ett företags relation med 

sina kunder då systemen samlar in information om kunderna och analyserar data om kundens 

tidigare historik vilket gör att företag kan använda den informationen för att öka 

kundnöjdheten. CRM-system kan också ge en organisation utrymme att fokusera mer på 

kundrelationen genom att automatisera datainsamligen (Marinc, 2013). 
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3. Metod  
_________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera vilka tillvägagångssätt som vi har använt oss av för 

att genomföra denna studie.  

___________________________________________________________________________ 

3.1 Forskningsstrategi 
3.1.1 Kvalitativ metod 

Forskning kan delas in i två olika grupper dessa är kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Kvantitativa metoder används när man vill besvara frågor som exempelvis “hur många”, och 

som sedan uttrycks i siffror med statistiska metoder. Kvalitativa metoder används då man vill 

ta reda på vilka kvaliteter en företeelse har. Kvalitativa metoder är exempelvis observationer 

och djupintervjuer (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Vi kommer att använda oss av en 

kvalitativ forskningsmetod eftersom syftet är att beskriva och tolka intervjupersonernas syn på 

verkligheten, alltså hur de erfar att deras bank arbetar med kundrelationer och om det arbetet 

förändrats. 

 
3.1.2 Deduktion 

Studien har en deduktiv ansats. Författarna utgår då från en teoretisk referensram och ställer 

den i relation till empirin (Alvesson & Sköldberg, 2017). Enligt Bryman (2008) börjar 

deduktion med teorin som sedan leder till observationer eller resultat. Teorin ligger till grund 

för den slutliga tolkningen och författarna har inte för avsikt att varken skapa ny teori eller 

bekräfta eller falsifiera befintlig teori. 

 
3.2 Forskningsmetod 

3.2.1 Fokusgrupper 
Vi har valt att genomföra intervjuerna med fokusgrupper om tre respondenter i varje grupp 

istället för att ha mer traditionella, personliga intervjuer. Intervjuer i fokusgrupper kan bidra 

till att fler och mer nyanserade åsikter eller erfarenheter kommer fram jämfört med en 

individuell intervju. Fokusgruppsintervjuer ger ofta en större bredd av information än 

individuella intervjuer som istället erbjuder ett större djup (Wibeck, 2010). Dahlin-Ivanoff 

och Holmgren (2017) skriver att kunskapen som fokusgrupper genererar är baserad på 

kollektiva, gemensamma erfarenheter. 
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Metodvalet föll på fokusgruppsintervjuer framför individuella intervjuer för att vi är 

intresserade av hur företaget arbetar med kundrelationer och för det behövs en bredd på 

materialet snarare än ett djup och vi är intresserade av en kollektiv uppfattning om hur arbetet 

implementeras snarare än en individuell uppfattning från en enskild person. 

Fokusgruppsintervjuer kan ge mer kvalitativa svar på hur bankernas relationer till sina kunder 

ser ut och värderas. Individuella intervjuer skulle bara spegla den individuella 

intervjupersonens upplevelse. 

 
3.2.2 Strukturerad fokusgruppsintervju 
Fokusgruppsintervjuer kan genomföras strukturerat eller ostrukturerat. Den strukturerade 

formen innebär att moderatorn utgår från en intervjuguide med givna frågor och i större 

utsträckning styr diskussionen medan moderatorn i den ostrukturerade fokusgruppsintervjun 

presenterar ett ämne för intervjupersonerna och sedan låter dem diskutera detta fritt (Wibeck, 

2010). Ostrukturerade fokusgruppsintervjuer kan med fördel användas för att studera 

interaktionen mellan intervjupersonerna och främjar nyskapande ideér (Wibeck, 2010).  

Vi är dock inte intresserade av hur intervjupersonerna interagerar. Därtill förelåg en risk att 

samtalet skulle flyta iväg och inte alls behandla det vi ämnade undersöka om vi valde den 

ostrukturerade metoden. Därför använde vi oss av den strukturerade formen av 

fokusgruppsintervjuer där vi som moderatorer kunde vara mer aktiva i samtalet och ställa mer 

preciserade frågor till intervjupersonerna. Vi har också större möjlighet att ingripa i samtalet 

och styra det jämfört med om vi hade valt att hålla en ofokuserad fokusgruppsintervju. 

 
3.2.3 Val av respondenter  
Eftersom vårt metodval kräver att vi ska ha möjlighet att fysiskt besöka bankkontoren har 

endast banker i Dalarnas och Örebro län kontaktats.  

Vi skickade mail med intervjuförfrågningar till två storbanker, två mindre lokala banker och 

två företag som erbjuder bankförsäkring inom detta geografiska område. I den initiala 

kontakten med de olika bankernas kontorschefer specificerades vårt syfte och vilka personer 

vi har intresse av att intervjua. De banker som svarat och haft möjlighet att ta emot oss för 

intervju är de banker vi besökt, alltså en bankförsäkringsbank, en sparbank, en storbank och 

efter bortfall och förnyade förfrågningar ytterligare en sparbank. 



 

11 
 

Vi har, förutom det första urvalet, inte haft möjlighet att påverka urvalet vidare utan har litat 

på att de kontaktade kontorscheferna kan förse oss med personer som har de egenskaper vi 

uppgivit att vi söker.  

 
3.2.4 Intervjuns uppbyggnad 
Vi har valt att göra en strukturerad fokusgruppsintervju med övergripande teman som sedan 

bryts ned i specifika frågor. Intervjun inleds med några mer personliga frågor för att bryta isen 

och få igång samtalet (Wibeck, 2010).  

De övergripande temana är valda med utgångspunkt i teorin och vårt syfte. De specifika 

frågorna är valda med samma grund samt en förhoppning om att deras formulering ska 

motivera en diskussion hos respondenterna. Vi har av denna orsak undvikit ja- och nej frågor.  

Fråga nr. 8 under kategorin Relationsmarknadsföring/kundrelationer är utformad som en 

gruppuppgift. Gruppen tilldelades fyra ord med koppling till kundrelationer (bilaga 2) och 

ombads att rangordna dem med det ord som är viktigast för att bibehålla en långvarig 

kundrelation överst. Dessa ord är Förtroende/tillit, Personliga interaktioner, Tillgänglighet 

och Prisvärdhet på tjänster. Förhoppningen är att den gemensamma uppgiften att rangordna 

orden ska utlösa en diskussion i gruppen om de olika ordens innebörd och vikt. När gruppen 

är klar med sin rangordning frågade vi gruppen om vi glömt något ord, varför det är viktigt 

och på vilken plats de skulle placera det ordet. 

 
3.3 Genomförande 
3.3.1 Datainsamling 
Under denna studie har vi använt oss av olika datainsamlingsmetoder. De olika metoderna är 

intervjuer, tidigare forskning och litteratur. Tidigare forskning har samlats in genom 

Högskolan Dalarnas databas Summon och vanliga sökord har varit, relationship marketing, 

customer relationship, kundlojalitet, customer loyalty, financial marketing, service marketing 

och financial marketing loyalty.  

Litteraturen har bestått av tidigare kurslitteratur och litteratur tillgänglig via Högskolan 

Dalarnas bibliotek och stadsbiblioteken i Örebro och Borlänge. 

