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Abstract	
  
	
  
Background: Digitalization is a current topic that is often observed in Swedish media.
Through a focus on digital development, banks' customer relations nowadays have shifted
from physical interactions to be more of a digital relationship.
	
  
Purpose: The study aims to deepen the discussion on digital customer relationships within the
Swedish banking sector.
Design/methodology/approach: The study has used an abductive approach to be able to
customize theory after empiricism and vice versa. Using a qualitative method, empiricism was
gathered through semi-structured interviews. As a result of the purpose, a case study were
designed. The intention was to deepen the understanding as to how the banks' customer
relationships have changed through the digital development. Ten interviews were carried out,
in which all respondents were employees of one of Sweden's major banks.
Findings: The study indicates that customer relationships have changed a lot during a short
period of time. Customers tend to more often interact in digital channels than visiting a
physical bank branch. Implementation of digital services has created several challenges for
the banks, mainly regarding security, availability, ease of use, and people in digital exclusion.
However, digital channels have enabled the Bank to meet customers on a more regular basis,
which according to the Bank itself creates a stronger and more stable relationship. However,
turned up differeces between the study strategists and office workers, as they encounter
different types of customers in their everyday work.
Originality/value: There is a lack of Swedish studies that discuss the topic of digitalization
within the Swedish banking sector. The essay therefore presents knowledge within the
subject, which can be used in further research.
Language:	
  Swedish.	
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Sammanfattning
	
  
Bakgrund: Digitalisering är ett aktuellt ämne som ofta uppmärksammas i svensk media. Med
fokus på digital utveckling har bankers kundrelationer skiftat från fysiska möten till att i dag
bli mer av en digital relation.
	
  
Syfte: Studien har som syfte att fördjupa diskussionen kring digitala kundrelationer inom den
svenska banksektorn.
Design/metod: I studien har en abduktiv ansats använts för att kunna anpassa teori efter
empiri och vice versa. En kvalitativ metod har använts och empiri har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Till följd av syftet att fördjupa förståelsen för hur bankers
kundrelationer förändrats genom digital utveckling, utformades en fallstudie. Tio intervjuer
genomfördes, där samtliga respondenter är anställda hos en av Sveriges storbanker.
	
  
Resultat: Resultatet av studien påvisar att kundrelationer har förändrats mycket under en kort
tidsperiod. Framförallt tenderar kunder idag att allt oftare interagera i digitala kanaler än att
fysiskt besöka ett bankkontor. Implementering av digitala tjänster har skapat flertalet
utmaningar för bankerna, främst gällande säkerhet, tillgänglighet, användarvänlighet och
personer i digitalt utanförskap. Dock kan banken genom de digitala kanalerna interagera med
kunder på en mer daglig basis, vilket enligt banken själva definierar en starkare och stabilare
relation. Dock infann sig meningsskiljaktigheter mellan studiens strateger och
kontorsanställda, då de möter olika kunder i sitt vardagliga arbete.
	
  
Originalitet/ Värde: Det finns få studier som behandlar ämnet digitalisering inom den svenska
banksektorn. Uppsatsen bidrar därav med kunskap inom ämnet, vilket kan användas i vidare
forskning.
	
  
Språk:	
  Svenska.	
  
	
  
	
  
Nyckelord: Digitalisering, CRM, RM, Digitala relationer, Prosumtion, Banksektorn,
Internetbank, Mobilbank
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1. Inledning
I det inledande kapitlet presenteras bakgrund till valt studieområde för att introducera läsaren
för ämnet digitala relationer. Vidare presenteras problemdiskussion, problemformulering,
syfte och forskningsfråga. Avslutande del i kapitel ett redogör för studiens avgränsning,
disposition och förklaring av relevanta begrepp.

1.1 Bakgrund
Vid Europeiska Unionens ranking av medlemsländers digitala standard hamnade Sverige på
en hedrande andra plats. Det enda landet som hamnade högre upp i rankingen var grannlandet
Danmark. Som grund för rankingen analyserades allt från uppkopplingskostnader, till hur
många som valde att utföra bankärenden online, till antalet personer som aktivt spelar onlinespel. Dessutom toppar Sverige listan i flest anställda personer inom IT- och
kommunikationssektorn (Svenska Dagbladet 2014a). EU:s statistikbyrå menar att samtliga
nordiska länder, tillsammans med Nederländerna, är de länder som har högst nivå av
Internetanvändning i Europa. Enligt uppgift hade nio av tio svenskar tillgång till Internet år
2014, där 21,6 timmar per person och vecka tillbringades i cyberspace (Dagens Nyheter
2014).
Det svenska samhället har digitaliserats och genomgått en rad förändringar. Tjänster som förr
konstaterades som innovativa betraktas idag som självklara verktyg för daglig användning.
Exempelvis har digitala betalningssätt utvecklats till att fler aktörer konkurrerar om att få
konsumenten att använda mobiltelefonen som plånbok (Svenska Dagbladet 2014b). En mängd
digitala tjänster har utvecklats genom åren; Internetbank, telefonbank och applikationer
tillhörande mobiltelefoner eller surfplattor. De så kallade applikationerna, som utvecklats för
mobila enheter, har levererat tjänster som innefattat allt från betalningsapplikationer,
parkeringsapplikationer till väderapplikationer. Exempelvis utvecklade fyra framstående
mobiloperatörer betaltjänsten Wy Wallet, som innebär att kunder kan fylla på sitt kontantkort
och samtidigt betala i vissa fysiska butiker om kunden kopplat applikationen till sitt betalkort.
I jämförelse med detta gick de svenska storbankerna samman och lanserade tjänsten Swish,
där kunder genom sina mobiltelefoner kan överföra pengar till en annan persons konto utan
att behöva rätta sig efter bankernas bryt- eller transaktionstider. Pengarna dras från kontot och
kommer fram till mottagaren efter några sekunder, oavsett vilken bank kunden tillhör. Detta
är endast ett exempel på den digitaliserade utvecklingen som gör bankärenden snabbare,
enklare och mer tillgängliga (SEB 2015a). Den digitala relation som uppstår när kunder väljer
att utföra bankärenden genom att interagera i digitala kanaler, innebär att en relation mellan
bank och kund inte längre behöver skapas vid ett personligt möte. Skapandet och utvecklandet
av relationer i digitala kanaler kan exempelvis uppdagas via kundens telefon, surfplatta,
mobiltelefon eller dator (Swedbank 2012).
Ett exempel på digitala kanaler som används inom banksektorn är Internetbank. Att
tillhandahålla tjänster där kunden kan utföra bankärenden oberoende tid och plats, innebär
främst att kunden inte längre behöver anpassa sig utefter bankkontorens öppettider (Danske
Bank 2015). Thakur (2014) beskriver Internetbank som ett komplement till kunder som
1

eftersträvar en effektiv och bekvämare lösning för sina bankärenden. Tjänsten beskrivs av
författaren som mer effektiv och mer bekväm på grund av att kunden inte längre är i behov av
att besöka ett bankkontor. Dock stannade bankernas arbete inte där, utan tog den elektroniska
banken ytterligare en dimension högre. Detta genom utveckling av banktjänster tillgängliga
genom mobila enheter.
Mobila banktjänster, så kallade m-banking, presenterades enligt Shaikh och Karjaluoto (2014)
redan under 1990-talet när det tyska företaget Paybox i samarbete med Deutsche Bank
lanserade den första mobila banktjänsten. Den innovativa idén om banktjänster i
mobiltelefonen testades främst av europeiska länder som Tyskland, Spanien, Sverige,
Österrike och Storbritannien. Dock fick mobilbanken sitt stora genombrott först på 2000-talet,
då användning av så kallade smartphones kraftigt ökat (Dagens Nyheter 2011). Tinnilä
(2013b) beskriver kortfattat m-banking som en innovativ kommunikationskanal där kunden
interagerar med sin bank via en bärbar enhet i form av mobiltelefon, smartphone eller
surfplatta. Beskrivningen överensstämmer med Nordea (2015), som på sin hemsida
presenterar mobilbanken som en möjlighet att tillhandahålla tjänster genom mobila enheter.
Efter att mobilbanker etablerat sig på marknaden har nya digitala tjänster presenterats för
allmänheten. BankID och i synnerhet Mobilt BankID är en utvecklad e-legitimation som
hjälper bankens kunder att utföra bankärenden oavsett tid och plats. Tjänsten som är ett
substitut till den numera klassiska Internetbanksdosan, är en nedladdningsbar applikation till
mobila enheter som fungerar som kundens digitala namnteckning (Swedbank 2015).
Applikationen medför en mängd användningsområden, där kunden kan få tillgång till
samtliga tjänster i mobil- och internetbanken eller exempelvis godkänna Swish-betalningar.
Dessutom fungerar Mobilt BankID som digital namnteckning hos skatteverket,
försäkringskassan eller andra myndigheter och företag. SEB (2015b) beskriver Mobilt
BankID som en möjlighet att legitimera sig eller skriva under handlingar elektroniskt. De
digitala kanalerna har under senare år ökat i användning och forskning har visat att
användandet av mobila enheter i många länder uppgår till närmre 100 % (Tinnilä 2013b). I
Sverige är cirka 65 % av alla mobiltelefoner smartphones, vilket skapat en större efterfrågan
kring att utföra bankärenden i mobiltelefonen (Dagens Nyheter 2011; 2014).

1.2 Problemdiskussion
Användning av digitala bankkanaler har ökat markant i Sverige de senaste åren, där de fyra
svenska storbankerna exempelvis märkt en stor förändring i användningen av mobila
banktjänster (Dagens Nyheter 2013). Möjligheten att erbjuda sina kunder tjänster med hög
grad av tillgänglighet beskrivs som en av orsakerna till den ökade användningen, då bankens
kunder kan utföra ärenden oavsett tid eller plats. Den ständigt ökade användningen beskrivs
även ligga till grund för svenskars generella nyfikenhet på ny teknik, vilket resulterat i snabb
anpassning till nya digitala lösningar. För att exemplifiera påståendet har undersökningar
indikerat till att många svenska bankkunder som tidigare använt Internetbanken, i allt större
utsträckning övergått till att använda mobilbanker (Dagens Nyheter 2013). Att involvera
kunder i de digitala kanalerna kan även ses som ett steg i utvecklingen till att se kunden som
medproducent. Genom att applicera denna typ av kundmedverkan uppnås kriterierna för
begreppet prosumtion, som innebär att produktion och konsumtion sker vid samma tidpunkt
(Norman 2011).
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Man konstaterade att produktion och konsumtion av en tjänst vanligtvis överlappar i
både tid och rum. Vi får håret klippt medan vi får det klippt, och hittills - tyvärr,
brukar jag tänka - har ingen kunnat räkna ut ett sätt att få den här tjänsten gjord
medan kunden är någon annanstans.
(Norman 2011, s119)
Digitala nät har på grund av tillgänglighet resulterat i effektivare användning av banktjänster,
där mobil- och Internetbank blivit ett substitut till kontorsbesök (Tinnilä 2013b). I enlighet
med denna beskrivning interagerar kunder allt oftare med bankens digitala tjänster genom
samproduktion. Förutom tillgänglighet påvisar tidigare forskning att hög användbarhet är
direkt förenat med kunders avsikt att använda digitala tjänster (Thakur 2014).
Användarvänligheten grundar sig i enkel navigering och lättförståelig design, som kan tendera
att undvika förvirring för bankens kunder. Thakur (2014) menar att banker främst bör
fokusera på utformandet av mobilapplikationer med avseende till användarvänlighet, för att
sedan rikta fokus till kundens upplevda service. Upplevd service involverar bankens
kundtjänstmedarbetare, som på ett pedagogiskt sätt tillhandahåller kunder med korrekt
information och utbildar dem om mobiltjänsters användning (Thakur 2014). I enlighet med
dessa faktorer redogör två av Sveriges storbanker i sina prioriteringar att fokusområdet främst
handlar om att erbjuda kunder relevanta erbjudanden. Dessa relevanta erbjudanden involverar
främst digitala kanaler i form av Internet-, mobil- och telefonbank, där utveckling möjliggör
enklare och effektivare användning av erbjudna tjänster. Funktionalitet och användbarhet
beskrivs som nyckelfaktorer för vidareutveckling av digitala tjänster. Framförallt redogör
företagen för att ökad tillgänglighet, kvalitet och användarvänlighet är högt prioriterat för att
få fler kunder att använda de digitala kanalerna (Swedbank 2012; 2013; SEB 2012).

1.3 Problemformulering
Tidigare diskussion indikerar att användning av digitala kanaler har ökat markant. Samhället
digitaliseras mer för var dag som går, vilket har medfört större fokusering på digitala
relationer. Fenomenet har även ökat inom banksektorn. Bankväsendet har legat i framkant
gällande digital utveckling och ämnet har fått stort utrymme i svensk media. Trots att Sverige
kom på andra plats när EU rankade medlemsländernas digitala standard, finns få studier som
berör digitalisering inom Sverige. Tidigare forskning inom banksektorns digitalisering finns,
dock har forskning främst berört den internationella marknaden. Därmed har en
forskningslucka inom ämnet identifierats, där en fördjupad diskussion kring digitala relationer
exemplifierats genom en av Sveriges storbanker. Fenomenet digitala relationer kommer att
studeras ur bankers perspektiv.

1.4 Syfte
Studien har som syfte att fördjupa diskussionen kring digitala kundrelationer inom den
svenska banksektorn.

3

1.5 Forskningsfråga
I enlighet med problemdiskussion och syftesformulering för ämnet digitala relationer inom
den svenska banksektorn har följande forskningsfråga formulerats:
Hur har bankers kundrelationer förändrats genom ökat fokus på digitala kanaler?

1.6 Disposition
Kapitel 1: Inledning- I det inledande kapitlet presenteras bakgrund till valt studieområde för
att introducera läsaren för ämnet digitala relationer. Vidare presenteras problemdiskussion,
problemformulering, syfte och forskningsfråga. Avslutande del i kapitel ett redogör för
studiens avgränsning, disposition och förklaring av relevanta begrepp.
Kapitel 2: Metod- I kommande kapitel beskrivs och argumenteras för vald metod, ansats och
inriktning mot ett hermeneutiskt perspektiv. Därefter presenteras studiens urval,
insamlingsteknik, datainsamlingsteknik och val av respondenter. Slutligen förs en kritisk
metodreflektion och diskussion kring etiskt förhållningssätt samt källkritik.
Kapitel 3: Teoretisk referensram- Kapitlet teoretisk referensram inleds med en presentation
av Relationsmarknadsföring och CRM, samt begreppens innebörd. I resterande del av kapitlet
beskrivs banker och kundrelationers utveckling samt vilka utmaningar som medföljer.
Kapitel 4: Empiri- I empirikapitlet presenteras vald bank och studiens respondenter. Därefter
beskrivs insamlad data. Genomförda intervjuer har berört ämnen som kundrelationer,
digitaliseringens innebörd, bankens utmaningar, prioriteringar, differentiering, Prime Mover
och digitala relationers framtid. Respondenternas svar presenteras under tillhörande rubrik.
Kapitel 5: Analys- I analyskapitlet har insamlad data analyserats och bearbetats för att
beskriva kundrelationers utveckling. Dessutom har bankens utmaningar, differentiering och
digitala relationers framtid behandlats. Analysen har grundats på material från teori och
empiri.
Kapitel 6: Slutsats- I studiens slutsatser delas egna åsikter och tankar som uppkommit allt
eftersom studien fortlöpt. Dessutom behandlar studiens slutsatser hur kundrelationer har
påverkats av ökat fokus på digitala kanaler.
Kapitel 7: Rekommendationer/Reflektioner- I det avslutande kapitlet ges förslag och
rekommendationer till framtida forskning inom forskningsfältet och en reflektion över utförd
studie och dess bidrag till nuvarande forskning.

1.7 Avgränsningar
Syftet att fördjupa diskussionen kring digitala relationer innebär att studien inte kommer att
beakta grad av kvalitet för bankers digitala tjänster. Utöver denna avgränsning redogör inte
studien för kunders åsikter kring bankers digitala tjänster.
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1.8 Begreppslista
Användarautentisering-

En kombination av flertalet identifieringsfaktorer för ökad
säkerhet. Det skyddar åtkomst till personens nätverk och
webbplatser.

Applikation-

Nedladdningsbara program till mobiltelefoner eller surfplattor.

ATM-

Automated Teller Machine. En bankomat som tillhandahåller
olika typer av användningsområden.

CRM-

Customer Relationship Management.

E-Banking-

Electronic Banking. Elektronisk bank i form av internetbank.

eCRM-

Elektroniskt CRM. Användning av CRM i elektroniska medier
så som Internet.

E-handel-

Elektronisk handel. Exempelvis över Internet.

E-legitimation-

Elektronisk legitimation som är nedladdningsbar till såväl dator
som mobiltelefon. Fungerar som digital namnteckning.

M-banking-

Mobile Banking. Nedladdningsbar bankapplikation till mobila
enheter. Så kallad mobilbank.

mCRM-

Mobilt CRM. Användning av CRM genom mobila enheter.

Prime Mover-

Ett företag som är först med att ange en specifik marknad eller
bransch. Visionära regelbrytare som inte endast fokuserar på
traditionella och begränsade kompetensområden.

Prosumtion-

Kundmedverkan. Begrepp som tillämpas för att förklara
situationer där produktion och konsumtion sker under samma
tidpunkt.

RM-

Relationsmarknadsföring.

uCRM-

Unbiquitos CRM. Syftar till att ge kunder rätt tjänst oavsett
tidpunkt eller vart i världen de befinner sig.

Virtuell relation-

Relation som kan ske över digitala kanaler som exempelvis
Internet. Cyberspace.
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2. Metod
I kommande kapitel beskrivs och argumenteras för vald metod, ansats och inriktning mot ett
hermeneutiskt perspektiv. Därefter presenteras studiens urval, insamlingsteknik,
datainsamlingsteknik och val av respondenter. Slutligen förs en kritisk metodreflektion och
diskussion kring etiskt förhållningssätt samt källkritik.

2.1 Förhållningssätt
Syftet med studien är att fördjupa diskussionen kring digitala relationer inom den svenska
banksektorn. Till följd av syftets intention, har tolkning skett utifrån den information
respondenter valt att delge i samband med genomförda intervjuer. Tillvägagångssättet innebär
enligt Ahrne och Svensson (2011) samt Bryman och Bell (2011) att ett hermeneutiskt
perspektiv har tillämpats. Det hermeneutiska perspektivet grundar sig i teologin och fokuserar
på teorier och metoder för att möjliggöra tolkning av mänskliga beteenden (Bryman & Bell
2011). Mänskliga beteenden är av intresse att undersöka, då fenomenet digitala relationer
ligger till grund för studien. Exemplifiering har gjorts genom den svenska banksektorn.

2.2 Val av vetenskaplig ansats
I studien har en tolkande ansats tillämpats, där fokusering riktas till en djupare förståelse för
ämnet digitala relationer. Till följd av studiens kvalitativa karaktär blev beslutet att använda
en abduktiv ansats en naturlig riktning i arbetsprocessen. Den kvalitativa studien innehåller
semi-strukturerade intervjuer, vilket har resulterat i att respondenter besvarat intervjufrågor i
en förutbestämd intervjuguide. De semi-strukturerade intervjufrågorna har möjliggjort att
respondenter kunnat behandla eventuella oförutsedda områden inom digitala relationer,
beroende på hur frågorna tolkats eller besvarats. Den nya information som erhållits genom
respondenters svar, bidrog med nya aspekter för att kunna besvara formulerad
forskningsfråga. Då oförutsedda infallsvinklar tagits med i beaktning har teori anpassats efter
empiri och vice versa. Använt tillvägagångssätt har inneburit en växelverkan av induktiv- och
deduktiv ansats, vilket använts för att möjliggöra abduktion (Ahrne & Svensson 2011). Vid
studiens start involverades endast fem strateger som respondenter, vilket innebar att studien
endast skulle involvera anställda som arbetar med utvecklig och positionering av bankens
digitala tjänster. Efter viss eftertanke valdes dock ytterligare fem respondenter ut, vilket
innebar att även kontorsanställda involverades i studien. Anledningen var främst för att
möjliggöra en djupare diskussion över digitala kundrelationer inom den svenska banksektorn.

2.3 Val av vetenskaplig metod
Forskning tenderar att skilja på två vetenskapliga metoder; kvantitativ- och kvalitativ
(Bryman & Bell 2011). Presenterad studie är av kvalitativ karaktär, då grundtanken var att
fokusera på intervjuer och inte att analysera siffror och kvantifiering av datamaterial från
enkäter, likt en kvantitativ undersökning. För att öka förståelsen kring fenomenet digitala
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relationer valdes en kvalitativ metod, då ambitionen var att undersöka vad en digital relation
innebär och vad utvecklingen har genererat. En fallstudie utformades, med avsikt att skapa en
djupare förståelse för hur bankers kundrelationer förändrats genom digital utveckling. Enligt
Bell (2006) samlas material till en fallstudie vanligtvis genom intervjuer och observationer, ett
tillvägagångssätt som i viss mån efterliknats. I studien har endast intervjuer genomförts, där
syftet varit att fokusera på respondenternas svar. Beskrivningen kännetecknar enligt Corbin
och Strauss (2008) samt Bryman och Bell (2011) en kvalitativ metod. Ambitionen var att
utföra intervjuerna så identiskt som möjligt, där respondenter svarat på samma grundfrågor
och tagit ställning till samma modeller.