 
3.3.2 Tillvägagångssätt 
Inledningsvis skickades ett mail till kontorscheferna på de valda bankerna där det förklarades 

vilka vi var och vad syftet med studien var. I mailet poängterades noga att vi behövde träffa 
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flera personer samtidigt och att alla medverkande personer skulle anonymiseras. När 

kontorscheferna svarade bokades ett datum och en tid för den planerade intervjun. Dessvärre 

drabbades vi av bortfall på två av bankerna men valde att ändå genomföra intervjuerna 

eftersom de bankerna annars hade fallit bort helt i vår studie och värdefullt material hade gått 

förlorat. En ny omgång förfrågningar skickades ut och ytterligare en bank där vi kunde 

genomföra en fokusgrupp svarade. 

Innan intervjuns genomförande tillsändes respondenterna vår intervjuguide för att ha 

möjlighet att förbereda sig. Respondenterna erbjöds även att ta del av transkriptionen och det 

färdiga arbetet. Alla respondenter avböjde att ta del av transkriptionen men meddelade att de 

gärna tar del av det färdiga arbetet. 

För att dokumentera intervjuerna valde vi att spela in samtalet med endast ljud med två 

ljudinspelningsenheter närvarande, dels en telefon och dels en dator. Vi valde att ha två 

enheter för att säkerställa att inget händer med materialet, om en av enheterna skulle sluta 

fungera eller förstöras är materialet fortfarande tillgängligt på en av enheterna. Vidare fördes 

övergripande anteckningar över nyckelord och andra relevanta fraser under intervjuns gång. 

 
3.3.3 Gruppdynamik och miljö 
Intervjuerna genomfördes på de respektive bankkontoren, alltså på en plats där 

intervjupersonerna är bekväma vilket kan leda till livliga diskussioner (Wibeck, 2010; Dahlin-

Ivanoff & Holmgren, 2017). Intervjupersonerna är kollegor och har således ett förhållande till 

varandra redan innan intervjun. En existerande grupp är ofta en redan fungerande social enhet 

där medlemmarna redan har en relation (Wibeck, 2010). Om moderatorn skulle sätta obekanta 

personer i en grupp finns en risk att blyga personer skulle bli ännu blygare och inte komma till 

tals alls och starka gruppmedlemmar skulle helt ta över och styra diskussionen. I en 

existerande grupp vågar oftast alla delta, och eftersom medlemmarna ofta är bekväma med 

varandra finns en större chans att diskussionen blir livlig (Wibeck, 2010). 

 
3.3.4 Moderatorns roll 
Vilken roll moderatorn har vid intervjutillfället är beroende på om det gäller en strukturerad- 

eller ostrukturerad fokusgrupp (Wibeck, 2010). För en strukturerad fokusgrupp, som vi håller, 

krävs att moderatorn har en mer framträdande roll och därför agerade en av oss moderator och 

den andra förde anteckningar. Moderatorn ställer på förhand bestämda frågor om ämnet som 

ska undersökas och ingriper om diskussionen hamnar ur kurs. Vid våra intervjuer har den av 
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oss som agerat moderator därför försökt ha en ledande roll utan att hämma diskussionen. Om 

diskussionen flöt dåligt eller om intervjupersonerna började tala om ett annat ämne gick vi in 

och styrde tillbaka diskussionen till rätt ämne. Enligt Wibeck (2010) är det viktigt att 

moderatorn är en aktiv lyssnare, är engagerad och samtidigt opartisk. Moderatorn ska 

framhålla att denna inte är någon expert i frågan för att uppmuntra diskussion. Vidare är det 

också viktigt att moderatorn har ett något avståndstagande förhållningssätt till 

intervjupersonerna och diskussionerna för att inte omedvetet råka styra diskussionen i en viss 

riktning. Ett leende eller en nickning från moderatorn när en viss åsikt uttrycks kan sända 

signaler till intervjupersonerna om att denna åsikt är önskvärd, och moderatorn har därmed 

satt en norm för den fortsatta diskussionen som kan verka hämmande. (Wibeck, 2010) 

 
3.3.5 Analysmetod 
Vi kommer att genomföra en tematisk analys för att analysera vårt empiriska material. Syftet 

med en tematisk analys är att konkretisera innehållet diskussionen, vad som sägs, snarare än 

att analysera strukturen i samtalet och hur det sägs (Wibeck, 2010).  

Efter att data samlats in och transkriberats sorteras materialet i olika kategorier, eller 

kärnteman. Bryman (2008) beskriver hur man i en tematisk analys organiserar data i ett 

kärntema och sedan subteman där kärntemat utgör det övergripande temat som sedan bryts 

ned i olika subteman. Dessa teman styrs av vad som framkommer i det insamlade materialet, 

begrepp eller ordval som förekommer särskilt ofta kan exempelvis bli ett tema. Det sorterade 

materialet kan sedan analyseras och jämföras. 

 
3.4 Metodkritik 
Fokusgruppsintervjuer kräver att flera personer har möjlighet att infinna sig på samma plats, 

samtidigt. Detta har i vårt fall varit ett problem då vi lyckades boka flera personer på intervju 

samtidigt men fick bortfall på grund av sjukdom. Detta påverkar tillförlitlighet negativt då vi 

inte kunde genomföra studien med en konsekvent metod. Vissa intervjuer har alltså inte varit 

rena fokusgruppsintervjuer men vi har ändå valt att istället genomföra personliga intervjuer 

med de tillgängliga respondenterna eftersom vi i annat fall hade förlorat data vi inte kunnat få 

på annat sätt. 

Intervjuer som sker i grupp ger också upphov till en annan social situation än en individuell 

intervju. Enligt Wibeck (2010) och Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) kan en känsla av 

samhörighet inom gruppen både lyfta diskussionen och bli problematisk. En grupp med stark 
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samhörighet och gruppkänsla uppmuntrar grupptänkande och att det finns ett ‘’rätt och fel’’ 

sätt att tänka (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Med det kan resultatet äventyras eftersom 

svaren riskerar att bli mindre nyanserade och kanske mindre ärliga än de hade blivit om 

gruppen inte haft samma grupptänkande. I existerande grupper, som vi intervjuat, finns också 

andra problem. Ett exempel är social makt vilket innebär att vissa gruppmedlemmar upplevs 

ha mer makt och påverkan på de andra gruppmedlemmarna genom sin sociala ställning. 

Wibeck (2010) anser att detta problem är särskilt prominent i existerande grupper där det 

ingår en chef och dennes anställda. Språkligt finns det också nackdelar med att genomföra 

fokusgruppsintervjuer med existerande grupper. Gruppen har redan etablerade roller som 

sannolikt följer med in i intervjusituationen och de har ofta en etablerad ‘’jargong’’ 

gruppmedlemmarna emellan. De nna jargong är inte alltid självklar för en utomstående och 

kan bli svår att tolka. Wibeck (2010) tycker dock inte att man nödvändigtvis måste undvika 

existerade grupper eftersom de också har stora fördelar.  

 
3.5 Tillförlitlighet, äkthet och överförbarhet  
Lincoln och Guba (1985) ställer upp fyra kriterier för trustworthiness (fritt översatt: 

‘’tillförlitligthet’’). Dessa är sanningshalt, överförbarhet, konsekvens och neutralitet. De fyra 

kriterierna syftar till att hjälpa författaren säkerställa den vetenskapliga kvaliteten på sitt 

arbete. Bryman (2008) föreslår också, med hänvisning till Lincoln och Guba (1985), att 

kvalitativ forskning ska bedömas med begreppen tillförlitlighet och äkthet.  

Tillförlitligheten syftar till att säkerställa studiens trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

objektivitet. Vi har spelat in alla intervjuer från början till slut och kompletterat med 

anteckningar vilket medför att vi inte riskerar att missa, glömma eller förlora något som sagts. 

Detta ökar vår tillförlitlighet.  

Äkthet syftar till studiens sanningshalt och hur studien bidrar till en ökad insikt hos de 

intervjuade. Vi har genomfört fokusgruppsintervjuer i vilka intervjupersonerna för en 

diskussion sinsemellan. Fokusgrupper kan bidra till att intervjupersonerna får en ökad insikt 

om sig själva och sin situation, men också hur andra personer upplever ett fenomen (Wibeck, 

2010). Vår studie har således också uppfyllt Lincoln och Gubas äkthetskriterier.  

Bryman (2008) talar också om extern validitet, eller överförbarhet som det benämns av 

Lincoln och Guba (1985), vilket avser om resultatet också är tillämpligt i ett annat 

sammanhang. Det är möjligt att överföra vårt studie på exempelvis en annan bransch med 
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liknande förutsättningar, eller till och med samma bransch men med ett annat eller mer 

omfattande urval. 
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4. Empiri 
_________________________________________________________________________ 
 

Nedan presenteras det samlade resultatet av intervjuerna bank för bank 

_________________________________________________________________________ 

4.1 Storbank 
4.1.1 Nya kundkontakter och behov 
Respondenten uppger att de har olika strategier för att få nya kunder beroende på om det rör 

sig om privatkunder eller företagskunder. För privatkunder kan representanter för banken med 

fördel följa med bankens mäklare vid visningar av hus eller lägenheter. De personer som 

kommer på de visningarna är rimligtvis intresserade av att finansiera sitt köp, och för banken 

kan det vara ett värdefullt tillfälle att knyta nya kundkontakter. Banken har även samarbete 

med olika småhusleverantörer i samma syfte. Personer som ska bygga ett nytt hus har också 

ett intresse av att finansiera det bygget och är ofta i behov av ett lån. På företagssidan bedriver 

de en mer uppsökande verksamhet genom att de själva söker upp företag som kan vara 

intressanta att göra affärer med. För båda kundgrupperna gäller att banken behöver synas. Av 

den anledningen ägnar de sig dels åt medverkan i olika näringslivsträffar och dels åt digital 

marknadsföring mot breddmarknaden.  

Responenten menar att kundmötet är centralt för att de ska förstå kundens behov, men 

samtidigt finns en hel del kunder som aldrig eller sällan kommer in på kontoret och 

utmaningen är att förstå deras behov. Att förstå den besökande kundens behov upplevs av 

respondenten inte som särskilt svårt, rådgivarna frågar och lyssnar, men för att förstå behovet 

hos den kund som inte träffar banken fysiskt finns andra utmaningar. För att lösa problemet 

finns olika segmenteringsmodeller eller CRM-system som ska förstå beteendet hos olika 

kundgrupper och utifrån det rikta erbjudanden som är relevanta för just den kunden. Det är 

viktigt att kunden upplever att erbjudandet är relevant för just denna och att kunden känner sig 

sedd. Respondenten poängterar att det är stor skillnad på det fysiska och det digitala 

kundmötet. Att tillmötesgå det identifierade behovet bygger dock på en liknande princip, att 

lyssna på kunden och erbjuda lösningsförslag utefter det. Utgångspunkten i storbankens 

försäljning är alltid kundens individuella behov. Över tid upplever respondenten att detta 

behov har förändrats stort, och då främst på grund av den digitala utvecklingen. Idag har 

banken fler inloggningar på mobilbanken än internetbanken, oräkneligt många fler 

transaktioner genomförs digitalt än manuellt på bankkontoren och det kunden främst 

efterfrågar är digitala lösningar. En stor andel av bankens ärenden idag handlar om att ansluta 
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till Swish eller Mobilt BankID, respondenten själv kallar det ‘’hjälp till självhjälp’’. Det är 

ingen som kommer in på banken idag för att betala sina räkningar. Kunden vill kunna sköta 

sina bankärenden när och var som helst och kravet på banken är att de ska kunna tillgodose 

det behovet. 

 
4.1.2 Kundrelationer 
Ett ömsesidigt förtroende kännetecknar en bra kundrelation, enligt respondenten. Kunden ska 

känna sig trygg med att anförtro sin ekonomi till banken och de lösningar de erbjuder och 

banken ska i sin tur ha förtroende för att kunden sköter sin del av överenskommelsen. Lyckas 

man som bank skapa och upprätthålla en långvarig kundrelation får banken följa kunden 

genom livet, något som i sin tur kan resultera i affärsmöjligheter. I olika perioder är det 

affärsmässigt viktigt för banken med en långsiktig kundrelation och det gäller att sköta 

relationen ‘’hela vägen’’. Respondenten ser även att det är vanligare idag att kunder är 

‘’otrogna’’ mot sin bank. Exempelvis kanske en kund har valt att lägga placeringar i Avanza 

eller Nordnytt, och där gäller det för banken att upprätthålla kundnöjdheten och en god 

servicenivå för att behålla kunderna. När problem uppstår ska de lösas, snabbt och enkelt. 

Respondenten ser inte en affärsmöjlighet som en möjlighet att göra en enda affär här och nu, 

utan som en möjlighet att i framtiden göra flera affärer vid olika skeden i kundens liv och för 

att möjliggöra det gäller det att skapa en långsiktig kundrelation.  

Den enskilt viktigaste faktorn för en långsiktig kundrelation identifieras som tillgänglighet, 

även om förtroende också väger tungt. Förtroendet parterna emellan är någon slags grund som 

alltid ska finnas där, men tillgängligheten är det absolut viktigaste. Respondenten tror inte att 

kunder skulle acceptera en bank som saknar exempelvis Mobilt BankID eller andra digitala 

tillgänglighetsfaktorer. Vad gäller personliga interaktioner och prisvärdhet på tjänster skiljer 

det sig åt mellan kunder. Ofta väger den personliga relationen tyngre än prissättningen 

eftersom man värdesätter relationen och de råd man får, men för vissa affärsintensiva kunder 

kan prissättningen spela stor roll. 

 
4.1.3 Kundrelationer i framtiden 
I det framtida arbetet med kundrelationer tror respondenten att de kommer att lägga ännu 

större vikt vid guidningen till självhjälp så att kunden har möjlighet att göra affärer 

självständigt. Trots den digitala inriktningen tror respondenten också att banken kommer att 

fortsätta på sin inriktning att behålla kontor för att kunna fortsätta med personlig rådgivning 
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till affärsintensiva kunder, men hur många anställda de kommer att ha på de respektive 

kontoren får tiden utvisa.  