2.4 Urval
Den ursprungliga idén för studien var att intervjua och involvera två av Sveriges storbanker. I
urvalsprocessen ingick från start de fyra svenska storbankerna. Eliminering utav en av
bankerna gjordes i ett tidigt skede, på grund av att de inte anammat digitala relationer i lika
stor utsträckning som övriga banker. Valet att inte inkludera denna bank i studien resulterade i
att tre banker återstod. En av de tre banker som återstod var redan i det inledande skedet det
primära valet. Vederbörande bank ligger långt fram i utvecklingen av digitala tjänster och kan
därmed ses som en Prime Mover. Då studien syftar till att fördjupa diskussionen kring digitala
relationer, var det av intresse att involvera en av de svenska storbankerna som ligger långt
fram i utvecklingen. Dessutom fanns befintliga kontakter inom banken, vilket underlättade
vidare kontakt. Det sekundära valet utgjordes även det till följd av kontakter. Dock infann sig
svårigheter under arbetets gång, där kontinuerlig kontakt med den sekundära banken inte
resulterade i några inbokade möten. Efter detta bakslag i den grundläggande idén om att
utföra en jämförande studie mellan två banker, gjordes ett val att istället utföra en så kallad
fallstudie. Den nya inriktningen resulterade i fokusering på den bank som från början utgjort
det primära valet. För att skapa en djupare förståelse för digitala kundrelationer inom den
svenska banksektorn kontaktades elva respondenter. Fem av de respondenter som kontaktades
är anställda på något av bankens fysiska bankkontor, medan resterande sex respondenter
arbetar med utveckling av de digitala tjänster. Dessa respondenter kommer vidare att
benämnas som strateger i studien. Av de elva respondenter som kontaktades, var det fem
strateger och fem kontorsanställda som hade möjlighet att delta i studien. Befintliga kontakter
fanns på den valda bankens telefonbank samt på olika kontor i Göteborg, vilket skulle kunna
ses som fördelaktigt för studien. Det på grund av att studiens respondenter arbetar med
traditionella och virtuella kundrelationer på en daglig basis. Efter att ha varit i kontakt med
telefonbanken i Göteborg inkluderades även Stockholm som ort, på grund av teknisk och
digital expertis. Efter att ha kommit i kontakt med ytterligare personer med relevant
kompetens var förhoppningen att genom insamlad information kunna skapa en djupare
förståelse för digitala relationer inom den svenska banksektorn.
Ambitionen var att utföra åtta till tio semi-strukturerade intervjuer. Denna aspekt innebar att
Stockholm involverades som ort. Dels för att bredda möjligheterna till att få personer med rätt
kompetens att delta i studien, samtidigt som det innebar att fler intervjuer kunde genomföras
hos den valda banken. Efter att ha kontaktat elva personer, blev resultatet tio inbokade möten.
En timma sattes av för varje besök och intervjuerna genomfördes på respektive respondents
kontor, med förhoppning att frambringa en så bekväm situation som möjligt. Att intervjuerna
genomfördes på respondenternas kontor grundande sig i en förhoppning om att försöka
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eliminera eventuella störande moment, som hade kunnat distrahera eller avbryta
respondenterna vid intervjutillfället.

2.5 Insamlingsteknik
I studiens inledande arbetsprocess samlades vetenskapliga artiklar in för att öka kunskapen
inom ämnet digitala relationer. Under informationssamlandets gång uppmärksammades en
forskningslucka inom banksektorns digitala relationer. Befintliga artiklar behandlade bankers
digitalisering på internationella marknader, dock inte inom den svenska marknaden. När
identifiering av forskningsluckan gjorts fortskred insamlandet av artiklar som hade kunnat
vara intressanta för vidare fördjupning. Då ny information uppkommit i samband med
intervjuer, samlades ytterligare information in under studiens gång. Sökning av vetenskapliga
artiklar koncentrerades till Högskolan i Borås databas och begrepp som ”banking sector”, ”mbanking”, ”e-banking” och ”digitalization” användes som sökord i verktyget Summon. I
verktyget Summon valdes även Peer review- artiklar, för att säkerställa att de vetenskapliga
artiklarna tidigare kvalitetsgranskats. Efter att relevanta artiklar valts ut undersöktes
artiklarnas befintliga referenslista, för att eventuellt kunna finna författare som behandlat
liknande områden. För att skapa en övergripande beskrivning av digitala relationer samlades
vetenskapliga artiklar från 2000-talet och framåt, då digitala tjänster expanderat i användning
under den specifika tidsperioden (Tinnilä 2013b). I arbetsgången för insamlandet av teori
inkluderades även äldre artiklar, för att samla viktiga begrepp och relevant
bakgrundsinformation om ämnet. För att samla teori användes även sökord som bland annat;
”RM”, ”CRM” och ”Marketing”. Dessutom har viss kurslitteratur använts för att stärka valda
teorier eller valda metoder.

2.6 Datainsamlingsteknik
För att samla in datamaterial till studien genomfördes semi-strukturerade intervjuer. Detta
tillvägagångssätt valdes för att öka möjlighet att väga in kroppsspråk, ansiktsuttryck och
tonläge, för att i efterhand kunna tolka och analysera respondenters svar. Utöver dessa
faktorer användes de semi-strukturerade intervjuerna för att ge respondenter utrymme att
behandla frågorna i lugn och ro. Samtidigt involverar det möjlighet till följdfrågor beroende
på vad respondenter svarat. Semi-strukturerade intervjuer innebär även att personen som
intervjuar kan leda tillbaka respondenten till ämnet om personen tenderar att sväva iväg för
långt från den ursprungliga frågan (Bryman & Bell 2011). Huvudfrågorna som utgjorde
grunden för samtliga intervjuer var identiskt tillämpade och så även förvalda underfrågor.
Under intervjun infann sig däremot ett antal spontana följdfrågor, efter att en djupare
diskussion berört områden som inte funnits med i den ursprungliga intervjuguiden.
Intervjuerna spelades in, efter samtycke från respondenterna, för att underlätta efterarbete och
transkribering av insamlat material. Valet att spela in genomförda intervjuer innebar att de var
tillgängliga för avlyssning flertalet gånger i efterhand i samband med transkribering.
Inspelningarna bidrog även till möjlighet att fokusera på vad respondenten sagt i sin intervju,
men framförallt hur respondenten valt att presentera sina svar. Trots att transkribering är
tidskrävande gjordes ett val att fortskrida denna process, för att kunna utnyttja insamlat
datamaterial till fullo och ha respondentens svar ordagrant nedskrivna. Uppdelning i två
ansvarsområden för intervjun innebar att en person ställde frågor och såg till att
konversationen fortskred, medan den andra personen tog noteringar innefattande kroppsspråk,
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minspel eller tonläge. Intervjuerna genomfördes på samtliga respondenters kontor och
samtliga intervjuer tog cirka 30-50 minuter. Efter fyra intervjuer med bankens strateger
indikerade insamlat material att respondenterna hade liknande uppfattning av digitala
relationer, och vad denna utveckling inneburit. Det krävdes även fyra intervjuer med bankens
kontorsanställda respondenter, innan det upplevdes att svaren tenderade att likna varandra och
ingen ny information uppkom. Vid denna tidpunkt övervägdes teoretiskt mättnad. Dock
utfördes ytterligare en intervju inom varje arbetsområde, för att säkerställa den teoretiska
mättnaden. Anledningen till det var för att undersöka om ny information uppkom i samband
med intervjutillfällena eller om tillräckligt med variation inom ämnet infunnit sig för att
genomföra studiens analys (Bryman & Bell, 2011; Corbin & Strauss, 2008). Efter tio
intervjuer ansågs kraven för teoretisk mättnad vara uppfyllda.

2.7 Val av respondenter
Som tidigare redogjorts för valdes tio respondenter ut, där fem av respondenterna benämns
som strateger. Övriga respondenter involverar de fem som arbetar på något av bankens
kontor. Valet av att involvera anställda inom två olika arbetsområden gjordes för att
möjliggöra en djupare förståelse för digitala kundrelationer inom den svenska banksektorn.
Studiens strateger består av anställda som arbetar med bankens utveckling av digitala tjänster.
De kontorsanställda är i jämförelse de anställda som arbetar på något av bankens kontor i
Göteborgsområdet, där de träffar kunder fysiskt på en daglig basis. Att kontakta anställda från
olika arbetsområden gjordes även för att undvika en allt för partisk studie, då strateger kan
tendera att ha en väldigt positiv inställning till de digitala tjänsterna som banken
tillhandahåller. Till följd av detta involverades kontorsanställda i studien, för att eventuellt
kunna komplettera strategernas bild. Främst involverades kontorspersonal på grund av att de
genom fysiska kundmöten möter kunders reaktioner över digitala tjänster och relationer.
Genom att samla in material från olika arbetsområden, var förhoppningen att en bredare bild
av digitala kundrelationer inom den svenska banksektorn skulle infinna sig. Ambitionen var
därmed att valet i slutändan skulle resultera i en djupare förståelse för digitala kundrelationer
ur bankens perspektiv. Valet att inte inkludera bankens kunder gjordes på grund av
sekretessbelagd kundinformation, samt för att tydliggöra studiens inriktning.

2.8 Studiens tillförlitlighet och kritisk metodreflektion
Bryman och Bell (2011) argumenterar för att en kvalitativ studie innefattar svårighet i att
uppfylla kriteriet extern reliabilitet, där kriteriet kan förklaras som vilken grad studien går att
efterlikna. Författarnas argumentation grundar sig i att det inte finns någon möjlighet att frysa
den sociala tillvaron i avseende till rum och tid. Med avsikt att öka studiens replikerbarhet var
ambitionen att använda identiska frågor vid samtliga intervjutillfällen. Att göra
intervjufrågorna tillgängliga ökar även möjlighet för intresserade personer att replikera
presenterad studie. Viktigt att poängtera är att studien endast går att replikera genom att
använda en identisk metod, dock kan problem i att uppnå liknande resultat och slutsats infinna
sig. Det på grund av att ingen säkerhet eller garanti kan ges för kontakt med de personer som
deltagit i intervjuer. Dessutom kan ingen garanti ges att respondenter svarar på likvärdigt sätt.
Corbin och Strauss (2008) bekräftar även denna argumentation genom att redogöra att
sanning är ekvivalent, vilket i praktiken innebär att vår studie innehåller datamaterial som
tagit fram den tillfälliga sanningen.
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Bryman och Bell (2011) argumenterar även för att extern validitet är ett svårt kriterium att
uppfylla i kvalitativa studier. Kriteriet beskriver i vilken grad studien kan generaliseras på en
större population. Författarna menar att små stickprov generellt kännetecknar kvalitativa
metoder och fallstudier. På grund av att denna studie utgörs av ett litet stickprov, infinner sig
svårighet att generalisera resultatet till en större population. Skulle resultatet eventuellt
generalisera en större population borde intervjuer hos samtliga fyra storbanker utföras.
Dessutom skulle fler än tio intervjuer per bank krävas, för att definiera hur bankerna såg på
sina digitala kundrelationer. Till skillnad från studiens brister gällande extern validitet kan
studiens interna validitet eventuellt ses som god på grund av insamlad och transkriberad
primärdata. Den interna validiteten innebär huruvida det finns ett samband mellan
observationer och slutsatser (Bryman & Bell 2011). Intervjuerna har avlyssnats flertalet
gånger med ambition att samtliga uttalanden uppfattats på ett så korrekt sätt som möjligt. Det
sammanställda underlaget från intervjuerna har resulterat i studiens slutsatser, vilket
eventuellt kan stärka resultatets och studiens interna validitet. Gällande objektiviteten i
studien om bankers syn på digitala kundrelationer, har egna värderingar eliminerats i den mån
som är möjligt, med avsikt att försöka skapa ett så opartiskt förhållningssätt som möjligt.
Något som kan ses som bristfälligt i studien är att en av författarna är anställd hos den utvalda
banken, vilket eventuellt kan ha påverkat studiens resultat. Personens anställning i fråga kan
ha skapat en positiv inställning till studien i helhet, samt dess tankar och slutsatser. Dessutom
kan kunskap inom området eventuellt ha bidragit till att information försummats, då viss
information inte varit tillgänglig för vidareförmedling. I enlighet med detta har viss erfarenhet
eller visst material eliminerats ur studien, då användning av detta enligt avtal hanterats
konfidentiellt. För att i största möjliga mån motverka eventuell snedrivning eller inverkan, har
personen som inte är anställd hos banken ansvarat för den muntliga konversationen vid
intervjutillfällena. Personen som är anställd hos banken ansvarade istället för anteckningar
och noteringar under intervjuerna. Syftet med denna fördelning var att försöka reducera risken
för snedrivet resultat. I enlighet med detta tillvägagångssätt argumenterar Corbin och Strauss
(2008) för att sanningen inte kan skiljas från forskaren, då forskaren alltid har ett finger med i
spelet oavsett hur opartiskt förhållningssätt man utgått från. Detta är faktorer som involveras i
alla studier, och inte endast specifikt för denna. Däremot är det viktigt för forskare att
reflektera över sin eventuella inverkan på en studie (Corbin & Strauss 2008).

2.9 Etiskt förhållningssätt
Under studiens gång tillkom krav på vad som fått användas, vilket har inneburit att insamlat
material har hanterats konfidentiellt. Bland annat har respondenter i studien inte nämnts vid
namn och dessutom har bankens namn uteslutits. Därmed har studiens textformulering
utformats och presenterats med eftertanke, för att inte utlämna företaget eller de respondenter
som deltagit i intervjuer. Förtydligande gjordes, innan det fysiska mötet, att ingen information
från kunddatabaser efterfrågades. Det på grund av att material av denna form är
sekretesstämplat och inte är tillgänglig för vidareförmedling. Deltagande personer har svarat
väl på förutbestämda frågor och visat intresse för deltagandet i studien, till dessa personer har
en kopia av arbetet utlovats efter uppsatsens godkännande.
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2.10 Källkritik
Att det i studien bristfälligt används källor från Norden och framförallt Sverige kan komma
att ses som kritik. Vetenskapliga artiklar som använts har sitt ursprung utanför den svenska
marknaden. Artiklarnas handling involverar det specifika landets utveckling av mobilbanker
eller eliminering av fysiska bankkontor. Eftersom studien behandlar en av Sveriges storbanker
hade optimalt varit att i större utsträckning använt sig av likvärdigt utformade artiklar, med
utgångspunkt från den svenska marknaden. Dock finns det bristfälligt med studier och artiklar
kring det specifika ämnet som härstammar från Sverige. Fenomenet digitala relationer har
förundrat oss eftersom Sverige ligger i framkant gällande Europeiska länders digitala
standard.
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3. Teoretisk referensram
Kapitlet teoretisk referensram inleds med en presentation av Relationsmarknadsföring och
CRM, samt begreppens innebörd. I resterande del av kapitlet beskrivs banker och
kundrelationers utveckling samt vilka utmaningar som medföljer.
I studiens teoretiska referensram kommer relationsmarknadsföring och CRM behandlas, då
dessa verktyg kan identifiera ett företags befintliga kunder för att vidare stärka relationen
(Grönroos 1994; Tapp 2008). Samspelet mellan RM och CRM kan sammanfattas som verktyg
för att bygga långsiktiga kundrelationer, för att stärka kontakten mellan företag och
kunder. För att fördjupa diskussionen kring digitala kundrelationer inom den svenska
banksektorn kommer bankers digitala utveckling presenteras närmre i kommande kapitel.
Informationen som presenteras kommer senare vara underlag för att besvara forskningsfrågan
om hur bankers kundrelationer har förändrats genom ökat fokus på digitala kanaler.

3.1 Relationsmarknadsföring (RM)
Enligt Pels (1999) utgörs marknadsföringens grund om att förstå, skapa och utveckla
utbytessituationer, där situationer kan bestå av transaktioner, relationer eller utgöras av en
blandform. Under 1960- och 70-tal dominerades utbytessituationer av transaktioner, vilket
förändrades under sena 1970- och 80-talet. Förändringen som innebar fokusering på relationer
i samband med utbytet, presenterades som ett nytt och innovativt utbytesparadigm, med
främsta syfte att skapa och utveckla relationer i utbytessituationer. Detta nytänk bidrog till
uppkomsten av relationsmarknadsföring som komplement till den tidigare monopolistiska
marknadsföringsmixen (Aijo 1996; Pels 1999).
Utbyte av fysiska produkter mot pengar har länge betraktats som marknadsföringens grund. I
enlighet med detta utbyte har marknadsföring tenderat att fokusera på skapandet och
underlättandet av transaktioner, vilket ofta benämns transaktionsmarknadsföring (Grönroos
2013). Till skillnad från denna strategi anses det idag vara viktigare att skapa och utveckla
hållbara relationer, så kallad relationsmarknadsföring. Att det idag anses viktigt med hållbara
kundrelationer kan flertalet författare bekräfta. Framförallt har relationsmarknadsföring blivit
extra viktigt, då mogna marknader automatiskt medför hårdare konkurrens kring att attrahera
nya kunder (Grönroos 2013; Morgan & Hunt 1994). Beskrivningen kan kopplas samman med
tidigare resonemang från Aijo (1996), som beskriver relationsmarknadsföringens huvudsyfte
som att utveckla relationerna till befintliga kunder istället för att ständigt attrahera nya.
Begreppet relationsmarknadsföring myntades och presenterades för första gången i litteratur
år 1983 av Berry, då i samband med litteratur kring marknadsföring av tjänster (Grönroos
1999). Författaren beskrev då den nya marknadsföringsstrategin som en möjlighet att
attrahera, bibehålla och förbättra företags kundrelationer. Trots att termen RM myntades år
1983, blev begreppet inte vanligt förekommande förrän under senare delen av 1980-talet.
Grönroos (1999) fortsätter diskussionen kring det nya marknadsföringsparadigmet, och menar
att det flitigt diskuterades i marknadsföringslitteratur under 1990-talet. Mitten av 90-talet ses
som en avgörande epok för hantering av relationsmarknadsföring på konsumentmarknader
(O’Malley & Tynan 2000). Paradigmskiftet har genererat ökade interaktioner inom såväl B2B
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(business-to-business) som B2C (business-to-consumer). Utvecklingen menar O’Malley och
Tynan (2000) ligger till grund för hur relationer på företagsmarknaden ser ut idag.
Att inte längre fokusera på specifika utbytessituationer, har resulterat i en större inriktning på
nätverk- och relationsbyggande (Grönroos 1994). Att fokusera på det långsiktiga
relationsbyggandet, har vidare inneburit en förflyttning från användandet av
marknadsföringsmixen, till att i större utsträckning använda relationsmarknadsföring.
Gummesson (1987; 1994) beskriver begreppet RM som ett erkännande av en organisation
som är i behov av ny förvaltning, för att långsiktigt skapa och underhålla relationer.
Marknadsföring är att upprätta, underhålla och förbättra relationer med
kunder och andra partners, med vinst, så att målen för de inblandade
parterna är uppfyllda. Detta uppnås genom ett ömsesidigt utbyte och
uppfyllande av löften.
(Grönroos 1994, s. 138)
Strävan efter att komma närmre kunden gör att engagemang och förtroende blir nyckelord i
framgångsrik implementering av relationsmarknadsföring (Morgan & Hunt 1994). En stor
bidragande orsak till relationsmarknadsföringens utveckling är den ökade datoranvändningen
(Grönroos 2013; O’Malley & Tynan 2000). Informations- och datateknik har skapat
möjligheter för RM att utveckla starkare relationer i både fysiska och virtuella miljöer, vilket
även är ett resultat av dator- och Internetanvändning (Grönroos 2013). Under
datoranvändningens expansionsfas sänktes kostnaderna för användning, vilket innebar
effektivare och enklare framtagning av konsumentinformation. Genom datorer och
Internetanvändning lades grunden för direkt- och databasmarknadsföring, då företag enklare
kunde föra register över kunder och därmed enklare identifiera sin kundkrets (O’Malley &
Tynan 2000). För att stärka uttalandet påvisar O’Malley och Tynan (2000) resultat om att
större företag skapat långsiktiga kundrelationer under 1990-talet. Författarna bedriver även
diskussion om att relationsbyggande strategier tenderar att öka kundlojalitet vilket kan komma
att generera konkurrensfördelar. Genom information från kunddatabaser kan företag
personifiera utbud och skapa personanpassade förslag till sina kunder. Grönroos (1999)
argumenterar för att det nya paradigmet är ett faktum, och vikten av att se att det inte endast är
en ny modell som växt fram. Författarens diskussion fortskrider och RM presenteras mer eller
mindre som en synonym till direkt- och databasmarknadsföring, som används för att skapa
relationer och inte enstaka transaktioner.