 
4.2 Bankförsäkringsbolag 
4.2.1 Nya kundkontakter och behov 
Respondenterna uppger att de inte behöver arbeta aktivt med att skapa nya kundrelationer, 

kunder söker sig till dem ändå. De tror att de fortfarande ses som ett nisch-alternativ och att 

det är attraktivt för kunden att de är kundägda och därmed levererar en återbäring. 

För att förstå kundens behov tycker respondenterna att det viktigaste är kundmötet, och 

kommunikationen med kunden. Banken måste fråga kunden vad det är denne vill ha och 

lyssna på svaret. Det gäller också att skapa en relation till kunden och ställa rätt frågor 

eftersom kunden själv inte alltid är medveten om sina behov. Respondenterna uppger att de 

skräddarsyr lösningar för att tillgodose varje behov och att det är viktigt att de utgår från den 

individuella kunden. De tror att det är viktigt att lyssna på kunden och inte bara utgå från att 

man själv som rådgivare vet bäst för att man jobbat med bank länge. Även om respondenterna 

kan se att kundens behov har förändrats över tid ser de också att det fysiska mötet och den 

personliga kontakten fortfarande efterfrågas. Digitaliseringen har förändrat mycket. Många 

kunder behöver hjälp att låsa upp dosor ute i kassan eller med Swish, och mycket utveckling 

läggs i appen. Även om respondenterna upplever att banken kan erbjuda alla tekniska 

lösningar lägger de stor vikt vid att fortsätta att erbjuda kunderna möjligheten till ett fysiskt 

möte.  

 
4.2.2 Kundrelationen 
Respondenterna anser att en bra kundrelation består av öppenhet och kommunikation. 

Relationen med kunden är en personlig relation som består av ärlighet och omtanke. 

Rådgivarna ska finnas där om kunden känner att denna behöver komma in till kontoret. 

Respondenterna menar att det är viktigt att de ser till kundens behov och inte bankens behov, 

då finns förutsättningar för att skapa en bra kundrelation. Som rådgivare får de ta del av 

mycket av kundens privatliv och därför är den relationsbyggande delen viktig. För att 

förbättra relationen tror respondenterna det är viktigt att kunden känner sig sedd. Det kan 

handla om ett enkelt samtal till kunden som blir mycket uppskattat, eller att se till att kunden 

får hjälp snabbt när den behöver det.  
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Den långsiktiga relationen är viktig av flera skäl. Dels ser respondenterna att en kund med en 

god relation till banken är mindre priskänslig, men de ser också att kunderna tenderar att fästa 

sig vid en specifik rådgivare snarare än en specifik bank. En rådgivare som byter arbetsgivare 

tenderar att ta med sig sina kunder till den nya banken, kunderna byter alltså bank när deras 

rådgivare gör det. Detta tyder på att den personliga relationen är mycket stark och att 

kunderna är mer trogna relationen än varumärket. Över tid tycker respondenterna att arbetet 

med kundrelationer har förändrats, och främst i det avseendet att det idag präglas av många 

fler lagar och regler som kan försvåra arbetet, även om de i grunden har god avsikt och är till 

för att skydda kunden. Kunden efterfrågar att det ska vara snabbt och enkelt på ett annat sätt 

idag och styrd reglering kan försvåra för banken att tillgodose det. Enligt respondenterna är 

den absolut viktigaste faktorn för en långsiktig kundrelation förtroende och tillit. Alla 

relationer bygger på förtroende och tillit, och därefter den personliga interaktionen där 

relationen kan byggas långvarigt. Banken är tillgänglig genom många kanaler idag och det är 

viktigt att de kanalerna fungerar. De tror inte att en kund skulle acceptera att plötsligt inte 

komma in i appen, till exempel. Respondenterna ser som sagt att en god kundrelation gör 

kunden mindre priskänslig och tror därför att priskänsligheten är det minst viktiga av de fyra 

värdeorden, även om de poängterar att det alltid kommer att finnas ‘’prisjägare’’ som värderar 

prissättningen över relationen. De menar också att dessa kunder tenderar att byta bank ofta 

och är aktiva och insatta. 

 
4.2.3 Kundrelationer i framtiden 
Även om den digitala utvecklingen pågår och det är viktigt för banken att hänga med och 

utveckla lösningar för att kunden ska kunna göra mycket själv tror respondenterna inte att det 

fysiska mötet kommer att försvinna. De ser sådan efterfrågan på det att banken måste 

upprätthålla möjligheten för kunden att komma in till kontoret. Däremot tror respondenterna 

att det kommer att utvecklas olika digitala mötesformer, exempelvis via Skype, så att kund 

och rådgivare inte nödvändigtvis måste befinna sig på samma plats. 

 
4.3 Sparbank 1 
4.3.1 Nya kundkontakter och behov 
Respondenten uppger att banken jobbar för nya kundkontakter genom lokala aktiviteter, event 

och annat. Banken behöver visa att de finns. Genom ryktesspridning från nöjda befintliga 

kunder får också fler intresse för banken och på det sättet får de nya kunder. De har flera sätt 
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att förstå kundens behov. Dels genom det fysiska kundmötet, och dels genom olika verktyg 

för segmenteringar. Det fysiska kundmötet går ut på att fråga kunden om vad denne har för 

behov och lyssna på svaret. Segmenteringen gäller främst att bearbeta data från 

kunddatabasen för att på det viset förstå kundens beteende och därigenom rikta bra 

erbjudanden till kunden för att stärka relationen. Respondenten säger att de försöker 

tillmötesgå kundens behov så långt det är möjligt och att individanpassa lösningen. Kunden 

ska uppleva att lösningen är unik för denne. Det är också viktigt att kunden känner att banken 

är tillgänglig och att kunden får den hjälp den behöver. Idag är behovet ofta digitalt, och 

därför anger respondenten att de löser mycket idag med digitala lösningar som Mobilt 

BankID. Det ska gå snabbt för kunden, och det sparar också tid för banken samtidigt som 

kunden får sitt behov tillgodosett på ett enkelt sätt. Idag kräver kunden snabbhet och enkelhet 

på ett annat sätt än förr. Kunden vill inte vänta i en vecka på ett lånelöfte, det ska ske här och 

nu. Respondenten upplever också att priset har blivit en faktor på ett annat sätt än förr och då 

är det främst den yngre generationen som förväntar sig att tjänster är gratis och går snabbt. 

  
4.3.2 Kundrelationen 
Respondenten anser att det som definierar en bra kundrelation är att kunden vill komma 

tillbaka. För sparbanken 1, som är en liten lokal bank, är den lokala anknytningen viktig för 

kundrelationerna. Kunderna ska uppleva att de är nära banken, och att banken finns lokalt, 

nära kunderna. För att förbättra relationen med kunderna tror respondenten att det är viktigt 

att banken är tillgänglig, oavsett vilken kanal kunden väljer för att kontakta banken. Banken 

måste ha resurser för att möta kunden i kundens kanal. Respondenten säger att de måste hänga 

med på grund av förflyttningen i världen. De långsiktiga relationerna är oerhört viktiga för en 

lokal aktör. Ofta ser respondenten att kunder väljer att behålla dem som bank även om kunden 

flyttar ut i världen, och där är relationen och förtroendet viktigt. Det är främst de senaste ett 

till två åren som respondenten upplever att arbetet med kundrelationer har förändrats. Idag är 

det vanligt att kunden är kund hos flera aktörer, och som bank behöver de då vara med hela 

tiden och ha en bredare blick för omvärldsbevakning. Den viktigaste faktorn för att bibehålla 

en kundrelation är förtroende. Respondenten säger att om kunden inte har förtroende för 

banken från början kommer den aldrig att få det heller. Tillgängligheten är den näst viktigaste 

faktorn. Banken måste vara tillgänglig för kunden både via digital media eller telefontjänst. 

Personlig interaktion kommer därnäst, kunden ska veta vart den ska vända sig och vem den 

kan prata med, oavsett om det gäller fysiskt eller via telefon. När kunden ringer banken ska 

den komma till det faktiska kontoret på orten, inte till en kundtjänstcentral någonstans i 
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Sverige. Prisvärdhet kommer som den minst viktiga faktorn för att bibehålla kundrelationer, 

även om respondenten också säger att det finns en önskan från kunderna att de är mer 

prisvärda.  

 
4.3.3 Kundrelationer i framtiden 
I arbetet med kundrelationer i framtiden tror respondenten att de kommer att arbeta mer med 

riktade erbjudanden mot kunderna även om det fysiska kontoret absolut kommer att finnas 

kvar. Det handlar om den lokala anknytningen, att finnas där för kunden och att verka nära 

kunden. Det anser respondenten vara grunden även i framtiden, att de finns på orten och att 

det ska vara lätt för kunden att ringa. 

 
4.4 Sparbank 2 
4.4.1 Nya kundkontakter och behov 
Respondenterna anger att de inte arbetar proaktivt med att skapa nya kundrelationer. Många 

kunder kommer för att de tröttnat på andra banker som lagt ner mindre kontor eller på 

rekommendation från andra kunder som är nöjda med banken. Nöjda kunder genererar i sin 

tur nya kunder. Samtalet är viktigt för att förstå kundens behov. Respondenterna menar att det 

är i samtalet med kunden de kan ‘’snappa upp’’ önskemål och behov. Banken har alltså fokus 

på fysiska kundmöten och en dialog med kunden för att klargöra vilket behov kunden har. Det 

är också utifrån den dialogen som banken verkligen kan tillmötesgå kundens behov. 

Respondenterna utgår från att kunden står i centrum och att det är det som kunden har behov 

av som ska de ska sälja. Banken kan erbjuda alla lösningar som en större bank kan, men de 

uppger att det gäller att ta reda på vilken lösning kunden har behov av först. Kundens behov 

har över tid främst förändrats på det vis att respondenterna upplever att kunden är mer påläst 

idag, de upplever att kunden har bättre koll på privatekonomi överlag men de ser också att det 

finns ett ökat digitalt behov. Kunderna kan göra mycket hemma och har inte samma behov av 

att fysiskt komma in på banken. 

 
4.4.2 Kundrelationen 
Respondenterna ser många långvariga kundrelationer. En av respondenterna har kunder som 

denna haft i över 30 år, och tror att det inte hade varit så om kunden inte upplever relationen 

med banken som god. Ofta är relationen över tid ganska personlig, och respondenterna 

upplever att de måste berätta lite om sig själva också för att kunden ska göra det. På det viset 
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blir relationen ömsesidig och kunden får ett förtroende. De ser också att kunder tenderar att 

följa med rådgivare när denne byter arbetsgivare. En av respondenterna har exempelvis tagit 

med sig gamla kunder från tidigare arbetsgivare när denna började på banken. För att förbättra 

relationerna med kunderna bjuder banken ibland in kunderna till kontoret, syftet är att lära 

känna så många av bankens kunder som möjligt. De ska vara tillgängliga för kunden. De 

långvariga relationerna är viktiga för att de bygger förtroende, och en nöjd kund sprider ordet 

om banken och genererar nya kunder. Är föräldrarna kunder i banken och är nöjda blir även 

deras barn kunder. För sina helhetskunder uppger respondenterna också att de erbjuder 

kontanthantering som en service, och många kunder uppskattar den möjligheten. Den 

viktigaste faktorn för att bibehålla en långsiktig kundrelation tror respondenterna är förtroende 

och tillit till banken. Har inte kunderna förtroende för banken vill de inte komma in och göra 

affärer och kanske till och med byter bank. Tillgängligheten är också viktig, även om det inte 

efterfrågas av alla kunder, men för de som gör det ska banken finnas där. Respondenterna tror 

att en nöjd kund är mindre priskänslig. Är relationen till banken bra och förtroendet finns där 

är prissättningen mindre viktig för bibehållandet av relationen. 
  
4.4.3 Kundrelationer i framtiden 
I det framtida arbetet med kundrelationer tror respondenterna att de behöver utveckla sitt sätt 

att möta kunderna. Antalet sätt att kontakta banken och antalet kanaler in ökar, men 

fortfarande tror de att det personliga mötet kommer att efterfrågas. Oavsett vilka digitala 

lösningar som finns tror de att kunden vill träffa någon för att få hjälp med hur de ska tänka, 

det rör sig ändå om en förtroendebransch. 
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5. Empirisk analys 
_________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel kommer vi att koppla resultatet från vår empiri till vårt teoretiska ramverk 
_________________________________________________________________________ 
 
5.1 Att identifiera och förstå kundens behov 
Att förstå kundens behov är viktigt för att förbättra relationen till kunden (Bhat & Darzi, 

2016). Respondenterna för storbanken och sparbank 1 uppger att de har system för att 

segmentera olika kundgrupper för att förstå deras behov och därefter och ha möjlighet att rikta 

specifika erbjudanden till dessa. Enache, Novac och Sbughea (2016) menar att organisationer 

genom att använda tidigare kunskap om kunden på detta vis kan öka kundnöjdheten. Utöver 

detta uppger alla respondenter att de arbetar med fysiska kundmöten och samtal för att förstå 

kundens behov. Bhat och Darzi (2016) menar att detta arbete med fokus på kundlojalitet och 

den faktiska relationen till kunden kan leda till långsiktiga konkurrensfördelar.  Dock finns 

kunder som av någon anledning inte vill komma till kontoret för att träffa en rådgivare 

personligen och respondenten för storbanken uppger att det är en stor utmaning att nå de 

kunderna och förstå deras behov. Det är inte svårt att förstå kundens behov när denna sitter 

framför dig, men det är mycket svårare att förstå den digitala kundens behov. Där, menar 

respondenten, kommer segmenteringsmodellerna och CRM-system till nytta. Det går inte att 

förstå behoven genom ett samtal eftersom kunden inte efterfrågar det, men det kan gå att 

förstå behoven genom kundens digitala beteende.  