3.1.1 Relationsmarknadsföring som strategi
Relationsmarknadsföring var tidigare, enligt O’Malley och Tynan (2000), en orimlig strategi
att tillämpa på konsumentmarknader. Fokus riktades då till interorganisatoriska och
servicesituationer, medan strategin idag accepteras inom flera olika marknader och
sammanhang. En förändrad syn på konsumentrelationer har sin grund i utvecklad direkt- och
databasmarknadsföring, men framförallt till följd av spirande litteratur om
relationsmarknadsföring. Strategin skapar möjligheter och utrymme för dialoger i virtuella
miljöer där telefonsamtal, fax eller e-post möjliggör en tvåvägskommunikation med företagets
kunder (Grönroos 1997).
För att effektivt tillämpa relationsmarknadsföring som strategi lyfter Gummesson (1987)
interaktion som en primär nyckelfaktor. Att interaktion kan innebära fysiska möten är ett
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faktum, samtidigt som det i dagens företagskultur är viktigt att framhäva den utvecklade
virtuella interaktionen. Gummesson (1987) argumenterar för att människors virtuella
interaktioner är minst lika viktiga som interaktioner som sker fysiskt. Exemplifiering görs av
bankkunder, som många gånger använder bankomater för att ta ut pengar från sitt konto.
Bakgrunden i denna argumentation kan kännetecknas av kundrelationer och kontinuitet, där
kunder värderar ett totalt tjänsteerbjudande (Grönroos 2013). På grund av att RM grundar sig i
samverkan och samarbete, skapas win-win-situationer, där samtliga involverade parter skall
tjäna på att ingå i affärspartnerskapet. Framförallt handlar relationsmarknadsföring som
strategi om att bygga upp ett ömsesidigt förtroende och att företag lär känna sina kunder. För
att effektivt tillämpa relationsmarknadsföring presenterar Berry (1995) fem strategielement.
Element nummer ett handlar om att utveckla och skapa en kundrelation, vilket sker genom
utformande av ett företags kärnservice. Element nummer två involverar viktighet att
skräddarsy relationer till enskilda kunder. När dessa element är uppbyggda lyfter författaren
vikten av att utöka tjänsten med extra förmåner, för att sedan adekvat prissätta tjänsterna för
att uppmuntra kundlojalitet. Element nummer fem som Berry (1995) behandlar innebär
effektiv implementering av relationsmarknadsföringsstrategin, vilket handlar om att involvera
företagets anställda. Detta för att möjliggöra bra prestationer mot företagets kunder. Även
Grönroos (2013) argumenterar för viktiga element i en relationsbaserad strategi, som i
litteraturen benämns som taktiska element. Det första elementet behandlar strävan efter direkt
kontakt med företagets kunder, vilket involverar elementet nummer två; framtagning av
databas. Det tredje elementet som presenteras innebär utveckling av tjänstesystem som har
kunden i fokus. Följaktligen kan presenterade strategielement med fokus på relationer kopplas
samman enligt följande definition;
Marknadsföring är processen att identifiera och etablera, underhålla och
förbättra, och när det behövs även avsluta relationer med kunder och andra
intressenter, med vinst, så att målen för samtliga inblandade parter är
uppfyllda; och detta görs genom ett ömsesidigt utbyte och uppfyllande av
löften.
(Grönroos 1997, s. 407)
Det ömsesidiga åtagandet handlar främst om ett gemensamt tankesätt, där vikten av att företag
använder sig av mer än en kärnprodukt för att långsiktigt uppfylla kunders behov infinner sig.
Vikten av att inte förlita sig på en produkt pressar företag att utveckla effektiva och
användbara resurser. Dessa resurser kan vara i form av teknik, personal, “know-how”,
samtidigt som det är viktigt att se kunder som en resurs i en relation för att möjliggöra
tillfredställning av det totala tjänsteutbud som växer fram över tid (Grönroos 1999).
Relationsmarknadsföringsstrategin kan därför ses som en process som främjar skapandet av
kundens upplevda värde över tid. Att skapa värde över tid innebär att företag inte endast
identifierar nya kunder för att skapa transaktioner, utan ständigt arbetar för att bibehålla och
utveckla befintliga relationer (Grönroos 2013; 1997). Tapp (2008) betonar vikten av att arbeta
med förflyttningen från transaktioner till relationer, för att maximera värdet för företagets
kunder. För att lyckas med den implementeringen framhäver författaren kundservice som en
viktig faktor, eftersom hög och kontinuerlig kontakt med kunden tenderar att symbolisera bra
kvalitet.
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Figur 1: Visar olika typer av relationer i avseende för hur stark och hållbar/långvarig
relationen är, samt vilken marknadsföringsstrategi som bör tillämpas (Aijo 1996 s.16).
Aijo (1996) beskriver med figuren ovan olika nivåer av relationer. En av delarna representerar
kortare och icke djupa relationer, vilket symboliseras i enlighet med
transaktionsmarknadsföring. Nästkommande del symboliserar relationsmarknadsföring, där
relationerna beskrivs som både längre och djupare. Genom figuren exemplifierar Aijo (1996)
hur relationsmarknadsföring kan komma att tillämpas i affärsverksamheter. Att använda
faktorer som realtid och location-free i en affärsverksamhet kan exempelvis resultera i
omedelbar service, platsfria köp och effektiv tillverkning. Dessa faktorer, i samspel med en
relationsmarknadsföringsstrategi menar författaren underlättar skapande och utveckling av
företagets virtuella miljö. Strategin är exempelvis användbar inom det virtuella bankväsendet,
där banker möjliggör användning av Internet- och mobiltjänster för att effektivisera sin
verksamhet. Att använda mobiltelefoner har gett kunder möjlighet att ringa upp sin bank
oavsett geografisk placering, för att utföra finansiella transaktioner. Exemplet stämmer bra in
på relationsmarknadsföring som strategi, då relationer är extra viktigt vid
högengagemangsprodukter, dit banker tenderar att tillhöra (Aijo 1996; Berry 1995).

3.2 CRM
Då relationsmarknadsföring i tidigare avsnitt förklarats som en strategi, kan CRM förklaras
som ett system och en process för företag att identifiera befintliga kunder. Fokus för Customer
Relationship Management är därför relationsbyggande, för att utveckla och stärka kontakten
mellan ett företag och dess befintliga kunder (Tapp 2008).
CRM är ett företagsövergripande åtagande att identifiera dina namngivna
enskilda kunder och skapa en relation mellan företaget och dessa kunder
så länge som detta förhållande är till ömsesidig nytta.
(Stone, Woodcock & Gamble 1999)
För att tydliggöra skillnaden (men samtidigt samarbetet) mellan RM och CRM, förklarar Tapp
(2008) att RM är den strategi som genomsyrar allt ett företag gör, och strategin går hela vägen
från VD och styrelse för att implementeras i hela företaget. CRM kan jämförelsevis ses som
den förlängda armen i form av verktyg och processer som stödjer hela RMs grundfilosofi.
Genom att tillhandahålla kunddata fokuserar CRM på att förbättra kontakten mot identifierade
kunder. På så vis kan CRM bidra till en dialog mellan företag och dess kunder, för att vidare
utveckla och tillhandahålla skräddarsydd service. Enligt Tapp (2008) är CRM främst
förknippat med stora företag som använder flera kanaler och har stora volymer av kunddata.
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Dessutom är CRM som system centrerat till datadrivna tjänster, då företaget fokuserar på
ömsesidig kontakt, vilket i praktiken innebär fokus på både inkommande- och utgående
kundkontakt. Tapp (2008) menar vidare att implementering av CRM bäst fungerar i företag
med täta kundinteraktioner, som har flera produkter som används eller köps av kunder.
Dessutom menar författaren att möjligheten att använda CRM ökar där hög kompetens krävs
för att vägleda olika typer av köpbeslut. Exempelvis beskrivs CRM som mer gynnsamt för
banker som erbjuder flera produkter och tjänster, än för försäkringsbolag som endast säljer
livförsäkringar. Inom banksektorn kan användning av CRM innebära ökad möjlighet för
kunder att kontakta företaget genom telefon- eller webbkanaler. Om företaget framgångsrikt
implementerat CRM-system innebär det “live” kontakt med kunderna utan fysiska möten, då
företag kan bearbeta kundförfrågningar via telefon- och internetkanaler. Customer
Relationship Management är därav viktigt för större företag, då det möjliggör fokus på
utveckling av relationen med befintliga kunder (Tapp 2008).
Customer Relationship Management (CRM) som teknikbaserat system för företagets
relationer har precis som samhällets digitalisering utvecklats. Förutom den grundläggande
idén kring CRM finns idag olika typer av CRM; uCRM, eCRM och mCRM (AL-Akhras, AlSayyed, Alian & Qwasmi 2011). För att möjliggöra kontinuerlig kontakt med sin kundkrets,
syftar de olika typerna av CRM till att nå kunder i olika typer av kanaler. Genom
kunddatabaser och internet möjliggjordes användning av eCRM, som avser CRM i
elektroniska medier. Genomslaget av eCRM har stor grund i Internets utveckling, då det helt
plötsligt fanns möjlighet för företag att nå sina kunder i en digital miljö. Den digitala miljön
innebar vidareutveckling av CRM, där möjlighet att använda mobilt CRM, så kallad mCRM,
skapades. Mobilt CRM kan ses som en vidareutveckling av eCRM, där hantering av
kundrelationer kan ske genom mobila enheter. Det sista begrepp som presenterats ovan,
ubiquitous CRM (uCRM), syftar till att ge kunder rätt tjänst var som helst och närsomhelst på
ett proaktivt sätt. Flertalet företag har påverkats av den ovan beskrivna utvecklingen gällande
CRM, och AL-Akhras et al. (2011) redogör för att banksektorn är den bransch som genomgått
störst förändring.

3.3 Prime Mover
Prime Mover definieras enligt Normann (2011) som organisationer vilka drar fördel och
utnyttjar nya möjligheter på marknaden. Det behöver enligt författaren inte innebära tekniska
genombrott utan handlar om att skapa nya värdeskapande möjligheter. Genom identifiering av
värdeskapande processer kan företag och dess kunder mötas i samproduktion (Normann
2011). Exempelvis kan Prime Movers appliceras inom banksektorn genom att banker som
ligger i framkant inom den digitala utvecklingen, presenterar och utvecklar digitala tjänster
(Ritzer & Jurgenson 2010).

3.4 Bankers utveckling
Internet och teknisk utveckling har skapat möjligheter för banker att sänka sina
transaktionskostnader. Detta genom att få kunder att agera och använda digitala kanaler
istället för att endast besöka fysiska bankkontor vid enklare transaktioner (Mishkin & Eakins
2012). Tinnilä (2013a) menar att kunders interaktion i digitala kanaler främst har möjliggjorts
genom ATM och Internetbank i hemmet, vilket har skapat lägre arbetsintensitet för
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bankkontorens personal. Bankers utveckling tenderar att bli effektivare i sin produktion av
masservice, vilket stödjer resonemanget kring minskad arbetskraft på bankens fysiska kontor.
Utvecklingen har effektiviserat miljontals banktransaktioner och minimerat mänsklig
inblandning. Följaktligen har bankkontorens arbetsuppgifter förändrats och tenderar idag att
inrikta sig mer på kundservice, snarare än att utföra grundläggande tjänster. Statistik som
stödjer påståendet visar exempelvis att bankkontorspersonal har minskat drastiskt sedan 1970talet (Tinnilä 2013a). Förklaringen beskriver Mishkin och Eakins (2012) ligger i att enklare
bankärenden kan utföras oavsett tid och plats, vilket i praktiken betyder att kunder inte
behöver lämna hemmet för att utföra transaktioner. Transaktionerna som kan utföras genom
användandet av exempelvis telefonbank, Internetbank eller mobilbank innebär
kostnadsbesparingar för banken på grund av att man kan interagera med fler kunder på en
daglig basis. Samtidigt sparar kunden tid genom möjligheten att utföra ärenden oavsett tid
eller plats (Mishkin & Eakins 2012).
Bankernas utveckling har framförallt präglats av samhällets digitala utveckling. Branschen
har förändrats och involverar inte enbart tjänsteföretag som erbjuder personlig service med
utmaningar som brist på tillgänglighet och geografiska barriärer (Bihari 2011; Tinnilä 2013b).
Den digitala utvecklingen har gett banker möjlighet att erbjuda tjänster som innebär
självbetjäning, något som ger kunden möjlighet att tillämpa “anytime, anywhere banking”
(Bihari 2011; AL-Akhras et al. 2011). Tinnilä (2013b) argumenterar för att användandet av
digitala tjänster inom banksektorn kontinuerligt kommer att öka över tid och fördubblas inom
ett årtionde. De digitala tjänsterna som främst berörs av detta resonemang är telefon-, mobiloch Internetbank.
Adapa (2011) redogör för att banksektorn idag inte kan förlita sig på enbart traditionella
prisfaktorer för att öka intäkter och marknadsandelar i branschen. Författaren beskriver att
bankernas främsta kostnader utgörs av underhåll och omkostnader för kontorsnät och
tillhörande personalresurser. Konkurrensen som idag är hård mellan bankerna har inneburit att
fokus har förflyttats från priser till mer alternativa strategier för differentiering. De banker
som lyckas med en god anpassning till de nya strategier är de banker som i längden vinner
konkurrensfördelar och kostnadsbesparingar (Adapa 2011). Framväxten av nya strategier är
en utmaning för banken, och främst för bankkontoren, som huvudsakligen tillhandahåller
finansiella tjänster. De digitala bankalternativ som utvecklats är, som tidigare redogjorts för,
mobil-, telefon- och Internetbank. Dessa alternativa bankkanaler har ökat i användning och
forskning syftar till att förändra det traditionella sättet att förstå och genomföra
banktransaktioner och ärenden (Portela & Thanassoulis 2007). Genom att granska litteratur
om framtida trendstudier presenterar Tinnilä (2013b) de viktigaste trenderna som kommit att
påverka bank- och betalningstjänster. Främst handlar det om förändring i befolkningens
åldersstruktur och urbanisering. Därefter behandlar författaren faktorer som “dygnet runt”tjänster och den ständiga tillgången till information i digitala nät. De sista framstående
faktorerna förklaras som globalisering av företag med strukturella förändringar till följd av
hårdare konkurrens.

3.4.1 Digitalisering och dess efterföljder
Tinnilä (2013b) argumenterar för att tillväxten av digitala banktjänster kan skapa konflikter
med den äldre generationen i samband med tjänsteutvecklingens snabba expansionsfas.
Främst menar författaren att konflikten kan uppstå när bankerna skär ner på over-the-counter
tjänster för att istället flytta dessa till digitala självbetjäningskanaler. Äldre kunder tenderar att
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vara mer lojala och kräver mer personlig interaktion och engagemang. Yngre kunder anses
vara mer tekniskt kunniga och är mer benägna att leta information och identifiera de bästa
erbjudanden, vilket kan beskriva att trender är starkare bland yngre generationer (Hedley,
White, Petit de la Roche & Banerjea 2006). Vidare har kunders beslutsmönster diskuterats
och ansetts vara mer komplex än tidigare. Värdeorienterade köp baserade på pris och kvalitet
påverkas allt mer av personliga åsikter. I praktiken innebär det att kunder kommer kräva låga
priser för basvaror och tjänster, medan villighet infinner sig för att betala premier för
produkter och tjänster som anses viktiga för dem personligen (Hedley et al. 2006). Utöver
dessa utmaningar blir säkerhet en viktig faktor för att implementera fungerande digitala
banktjänster, där bankerna måste arbeta för att säkerställa att kundens kontoåtkomst hanteras
konfidentiellt (AL-Akhras et al. 2011). I enlighet med utmaningen menar AL-Akhras et al.
(2011) att lösenordsautentisering är den vanligaste verifieringsmetoden, där användaren
anpassat sitt lösenord för autentisering. Flertalet författare har berört ämnet och Weber och
Darbellay (2010) menar att Tillsynsmyndigheter måste ta hänsyn till förhöjda risker i
avseende till innovationer som utvecklats utanför banksystemen. Lokalisering av kunder ger
upphov till specifika problem som gäller datasäkerhet och konsumentskydd, där risk för
penningtvätt exemplifieras i enlighet av användande av nya digitala kanaler för att sätta in och
överföra pengar. Komplikationen kring digitala banktjänster beskrivs främst vara de
gränsöverskridande banktjänsterna (Weber & Darbellay 2010). Relevansen är hög inom
mobila banktjänster, där transaktioner kan genomföras oavsett geografisk position. I dessa fall
är det än viktigare att banker arbetar med säkerhet, där mobilapplikationer exempelvis kan
knytas till specifika mobiltelefoner (Bihari 2011). Teknisk innovation involverar risker och
Heiskanen, Hyvönen, Niva, Pantzar, Timone och Varjonen (2007) trycker på vikten av att
innovativ teknik accepteras av kunder. För att exemplifiera påståendet har Internetbank och
tjänsteinnovation tenderat att vara faktorer som skapat osäkerhet för individer som varit
obekväma eller okunniga inom området (Adapa 2011). Bankens innovativa alternativ till de
mer traditionella tjänsterna kan kallas radikala innovationer, som i grunden syftar till att
innovationen bryter mot traditioner på området. Implementeras dessa radikala innovationer
felaktigt eller på ett inte tillräckligt utbildande sätt, ökar risken för att stora förändringar av
verksamheten anses som störande istället förkastas av bankens kunder (Heiskanen et al.
2007).

3.4.2 Internetbank
Tjusningen med den effektivisering som Internetbank har inneburit är, enligt Vaithilingam,
Nair och Guru (2013), att kunder personligen kan utföra enklare bankärenden i hemmet utan
assistans från kontorspersonal. Samtidigt innebär tjänsten ökad effektivitet för bankerna i
form av tidsbesparingar och kostnadsreduktioner. Dessutom möjliggör tjänsten Internetbank
exempelvis transaktioner till utlandet utan fysisk kontakt med bankkontor. Denna aspekt
tenderar att öka bekvämligheten för kunden, samtidigt som införandet av tjänsten har
inneburit reducering av geografiska barriärer (Bihari 2011). Den digitala kanalen uppkom
främst av att banker tog tillvara på Internets utveckling och presenterade därefter kanalen
Internetbank (Vaithilingam, Nair & Guru 2013).
Webbplatser som användes tidigt i Internets utveckling tillhandahöll främst produkt- och
tjänsteinformation för sina konsumenter. I takt med utvecklingen började banker lansera så
kallade Internetbanker, ett medium med syfte att underlätta både transaktioner och
informationssökning (Tan & Teo 2000). Internetbankens grundidé är att det ska fungera som
traditionella banktjänster, förutsatt att kunder idag kan utföra dessa ärenden med hjälp av sin
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dator. Tan och Teo (2000) beskriver i sin diskussion att Internetbaserade banktjänster har
blivit en avgörande faktor för långsiktig överlevnad för banker i dagens digitaliserade värld.
Elektroniska banktjänster (e-banking) eller så kallade Internetbanker har sin grund i ehandelns utveckling, som har varit av stor betydelse för framstående banker (Yang,
Chandlrees, Lin & Chao 2009). Att kunder kan göra allt från att betala räkningar, utföra
transaktioner samt att investera i eller sälja av fonder har varit av stor betydelse för bankernas
utveckling. Tan och Teo (2000) menar att Internetbankens uppkomst utvecklat “non stop
service” och en informationsenhet som skapat fördelar för både banker och konsumenter.
Detta kan i enlighet Grönroos (1994; 1997; 1999) och Gummessons (1987) resonemang
kopplas till relationsmarknadsföring, som främst grundar sig i ömsesidigt engagemang, där
bägge involverade parter skall tjäna på att ingå i relationen.
Internetbank anses enligt Bihari (2011) som ett revolutionerande genombrott inom
banksektorn. Svårigheter kan vara att fastställa om bankteknologin utvecklats till förmån för
kunderna eller bankerna själva. Däremot bidrar Internetbanken i slutändan till ökad
effektivitet i banktjänster för bägge parter. Kunden behöver inte längre anpassa sig till
kontorens öppettider vilket tenderar att underlätta kundens bankärenden. Den primära faktorn
bakom Internetbankens genomslagskraft är att transaktioner kan göras oavsett var man
befinner sig och utan fysisk kontakt med bankirer. Med hjälp av dessa möjligheter har
Internetbankens acceptans ökat, främst till följd av tjänstens effektivitet och
bekvämlighetsfaktorer. Till följd av faktorerna menar Adapa (2011) att Internetbaserade
banktransaktioner har ökat de senaste åren. Innan Internetbanker utvecklades behövde kunder
fysiskt besöka bankkontoren för att få information om de senaste banktjänsterna som
tillhandahållits av bankirerna. Användningen av Internetbank, eller så kallad e-banking, har
eliminerat problematiken för att kunderna kontinuerligt skall besöka kontor för att få reda på
uppgifter om sina bankkonton eller utföra bankärenden. Bihari (2011) menar att denna
utveckling bidragit till snabbare och mer lönsamma serviceuppdateringar från bankernas sida.
Dessutom menar Yang et al. (2009) att det för banker är oundvikligt att inte erbjuda sina
kunder Internetbank i dagens Internetbaserade samhälle.
Digital innovation har dock inte implementerats utan frågetecken, och säkerhet har varit en
primär fråga som kan innebära att kunder avstår från att använda Internetbank. Bihari (2011)
diskuterar ämnet och menar att det är av stor vikt att banker kan presentera tillräckliga
säkerhetsriktlinjer och garantera största möjliga säkerhet i digitala kanaler. Kan banker
signalera en säker användning av digitala tjänster tenderar dessa tjänster att öka i användning.
Det gynnar både kunder och bank i form av lönsamhet och effektivitet (Bihari 2011).

3.4.3 Mobilbank
Användning av mobila enheter är i många länder nära 100 %, vilket Tinnilä (2013b) menar
har haft stor påverkan för m-bankings stora genomslag. Dagens generation har för vana att
använda mobil- och Internettjänster oavsett tid och plats, där digitala nät har gett konsumenter
ett alternativ till den traditionella bankrelationen. Bihari (2011) menar att denna digitala
utveckling berott på kunders efterfrågan, men även till följd av ökad konkurrens mellan
banker. En väl utvecklad mobilbank kan resultera i att banker har möjlighet att nå ut till större
målgrupper, men samtidigt bidra till ökad kundlojalitet till följd av effektiviserade
banktransaktioner och användarvänlighet (Thakur 2014).
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Telefonins grundtanke gällande att samtala utan fysiska möten har minst sagt utvecklats med
hjälp av mobiltelefoni. Till följd av utvecklingen har antalet mobiltelefoner i bruk överstigit
andra tekniska anordningar som kan användas för att marknadsföra, sälja, producera eller
leverera produkter eller tjänster till konsumenter (Dahlberg, Mallat, Ondrus & Zmijewska
2008). Mobiltelefonins breda användning har bland annat uppmuntrat bankerna till att
utveckla nya betaltjänster för sina kunder. Vidareutveckling har idag inneburit att kunder fått
tillgång till att använda sina mobila enheter för att göra bankärenden, istället för att endast
begränsas till datorer (AL-Akhras et al. 2011). Den ökade användningen av mobila tjänster
behöver inte nödvändigtvis drivas av nya vinstmöjligheter, utan snarare för att förstärka
bilden av en innovativ och modern bank. Användandet av mobila banktjänster har accelererat
i Europa, mycket på grund av att de digitala tjänsterna är tillgängliga i fler kanaler jämfört
med traditionella banktjänster (Weber & Darbelay 2010). Shaikh & Karjaluoto (2014)
förklarar att utvecklingen från början grundar sig i elektronisk handel (e-handel) som har haft
stor påverkan på globala affärsmiljöer. Tidigare forskning påvisar att det idag finns över fyra
miljarder mobiltelefoner, och kategorin smartphones har beräknats att uppgå till en miljard år
2016. Den expanderade användningen av smartphones har vidare ökat efterfrågan för mbankingtjänster (Shaikh & Karjaluoto 2014). Dessutom har tidigare beräkningar visat att
mellan 500 miljoner och en miljard människor kommer ha tillgång till finansiella tjänster via
mobiltelefoner år 2015 (Tinnilä, 2013b).
Forskare har definierat m-banking som en tillämpning av handel som gör det möjligt för
kunder att genomföra transaktioner genom mobila enheter. De så kallade m-banking
tjänsterna kan bland annat användas för att få översikt över sina konton, betala räkningar,
ladda kontantkort till mobiltelefoner eller hantera fonder (AL-Akhras et al. 2011; Shaikh &
Karjaluoto 2014; Srivastava 2013). Framgången för m-bankingtjänster beror till stor del på
användarvänlighet samt att idén att tillhandahålla finansiella banktjänster via mobila enheter,
vilket lockar kunder på grund av dess bekvämlighet (Weber och Darbellay 2010).

3.5 Kundrelationers utveckling
En traditionell kundrelation definieras enligt Campbell (1997) som ett ömsesidigt
engagemang mellan företag och konsument, där en känsla av tillhörighet och tillit byggs upp
för att möjliggöra effektivisering. Författaren får medhåll från O’Malley och Tynan (2000)
som menar att både konsument och företag måste känna ett positivt värde av att ingå och
fortskrida en relation. Vidareutveckling av traditionella kundrelationer har bidragit till
uppkomst av relationer i digital form.
Banker verkar i en konkurrensutsatt miljö med höga kundförvärv och servicekostnader där
ständiga utmaningar inom handelssegmentet infinner sig. Inom denna miljö menar Thakur
(2014) att förståelse och förutsägelse av vilka faktorer som påverkar kundens användning av
självbetjäningskanaler är viktigt för att lyckas. Författaren behandlar bankers
kanalförflyttning, där mer fokus läggs på digitala självbetjäningskanaler som bankomater,
Internetbank (e-banking) och mobilbanker (m-banking). Utvecklingen av dessa kanaler har
främst skett för att effektivisera bankärenden, där bankerna utformat alternativa kanaler som
bidrar till att öka bekvämlighetsfaktorn genom att erbjuda “anywhere, anytime banking”
(Bihari 2011). Till följd av utvecklingen att involvera kunder i de digitala kanalerna behöver
banker se över och identifiera faktorer som påverkar användningen av e- och m-banking.
Thakur (2014) redogör att förtroende, tillfredställelse och kundlojalitet är de främsta
faktorerna att fokusera på för att öka antal transaktioner och användning av de digitala
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kanalerna över tid. Dessutom beskrivs användbarhet som en avgörande faktor för kundens
tillfredställelse, där tidigare användning av bankkanaler kan komma att spela in. Författarens
argumentation resulterar i att användbarhet indirekt kan påverka kundens lojalitet, och ses
därmed som en strategisk medlande variabel i syfte att uppnå huvudmålen om kundlojalitet.

3.5.1 Prosumtion
Ritzer och Jurgenson (2010) beskriver att produktion under lång tid har haft en dominerande
roll i företagskulturer de senaste århundradena. I dagens affärskultur har istället fokus
förflyttats till konsumtion och företagens konsumenter. Denna kundsamverkan i
produktionsprocessen innebär en samverkan mellan produktion och konsumtion, och har
skapat grunden för begreppet prosumtion. Tjänsters produktion och konsumtion överlappar
vanligtvis varandra, vilket gör att kunder i allt större utsträckning blir en del av
produktionsprocessen (Normann 2011). Prosumtion kan i sin enkelhet exempelvis associeras
till kunder som tankar sina bilar på bensinstationer, bankkunder tar ut pengar ur en bankomat
eller bankkunder som väljer att interagera i bankens digitala kanaler (Ritzer & Jurgenson
2010). Nedan presenteras en figur som förklarar olika typer av kunddeltagande. Normann
(2011) skiljer på funktions- kontra känslovariabler, för att redogöra för hur de påverkar
kunddeltagandet. För att undersöka hur svenska bankers kundrelationer förändrats genom
digital utveckling fokuserar delar av studien på de tre känslovariablerna. Därmed kommer
inget fokus att läggas på de funktionella faktorerna. I studiens empiriska kapitel presenteras
hur bankerna ser på digitala kundrelationers utveckling, där fysiska, intellektuella och
emotionella känslovariablers förändring över tid tas i beaktning.

Figur 2: Kunddeltagandets former och funktioner (Normann 2011 s. 121).
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Den fysiska variabeln syftar till hur mycket fysisk interaktion som krävs för att kunna
skapa/stärka en relation. Den intellektuella variabeln innebär hur mycket intellektuellt kapital
kunden behöver investera i användningen av bankers digitala kanaler. Den emotionella
variabeln beskriver hur känslomässigt involverad kunden behöver vara för att ingå i en
relation i bankens digitala kanaler.

3.6 Utmaningar
AL-Akhras et al. (2011) presenterar fyra kategoriska krav för mobila banktjänster. De två
första kategorierna avser teknik och användbarhet, medan de två sista kategorierna inriktar sig
på design och säkerhet. Tekniska krav innefattar möjligheten att använda olika typer av
mobila enheter, exempelvis mobiltelefoner eller surfplattor, där automatisk anpassning måste
ske till villkoren i de mobila enheterna. Med hjälp av anpassningen möjliggörs användning av
digitala tjänster oavsett vilken mobil enhet eller mobiloperatör som kunden använder. För att
göra m-banking till ett substitut till e-banking, måste även flera krav inom design uppfyllas.
Denna kategori innefattar möjligheter till att anpassa program, få meddelanden om viktiga
händelser samt ett bredare utbud av funktioner som efterliknar Internetbanken. Författarna
menar att bankens kunder skall känna igen sig och förstå användningen oavsett vilken kanal
som används. Säkerhetsaspekter i mobilbankernas system är en viktig faktor som kan ses som
en teknisk fråga. Dock menar AL-Akhras et al. (2011) att frågan blir mer än teknisk när
användare av de mobila tjänsterna är inblandade. Det handlar då även om säkerhetssystem
och användarautentisering. Författarna redogör för att de mobila tjänsterna måste vara
praktiska och användbara, främst på grund av att säkerhet enbart åstadkoms med hjälp av en
kombination mellan användare och teknik. Vidare bedöms ofta användare som den svagaste
länken i säkerhetskedjan, och är enligt författarna de som oftast får skulden för eventuella
misslyckanden i systemets säkerhet.

3.6.1 Användbarhet
Användbarhet som begrepp kan definieras som den krävda insatsen för att använda ett visst
datorsystem, eller mobiltelefongränssnitt i samband med bankers mobila tjänster. Begreppet
användbarhet definierar hur lätt användaren kan lära sig att hantera system eller hur lätt det är
att memorera grundläggande funktioner. Dessutom involveras graden av effektivitet som
utformats för gränssnittet, i vilken grad fel undviks samt den hanterbarhet som resulterar i
användarens allmänna tillfredställelse (Davis 1989). I enlighet med beskrivningen
argumenterar Davis (1989) för att högre nivå av användbarhet associeras till lägre nivåer av
svårigheter för att hantera funktionalitet. Traditionellt har användbarhet kommit att betraktas
som en nyckelfaktor för att förutsäga intentioner att använda ett visst system (Davis 1989;
Flavián, Guinalíu & Gurrea 2006; Thakur 2014; Teo 2006). Tidigare forskning har visat att
användbarhet har både direkt och indirekt effekt på kunders nöjdhet och lojalitet (Flavian et
al. 2006). Med dessa resultat i åtanke bör banker fokusera på utformning av mobila tjänster,
så att ett funktionellt gränssnitt kan öka både nytta och användarvänlighet. Ett mobilt
gränssnitt som symboliserar användbarhet menar Thakur (2014) involverar faktorer som enkel
navigering, enkelhet i utförandet av transaktioner, svarstid samt gränssnittets enkelhet i sin
helhet. Författarens resonemang stämmer överens med Adapa (2011), som menar att
användbarhet kortfattat kan beskrivas som enkel användning, praktisk och hög hastighet vid
användning. Tycker kunderna att dessa faktorer stämmer överens med dess egen bild av
mobil- och Internetbankerna, menar författaren att användningen kommer öka än mer.
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3.6.2 Förtroende
Utöver användbarhet har kundservice ett betydande inflytande för hur nöjda bankens kunder
är. Innebörden av påståendet visar att kundservice, och i huvudsak callcenter, behöver ge
korrekt och snabb information när kunder väljer att kontakta banken. Därför är det av stor vikt
att tjänsteleverantören ständigt investerar i utbildning och kunskapsuppdatering hos företagets
anställda. För att vidare tillhandahålla tillfredställande och bra service gentemot företagets
kunder (Thakur 2014). Tidigare studier har undersökt vilka faktorer som påverkar
användningen av bankers digitala kanaler och förtroende har visat sig vara den primära
faktorn (AL-Akhras et al. 2011). I dagens utvecklade samhälle menar författare att förtroende
fortfarande är en stark påverkande faktor, men att engagemang numera presenteras som den
primära faktorn i samband med användning av Internetbanker. Förtroende ses däremot
fortfarande som den mest grundläggande faktorn, då brist på förtroende kan påverka det sätt
konsumenter uppfattar banker och finansiella institut. Framförallt är förtroende den
grundläggande faktorn för konsumenters inställning till nya former av tjänsteleveranser via
Internet (Thakur 2014).

3.6.3 Säkerhet och krav
Förutom tidigare behandlade faktorer presenteras säkerhet som en viktig grundpelare för att
främja kundens förtroende i så kallade kringtjänster. Det finns stor risk att säkerhet kan
komma i konflikt med enkelhet, snabbhet och hur billiga tjänsterna är. Weber och Darbelay
(2010) argumenterar i enlighet med detta att det inte går att introducera kunder för bankernas
digitala kanaler utan att garantera fullständig säkerhet och därmed öka förtroendet från
bankens kunder. Framförallt påvisar författarna att kunderna är oroade över huruvida
datasäkerhetens funktionalitet tillhandahålls inom bankområdet. De upplevda säkerhet- och
specialkomponenter som identifierats som kanalrelaterade faktorer med betydelse för
konsumenterna avser risk, trygghet, tillit, effektivitet och personliga aspekter för
användningen av Internetbank. Säkerhetskomponenten i sig innebär dimensioner som
behandlar risker med Internetbaserade kanaler och konsumenters uppfattning om tillit till
bankkanalen (Weber & Derbelay, 2010). Säkerhetsrelaterade frågor menar Adapa (2011)
främst grundar sig i konsumentens kunskap för att hantera Internetbankstransaktioner
självständigt. När banker har hanterat och utformat en mobilbank enligt de fyra kategoriserade
kraven infinner sig vikten av att utbilda sina kunder. Att främja konsumenternas lärande är av
stor vikt då forskning påvisat att erfarenhet är en viktig del för att konsumenterna skall
fortsätta och även öka användningen av de nya kanalerna. Forskning har även visat att kunder
tenderar att använda de digitala kanalerna mer om de känner sig säkra och trygga med de
virtuella alternativen (Heiskanen et al. 2007).
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4. Empiri
I empirikapitlet presenteras vald bank och studiens respondenter. Därefter beskrivs insamlad
data. Genomförda intervjuer har berört ämnen som kundrelationer, digitaliseringens innebörd,
bankens utmaningar, prioriteringar, differentiering, Prime Mover och digitala relationers
framtid. Respondenternas svar presenteras under tillhörande rubrik.

4.1 Vald bank
Vald bank i denna studie grundades under 1800-talet och är idag en av Sveriges största banker
sett till antal kunder. Banken erbjuder tjänster inom affärsområden låna och finansiera, spara
och placera, pension, försäkringar, kort och betalningar samt cashmanagement. I nuläget
verkar företaget på marknader både nationellt och internationellt. I vår studie har vi valt att
koncentrera oss på den svenska marknaden då vårt syfte är att fördjupa diskussionen kring
bankens digitala kundrelationer i Sverige.

4.2 Respondenter
För att djupare undersöka effekten av bankers digitala relationer intervjuades tio anställda hos
en av Sveriges storbanker. De tio personer som intervjuades är stationerade i regionerna
Stockholm och Göteborg, varav fem personer arbetar med utveckling av digitala relationer
samt digitala tjänster. Resterande respondenter arbetar på något av bankens kontor och
använder sig av de digitala tjänsterna dagligen i syfte att hjälpa och vägleda kunden.
Dessutom är det framförallt dessa respondenter som tillhandahåller den fysiska kontakten med
bankens kunder. Fortsättningsvis används begreppet kontorsanställda för de respondenter som
arbetar på något av bankens kontor. Begreppet strateger kommer vidare att användas för de
personer som arbetar med utveckling av digitala relationer och tjänster. På grund av att
insamlat material hanterats konfidentiellt har respondenter i studien inte nämnts vid namn,
utan pseudonymer enligt nedan har använts:

4.2.1 Strateger
Respondent 1-

Man 36 år, Head of marketing Stockholm. Respondenten har
arbetat på banken i 15 år. Han har arbetat med utveckling av de
digitala tjänsterna och har varit en bidragande faktor i bankens
digitala utveckling. Därav utgörs respondentens huvudsakliga
område av just digitala tjänster.

Respondent 2-

Man 44 år, Team leader på enheten Marketing and Sales
Stockholm. Respondenten är ofta i tätt samarbete med respondent
1, och arbetar med utvecklig av bankens digitala tjänster.
Personens huvudsakliga område är därmed digitala tjänster, och
han har arbetat inom banken i cirka 20 år.
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Respondent 3-

Man 38 år, Team leader Support Internet- och Mobiltjänster på en
av bankens telefonbanker. Arbetat i banken i cirka 15 år och
arbetar som affärschef för den tekniska supporten i Göteborg.

Respondent 4-

Man 39 år, affärschef inom Sales and marketing i Göteborg.
Arbetat i banken i ca 17 år, och arbetar nu som affärschef på
telefonbanken. Föreläser internt inom banken om den digitala
utvecklingen och vilken resa banken gjort.

Respondent 5-

Man 29 år, Assisting Developer Göteborg. Respondent 5 arbetar på
telefonbanken och assisterar samt testar nya funktioner i de digitala
tjänsterna. Föreläser även internt om nyheter och funktioner i de
digitala kanalerna. Arbetat på telefonbanken i cirka 5 år.

4.2.2 Kontorsanställda
Respondent 6-

Man 59 år, kontorsanställd i Göteborg. Respondenten har arbetat
inom banken i cirka 40 år och han har under dessa 40 år arbetat
som privatrådgivare för bankkontorets kunder. Främsta
huvudområde innefattar lån och försäkring.

Respondent 7-

Man 54 år, kontorsanställd i Göteborg. Respondenten har arbetat
inom banken i 30 år och han har under dessa 30 år arbetat som
privatrådgivare för bankbankens kunder. Han har inget
huvudområde utan arbetar med det som kunder efterfrågar.

Respondent 8-

Kvinna 27 år, kontorsanställd i Göteborg. Respondenten har
arbetat inom banken i 3 år och hon har under dessa 3 år arbetat
som privatrådgivare för bankkontorets kunder. Hon har inget
huvudområde utan arbetar med det som kunder efterfrågar.

Respondent 9-

Kvinna 37 år, kontorsanställd i Göteborgsområdet. Respondenten
arbetar som privatrådgivare och har arbetat inom banken cirka 10
år. Inget specifikt huvudområde, utan hjälper kunder med olika
frågor, beroende på kunders efterfrågan.

Respondent 10-

Man 36 år, företagsrådgivare på kontor i Göteborgsområdet.
Respondent 10 har arbetat cirka 18 år i banken och har arbetat med
både privat- och företagskunder, både på kontor i centrala
Göteborg såväl som kontor beläget strax utanför Göteborg. Sedan
flertalet år tillbaka arbetar respondenten med större
företagskunder.
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4.3 Kundrelationer
I den inledande delen av intervjun var intentionen att undersöka hur de anställda definierar en
kundrelation. Intervjun inleddes därmed med att samtliga respondenter fick besvara frågan:
Hur definierar du en kundrelation rent generellt?

4.3.1 Strateger
Samtliga respondenter svarade på likartat sätt. De definierade en kundrelation som ett samspel
mellan två eller fler parter, där den ena parten erbjuder den andra parten något som finns i
dennes intresse. Kortfattat kan de anställdas beskrivningar förklaras som att det finns en
interaktion mellan två eller fler parter. Flertalet av respondenterna uttryckte dessutom att det
är av stor vikt att uppfylla kundens behov och att kunden är medveten om att det faktiskt är en
relation man ingår i. Exempelvis uttryckte sig respondent 3 enligt följande: ”Om kunden
upplever att det finns en relation så tror jag att man har kommit väldigt långt. För då har man
lojala kunder som trivs att göra affärer med en”.

4.3.2 Kontorsanställda
Studiens kontorsanställda respondenter argumenterade för att det inom banken inte finns en
fast definition för vad en kundrelation innebär, då det kan finnas olika typer av
kundrelationer. Enligt respondent 10 definieras en relation rent generellt som “kunder som är
i behov av att komma i kontakt med banken, oavsett vilken kanal som används”. Liknande
resonemang beskrivs, när respondent 9 beskrev en kundrelation som ett samband mellan två
personer eller två juridiska enheter. Samtliga respondenter argumenterade även för att en
kundrelation inte drivs enbart på bankens villkor, då det är ett ömsesidigt bemötande.
Det finns många olika typer av relationer. Det finns en relation som sträcker
sig från vaggan till graven, med det menar jag att många kunder har samma
privatrådgivare från det att dem föds tills det att det inte längre är
genomförbart. Sedan finns det en tillfällig relation med kunden, vilket jag ofta
upplever. Där kunden beviljas lånelöfte och sköter den avtalsmässiga biten
hos mig för att sedan slussas vidare till sin privata rådgivare.
(Respondent 6)

4.4 Kundrelationers utveckling
För att få en mer personlig och individuell bild av de bankanställdas inställning till
kundrelationers utveckling, utformades en tabell med inspiration från Normann (2011).
Studiens respondenter ombads att fördela 10 poäng på hur kundrelationer såg ut för 10 år
sedan, för att sedan fördela ytterligare 10 poäng på hur dagens kundrelationer upplevs. De 10
poäng som respondenterna fick, skulle fördelas på följande tre kategorier; fysiskt,
intellektuellt och emotionellt. Den fysiska variabeln innebär den grad av fysisk interaktion
som krävs för att kunna ingå och utveckla en relation. Den intellektuella variabeln innebär
graden av intellektuellt kapital som kunden behöver investera i relationen. Den emotionella
variabeln innebär slutligen i vilken grad kunder känslomässigt involverar sig för att ingå i en
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relation med banken. Frågan ställdes totalt till åtta av studiens tio respondenter. Det till följd
av att två respondenter inte arbetat tillräckligt lång tid i banken för att uttrycka sig om
bankens kundrelationer för 10 år sedan.