Alla respondenter uppger också att dialogen med kunden är viktig för att skapa ett ömsesidigt 

förtroende och att förtroendet leder till förståelse. Alla kunder har inte behov av att möta 

banken fysiskt eftersom de digitala lösningarna idag är mycket utvecklade men flera av 

respondenterna upplever att kunder efterfrågar att det ska vara ett alternativ att kunna komma 

in på banken om de behöver det, det fysiska mötet ska finnas som ett alternativ till det digitala 

utbudet. Levy (2014) bekräftar detta och menar att även online-kunder som sköter det mesta 

av sina affärer digitalt ändå värderar den personliga interaktionen och att banker bör erbjuda 

personlig interaktion som ett alternativ till de digitala lösningarna. Författaren menar också att 

om kunden har en personlig relation till banken kan denna ha överseende med missar i 

tjänstekvaliteten, ett överseende som kunden inte har online. Särskilt respondenterna för 

bankförsäkringsbolaget har varit tydliga med att de ser en efterfrågan bland kunderna att 

komma in på kontoret och träffa någon personligen. De ser att kunderna sätter stort värde på 

möjligheten att träffa en rådgivare, trots att bankens digitala lösningar är mycket väl 
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utbyggda. Det personliga mötet är också något som respondenterna anger att banken själv 

sätter stort värde på och inte vill prioritera bort eftersom de ser att kunderna sätter stort värde 

på det. För att behålla kundernas lojalitet kan det vara klokt för bankerna att lägga resurser på 

den personliga interaktionen eftersom det enligt Levy (2014) bidrar till att minska risken att 

kunden byter bank eftersom det personliga mötet stärker relationen. Även de båda 

sparbankerna vill, trots digitaliseringen, fortsätta att erbjuda sina kunder möjlighet att fysiskt 

komma in på kontoret eftersom de anser att det är viktigt för den lokala anknytningen och för 

kundens upplevelse att banken finns nära kunden. 

Alla respondenter bekräftar att kundens behov har förändrats över tid. Främst respondenten 

för storbanken betonar den stora förändringen, eller ‘’paradigmskiftet’’ som respondenten 

kallar det. Bankens kunder har inte längre något behov av att gå in på kontoret för att betala 

räkningar eller få ett kontoutdrag som förr, idag efterfrågar kunden snarare ‘’hjälp till 

självhjälp’’, alltså hjälp från banken att bli mer självständig och kunna sköta sina bankaffärer 

när och var det passar kunden. Även övriga respondenter ser utvecklingen. Övergripande för 

alla respondenter är att de upplever att med den digitala utvecklingen följer en förväntning 

från kunden att det ska gå fort och vara enkelt. Kunden vill inte vänta i flera veckor på ett 

lånelöfte vilket pressar bankerna för att kunna leva upp till förväntningen. Echeverri och 

Edvardsson (2002) skriver att en utmaning för marknadsföringen i tjänstesektorn är att hjälpa 

kunderna att förstå nyttan och användningen av ny teknologi. Just detta talar storbanken om 

när de identifierar kundens förändrade behov som ‘’hjälp till självhjälp’’. Storbanken ser att 

kundens behov har förändrats från att röra rena monetära tjänster som kontantuttag och hjälp 

med kontoutdrag till ett mer supportliknande behov. Kunden behöver idag hjälp med saker 

som att använda appen eller internetbanken, eller installera Mobilt BankID vilket är precis det 

Echeverri och Edvardsson (2002) talar om. Kunden behöver stöttning för att känna sig trygg 

med och kunna använda den nya teknologin. Storbanken tror också att detta behov och denna 

service från banken kommer att öka i framtiden. Även sparbank 1 nämner denna utveckling 

och ser dessa trender i kundens utvecklade behov och säger att banken måste hänga med i 

utvecklingen för att kunna tillmötesgå kunden även i framtiden. 

 
5.2 Att bygga en kundrelation 
Varken sparbankerna eller bankförsäkringsbolaget arbetar särskilt aktivt med att skapa nya 

kundkontakter och uppger till och med att det är kunderna som söker upp dem när de av 

någon anledning inte är nöjda med sin befintliga bank. Eklöf et al (2017) skriver att det finns 

ett samband mellan kundnöjdhet och lönsamhet. De banker som förlorar kunder på grund av 
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missnöje har misslyckats med sin relationsmarknadsföring och att implementera ett 

kundorienterat arbete i organisationen vilket medför att kundnöjdheten sjunker och leder till 

att de förlorar kunder och i förlängningen lönsamhet och konkurrenskraft. Levy (2014) menar 

att kunder är mer benägna att byta bank idag på grund av det ökade avståndet mellan kunden 

och banken som digitaliseringen medfört.  Storbanken är mer aktiv i sitt arbete med att skapa 

nya kundkontakter. De följer exempelvis med sina mäklare på visningar och kan därigenom 

synliggöra sig själva för kunden. De kan samtidigt identifiera en potentiell kund utifrån dess 

behov och det menar Richards & Jones (2008) är det första steget i ett företags strategiska 

arbete med kundrelationer. Redan på visningen kan då banken börja bygga en relation med 

den potentiella kunden. Sparbankerna förlitar sig på god ryktesspridning för att få nya kunder, 

båda sparbankerna uppger att de arbetar med kundnöjdheten för att nöjda kunder sprider ordet 

till andra. Aydin och Özer (2005) och Levy och Hino (2016) bekräftar att lojala kunder 

tenderar att sprida positiva erfarenheter till andra, vilket kan förklara varför banker med nöjda 

kunder som inte arbetar aktivt med att skapa nya kundkontakter ändå får nya kunder. Bhat och 

Darzi (2016) menar dock att kundlojaliteten är den avgörande framgångsfaktorn och att 

företag bör lägga fokus på att vårda befintliga kundrelationer för att öka kundlojaliteten 

snarare än att initiera nya. Detta skulle också medföra att företaget kan bygga en mer 

kundcentrerad kultur. Samtidigt hävdar Levy (2014) att den teknologiska utvecklingen 

påverkar kundlojaliteten negativt, men att banker genom att erbjuda fysiska möten kan minska 

risken för dalande lojalitet. 

Flera av respondenterna har uppgivit att kunden visar stor lojalitet mot den specifika 

rådgivaren snarare än banken denna jobbar på. Gustafsson et al (2005) delar upp kundlojalitet 

i två beståndsdelar, känslomässigt engagemang och beräknande engagemang. Vi ser i vår 

empiri att det finns ett stort känslomässigt engagemang bland kunderna, men det är svårare att 

urskilja det beräknande engagemang som Gustafsson et al. (2005) beskriver. Levy och Hino 

(2016) skriver att det är viktigt för banker som varumärke att kunderna utvecklar ett 

emotionellt engagemang eftersom detta stärker kundlojaliteten. De kunder som väljer att följa 

med sin rådgivare när denne byter arbetsgivare har då bevisligen ett mycket stort emotionellt 

engagemang till den specifika rådgivaren men ett mindre starkt emotionellt engagemang till 

själva banken. Ett sätt för bankerna att undvika att förlora kunder när personal byter 

arbetsgivare skulle då vara att öka kundens känslomässiga koppling till banken som 

varumärke istället för särskilda personer på banken. Sparbank 1 beskriver hur kunder ofta 

fortsätter att vara kunder hos dem även efter att kunderna lämnat orten där banken är verksam. 