4.4.1 Strateger

Kundrelation 10 år sedan

Fysiskt

Intellektuellt

Emotionellt

Respondent nummer
1
2
3
4

7
5
5
6

0
2
3
2

3
3
2
2

Kundrelation idag

Fysiskt

Intellektuellt

Emotionellt

Respondent nummer
1
2
3
4

3
2
2
3

3
3
3
4

4
5
5
3

Tabell 1: Strategernas syn på kundrelationers förändring. Den övre tabellen visar hur
kundrelationer, enligt respondenterna, såg ut för tio år sedan. Nedre tabell visar hur
respondenterna uppfattar kundrelationerna idag.
Samtliga respondenter beskrev att intellektuella och emotionella faktorer blivit viktigare i takt
med digitaliseringens utveckling. Viktighet infinner sig i att bankens personal innehar rätt
kompetens för att vidare kunna tillhandahålla kunden med bra service. Påståendet menar
respondenterna ligger till grund för att personalen skall ha en enad front utåt, där den enade
fronten skapats genom kontinuerlig utbildning. De fyra strategrespondenter som poängsatte
hur kundrelationer såg ut för tio år sedan jämfört med idag, menade att det är viktigt att
samtliga anställda bemöter kunden på likartat sätt. En kundrelation med många fysiska möten
anses inte vara lika viktiga idag som för tio år sedan. Idag menar respondenterna att banken
interagerar med sina kunder oftare än förr, enda förändringen är att det idag sker genom
digitala kanaler.
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4.4.2 Kontorspersonal

Kundrelation 10 år sedan

Fysiskt

Intellektuellt

Emotionellt

Respondent nummer
6
7
9
10

5
5
6
4

3
1
1
2

2
4
3
4

Kundrelation idag

Fysiskt

Intellektuellt

Emotionellt

Respondent nummer
6
7
9
10

2
3
2
2

4
1
4
4

4
6
4
4

Tabell 2: Visar de kontorsanställdas åsikter om kundrelationers förändring. Den övre tabellen
visar hur kundrelationer, enligt respondenterna, såg ut för tio år sedan. Nedre tabell visar hur
respondenterna uppfattar kundrelationerna idag.
Även studiens kontorsanställda respondenter ansåg att den fysiska faktorn minskat i dagens
kundrelationer. Förklaringen beskrevs framförallt vara bankens digitala utveckling.
Respondenternas argument grundar sig i att kunden själv interagerar mer intensivt med
banken nu än för 10 år sedan, men att kunderna idag sköter flertalet ärenden på egen hand.
Detta genom bankens digitala kanaler. I enlighet med uttalandet menar studiens respondenter
att det utpräglade behovet av att kontinuerligt besöka ett fysiskt bankkontor inte är lika stort
som förr. Momentets poängfördelning var relativt lika mellan de kontorsanställda, förutom
respondent 7, som menade att den intellektuella faktorn aldrig varit en huvudfaktor för en
kundrelation. Varken idag eller för 10 år sedan. Resonemanget grundade sig i bankens strävan
efter att erbjuda kunden så användarvänliga tjänster som möjligt. Till skillnad från respondent
10, argumenterar respondent 6 för att det intellektuella kapitalet kunden investerar har varit av
betydande roll för kundrelationer. Både idag och för 10 år sedan. Motargumentet var främst
att bank är så pass komplext att kunder, oavsett användarvänliga tjänster, behöver använda sitt
intellektuella kapital för att kunna fortskrida en relation med banken. Två av studiens
respondenter ansåg även att det emotionella kapitalet ökat, då kunden idag involverar sig mer
känslomässigt i relationen. Därmed infann sig en skiljaktighet även i dessa svar, då studiens
övriga respondenter ansåg att det inte skett någon förändring i det emotionella kapitalet. En
förklaring till varför det känslomässiga kapitalet ansågs vara oförändrat eller ej, uppgav inte
de studiens kontorsanställda respondenter.

4.5 Digitala kundrelationer
Då uppsatsen syftar till att fördjupa diskussionen kring digitala kundrelationer inom den
svenska banksektorn, infann sig ett intresse att undersöka hur intervjuade respondenter
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uppfattar en digital relation. För att få svar på detta formulerades följande fråga: Hur skulle du
definiera en digital relation?

4.5.1 Strateger
Respondenternas svar skiljde sig en aning gällande frågan om digitala relationer. Respondent
1 och 2, som är verksamma i Stockholmsregionen, behandlade de effekter den digitala
revolutionen haft på banken (vilket kommer behandlas nedan). Respondent 5 definierade en
digital kundrelation som mindre personlig eftersom den sker över Internet, och inte involverar
fysisk interaktion. Den digitala kundrelationen beskrevs dock som mer aktiv, snabbare, mer
spännande (respondent 4) och ansågs vara en mer avskalad kundrelation i jämförelse med den
mer traditionella fysiska kundrelationen enligt respondent 3. Att relationen tenderar att bli mer
aktiv och spännande förklaras enligt respondent 2 som: “Det vi tidigare gjorde på
bankkontoren kan vi nu göra oavsett var vi befinner oss”. Uttalandet stärks av respondent 5
som beskriver att kunder förväntar sig högre tillgänglighet och indirekt har en intensivare och
mer aktiv relation till banken genom de digitala kanalerna. För att fortsätta den expansiva
användningen av de digitala kanalerna kommer framtiden handla om hur banken skall kunna
använda kundinformation, och utifrån detta tillhandahålla tjänster som kunder verkligen vill
använda sig av (respondent 3).
I studiens intresse låg även att undersöka hur banken arbetar med att skapa digitala relationer,
där en följdfråga till digitala relationer ställdes: Hur arbetar ni med att skapa relationer utan att
träffa kunder fysiskt? Respondenternas åsikter kring frågan var av enhetlig karaktär. De
menade att det främst handlar om att överraska och skapa ett engagemang hos kunden, med
hjälp av värdegrundade tjänster. Dessa tjänster ska få kunden att interagera oftare med
banken, samtidigt som de ska uppfylla ett behov hos kunden. En tjänst som exemplifierades
av flertalet respondenter var “skaka fram saldot”. Kunden behöver inte längre logga in i
applikationen utan kan skaka telefonen (efter att man tryckt på applikationen) och på så vis se
sitt saldo för förvalt konto. Tjänsten beskrevs som mycket uppskattad och respondenterna
uppger att banken har cirka 20 miljoner “skakningar” per månad. Respondent 1 menar att
resultatet indikerar till att banken har lyckats skapa en tjänst där kunden engagerar sig, vilket
har framkallat ett beroende från kundens sida. Att skapa ett beroende och använda sig av olika
så kallade inlåsningseffekter är viktigt i en digital relation. Inlåsningseffekt definierade
respondent 1 som att man binder upp kunden till olika tjänster som den upplever att den inte
kan leva utan. Respondent 5 argumenterade utförligt om vikten att överraska kunden och
menade att om man för fem år sedan frågat kunder om vilka tjänster de ville att banken skulle
leverera om fem år, så hade förmodligen inte svaret varit att skaka fram saldot. Detta på grund
av att kunder då inte visste att det var tekniskt genomförbart. Genom att överraska kunden
med tekniskt anpassade tjänster som sticker ut och inte enbart erbjuder det som kunden
förväntar sig, skapar banken ett mervärde hos kunden som på så vis kan generera högre grad
av lojalitet. Respondent 5 avslutade diskussionen kring digitala kundrelationer med att citera
Henry Ford: ”Hade jag frågat folket så hade dem velat ha snabbare hästar, men istället fick
dem en bil”.
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4.5.2 Kontorspersonal
En digital relation innebär att kunden väljer att interagera med banken via webben istället för
att boka in ett fysiskt möte. Exempelvis kan relationen mellan kund och bank uppdagas via en
dator eller något av de andra digitala kanaler som banken erbjuder (Respondent 9; 10).
Dock menar flertalet av studiens respondenter som arbetar på kontor att man inte delar
upp digitala och traditionella kundrelationer. Istället menar respondenterna att dagens
kundrelationer inom banksektorn vanligtvis innebär en växelverkan av traditionell och digital
interaktion. De menar att en digital kundrelation ofta grundar sig i och vidareutvecklas ur en
traditionell kundrelation, vilket innebär att banken träffar kunden fysiskt innan den digitala
relationen möjliggörs. Förklaringen ligger i att bankpersonalen vill möta kunderna fysiskt när
ett engagemang skapas, och att de digitala tjänsterna därefter kan skapas och utvecklas utefter
kundernas behov.
En digital relation är i stort sett samma sak som en traditionell kundrelation.
Den enda skillnaden är att det sker genom digitala kanaler och därmed genom
andra tjänster.
(Respondent 8)
Likt citatet var respondenterna eniga om att det inte är någon större skillnad på traditionella
eller digitala kundrelationer, då man inte delar upp relationerna i olika segment. Istället ses de
som ett komplement gentemot varandra. För att tydligare förstå den växelverkande funktionen
beskrev respondent 6 att vardagliga bankärenden är lämpliga att utföra i bankens digitala
kanaler. “Däremot är det mer ett mer komplext område att ansöka om lån, där utförliga
genomgångar för kunden behövs, vilket enklast görs hos en rådgivare på bankkontoren”
(Respondent 6). Dock poängterade flertalet respondenter att den digitala kundrelationens
fördel ligger i att den är aktiv dygnet runt. Det för att bankens Internetbank och mobilbank är
tillgängliga 24 timmar om dygnet oavsett vart kunden befinner sig, till skillnad från den
traditionella relationen som är begränsad till kontorens öppettider.

4.6 Digitaliseringens innebörd för banken
Banker har historiskt sett aldrig varit mer digitala än vad de är i dagsläget. För att skapa en
djupare förståelse för bankernas digitala utveckling ställdes frågan: Vad har digitaliseringen
inneburit för banken?

4.6.1 Strateger
Samtliga respondenter var överens om att digitalisering har inneburit stora förändringar inom
banksektorn. Dels genom kostnadsbesparingar men även genom kanalförflyttning från kontor
till en mer digital värld. Framförallt har denna förändring varit stor eftersom banken har
arbetat med fysiska relationer sedan 1800-talet. Med hjälp av digital utveckling har banken
gått från en mycket lokal närvaro med ett stort antal fysiska kontor, till att bli ännu mer lokala
då kunder genom sin mobiltelefon snabbt kan komma i kontakt med banken (respondent 2).
Kunder som ofta, om inte ständigt, bär med sig sina mobiltelefoner kan genom teknikens
utveckling utföra sina banktjänster när som helst och var som helst. Samtliga respondenter
beskriver även att de märkt skillnader i kundundersökningar som har gjorts sedan
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kanalförflyttningen mot digitala tjänster introducerades. De kunder som har vågat ta steget till
de digitala tjänsterna tenderar att ha blivit mer lojala mot banken, vilket i sin tur skapat en
benägenhet hos kunden att stanna kvar i relationen. De som använder bankens digitala tjänster
tenderar att interagera med banken allt oftare än de som inte använder de digitala tjänsterna.
Statistik visar även på att antalet kundträffar har ökat. När endast bankkontoren betjänade
kunderna hade banken ca 40 miljoner kundträffar om året, medan siffran idag har ökat till 700
miljoner kundträffar om året genom implementering av digitala banktjänster (respondent 1).
Kundträffar definieras som när en kund interagerar och kontaktar banken genom att fysiskt
besöka ett kontor, eller använder digitala kanaler som; telefonbank, Internetbank eller
mobilbank. Förklaringen till denna drastiska ökning har möjliggjorts genom att det inte längre
krävs en fysisk person för att tillgodose bankärenden, utan att banken genom de digitala
kanalerna kan interagera med fler kunder samtidigt. Förändringen i bankens tjänsteutbud har
även inneburit anpassning från kontorens sida, där kontorspersonal i större utsträckning
fokuserar på rådgivning jämfört med tidigare ärenden som löneutbetalningar, överföringar,
betalning av räkningar eller liknande transaktioner. Respondenterna menar även att
digitaliseringen har inneburit att kunder har fått en bättre översikt på sin ekonomiska situation
än tidigare.
Till följd av att digitalisering skapat mindre intensiva fysiska relationer, infann sig diskussion
kring om bankens kunder idag byter bank lättare än förr. Då kunder idag inte längre har en
personlig bankman i samma utsträckning. Respondenterna hade delade uppfattningar om
frågan, där respondent 3 och 5 ansåg att det i dagsläget är mycket enklare för kunden att ta
steget och byta bank än det varit tidigare. Dels för att kunder förr inte hade lika stora
valmöjligheter och att processen att byta bank var svår, medan du idag kan ha flera olika
banker samtidigt och så fort en relation med en bank avslutas så står 10 andra banker redo för
att ta över dig som kund. Dessutom gjorde känslomässiga aspekter det förr svårare att byta
bank, där kunder hade sin personliga banktjänsteman vilket man idag ser mer allt sällan. I
dagens läge menar respondent 3 och 5 att kunder mer sällan träffar en fysisk person vid
bankärendens utförande, vilket gör att kundens band till banken idag kan anses vara mindre
starka. Respondent 1 menar däremot att människor idag är mer bekväma och att banden inte
beror på kontakt med en fysisk person, utan att kunden har investerat något i form av tid och
lärt sig hur bankens tjänster fungerar. Detta menar personen spelar in hur villig kunden är att
undersöka andra bankalternativ.

4.6.2 Kontorspersonal
Digitaliseringen har inneburit en stor förändring inom bankväsendet, vilket har medfört både
positiva och negativa efterföljder. Framförallt anses den största skillnaden vara att kunder
idag kan utföra många bankärenden själva, vilket inte var möjligt för 20 år sedan (Respondent
6;9;10). Samtliga respondenter var enade om att banken skapat en valmöjlighet för kunden,
där de kan utföra bankärenden oavsett tidpunkt, vilket anses vara mycket eftertraktat och
uppskattat av bankens kunder.
Det har inneburit ett större utbud för kunderna eftersom de in princip kan göra
allt själva. Jag skulle faktiskt säga att det är en väldigt positiv utveckling. Det
som är så positivt är att det hela tiden finns nya sätt att använda tjänster på.
Allt blir snabbare och lättare för kunderna att använda. I banken skulle jag
säga att den digitala relationen är snabbare och mer effektiv. I alla fall
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förespråkar vi det för kunderna, för att de istället ska välja de digitala
tjänsterna för vardagliga ärenden.
(Respondent 9)
Ett större utbud och en större valmöjlighet har skapat en enklare vardag för bankens kunder,
då de inte längre är i behov av att besöka bankkontor för att utföra enklare bankärenden.
Dessutom har digitaliseringen inneburit stora förändringar för banken, då man drastiskt ökat
antalet kundträffar per år. Respondent 7 menar att det tydligast märks i mobilbanken, där
banken har ett enormt antal inloggningar per dag, en kurva vars positiva utveckling
fortfarande pekar spikrakt upp. Att många kunder idag väljer att använda de digitala tjänsterna
innebär att kontorsanställda allt mer sällan möter kunder som vill utföra enklare bankärenden
såsom överföringar eller betalningar. “För oss på kontoren så har det sparat tid, då enklare
ärenden kan lösas digitalt istället för ett eller flera fysiska möten” (Respondent 10). Samtidigt
menar respondent 7 och 8 att det fysiska mötet fortfarande är av stor vikt, då dessa
respondenter menar att det är viktigt att bilda en uppfattning om kunden och dennes
preferenser innan personalen kan tillhandahålla personliga råd. Argumentationen fortskrider,
där kontorsanställda menar att det är många faktorer som spelar in i samband med rådgivning.
“Många bankkunder får olika rådgivare varje gång de vänder sig till exempelvis
telefonbanken för att få ett ärende uträttat. Dessutom blir det även svårare för den som ska
rådgöra med kunden, om den alltid har olika kunder” (Respondent 7). De kontorsanställda
menar att digitaliseringen inte enbart medfört positiva efterföljer för banken. Ett bevis på
digitaliseringens framfart är nedskärning av antalet anställda på kontor, där många förlorat sitt
arbete på grund av den digitala revolutionen.
Kunderna sköter mitt arbete medan jag får agera support vid problem. Det
levande beviset på digitaliseringens framfart är att antalet anställda har
minskat väldigt mycket från det att jag började till och med idag. På 70-80
talet var vi 75 anställda endast på detta kontor, medan vi idag år 2015 är 20
anställda. Det är beviset på vad digitaliseringen inneburit för banken.
(Respondent 7)

4.7 Bankens utmaningar
Banker står ständigt inför nya utmaningar och de respondenter som intervjuats ansåg att
användarvänlighet, tillgänglighet, säkerhet och personer i digitalt utanförskap tillhör bankens
största utmaningar. De fyra faktorerna presenteras nedan. Som i tidigare avsnitt presenteras
först strategernas svar, för att sedan behandla kontorspersonalens svar.

4.7.1 Strateger
4.7.1.1 Användarvänlighet
Banktjänster har en tendens att uppfattas som komplicerade, därför diskuterade studiens
respondenter om relevansen i att erbjuda enkla tjänster med bra gränssnitt. De påpekade även
betydelsen av att skapa ett gränssnitt som kunden redan kan, exempelvis hemskärmen på en
Iphone och utifrån det utforma en fungerande mobilapplikation. En sådan produkt accepteras
lättare och används mer av kunden än en mobilapplikation med helt ny design och nytt
gränssnitt. Dessutom arbetar banken med att i framtiden erbjuda den mobila banktjänsten på
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de åtta vanligaste språken i Sverige, för att i större grad kunna involvera nysvenskar i det
digitala samhället. Enligt respondent 2 arbetade banken även med en sammansatt grupp för att
svara på generella frågor kring mobila tjänster. Detta involverade allt från hur man inhandlade
en mobil, till hur man kommer igång med mobilbanken eller Mobilt BankID. Respondenten
fortsatte och beskrev att “det ställer högre krav på oss att anpassa våra tjänster och vår support
till den målgruppen”.
4.7.1.2 Tillgänglighet
Respondenterna var eniga om att banken måste kunna erbjuda sina kunder tjänster som är
tillgängliga dygnet runt, eftersom det är vad som förväntas av kunden. Dock finns det
fortfarande tjänster som inte kan utföras i Internetbanken, i mobilbanken eller hos
telefonbanken, då kunder rekommenderas att besöka ett bankkontor. Som bekant är
bankkontorens öppettider begränsade och några av respondenterna berörde ämnet att
öppettiderna vanligtvis inte passar kunder som arbetar mellan 8-17. Det framgick att banken
använder sig av resonemanget att kunder aldrig skulle förvänta sig att tandläkaren,
vårdcentralen eller frisören ska vara öppen när kunderna/patienterna är tillgänglig. Istället tar
personer ledigt från arbetet för att kunna göra ett besök. Banken har haft en förhoppning om
att det ska fungera likadant även inom bankväsendet, men när det kommer till bank så menar
respondent 5 att kunder förväntar sig att banken ska vara öppet dygnet runt. Det beskrivs
därför som ett problem och en utmaning för banken, att kunna erbjuda samtliga tjänster 24
timmar om dygnet till kunden. Respondenterna resonerade kring att ytterligare teknisk
utveckling skulle vara en lösning, då kunder inte längre behöver anpassa sig utefter
bankkontorens öppettider.
4.7.1.3 Säkerhet
Trots att banker själva vet att de erbjudna tjänsterna är säkra behöver kunder fortfarande
övertygas och känna trygghet till de digitala tjänsterna. För att behandla ämnet inleddes
diskussionen med följande fråga: Hur trycker man på säkerheten gentemot kunden?
Säkerheten är enligt respondenterna bankens största utmaning. Utan tillit och hög känsla av
säkerhet till bankens digitala tjänster blir bankens erbjudna digitala tjänster meningslösa. I
nuläget finns det inget säkrare än mobil- och Internetbanken och vissa av respondenterna
anser att de tjänsterna nästan är säkrare än på kontoren. Den största utmaningen bankerna har
är att utforma enkla och effektiva tjänster, som samtidigt utgör en mycket hög grad av
säkerhet. Respondent 2 menade att: “Säkerheten och trygghet är alltid prio ett och ses som
DNA i en banks varumärke”. Respondenterna beskriver att det finns två sätt att övertyga
kunden om att tjänsten som banken erbjuder är säker. Respondent 5 beskrev att “det ena är att
påpeka att banken har två miljoner aktiva användare av mobilbanken och att största delen av
dessa kunder är nöjda med tjänsten. Genom detta uttalande kan en övertygelse skapas hos
kunden, om använder två miljoner andra kunder mobilbanken och är nöjda så kan jag med
göra det”. Det andra sättet är att kundens rådgivare som kunden anförtror sig åt förklarar att
mobilbanken är säker. Därför har personalen en viktig roll i utbildningen kring de digitala
tjänsternas säkerhet gentemot kunden.
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4.7.1.4 Digitalt utanförskap
Diskussionerna har varit många angående bankers utveckling mot ett digitalt samhälle och ett
digitalt utanförskap för vissa delar av befolkningen har varit en oro. På grund av att tidigare
forskning behandlat den äldre generationen, var det en självklarhet att involvera frågan: Hur
arbetar man med den äldre generationen vid den digitaliserade utvecklingen?
Samtliga respondenter svarade att det är en förutfattad mening att den äldre generationen
hamnar i ett digitalt utanförskap på grund av digitalisering. Undersökningar som banken utfört
påvisar att den del av befolkningen som lever i ett digitalt utanförskap inte motsvarar en
specifik åldersgrupp, utan det är lika stor andel i varje grupp oavsett ålder. Avståndstagandet
från digitala tjänster beror snarare enligt respondenterna på livsstil, bristande språkkunskaper
eller brist på tillit gentemot tjänsterna än på ålder. Avståndstagande på grund av bristande
språkkunskaper drabbar främst nysvenskar, eftersom bankens digitala tjänster i dagsläget
endast erbjuds på svenska. Däremot tillägger samtliga respondenter att den äldre generationen
kan ha svårare att anpassa sig till innovativ teknik och kravet på ett nätverk i hemmet har i
vissa fal varit ett problem. Den äldre generationen har dock visat en större drivkraft till att lära
sig, för att själva kunna påverka och kontrollera sin ekonomi jämfört med andra åldersgrupper
(Respondent 4).
Dessutom har banken gjort försök till att utbilda de äldre genom olika träffar
på kontoren, ett exempel var att pensionärer fick ta med sig sina barnbarn
eller liknande för att de skulle kunna lära de äldre hur man hanterar bankens
mobilbank och Internetbank.
(Respondent 3)
Ytterligare en viktig aspekt, från bankens sida, var att ge de som upplever ett digitalt
utanförskap förutsättningar för att kunna “ta steget över tröskeln” mot en digitaliserad värld.
Detta diskuterades av flertalet respondenter. För att kunna skapa goda förutsättningar för
framförallt den äldre målgruppen krävs det att tjänsterna är enkla och att språket är anpassat,
dessutom är det viktigt att det är roligt och intressant att lära sig att använda bankens digitala
tjänster.

4.7.2 Kontorsanställda
4.7.2.1 Användarvänlighet
Banken satsar mycket på att erbjuda sina kunder enkla och lättförståeliga tjänster, en
uppfattning som såväl strateger och kontorspersonal delar. Respondent 9 menar att det hela
grundar sig i enkelhet. Ett uttalande som respondent 8 beskriver som att “det är viktigt att
tjänsterna anpassas efter kundens nivå, då det ibland kan vara svårt för kunden att förstå
innebörden av tjänsten bara genom att läsa information och användarinformation om de
digitala tjänsterna”. I enlighet med detta är det viktigt att bankens personal är utbildade för att
kunna vägleda kunden genom de digitala tjänsterna, för att kunna förklara bankvärldens
komplexa miljö (Respondent 6). Respondent 10 menar att “tonen ofta kan vara hårdare
digitalt än vid ett personligt möte, vilket gör det svårare med nyanser för vad kunden är ute
efter”. Därmed är det av än större vikt att personalen på ett pedagogiskt sätt kan utbilda
kunderna i de digitala tjänsterna för att öka dess användning.
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4.7.2.2 Tillgänglighet
Gällande tillgänglighet är det viktigt för banken att tillhandahålla tjänster som är tillgängliga
24 timmar om dygnet, då samhället i stort är uppbyggt på att man själv skall kunna disponera
över sin egen tid (Respondent 6 och 9). Att bankens kunder efterfrågat denna typ av
tillgänglighet har inneburit att fler transfereringar har suddat ut geografiska barriärer, vilket
resulterat i att bankens arbete kring tillgängliga tjänster har blivit ännu viktigare (Respondent
8).
Samhället är uppbyggt på att man ska vara igång 24/7. Jag menar gymmet är
öppet hela nätterna, vilket ger dig möjlighet att gymma oavsett tidpunkt.
Detsamma gäller bankens digitala tjänster. Du ska kunna utföra dina
banktjänster oavsett tidpunkt.
(Respondent 7)

4.7.2.3 Säkerhet
När ämnet säkerhet behandlades syftade respondent 8 till att det är bankens viktigaste arbete.
“Arbetar vi inte i en trygg miljö så fungerar ju inte vårt arbete. Det tror jag dock de flesta av
kunderna är medvetna om och känner sig trygga med oss som bank”. Idag finns statliga
instrument som exempelvis Mobilt BankID, vilket respondent 10 menar bidrar till att kunder
känner sig säkrare i användningen. Det för att det inte längre bara är banken som är
involverad i utgivningen av denna typ av digitala tjänster. Att finansinspektionen måste
godkänna digitala tjänster innan de lanseras menar respondenterna även bidrar till en hög
säkerhetsgrad (Respondent 7;8). Dessutom menar både strateger och kontorspersonal i studien
att stor del av osäkerhet kring användning av digitala tjänster ofta beror på ovana eller
okunskap.
Oftast är det en vanesak att börja använda digitala tjänster, har man
kommit så långt så brukar inte säkerheten bli en fråga. Generellt sett har
våra kunder väldigt stort förtroende för oss, om något skulle hända så
skulle vi göra ganska mycket för att hjälpa till. Detta var en mycket större
fråga när internetbanken kom första gången, då behövde man övertyga
kunderna om att deras pengar inte fanns på Internet utan i våra system.
(Respondent 10)
Argumentation fortsätter där en respondent förklarar att säkerhet är en ständig kamp för
banken, eftersom det alltid finns någon eller några som försöker hitta kryphål i tjänsterna
(Respondent 6). Utöver denna aspekt återkopplas diskussionen återigen tillbaka till vikten av
att utbilda bankens kunder, så att de förstår och bemästrar tjänsternas hela innebörd. När det
gäller Mobilt BankID menar en av respondenterna att kunder inte alltid ser tjänsten som en
värdehandling. “Jag vet ju hur många det är som inte spärrar sina kort när de tappar bort dem.
Hur många är det då som spärrar sina mobila BankID när de tappat bort telefonen?”
(Respondent 9). Respondenten fortsätter diskussionen med att nämna hur många makar,
flickvänner och pojkvänner som har sin partners legitimation eller kort i sina plånböcker.
“Däremed har man sin partners koder till allt. Man vet ju av erfarenhet att även det har gått
dåligt”
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4.7.2.4 Digitalt utanförskap
De personer som befinner sig i digitalt utanförskap och inte använder bankens digitala tjänster
kommer fortfarande in till kontoren. För de som har möjlighet och intresse att använda de
digitala tjänsterna, menar respondent 10 vanligtvis får hjälp antingen av bankens personal
eller av närstående, för att utbildas i användandet. Enligt respondent 7 är det då av stor vikt att
försöka gå varsamt fram, och hålla en öppen konversation med kunden. Dessutom menar
respondenten att den äldre generationen som visat intresse för de digitala tjänsterna tenderar
att bli väldigt aktiva i dessa, trots att det enligt respondentens uppfattning är den målgrupp
som använder de digitala tjänsterna minst.
De äldre kommer oftast in till oss för att komma igång med de digitala
tjänsterna, medan den yngre generationen oftast klarar det själva. Men det
är ju svårare med dem om de inte är vana vid det. Sen är det även många
äldre som tycker det är väldigt kul när de väl kommit igång.
(Respondent 9)
Digitalt utanförskap har i studien representerat kunder som inte har möjlighet att använda
bankens digitala kanaler, eller personer som inte vill använda bankens digitala kanaler.
Kontorspersonal i studien anser det vara av stor vikt att inte exkludera dessa personer genom
kanalförflyttning och göra samtliga tjänster digitala. Exempelvis nämns girobetalningar via
blankett, där majoriteten användare inte är uppväxta i en digital miljö. För dessa personer kan
det enligt respondenterna vara svårare att anpassa sig både på grund av illvilja eller möjlighet
till att inkluderas i det digitala samhället. I dessa fall beskrivs viktighet i att inte tvinga på
kunder tjänster, utan istället anpassa tjänsterna efter kunders situation och förmåga.
Respondent 6 menar att det antagligen kommer dröja innan tjänster som girobetalning via
blankett elimineras, till det nästan inte är någon som betalar räkningar på detta sätt.
De som inte vill knyta sig till de digitala tjänsterna går inte att påverka, det
är min bestämda uppfattning som jag har skapat genom arbetet. Man kan
försöka prata lite om de digitala tjänsterna, men det går inte att tvinga på
dem någonting. Dem kanske inte ens har en dator hemma och då är det
kört.
(Respondent 6)

4.8 Prioriteringar
Gupta, Czernik och Sharma (2011) listade 10 konkurrerade prioriteringar för att uppnå
konkurrensfördelar inom banksektorn. Studiens tio respondenter ombads rangordna samtliga
10 prioriteringar efter hur de anser att banker arbetar idag (se bilaga 3). Fokusering riktades
till de prioriteringar som hamnade i respektive respondents topp 5 ranking. Av dessa fem
alternativ riktades fokus till de prioriteringar som flest respondenter rankat högst. De
prioriteringar som respondenter i denna studie ansåg vara viktigast för att uppnå
konkurrensfördelar resulterade i en topp-tre lista. De siffror som presenteras inom parenteser
nedan, visar vilken ranking prioriteringen hade i prioriteringslistan från 2011(Gupta, Czernik
& Sharma).
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4.8.1 Strateger
Nedan listas de tre prioriteringar som strategerna i studien ansåg vara viktigast, där nummer
ett har högsta prioritet;
1 (1). Tillmötesgående service. Denna prioritering var med på samtliga respondenters topp
fem lista.
2 (2). Konsekvent service. Denna prioritering var med på fyra av fem respondenters topp fem
lista.
3 (4). Korrekt information. Även denna prioritering var med på fyra av fem respondenters
topp fem lista.

4.8.2 Kontorsanställda
Nedan listas de tre prioriteringar som kontorsanställda i denna studie ansåg vara viktigast, där
nummer ett har högsta prioritet;
1 (4). Korrekt information. Denna prioritering var med på samtliga respondenters topp fem
lista.
2 (9). Bekväm service. Denna prioritering var med på samtliga respondenters topp fem lista.
3(5). Rätt information vid rätt tidpunkt. Även denna prioritering var med på fyra av fem
respondenters topp fem lista.

4.9 Differentiering
Bankbranschen är som många andra branscher förenad med konkurrens och därför låg det i
studiens intresse att undersöka respondenternas tankar gällande differentiering. Frågorna
formulerades enligt följande: Vad anser ni om differentiering? Vad gör man för att få sina
digitala tjänster att sticka ut jämfört med andra banker?

4.9.1 Strateger
Frågan, som var fri för tolkning, genererade aningen delade svar. De flesta av respondenterna
var överens om att banken i nuläget inte jämför sig med andra storbanker utan snarare jämför
sig med dem som är bäst inom specifika affärsområden. Exempelvis jämför sig banken med,
utifrån deras bedömning, det bästa försäkringsbolaget inom området försäkringar. Ett annat
exempel är att banken inom aktie- och fondförvaltning jämför sig med de större bolagen som
exempelvis Avanza och Nordnet och inte någon av de andra storbankerna. Angående
differentiering inom de digitala tjänsterna så var det bara en av respondenterna som valde att
kommentera frågan. Respondent 2 pratade om hur arbetet med utvecklingen av en digital
tjänst fungerar. Det som skiljer bankens arbetsgång från andra banker är att de involverar
kunden redan i uppstartsfasen av ny teknik och på grund av det kan banken erbjuda tjänster
som är enkla att hantera och skapar ett värde hos kunden.
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4.9.2 Kontorsanställda
Kontorsanställda i studien poängterar vikten av att gå in på djupet för att hitta olikheterna
mellan banker. Den specifika banken marknadsför ofta nya saker internt för dess kunder, och
att marknadsföringen vidare sker via mun till mun (respondent 10). För att differentiera sig
från andra banker menar respondent 6 att banken lanserar nya digitala tjänster tidigt och att
man ska vara en så kallad Prime Mover. Respondenten menar att banken försöker att ligga i
framkant när det handlar om digitala relationer, och att det är av stor vikt att hela tiden sälja in
och tillhandahålla kunderna nya alternativa lösningar. “Det handlar om att tillhandahålla och
utveckla en produkt som kunden har ett behov av, så att de verkligen kommer att använda
dem” (Respondent 6). Exempelvis erbjuds bankens kunder att logga in med sitt mobila
bankID i såväl mobilbank som Internetbank, vilket innebär att tjänsten kan användas oavsett
var man befinner sig. Enkelheten i detta spelar stor roll för bankens kunder, som hela tiden
eftersträvar enkelhet i sina bankärenden, menar respondent 9.

4.10 Prime Mover
För att få en bild av hur bankens anställda uppfattade den digitala utvecklingen, ombads
respondenterna besvara frågan om de ansåg att banken var en Prime Mover inom digitala
tjänster.

4.10.1 Strateger
Samtliga respondenter var eniga i sina svar och fann banken som en Prime Mover inom
digitala tjänster i jämförelse med andra banker. Anledningen var att de var första bank att
lansera Internetbanken och först i Europa med att lansera mobilbanksapplikationen. De
arbetar ständigt för att förbättra befintliga tjänster samtidigt som strävan finns att lansera nya
tjänster. Däremot påpekade flertalet respondenter att banken i jämförelse med andra
teknikföretag inte definieras som en Prime Mover, utan banken utvecklar tjänsterna först när
andra teknikinstitut har skapat en social acceptans för tjänsten i samhället. Detta för att
försöka förutspå en så hög användningsgrad som möjligt.

4.10.2 Kontorsanställda
Gällande frågan om respondenterna ser banken som en Prime Mover jämfört med andra
banker var svaren enhetliga. Flertalet respondenter grundade svaret på att banken ligger långt
fram inom både lansering och utveckling av nya tekniska möjligheter för sina kunder.
“Banken ser sig som en Prime Mover. Det upplever vi oftast också, kunderna tycker generellt
om bankens tjänster och att de är långt framme” (Respondent 10). Respondent 6
argumenterade att det i dagens samhälle är svårt att driva en bank utan att satsa på ny teknik,
då det i slutändan slår tillbaka på banken i form av konkurrenskraft. Dock menar
respondenten att det kostar mycket pengar i form av tid och pengar att utveckla nya
datasystem, och att det avgör huruvida banker väljer att satsa på ny teknik eller inte.

38

4.11 Digitala relationers framtid
4.11.1 Strateger
Framtiden inom digitala tjänster hos bankerna i Sverige ligger, enligt samtliga respondenter, i
att hitta tillfällen där kunden i fråga behöver hjälp av en mänsklig kontakt. Genom kundens
frågor och sökningar ska banken kunna skapa sig en uppfattning och på det vis erbjuda
kunden personifierad service. Ett exempel som stärker uttalandet är den exemplifiering som
respondent 3 uppbringade, gällande kunder som söker fakta om bankens försäkringar. Görs
denna sökning på Internet kan framtiden ligga i att datorn känner av att personen i fråga är
intresserad av att teckna en ny försäkring. Kunden skall i samband med sökningen få upp en
fråga likt “Vill du teckna försäkringen nu?” samt en ruta på skärmen med svarsalternativen
”Ja/Nej”. Svarar kunden ”Ja” kontaktar en ansvarig säljare för försäkringar kunden och
hjälper kunden att besvara frågor för att fullfölja köpet. Ytterligare en framtidsaspekt som
banken tror på mycket är att anpassa kommunikationen inom de digitala tjänsterna till
kunden. Det ska bli möjligt genom att dela upp kunderna i olika segment med hjälp av
bedömningar och uppgifter samlade från nätet. Det skapar en bättre rådgivning och en bra
rådgivning är en av de viktigaste faktorerna till framgång i branschen (Respondent 4).

4.11.2 Kontorsanställda
Respondenterna är överens om att de digitala relationerna kommer att öka och att banken
kommer att fortsätta sin satsning på att utveckla de digitala tjänsterna. Dock argumenterar de
för att kontoren inte kommer att försvinna, utan alltid kommer finnas kvar men i mindre
omfattning. Det är fortfarande av vikt att kunden har ett kontor att vända sig till där kunden
har en relation till en rådgivare som den känner sig trygg med (Respondent 7;8;10). Dessutom
ser respondent 10 privat rådgivning på kontorsnivå som en generationsfråga, där 40/50talister utgör ett större behov av att boka in ett fysiskt möte, än yngre generationer som växt
upp i ett digitalt samhälle. Mycket av den digitala utvecklingen beror på enligt respondent 6
att kunderna har det svårare att komma ifrån sina jobb för att besöka banken, och det kommer
fortsätta även i framtiden. Den faktorn skapar ett stort behov av de digitala tjänsterna och ett
mindre behov av fysiska träffar.
Banken kommer nog fortfarande slussa de minst lönsamma kunderna till
telefonbanken och hålla det så kostnadseffektivt som möjligt. Det gör att jag
tror att det kommer bli mer premium märkt med kontor och person till
person möten i framtiden.
(Respondent 9)

4.12 Sammanfattning av Empiri
Samtliga av studiens respondenter definierade en kundrelation som ett samspel mellan två
eller fler parter, där ett ömsesidigt engagemang infinner sig. Studiens strateger beskrev en
kundrelation som en interaktion mellan två eller fler parter där den ena parten erbjuder något
som finns i den andras intresse. Studiens kontorsanställda respondenter definierade en
kundrelation liknande, där en relation rent generellt definieras genom kunder som är i behov
av att komma i kontakt med banken, oavsett vilken kanal som används. Där förklarades
kundrelationer som ett samband mellan två juridiska enheter.
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Till skillnad från studiens strateger argumenterade de kontorsanställda för att det inte finns en
fast definition för vad en kundrelation innebär, då det finns olika typer av kundrelationer.
Studiens samtliga respondenter var dock överens om att en digital relation generellt anses vara
mindre personlig på grund av att den sker över Internet. Däremot ansågs respondenterna att de
digitala relationerna är snabbade, mer aktiv och mer avskalad än den traditionella
kundrelationen. Samtidigt har digitaliseringen inneburit radikala förändringar inom
banksektorn. Genom förflyttning till digitala kanaler kan banken interagera med kunder på en
mer daglig basis, vilket stärks genom siffror som visar att antal kundträffar per månad har
ökat drastiskt. Detta går framförallt hand i hand med tillgänglighet, då den lokala närvaron har
förbättrats avsevärt genom att banken flyttats in i kunders mobila enheter. Dessutom har
bankens digitala kanaler enligt studiens respondenter blivit ett komplement till kontorens
öppettider, då kunden kan alternera mellan att interagera med banken via traditionella eller
digitala kanaler. Strategerna i studien menade framförallt att det blivit ett komplement för
kunder som inte vill offra sin tid för att besöka ett bankkontor. Genom att alternera
traditionella och digitala kanaler, menar studiens respondenter att banken erbjuder ett fullt
tjänsteutbud, där både traditionella och digitala kundrelationer möjliggörs.
Implementeringen av digitala tjänster har skapat vissa svårigheter för banken gällande
tillgänglighet, säkerhet samt digitalt utanförskap. Studiens respondenter menar att kunden
efterfrågar samtliga tjänster 24 timmar om dygnet, det är därav av vikt att banken hela tiden
satsar på att erbjuda ett komplett tjänsteutbud till kunden. De menade även att säkerheten är
det viktigaste för banken, vilket är ett område som kräver ständigt arbete. I dagsläget är
bankens tjänster 100 % säkra, men det är en ständig kamp mot de som försöker hitta kryphål i
bankens tjänster. Det finns även grupper som inte har anammat anpassningen till ett digitalt
samhälle. Enligt strategerna handlar det om kunder som valt bort tjänsterna på grund av
livsstil, teknik- eller språkbarriärer. De kontorsanställda har en annan uppfattning som menar
att det nästan enbart är den äldre generationen som lever i ett digitalt utanförskap. Genom
bankens ständiga arbete med att bemästra de svårigheter som digitaliseringen innebär så är
målsättningen att användandet av de digitala tjänsterna ska bli så friktionsfria som möjligt för
kunden.
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5. Analys
I analyskapitlet har insamlad data analyserats och bearbetats för att beskriva kundrelationers
utveckling. Dessutom har bankens utmaningar, differentiering och digitala relationers framtid
behandlats. Analysen har grundats på material från teori och empiri.

5.1 Kundrelationers utveckling
5.1.1 Strateger
Gällande kundrelationers utveckling ger tabell 1 anspråk för att fysisk interaktion inom
bankens kundmöten har minskat. Detta jämfört med hur man såg på kundrelationer för tio år
sedan, där den fysiska interaktionen upplevdes som högre. Anledningen till detta kan tänkas
vara den digitala expansion som rått, där banker hela tiden tillhandahåller kunder med
tekniskt utvecklade tjänster för att underlätta kundernas interaktion med banken. Att kunna
erbjuda digitala tjänster 24 timmar om dygnet har inneburit ökad tillämpning av
relationsmarknadsföring och de typer av CRM som presenterats i kapitel tre; uCRM, mCRM
och eCRM (AL-Akhras et al. 2011). RM och CRM-verktyg kan användas för att anpassa
digitala kanaler till kunders behov, för att skapa användarvänliga och lätthanterliga
tjänster. Detta för att komma närmre kunden på en daglig basis, vilket gör att engagemang
och förtroende blir viktiga faktorer för ett framgångsrikt arbete med relationsmarknadsföring
(Morgan & Hunt 1994). Grönroos (2013) menar att implementering av
relationsmarknadsföring i dessa fall kan stärka relationer i virtuella miljöer. Därav ligger det
stor vikt i att bankerna i dagens samhälle ständigt arbetar med relationsmarknadsföring och
CRM för att utveckla relationerna långsiktigt för att hålla kvar sina kunder. Till följd av den
digitala miljön och att den fysiska interaktionen har minskat har det blivit viktigare att kunden
emotionellt och intellektuellt involverar sig i kundrelationen med banken. Därav infinner det
sig viktighet att bankens anställda är utbildade inom de digitala tjänsterna och uppvisar en
enad front mot kunden vid support.