Detta tyder på att banken lyckats med att skapa en känslomässig relation till bankens 
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varumärke. Respondenten för sparbank 1 berättar också om bankens lokala närvaro och dess 

engagemang i orten där bankens finns. Det är möjligt att det är sådana åtgärder som bidrar till 

kundens emotionella engagemang till banken, kunden upplever en samhörighet på grund av 

den lokala anknytningen. Respondenterna för storbanken, bankförsäkringsbolaget och 

sparbank 2 beskriver alla hur kunder med en god relation till banken är mindre priskänsliga. 

Det illustrerar hur viktiga goda kundrelationer är för banken. Kunden värderar relationen till 

banken och förtroendet denna har högre än priset på bankens tjänster. Sparbank 1 ser snarare 

att priset har blivit en faktor på ett sätt som det inte har varit förr, men de kopplar det själva 

till generationsskillnader snarare än kundrelationer.  

 
5.3 Förtroende 
Förtroende är en viktig del i kundrelationer och relationsmarknadsföring (Gummesson, 2002; 

Järvinen, 2014). I ett ömsesidigt förhållande föreligger risk och osäkerhet från båda parter 

(Grabner-Kräuter & Faullant, 2008). Banken tar en risk när den lånar ut pengar och är 

beroende av att kunden amorterar och betalar ränta och kunden tar en risk när den överlåter 

sin ekonomi till en extern part och är beroende av bankens villkor. Ett ömsesidigt förtroende 

minskar parternas upplevda risk och känslan av osäkerhet, ökar tryggheten och minskar risken 

att någon av parterna avsäger sig förhållandet. Järvinen (2014) skriver att förtroende är 

särskilt viktigt i banksektorn eftersom kundens upplevda risk är stor. Därför är det särskilt 

viktigt att banker lyckas med att etablera ett förtroende hos sina kunder. 

Tre av respondenterna rankade förtroende/tillit högst av de fyra värdeorden de ombades att 

rangordna med det ord som är viktigast för att bibehålla en långsiktig kundrelation högst. 

Respondenten för storbanken rankade tillgängligheten före förtroende/tillit eftersom 

respondenten menar att om personen inte har något förtroende för banken blir den inte kund 

från början. Gustafsson (2005) menar att förtroende är en del i kundens känslomässiga 

engagemang vilket är en del i kundlojaliteten som är viktig för att långsiktigt behålla en kund. 

Även Järvninen (2014) påpekar vikten av att banken lyckas etablera ett förtroende hos kunden 

eftersom det är så viktigt för en långsiktig relation. Respondenterna för 

bankförsäkringsbolaget och sparbank 2 pekar på situationer där de i praktiken verkligen sett 

vad förtroende från kunden kan leda till. De ser att när de får nya kollegor följer ofta den 

rådgivarens befintliga kunder med till den nya banken vilket verkligen visar att den 

rådgivaren har lyckats skapa ett känslomässigt engagemang hos kunden och att denna känner 
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ett stort förtroende för just den rådgivaren, snarare än banken. I förlängningen innebär dock 

detta att banken som varumärke har misslyckats med att skapa ett förtroende hos kunden. 

 
5.4 Utvecklingen av det kundorienterade arbetet 
Respondenterna för bankförsäkringsbolaget och de båda Sparbankerna betonar att även om 

samhället blir mer digitaliserat kommer de att fortsätta med det fysiska kundmötet eftersom de 

upplever att behovet finns och att det är viktigt för att underhålla de långsiktiga 

kundrelationerna. Precis som Levy (2014) ser de att kunden efterfrågar en personlig kontakt, 

även om kunden kan sköta många av sina bankaffärer själv utan inblandning från banken. Mer 

komplexa regleringar och lagar på senare år har dock förändrat det kundorienterade arbetet, 

vilket både storbanken, bankförsäkringsbolaget och sparbank 1 uppger. Regleringen är till för 

att skydda kunden, men gör de kundvårdande åtgärderna mer komplexa och tidskrävande. 

Respondenterna för bankförsäkringsbolaget kan dock se att de skulle kunna göra någon typ av 

kompromiss, exempelvis med Skype-möten för att kombinera kundens behov av ett personligt 

möte med önskan att inte behöva lägga tid på att åka in till bankkontoret. Denna åtgärd skulle 

lösa problemet som Levy (2014) belyser. Banken kan ha en digital profil men samtidigt 

tillfredsställa kundens behov av personlig interaktion och då undvika att avståndet mellan 

kunden och banken växer på grund av den digitala serviceutvecklingen. 

Respondenten för sparbank 1 betonar att de arbetar mycket med den lokala närvaron, kunden 

ska känna att banken finns nära och finns för sina kunder. Detta är också en del i Gustafsson 

et al (2005) känslomässiga engagemang, att kunden upplever en samhörighet med banken. 

Båda Sparbankerna upplyser om att många av deras kunder väljer att fortsätta vara kund hos 

dem även efter att de flyttat från orten där banken är verksam vilket tyder på en känsla av 

samhörighet. Wang och Feng (2012) menar att ett företags arbete med kundrelationer inte 

alltid lever upp till förväntningarna eftersom de misslyckas med att implementera arbetet i 

själva företagskulturen och låta det bli en naturlig del i det vardagliga arbetet. 

Företagskulturen måste uppmuntra de anställda att prioritera kundrelationen. Vi har i vår 

empiri sett att arbetet med kundrelationer tycks vara mer integrerat i kulturen hos 

Sparbankerna och bankförsäkringsbolaget. Särskilt sparbank 1 har en stark kundvårdande 

kultur med sin lokala närvaro som skapar samhörighet med kunden och sin tanke om att 

banken ska finnas nära kunden. Samma kultur tycks inte finnas i samma utsträckning hos 

storbankerna, även om dessa också ägnar sig åt kundvårdande åtgärder, men på ett mer 

avståndstagande sätt eftersom dessa riktar sig mer till breddmarknaden snarare än en 

nischmarknad. Storbanken har ett större fokus på den digitala utvecklingen och servicen till 
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kunden online är de andra intervjuade bankerna vilket skulle kunna medföra en risk för 

sjunkande kundlojalitet eftersom avståndet mellan kunden och banken ökar. Bhat och Darzi 

(2016) skriver också att en anledning till att företag inte lyckas så väl med sitt 

kundorienterade arbete som de hoppas är en övertro på IT-system vilket gör att den 

kundcentrerade delen av relationen glöms bort eller åsidosätts vilket även Levy (2014) 

påpekar. 
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6. Slutsats 
_________________________________________________________________________ 
 
Nedan följer slutsatsen av vår studie där vi relaterar den empiriska analysen till våra 
frågeställningar och vårt syfte 
_________________________________________________________________________ 
 
Denna studie har visat att banker arbetar med relationsmarknadsföring och service marketing 

på något olika sätt. Bankerna har olika arbetssätt för att få nya kunder, och av de intervjuade 

bankerna är det endast storbanken som arbetar aktivt med detta genom att synliggöra sig 

själva på husvisningar och liknande. De andra bankerna förlitar sig på ett gott rykte eller 

missnöjda kunder från andra banker för att försörja inflödet av kunder vilket tycks fungera 

bra. 