5.1.2 Kontorsanställda
Även tabell 2 påvisar att nivån av fysisk interaktion har minskat, medan intellektuella och
emotionella faktorer tenderat att öka. Utifrån studiens intervjuer, argumenterar kontorsanställd
personal för att den fysiska faktorn minskat rent generellt. I samband med detta har antalet
anställda på kontoren minskat, samtidigt som fler vardags- och enklare ärenden förflyttas in i
de digitala kanalerna. Detta för att effektivisera bankens kundmöten, för att möjliggöra fler
kundmöten på en mer daglig basis. Då bankens kunder idag sköter många bankärenden själva
genom de digitala kanalerna, kan utförandet med enkelhet kopplas till Normanns (2011)
beskrivning av prosumtion. Beskrivningen som tidigare redogjorts för, innebär att produktion
och konsumtion samverkar, för att överlappa varandra. Exemplet till detta kan vara enklare
bankärenden som överföringar eller betalningar. Då kunden själv kan göra överföringen via
de digitala kanalerna behöver personen inte planera in ett besök hos banken endast för att göra
överföringen (Ritzer & Jurgenson 2010). Istället kan prosumtionen innebära att kunden
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använder en av bankens digitala kanaler, vilket innebär skapar effektiva kundmöten för både
bank och kund. Gällande intellektuella och emotionella faktorers ökning inom bankens
kundrelationer argumenterar kontorspersonalen, likt strategerna, att ökningen till stor del
ligger till grund för att kunder involverar tid för att lära sig de digitala tjänsterna. Att kunder
dessutom gör många av bankärenden själva resulterar i att involverat intellektuellt och
emotionellt kapital ökat. Att intellektuella faktorer ökat kan även ses som en positiv riktning i
bankens arbete för att erbjuda sina kunder lättförståeliga tjänster. Ju mer lättförståeliga
tjänsterna är, desto fler bankärenden gör kunderna själva. Vilket innebär att kunder inte är i
behov av att besöka kontor lika ofta, för att utföra enklare vardagsärenden.

5.2 Digitala relationer
5.2.1 Strateger
Som tidigare beskrivit definierar Grönroos (1994) relationsmarknadsföring som en strategi för
att upprätthålla, underhålla och förbättra relationer med befintliga kunder. Genom ett
ömsesidigt utbyte mellan studiens valda bank och dess kunder kan mer personifierade digitala
tjänster utvecklas. I studien beskrevs en digital relation som mer aktiv, vilket innebär att
banken kan interagera med sina kunder på en mer daglig basis. Den ökade kundkontakten kan
liknas med Aijos (1996) definition av RM, vars huvudsyfte grundar sig i att skapa en starkare
relation med befintliga kunder över tid. Resultat visar även att banken allt oftare interagerar
med kunder via de digitala kanalerna, men att den fysiska kontakten minskat.
Att bankens arbete inom de digitala tjänsterna grundar sig i att överraska och skapa
engagemang hos kunden, handlar enligt respondenterna om att utveckla värdeskapande
tjänster. För att möjliggöra detta kan användning av CRM användas för att identifiera kunder
och dess behov (Tapp 2008). Framförallt menar Tapp (2008) att CRM är väl förknippat med
stora företag som använder flera kanaler och har stora volymer av kunddata, vilket är ett
passande exempel på hur den valda banken arbetar. Genom implementering och effektiv
användning av uCRM kan banken skapa personifierade tjänster, vilket tenderar att öka
användningen över tid (AL-Akhras et al. 2011). Att stärka relationen genom de digitala
tjänsterna har visat sig gå hand i hand med kundnöjdhet, eftersom kunderna genom digitala
kanaler snabbare kommer i kontakt med banken än vad som tidigare var möjligt. Det
överensstämmer med AL-Akhras et al. (2011) som menar att användning av mCRM samt
eCRM kan innebära ökad möjlighet att kontakta företaget genom telefon- och webbkanaler.
Enligt Morgan och Hunt (1994) är engagemang viktigt vid implementering av
relationsmarknadsföring, där respondenterna exemplifierat tjänsten “skaka fram saldot” som
en tjänst som skapat stort engagemang från bankens kunder. Att denna tjänst utvecklades kan
ses som ett resultat av bankens aktiva relations- och CRM arbete, då man identifierat kunder
och dess behov, för att sedan utveckla en tjänst som skapat stort intresse.

5.2.2 Kontorsanställda
De kontorsanställda som intervjuades i denna studie beskrev att den digitala relationen inte
skiljer sig speciellt mycket från den traditionella. Enda skillnaden beskrevs som att kunden
väljer att träffa banken digitalt istället för att besöka ett kontor. Istället valde bankkontorens
anställda att samla både traditionella och digitala relationer under det gemensamma namnet
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kundrelationer. Det för att kunna kombinera de två inriktningarna, för att vid uppdagandet av
relationen träffa kunden fysiskt, vilket innebär att banken sedan kan introducera kunden för de
digitala alternativen. Detta görs för att kunna skapa en stark relation från start, för att sedan
kunna nyttomaximera kundmötet. Därmed kan de olika inriktningarna i kundrelationen ses
som komplement till varandra, något som även Gummesson (1987) argumenterat för.
Författaren har i tidigare studier argumenterat för att den virtuella relationen är minst lika
viktig som den fysiska. Att erbjuda bankkunder en växelverkan mellan en fysisk och virtuell
relation, där relationerna kan komplettera varandra, innebär att kunden erbjuds ett komplett
tjänsteerbjudande. För att banken vidare skall kunna använda och implementera effektiv
relationsmarknadsföring, krävs interaktion och en strävan efter att komma närmre kunden
(Morgan & Hunt 1994; Gummesson 1987). Att komma närmre kunden kan exempelvis
innebära bankomater där kunder själva kan ta ut pengar, eller utveckla digitala tjänster som
gör att kunderna ännu lättare kommer i kontakt med banken (Grönroos 2013). Bankens
växelverkan mellan den virtuella och den fysiska relationen är viktig för att kunna fortskrida
och stärka relationen. Kan man då möta kunden i fler kanaler kan ett ömsesidigt engagemang
skapas. Som tidigare nämnt gäller det först att lära känna sina kunder för att kunna tillämpa
kanalförflyttningen mot mer digitala kanaler. Enligt Berrys (1995) strategielement handlar det
först om att skapa och utveckla en kundrelation, vilket händer när kunder besöker kontor.
Element nummer två involverar vikten av skräddarsydda relationer, vilket innebär att
bankkontorens personal presenterar lämpliga kanaler eller tjänster som passar kunden.

5.3 Utmaningar
Likt AL-Akhras et al. (2011) påvisade studiens resultat att banker ständigt står inför nya
utmaningar och krav för att digitala relationer och kanaler ska fungera. Nedan presenteras de
främsta utmaningarna som bankerna står inför.

5.3.1 Strateger
5.3.1.1 Användarvänlighet
Enligt beskrivning av Thakur (2014), definieras användbarhet som den ansträngning som
krävs för att använda ett visst datorsystem eller mobiltelefongränssnitt i samband med digitala
tjänster. Att kunden enkelt kan lära sig att hantera systemet och memorera de grundläggande
faktorerna är av vikt. Författaren bekräftar att enkel navigering och enkelhet i utförandet av
tjänster utgör två primära faktorer (Thakur 2014). Bankens anställda ansåg det vara viktigt att
banken erbjuder enkla tjänster, eftersom banktjänster generellt sett kan anses komplicerade.
För att erbjuda enkla och lättförståeliga tjänster för bankens kunder, använder banken sig av
ett redan befintligt gränssnitt vid utveckling av nya digitala tjänster. Genom att använda
befintliga gränssnitt så accepteras produkten lättare och används mer kontinuerligt av kunden
i jämförelse med ett helt nytt gränssnitt. Många författare bekräftar studiens resultat som
indikerar till att användbarhet ses som en nyckelfaktor till kundens intentioner att använda
produkten (Davis 1989; Flavian et al. 2006; Teo 2006; Thakur 2014). Även projektet med att i
framtiden eventuellt lansera mobilbanken på Sveriges åtta vanligaste språk, kan kopplas till
CRM genom att man med information från bankens kunddatabas identifierat vilka språk som
skulle kunna vara av intresse (Tapp 2008). Att språkanpassa mobilbanken kan eventuellt bidra
till ökad användning, då Flavian et al. (2006) argumenterat för att användarvänlighet ökar
kundens intention att använda sig av tjänsten.
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5.3.1.2 Tillgänglighet
Enligt Yang et al. (2009) är det oundvikligt för bankerna att inte erbjuda banktjänster online.
Framförallt med hänsyn till samhällets digitala utveckling, där behov av att kunna utföra
enklare tjänster i form av ”anytime, anywhere banking” har stärkts (Bihari 2011; AL-Akhras
et al. 2011). Den bank som behandlas i studien erbjuder många tjänster online, men det finns
fortfarande tjänster som är beroende av bankkontorens öppettider. Banken har
uppmärksammat att kunder generellt sett inte är benägna att ta ledigt från arbetet för att
besöka fysiska bankkontor. Därav är det av betydelse för banken att kunna erbjuda samtliga
tjänster 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan. Mishkin och Eakins (2012) påpekar att
transaktioner som kan genomföras via digitala kanaler leder till kostnadsbesparingar för
banken. Resultatet blir att banken kan interagera med fler kunder under kortare tid. Ur
kundens synvinkel leder det till tidsbesparing, eftersom kunden slipper att besöka
bankkontoret för att uträtta sina ärenden (Mishkin & Eakins, 2012). Enligt Bihari (2011) leder
digitaliseringen även till effektivare service. Att få möjlighet att kunna interagera med fler
kunder under kortare tid, i kombination med effektivare assistans, ses som den främsta
fördelen i utvecklingen mot fler digitala kundrelationer. Enligt Bihari (2011) samt Mishkin
och Eakins (2012) förväntar sig kunder ständig tillgång till enklare banktjänster, som
exempelvis överföringar eller betalningar. Resonemanget skiljer sig däremot från studiens
resultat, vilket ger anspråk för att kunder förväntar sig obegränsad tillgång till bankens
samtliga tjänster.
5.3.1.3 Säkerhet
Weber och Derbelay (2010) samt Adapa (2011) argumenterade för vikten i att övertyga
kunder om erbjudna tjänsters säkerhet. Utan att kunden känner tillit till tjänsten kan svårighet
infinna sig i att introducera kunder för nya tjänster. Tillitsfaktorer som presenterats är bland
annat att tjänsten ska vara; riskfri, trygg, pålitlig och effektiv. En garanti inom ovanstående
faktorer ökar förtroendet för tjänsten och på det vis också användandet (Adapa 2011; Weber
& Derbelay 2010). Likt föregående påstående gällande säkerhet arbetar vald bank i studien
ständigt med säkerhet inom erbjudna tjänster. Samtliga respondenter var överens om att
tjänsterna är 100 % säkra att använda, samtidigt som ständig förbättring sker inom området.
Svårighet och utmaning för banken ligger vidare i att övertyga kunden om att tjänsterna är
säkra. Banken arbetar med olika tekniker för att övertyga kunden om att erbjudna tjänster är
säkra att använda. Framförallt trycker vederbörande bank på att miljoner kunder använder de
olika digitala tjänsterna, och att de därav borde anses som säkra. Blir inte kunder övertygade
av bankens trygghets- och säkerhetsaspekter infinner sig svårigheter för lyckad
implementering. Grunden ligger i att kunden säkert och tryggt skall kunna använda bankens
digitala kanaler.
5.3.1.4 Digitalt utanförskap
Att frångå kontorstjänster för att istället flytta flertalet tjänster till självbetjäning är något som,
enligt tidigare forskning, tenderar att skapa svårigheter för den äldre generationen och har
blivit kontentan av den snabba tillväxten inom digitala banktjänster (Tinnilä 2013b). Enligt
Hedley et al. (2006) tros svårigheter för de äldre främst skapas av att de är mer lojala till sin
bank och därmed kräver mer engagemang och personlig interaktion för att fortskrida en
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relation. Till skillnad från den äldre generationen, är yngre kunder generellt mer mottagliga
för trender och blir därför mer ombytliga mellan konkurrerande banker (Hedley et al. 2006).
Studiens resultat tenderade att skilja sig från vad tidigare forskning presenterat. Digitalt
utanförskap kategoriseras främst till livsstil eller ibland ofrivilligt bristande kunskaper i form
av språk- och teknikbarriärer. Utifrån bankens synvinkel är det inte alltid viljan som hindrar
äldre personer från att använda de digitala tjänsterna, däremot kan för snabb utvecklad teknik
göra det svårt att anamma tjänster för användning. Samtidigt ser banken detta som en
utmaning, att föra kunskapen om de digitala tjänsterna vidare till personer som kan
klassificeras i ett digitalt utanförskap. I denna kategori inkluderades även nysvenskar som till
följd av eventuella språksvårigheter inte kan interagera i bankens digitala kanaler även om
viljan finns. En lösning kan exempelvis vara bankens framtida arbete med att lansera
mobilbanken på Sveriges åtta vanligaste språk för att interagera fler användare. Att
generalisera digitalt utanförskap till den äldre generationen, likt Tinnilä (2013b), ansåg
respondenterna inte vara överensstämmande med bankens utförda undersökningar.
Undersökningarna påvisade att digitalt utanförskap rent generellt var lika stort i samtliga
åldersgrupper. Resultatet kan bero på bristande tillit för digitala tjänster och livsstil, snarare än
ålder.

5.3.2 Kontorsanställda
5.3.2.1 Användarvänlighet
Studiens kontorsanställda respondenter diskuterade användarvänlighet och poängterade vikten
av att skapa enkla och lättförståeliga digitala tjänster. Detta för att kunder skall känna sig
trygga i användningen av de digitala tjänsterna. Davis (1989) menar att en hög användbarhet
associeras till lägre nivåer av komplexa och svårförståeliga tjänster. Dessutom påvisar tidigare
forskning att användbarhet även ses som en nyckelfaktor för att undersöka och försöka
förutsäga kunders framtida intentioner till att använda ett visst system (Davis 1989; Flavián,
Guinalíu & Gurrea 2006; Thakur 2014; Teo 2006). Utöver beskrivna faktorer spelar även
bankens personal en stor roll när det gäller användarvänlighet, så att kunder får korrekt och
snabb information vid utbildning om hur de digitala tjänsterna fungerar. Därmed är det enligt
Thakur (2014) av stor vikt att banken väljer att investera i utbildning och
kunskapsuppdateringar hos de anställda, så att de vidare kan tillhandahålla hög nivå av
service gentemot sina kunder. Kan personalen utbilda kunderna så att de förstår de digitala
tjänsternas innebörd och användningsområde, tenderar användarvänligheten att öka, vilket
eventuellt resulterar i ytterligare ökning av användandet av bankens digitala kanaler. Thakurs
(2014) resonemang stämmer överens med studiens resultat, som indikerade till att nyckeln till
konsekvent användning ligger i utbildning och vidareförmedling av information kring de
digitala tjänsterna.
5.3.2.2 Tillgänglighet
Tillgänglighet handlar främst om att ha banktjänster tillgängliga för sina kunder 24 timmar
om dygnet. Det för att kunder själva ska kunna välja när de vill utföra sina bankärenden. Kan
kunder utföra bankärenden i hemmet eller på resande fot innebär det både ökad effektivitet,
kostnadsreduktioner och tidsbesparingar för banken. För kunderna bidrar tillgängligheten till
mer effektiva bankärenden, där kunder inte längre behöver planera ett besök på ett av bankens
kontor. Dessutom tenderar tillgänglighet till att öka bekvämligheten, då kunder kan utföra
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bankärenden oberoende tid och plats (Bihari 2011; Vaithilingam, Nair och Guru 2013).
Resonemanget stämmer överens med kontorspersonalens bild, då tillgänglighet har fått stort
fokus, främst på grund av att fler transfereringar har börjat ske över geografiska barriärer.
Denna aspekt gör det än viktigare för banken att kunna erbjuda sina kunder samtliga tjänster
dygnet runt.
5.3.2.3 Säkerhet
Thakur (2014) presenterade förtroende som en grundläggande faktor för konsumenters
inställning till nya tjänsteleveranser via Internet. När det handlar om bank är säkerhet och
förtroende två viktiga faktorer, framförallt när det gäller utvecklade digitala tjänster. Vid
lansering av Internetbanken menar respondenterna i studien att det var en utmaning för
bankerna att övertyga kunder om att användningen var säker. Påståendet stärks av Adapa
(2011) som menar att säkerhetsrelaterade frågor främst grundar sig i konsumenters kunskap,
något som även kontorspersonalen intygar. Banken anser att användandet av tjänster främst är
en vanesak, och att kunder ofta är skeptiska tills de faktiskt provat tjänsterna. Dessutom
menar personalen att säkerhetsfrågor ofta grundar sig i osäkerhet eller okunskap, något som
Adapa (2011) behandlat i tidigare studier. Att utbilda kunder tenderar att vara av stor vikt, då
tidigare forskning påvisat att erfarenhet är direkt förenat med konsumenters användning av
digitala kanaler.
Säkerhet är en ständigt pågående kamp för banken, då det alltid finns användare som försöker
hitta kryphål i bankens digitala tjänster. Dock syftar tidigare forskning till att användare är
den svagaste länken i säkerhetskedjan, och oftast är de som får skulden för eventuella
misslyckanden i systemets säkerhet (AL-Akhras et al. 2011). Exempelvis argumenterade en
av respondenterna för att kunder inte alltid förstår Mobilt BankIDs fulla innebörd och inte
inser att det är en värdehandling. Vid denna typ av okunskap kan en viss oförsiktighet infinna
sig, vilket gör att bankens roll som utbildare blir än viktigare.
5.3.2.4 Digitalt utanförskap
För området digitalt utanförskap menade Tinnilä (2013b) att tillväxten av digitala banktjänster
och dess snabba expansionsfas tenderar att skapa konflikter med den äldre generationen. Att
banker skär ner på over-the-counter tjänster och förespråkar användning av bankens digitala
kanaler är faktum som studien bekräftat. Dock indikerar studiens resultat till att frågan bör
behandlas ödmjukt då vissa personer inte vill, eller har möjlighet, att använda digitala tjänster.
Dessa personer kräver enligt Hedley et al (2006), generellt sätt mer personlig interaktion
jämfört med andra kunder. Kunder som befinner sig i digitalt utanförskap är i stort behov av
att alternativa banktjänster inte ersätter de gamla, exempelvis girobetalning via blankett. Den
generation som generellt sätt använder denna betalningsmetod inte uppväxta i en digital miljö,
vilket kan innebära svårigheter i anpassning till ett digitalt samhälle. Vid en sådan situation
kan banken inte tvinga kunderna till digitala tjänster, utan tjänsterna får anpassas efter
kundens förmåga. Det för att undvika Tinniläs (2013b) scenario där äldre generationer
riskerar att ofrivilligt exkluderas.
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5.4 Prioriteringar
5.4.1 Strateger
I tidigare kapitel beskrevs även att respondenter i denna studie skulle lista de prioriteringar
som är viktigast för att vinna konkurrensfördelar inom banksektorn. De tre prioriteringar som
rankades högst var tillmötesgående service, konsekvent service och korrekt information.
Samtliga prioriteringar är väl definierade med relationsmarknadsföring som bidrar till att
skapa långsiktiga och hållbara relationer. Den hårdnade konkurrensen på mogna marknader
har visat att det idag är svårare att attrahera nya kunder, vilket har inneburit att
relationsmarknadsföringen fått stor betydelse (Grönroos 2013; Morgan & Hunt 1994). Aijo
(1996) beskriver även detta som att “relationsmarknadsföringens huvudsyfte att utveckla
befintliga kundrelationer istället för att ständigt attrahera nya”.
Tillhandahåller inte banken tillmötesgående och konsekvent service kommer inte kunder
känna att de får något i gengäld av att ingå i en relation med banken. Som tidigare nämnt
grundar sig relationsmarknadsföring i ömsesidigt engagemang, där samtliga parter skall tjäna
på att ingå i relationen. Det ömsesidiga engagemanget kommer ha en avgörande roll för hur
relationen kommer att utvecklas. I samband med detta var även den tredje prioriteringen
korrekt service en avgörande faktor i hur relationen kommer att fortskrida. Genom att
tillhandahålla korrekt information till bankens kunder genom CRM, skapas ett förtroende som
gynnar relationen på lång sikt (Grönroos 1994;1997;1999; Gummesson 1987; Tapp 2008).