Alla banker lägger stor vikt vid förtroendet från kunden, men har något skilda arbetssätt för 

att erhålla det. Sparbankerna arbetar med en lokal närvaro och att finnas där kunden finns för 

att skapa en samhörighetskänsla hos kunden som i sin tur bygger förtroende. Storbanken är 

mer inriktad på breddmarknaden och satsar på digital marknadsföring, vilket också är högst 

rimligt med tanke på att storbanken bedriver verksamhet i hela Sverige medan Sparbankerna 

har lokala bankkontor och bara verkar på sin ort. Bankförsäkringsbolaget lägger stor vikt vid 

kundmötet och den personliga interaktionen och menar att det är där förtroende skapas och 

relationen byggs. Teorin har visat att det är viktigt att, i en digital tidsålder, upprätthålla en 

personlig kontakt med kunden för att förtroendet för banken ska kvarstå. 

En kund med en god relation till banken är mindre priskänslig, vilket både empiri och teori 

bekräftar. Dock visar också empirin att kunder tycks forma starkare relationer till specifika 

rådgivare snarare än till själva banken, vilket kan bli ett problem om banken exempelvis är 

helt digital och inte har någon personlig interaktion med kunder alls. Två respondenter tar upp 

exempel på kunder som följer med rådgivare när denne byter arbetsgivare vilket visar en svag 

relation till själva banken. För att undvika att förlora kunder bör banker arbeta mer med att 

skapa en relation och ett känslomässigt engagemang till bankens varumärke.   

De långsiktiga kundrelationerna är viktigare för de mindre, lokala bankerna eftersom dessa 

har ett mindre kundunderlag och en mer begränsad verksamhet. Rapporter visar också att de 

mindre, lokala bankerna har de mest nöjda kunderna och således tycks de lyckas bäst med sitt 

kundorienterade arbete. Sparbankerna arbetar nischat med sina kundrelationer och 

segmenterar sitt kundunderlag för att kunna rikta relevanta erbjudanden till specifika kunder, 

vilket också storbanken arbetar med. Detta får kunden att känna sig sedd vilket kan öka 
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kundnöjdheten. Sparbankernas lokala arbete med närhet till kunden kan också bidra till 

samhörighetskänslan hos kunden vilket är viktigt för kundens känslomässiga engagemang.  

Bankvärlden har genomgått en stor förändring de senaste 10-20 åren och alla respondenter 

upplever att digitaliseringen i samhället ligger till grund för detta. Kunders behov har 

förändrats från praktiska, monetära behov till mer självhjälpsliknande behov och de förväntar 

sig digitala servicetjänster. Empirin visar att kunder idag är mer pålästa om både 

privatekonomi och vilka andra alternativ som finns.  De både vill och kan utföra bankärenden 

själva. Idag behöver kunden hjälp med tekniska lösningar och kräver också att banken kan 

tillhandahålla dem. Trots möjligheten att göra bankaffärer själv, när och var som helst, 

upplever respondenterna för bankförsäkringsbolaget och Sparbankerna att det fortfarande 

finns ett stort behov bland kunderna att komma in på kontoret och få personlig hjälp när 

kunden behöver det. De tror inte att det behovet kommer att försvinna utan vill fortsätta 

erbjuda den möjligheten i framtiden. Respondenten för storbanken tror snarare att de digitala 

behoven kommer att utvecklas och att framtidens arbete med kundrelationer kommer att 

fokusera på en fortsatt guidning till självhjälp. Teorin har visat att en övertro på digitala 

system och tjänster riskerar att öka avståndet mellan kunden och banken och att kunden har 

lättare att byta bank om denna saknar ett känslomässigt engagemang för den bank kunden har 

idag.  

Vi kan dra slutsatsen att banker med olika verksamhet arbetar med kundrelationer på olika 

sätt. Alla undersökta banker arbetar med fysiska kundmöten men låter dem ta olika stor plats i 

verksamheten. De mindre bankerna tycks mer relationsinriktade. Bara två av de undersökta 

bankerna kompletterar de fysiska kundmötena med CRM-system, och av dem låter en av 

bankerna de digitala framstegen ta stor plats i utvecklingen av kundrelationerna. CRM-system 

och digitala lösningar i sig är inte relationsskapande eller förtroendebyggande men kan bidra 

till att en redan nöjd kund fortsätter att vara nöjd. Över tid har arbetet med kundrelationer 

främst förändrats av juridiska skäl. Vikten av det kundvårdande arbetet har inte förändrats, 

men är i praktiken mer komplext. 
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7. Slutdiskussion 
Vi fann att banker med olika verksamheter inte arbetar på samma sätt för att skapa och 

upprätthålla långsiktiga kundrelationer. Det mest anmärkningsvärda för oss var observationen 

att bankernas företagskultur för det kundorienterade arbetet skilde sig mellan större och 

mindre banker på ett sätt vi inte förväntat oss. Möjligtvis kan dessa skillnader bestå i hur 

bankerna anammat den digitala utvecklingen som förändrat branschen de senaste åren. 

Följande gick det också att se att bankerna tacklar digitaliseringen och de möjligheter och 

problem den medför på olika sätt, och med olika resultat. Alla de intervjuade bankerna är 

överens om att arbetet med att vårda kundrelationer i en teknologiskt utvecklad miljö kommer 

att fortsätta och att det innebär en utmaning. Med teorin i åtanke tror vi att det blir en stor 

utmaning för bankerna att kombinera digitala servicetjänster och samtidigt behålla kunden 

och dess känslomässiga anknytning nära banken. För framtida studier föreslår vi att forskare 

tittar närmare på just detta problem. Hur arbetar helt digitala banker med sina kundrelationer? 

Har de andra verktyg eller strategier för att etablera förtroende och upprätthålla kundlojalitet?
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Bilagor 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
Inledande frågor till varje person/presentation 

• Hur länge har du jobbat i bankindustrin? 

• Vad har du för arbetsuppgifter? 

• Hur länge har du haft den tjänst du har idag? 

 

Relationsmarknadsföring/Kundrelationer 

• Hur arbetar ni för att skapa nya kundkontakter? 

• Hur gör ni för att förstå kundens behov? 

• Hur tillmötesgår ni kundens behov? 

• Hur upplever ni att kundens behov har förändrats över tid? 

• Vad kännetecknar en bra kundrelation? 

• Hur arbetar ni för att förbättra relationen med era kunder? 

• Motivera hur ni ser på långsiktiga kundrelationer, är de viktiga? Varför? 

• Viktigare idag än förr? 

• Vad gör ni i ert dagliga arbete för att underhålla långsiktiga kundrelationer? Vilka 

verktyg har ni? 

• Hur har det arbetet förändrats över tid? 

‘’Rangordna dessa faktorer för vad som är viktigt för en långsiktig kundrelation.’’ 

• Har vi missat någon faktor? Vilken, och varför är den viktig? 

• (Vad anser du vara den enskilt viktigaste faktorn för att skapa och bibehålla en 

långsiktig kundrelation och varför?) 

• Hur tror du att ni kommer att arbeta med kundrelationer i framtiden? 
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