5.4.2 Kontorsanställda
I tidigare kapitel beskrevs även att respondenter i denna studie skulle lista de prioriteringar
som är viktigast för att vinna konkurrensfördelar inom banksektorn. De tre prioriteringar som
rankades högst var korrekt information, bekväm service och rätt information vid rätt tidpunkt.
Korrekt information och rätt information vid rätt tidpunkt har klassificerats som viktiga
faktorer. Enligt Thakur (2014) bidrar korrekt information vid rätt tidpunkt till att den
upplevda servicen hos kunden blir mer positiv. Därför är det viktigt för banken att fokusera på
att utbilda sina anställda inom de digitala tjänsterna och kundbemötande så att de anställda
visar en enad front mot kunden. Författaren syftar till att utbildning är en viktig faktor för
kundens upplevda användarvänlighet och service.
Bekväm service rankades på andra plats av prioriteringarna. Det efter att flertalet respondenter
påpekat att kunden finner stort behov av att kunna utföra bankärenden dygnet runt. Påståendet
bekräftas av Mishkin och Eakins (2012) som menar att bankens kunder ständigt förväntar sig
tillgång till de enklare banktjänsterna, som exempelvis överföringar och betalningar. Det leder
enligt Mishkin och Eakins (2012) samt Bihari (2011) till en bekvämare service, eftersom
kunden sparar tid på grund av att den inte längre behöver besöka banken för att utföra sina
ärenden.
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5.5 Differentiering och digitala relationers framtid
5.5.1 Strateger
Studien involverade frågor gällande differentiering, digitala relationers framtid och om
banken ansågs vara en Prime Mover. Eftersom frågan kring Prime Mover var öppen för
tolkning delades svaren upp. Frågan valdes att delas upp i affärsområdena bankväsendet och
tekniska institut. Indikationer gavs att de anställda som intervjuades såg banken som en Prime
Mover inom banksektorn, då de var först med att lansera Internetbanken och var först i
Europa att lansera mobilbanken. Däremot ansågs banken inte vara en Prime Mover i
förhållande till övrig teknisk innovation, områden som företagen Apple eller Google
vanligtvis dominerar. Först efter att dessa företag presenterat nya tekniska innovationer med
gränssnitt som accepterats av allmänheten, kan banken utveckla och lansera sina digitala
tjänster. Förklaringen till att de dominerande företagen inom teknisk innovation först får
utveckla accepterade gränssnitt är för att banken skall ha möjlighet att försöka förutspå den
framtida användningsgraden. För att utveckla den expansiva användningen av digitala tjänster
menar Bihari (2011) att användning av kundinformation genom CRM kan hjälpa banker att
personifiera de digitala tjänsterna, för att ge kunder tjänster som de faktiskt behöver. I
enlighet med detta bör uCRM, mCRM och eCRM tas i beaktning beroende på vilka enheter
bankerna fokuserar på. Genom att utveckla tjänster som konsumenten kommer att använda
uppfylls några av de krav som Berry (1995) presenterade i samband med fem strategielement
för att implementera RM. Att utveckla en kärnservice kan ses som bankärenden i sig, medan
Internetbank och mobilbank kan ses som ett försök att skräddarsy relationen och utöka den
grundläggande tjänsten. Kan banken som involveras i denna studie dessutom säkerställa att
anställda presterar goda resultat och pedagogisk utbildning av användning av de mobila
tjänsterna uppfylls även grundfunktionen av relationsmarknadsföring, där relationen ska
utvecklas och göras långvarig (Berry 1995).
Gällande differentiering gav studien indikationer till att banken inte jämför sig med andra
storbanker utan istället jämför sig med de som är bäst inom respektive affärsområde.
Exempelvis beskrev studiens strateger att banken jämför området försäkringar med de
försäkringsbolag som de anser är bäst på marknaden. Tapp (2008) beskrev att användning av
CRM fungerar bäst i företag med täta kundinteraktioner och som erbjuder flera produkter.
Påståendet stämmer väl in på banken som erbjuder flera områden och samtidigt flera kanaler
där kunder kan interagera med banken. Att lägga stor kraft på CRM innebär att bankerna kan
öka möjligheterna för kunder att komma i kontakt med banken genom både telefon- och
webbkanaler. Förutom den differentiering som presenterats, kan lansering av mobilbanken på
olika språk ses som en effektiv strategi för att differentiera sig från övriga bankers mobila
tjänster. Att lansera mobilbanken med hög nivå av användbarhet och samtidigt anpassa
användningen till fler språk går väl ihop med relationsmarknadsföring, då man även når ut till
kunder i digitalt utanförskap. Att stärka relationen på beskrivet vis, kan resultera i att kunder
involverar sig mer i de digitala kanalerna och att den virtuella relationen stärks. När frågan
om digitala relationers framtid besvarades gjordes tydliga kopplingar till bankens arbete med
CRM. De menade att framtiden för digitala tjänster bland svenska banker handlar om att hitta
tillfällen där kunden är i behov av mänsklig kontakt. Att genom kundens frågor och
sökningar, exempelvis vid sökningar om försäkringar, skall Internet och datorn känna av att
kunden är intresserad av att teckna en ny försäkring. I dessa fall kan framtida digital
innovationsteknik eventuellt ge kunden tryckbara alternativ, där ”Ja/Nej” visas på kundens
datorskärm. Trycker kunden ja kan bankens arbete med RM och CRM innebära att en
rådgivare eller säljare kontaktar kunden för att hjälpa till att fullborda köpet. Respondenter i
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studien menar att det kan generera effektivare rådgivning, samtidigt som kunder får hjälp med
att fullfölja köp eller beställningar vilken kan stärka känslan av att man ingår i en relation. Att
skapa bättre rådgivning kan vara en av de viktigaste faktorerna för framgång inom
bankbranschen. Den ömsesidiga kontakt som då kan uppstå genom både ingående- och
utgående kontakt hade kunnat vara till stor vinning för ökad kundlojalitet och
relationsmarknadsföring.

5.5.2 Kontorsanställda
Olikt strategerna så fokuserade kontorsanställda respondenterna endast på om det var en
Prime Mover i jämförelse med andra banker. Studiens resultat påvisar att banken ligger långt
framme i lansering av ny teknik och att erbjuda kunden nya tekniska lösningar, vilket
överensstämmer med Normanns (2011) samt Ritzer och Jurgensons (2010) defintion av en
Prime Mover. Författarna menar att en Prime Mover är ett företag som identifierar nya
värdeskapande möjligheter till kunderna där företaget och kunden kan mötas i en
samproduktion som även benämns prosumtion. Respondent 6 ansåg framförallt att det är svårt
att driva en bank utan att satsa på ny teknik som leder till värdeskapande hos kunden.
Respondentens resonemang bekräftas av Ritzer och Jurgenson (2010) som menar att det är
viktigt och vanligt i banksektorn med ny teknik och nya användarmöjligheter för kunderna.
De respondenter som arbetar på kontoren anser att bankerna inte skiljer sig så mycket på ytan
utan man måste gå in på djupet för att hitta skillnader mellan de olika bankernas erbjudna
tjänster. Vikt infinner sig i att behovsanpassa tjänsterna utefter kundens behov. Känner inte
kunden behov av tjänsten så kommer den inte använda sig av tjänsten. Därför är det viktigt att
se till kundens behov och inte bara koncentrera sig på tekniskt innovativa lösningar. Det är
genom dessa faktorer som banken tror sig vinna konkurrensfördelar i jämförelse med andra
banker. O´Malley och Tynan (2000) menar att kunddatabaser ger företagen möjlighet att
behovsanpassa sina tjänster till kunden. Författarnas teori stärks även av Grönroos (2013) som
menar att behovsanpassandet måste ske i tre steg där det första steget innefattar att komma i
direkt kontakt med kunden. Något som även kontorsanställda förespråkar. De anser att det är
viktigt att lära känna kunden genom fysiska möten för att kunna tillhandahålla kunden bästa
möjliga service. Det andra steget är enligt Grönroos (2013) att identifiera och framställa en
kunddatabas, för att slutligen i det tredje steget, utveckla tjänster som har kunden i fokus. Det
vill säga utveckla tjänster utefter kundens behov.
Studiens resultat visar att digitala relationer inom banken kommer att fortsätta sin expansion,
och att banken fortsättningsvis kommer satsa mycket på utvecklingen av de digitala
tjänsterna. Men en relation som endast bygger på digitala tjänster tros inte fungera i praktiken.
Idag är samhället fortfarande beroende av möjligheten att besöka ett fysiskt bankkontor och
därför kommer kontoren finnas kvar så att fysisk interaktion fortfarande möjliggörs för
kunden. Den fortsatta ökningen av digitala relationer beror på att kunderna längre inte har
samma möjligheter till att ta ledigt för att utföra bankärenden. Den faktorn skapar ett större
behov av digitala träffar och ett mindre behov av fysiska träffar. Det minskade behovet av
fysiska träffar kan innebära att de blir en mindre omfattning av personal på kontoren. Detta
bekräftas även av Tinnilä (2013a) som menar att bankens effektivisering har inneburit
minskad arbetskraft på de fysiska kontoren. Författaren tror även att framtiden för
kontorspersonalen kommer vara att inrikta sig mer på kundservice och mindre på utförandet
grundläggande tjänster.
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6. Slutsatser
I studiens slutsatser delas egna åsikter och tankar som uppkommit allt eftersom studien
fortlöpt. Dessutom behandlar studiens slutsatser hur kundrelationer har påverkats av ökat
fokus på digitala kanaler.
Syftet med studien var att fördjupa diskussionen kring digitala kundrelationer inom den
svenska banksektorn. Fallstudien har involverat en av Sveriges storbanker för att se hur
digitala relationer påverkats över tid. För att kunna undersöka beskrivet syfte formulerades
följande forskningsfråga: Hur har bankers kundrelationer förändrats genom ökat fokus på
digitala kanaler?
Den digitala utveckling som skett inom den svenska banksektorn har påverkats mycket av
sänkta kostnader för Internet, samt en kraftig ökning av användandet av mobiltelefoner.
Studiens resultat indikerade tydligt att kundrelationer har förändrats under kort tid, till följd av
digitala kanalers utveckling. För att styrka påståendet fick i denna studie fördela poäng över
hur kundrelationer såg ut för 10 år sedan jämfört med idag. Resultatet visade drastiska
skillnader mellan vikten av fysisk kontakt idag och för 10 år sedan. Att studien fokuserat på
bankens perspektiv, kan ha påverkat synen på kundrelationers utveckling. Grunden i detta
yttrande är att banken ständigt arbetar med att utveckla digitala kanaler för att kunna
interagera med fler kunder under kortare tid. Arbetet med att effektivisera kundmöten har
medfört vissa utmaningar, som kontinuerligt tagits upp under studiens gång. Respondenternas
svar skiljde sig åt beroende på vilken grupp de tillhörde. Som tidigare nämnt definierade
studiens strateger digitalt utanförskap till äldre generationen och nysvenskar, där
kontorspersonal endast diskuterade den äldre generationen. Vi har genom ökad förståelse för
digitala relationer dragit slutsatsen att strateger och kontorspersonal inom den valda banken
agerar och tänker aningen olikt varandra. Vi tolkar studiens resultat som att strateger tänker
och agerar mer kreativt och innovativt än studiens kontorspersonal, vilka tenderar att tänka
mer praktiskt. Vår tolkning har vidare inneburit att de olika tankesätten kan ha en förklaring i
vilka kunder bankens personal möter. De kunder som har förutsättning att använda de digitala
tjänsterna och klarar av tekniken, möter allt oftare banken i de digitala kanalerna. Det är
därmed dessa kunder som strategerna främst riktar sig till, för att vidareutveckla de innovativa
digitala tjänsterna. I jämförelse möter kontorspersonal istället de kunder som inte lika lätt
anammat den digitala utvecklingen, vilket resulterat i att kontorspersonal har en annorlunda
syn på digitaliseringens utveckling.
Banken kan bland annat erbjuda kunden att betala räkningar, deklarera, utföra transaktioner
eller logga in i banken för att se sin ekonomiska översikt- endast genom att ta upp sin telefon
eller dator. De exempel som beskrivits ses i studien som en bidragande orsak till att den
fysiska relationen mellan banker och dess kunder har minskat. Kanalförflyttning har, ur vald
banks synvinkel, inneburit att banken interagerar med sina kunder betydligt oftare än när
relationen tillämpades på en traditionell basis. Trots att den fysiska kundkontakten har
minskat har relationen blivit mer intensiv, aktiv och banken har möjlighet att effektivisera
dagliga kundmöten.
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Att implementera digitala tjänster har inneburit vissa utmaningar, vilket både studiens
strateger och kontorspersonal är eniga om. Samtidigt som mycket positivt har kommit fram
genom digitala tjänsters utveckling, har mycket oro och negativitet skapats. Allt från hur
säkerhet och kundinformation hanteras, till att kunder blir allt för bekväma i samband med
digital utveckling. Trots att banker lägger stor vikt på säkerhet kan en utmaning vara att
övertyga och utbilda kunder inom digitala banktjänsters säkerhet. Kan bankerna skapa en
trygghetskänsla vid användning av de digitala kanalerna kan vidareutveckling ske, där banker
kan utveckla högre grad av rådgivning i digital form. I den digitala rådgivningen behövs dock
en ömsesidig kommunikationsnivå. Vi har upplevt problem i att många tjänster består av
självbetjäning, där utveckling av tjänsterna går snabbare än samhället i stort. Samhället tillåts
inte anpassas innan nya innovativa tjänster lanseras, något som framförallt kontorspersonal
argumenterat för. För att anamma dessa utmaningar är det viktigt att utveckla RM och CRM
system för att skapa en fungerande dialog med bankens kunder. Dessutom infann sig
diskussionen om vikten att inte slopa traditionella tjänster, för att inte stänga ute vissa
kundgrupper. Genom studien har en större förståelse infunnit sig för vikten av att banker
kommunicerar tydligt och kontinuerligt med sina kunder. Dessa aspekter är av betydelse för
att fortskrida relationer i både fysiska och virtuella miljöer. Att banker möjliggör en
tvåvägskommunikation gentemot sina kunder även i digitala kanaler innebär stora chanser för
den ömsesidiga relationen att utvecklas och fortskrida.
Vid studiens start förutspåddes det att kanalförflyttning innebar att kunder var mer benägna att
byta bank. Motsatsen har däremot bevisats, resultatet har indikerat att bankens kundrelationer
har blivit starkare än tidigare. Vilket möjligen kan bero på att banken erbjuder ett fullt
tjänsteutbud genom både traditionella och virtuella relationer. Kunder investerar idag tid i att
lära sig nya digitala tjänster och hur de används. I dagens digitala samhälle kan tid ses som
pengar, vilket innebär att kunders valfrihet om när och hur bankärenden ska äga rum
resulterar i mer fritid. Banken har indikerat till att de värderar och prioriterar
användarvänlighet, tillgänglighet, digitalt utanförskap och säkerhet högt. Dessa faktorer utgör
därmed högsta prioritet i bankens arbete då kundrelationer blivit mindre fysiska till följd av
ökat fokus på digitala kanaler.
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7. Rekommendationer
I det avslutande kapitlet ges förslag och rekommendationer till framtida forskning inom
forskningsfältet och en reflektion över utförd studie och dess bidrag till nuvarande forskning.

7.1 Reflektion
Möjligheten att få fördjupa diskussionen kring bankers digitala kundrelationer har varit
intressant och givande. Digitala banktjänster uppmärksammas ständigt i media och åsikterna
varierar om huruvida bankerna arbetar med kundrelationer, användarvänlighet, säkerhet eller
“stänger ute” vissa kundgrupper. Att fördjupa diskussionen har givit oss perspektiv på
innebörden av digitaliseringens snabba utveckling och implementering. Viktigt för oss har
varit att poängtera att studien framställs ur bankens perspektiv och hur de anser att
kundrelationer har förändrats efter ökat fokus på digitala kanaler.

7.2 Praktiskt bidrag
Då Sverige ligger i framkant inom digital standard infann sig intresse för att undersöka
fenomenet digitala relationer, där vi valde att involvera en av Sveriges storbanker.
Forskningsluckan som identifierats och som varit ambitionen att fylla, är att det finns
bristfälligt med forskning kring digitala kundrelationer inom den svenska banksektorn. Det
praktiska bidraget har involverat bankers synvinkel på förändrade kundrelationer, för att se
vad ökat fokus på digitala kanaler har inneburit. Därigenom har vi fördjupat diskussionen
kring digitala kundrelationer inom den svenska banksektorn.

7.3 Vidare forskning
För vidare forskning hade fokusering kunnat riktas till kunders uppfattning av bankers digitala
tjänster, alternativt studera graden av kvalitet för erbjudna tjänster. Dessutom hade vidare
forskning kunnat undersöka hur kunder ser på förändrade kundrelationer, för att fördjupa
diskussionen kring digitala relationer ur kundens synvinkel. Ytterligare ett intressant
forskningsområde hade kunnat vara att undersöka hur banker kan arbeta för att inspirera
kunder till att öka användning av de digitala tjänsterna.
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9. Bilagor
Bilaga 1 – Intervjufrågor, semi-strukturerad
	
  

1.	
  Hur	
  definierar	
  du	
  en	
  kundrelation	
  rent	
  generellt?
2.	
  Hur	
  skulle	
  du	
  definiera	
  en	
  digital	
  relation?
-‐	
  Hur	
  skiljer	
  den	
  sig	
  från	
  den	
  traditionella	
  relationen?
-‐	
  Används	
  begreppet	
  digitala	
  relationer?	
  Vad	
  använder	
  ni	
  för	
  begrepp?
3.	
  Vad	
  har	
  digitalisering	
  inneburit	
  för	
  banken?
-‐	
  Hur	
  arbetar	
  man	
  för	
  att	
  skapa	
  relationer	
  med	
  kunder	
  utan	
  att	
  man	
  träffar	
  dem	
  fysiskt?
-‐	
  Hur	
  hanterar	
  man	
  den	
  äldre	
  generationen	
  vid	
  den	
  digitaliserade	
  utvecklingen?
-‐	
  Vad	
  upplever	
  man	
  att	
  kunder	
  använder	
  de	
  mobila	
  tjänsterna	
  mest	
  till?	
  
4.	
  Vad	
  tror	
  ni	
  om	
  framtiden	
  gällande	
  tekniska	
  relationer?
-‐	
  Anser	
  man	
  sig	
  vara	
  en	
  Prime	
  Mover	
  inom	
  digitala	
  tjänster?
-‐	
  Vad	
  anser	
  ni	
  om	
  differentiering?	
  Vad	
  gör	
  man	
  för	
  att	
  få	
  sina	
  digitala	
  tjänster	
  att	
  sticka	
  ut	
  
när	
  man	
  jämför	
  banker?	
  
5.	
  Vad	
  säger	
  man	
  om	
  säkerheten	
  kring	
  digitala	
  tjänster?	
  
-‐	
  Hur	
  trycker	
  man	
  på	
  säkerheten/	
  får	
  kunder	
  att	
  lita	
  på	
  tjänsten?	
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Bilaga 2 - Modell med inspiration från Richard Normann
	
  
Kundrelationer	
  för	
  10	
  år	
  sedan	
  
	
  

Kundrelation	
  10	
  år	
  sedan Fysiskt Intellektuellt Emotionellt
Poäng	
  
	
  
Fördela	
  10	
  poäng	
  på	
  de	
  tre	
  kategorierna	
  i	
  enlighet	
  med	
  den	
  traditionella	
  kundrelationen
	
  
	
  
	
  
Kundrelationer	
  idag	
  
	
  

Kundrelation	
  idag

Fysiskt

Intellektuellt

Emotionellt

Poäng	
  
	
  
Fördela	
  10	
  poäng	
  på	
  de	
  tre	
  kategorierna	
  i	
  enlighet	
  med	
  digitala	
  kundrelationer
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Bilaga 3 – Modell, listade prioriteringar
2001	
  listade	
  forskarna	
  Guapa,	
  Czernik	
  och	
  Shama	
  10	
  konkurrerade	
  prioriteringar	
  för	
  att	
  
uppnå	
  konkurrensfördel.
Hur	
  skulle	
  du	
  vilja	
  rangordna	
  alternativen	
  idag?	
  1=	
  Högsta	
  prioritet,	
  10=	
  Lägsta	
  prioritet	
  
1.	
  	
  	
  	
  	
  	
  Tillmötesgående	
  service
2.	
  	
  	
  	
  	
  	
  Konsekvent	
  service
3.	
  	
  	
  	
  	
  	
  Förstärka	
  kundrelationer
4.	
  	
  	
  	
  	
  	
  Korrekt	
  information
5.	
  	
  	
  	
  	
  	
  Rätt	
  information	
  vid	
  rätt	
  tidpunkt
6.	
  	
  	
  	
  	
  	
  Effektivt	
  arbete	
  på	
  bankkontoren
7.	
  	
  	
  	
  	
  	
  Adekvat	
  prissättning	
  för	
  bankens	
  tjänster
8.	
  	
  	
  	
  	
  	
  Högt	
  värderade	
  tjänster
9.	
  	
  	
  	
  	
  	
  Bekväm	
  service
10.	
  	
  Mycket	
  personlig	
  service
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