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Förord 
 
Under vårterminen har vi lagt ner mycket tid och engagemang i detta uppsatsarbete för att 
slutligen komma fram till denna färdigställda uppsats. Vi vill rikta ett stort tack till vår 
handledare Jonas Gabrielsson som har gett oss ett stort stöd under hela uppsatsprocessen. 
Särskilt vill vi tacka Jonas för det engagemang och den uppmuntran han givit oss men också 
för den konstruktiva feedback vi fått ta del av och som har utmanat oss i olika 
ställningstagande, vilket varit mycket värdefullt för vår studie.  
 
Dessutom vill vi tacka de respondenter som besvarat vår enkät och på det sättet givit oss 
viktig information som varit mycket värdefull för vår studie. 
 
Slutligen vill vi tacka alla er som på något sätt bidragit med värdefulla idéer och tankar kring 
vårt arbete och till våra opponenter som givit oss konstruktiv feedback och värdefulla 
synpunkter. 
 
Trevlig läsning, 
 
 
Halmstad 17 maj 2016 
 
 
 

 
  



Sammanfattning  
 
Vårt samhälle står idag inför stora förändringar gällande dagens tekniska utveckling och dess 
digitalisering av olika tjänster. Inte minst har detta påverkat hur banker arbetar mot sina 
företagskunder. Med detta i åtanke är det högst aktuellt att skapa en förståelse kring hur olika 
faktorer kan påverka företagskunders lojalitet till sin huvudbank. Detta i takt med att många 
tjänster som tidigare erbjudits med en personlig interaktion, numera blir allt mer 
digitaliserade. Tidigare forskning har visat att banklojalitet påverkas av olika faktorer, i vår 
studie har vi valt att undersöka hur företagskunders beteende, attityder och nöjdhet påverkar 
hur företagskunder förhåller sig lojala till sin huvudbank. Studien genomfördes genom utskick 
av en webb-baserad enkät som företagets VD eller ekonomiansvarige fick skickad till sig via 
mejl. Resultatet av studien visade på att företagskunders lojalitet till sin huvudbank påverkas 
av hur mycket och hur ofta de använder sig av digitala banktjänster, hur nöjda de är med 
denna interaktion med tjänsterna, samt att företagskunder är mer nöjda med sin upplevelse av 
digitala banktjänster om de har en positiv grundattityd till detta. Resultatet genom studien 
visade även på att företagskunder som ofta använder sig av digitala banktjänster även har en 
mer positiv grundattityd till denna användning. Studien har bidragit med en ökad förståelse 
kring hur lojaliteten till sin huvudbank kan komma att påverkas av den ökade användningen 
av digitala banktjänster. För bankerna är det viktigt att förstå företagskunders beteende, 
attityder och dess nöjdhet till de digitala banktjänster som erbjuds, för att antingen skapa eller 
bevara lojala kunder. Samt att bankerna måste följa med i utvecklingen och förstå 
företagskundernas föränderliga behov. 
 
 
Nyckelord: Banklojalitet, lojalitet, beteende, attityder, nöjdhet, digitalisering, digitala 
banktjänster  
 
 
  



Abstract  
 
Our society is facing major changes regarding today's technological development and the 
digitization of different services. Not least, this has affected the way banks work towards their 
corporate customers. With this in mind it is highly relevant to create an understanding of how 
different factors can affect corporate customers' loyalty to their main bank. This is in line with 
many services previously offered with a personal interaction, is now becoming more and 
more digitized. Previous research has shown that bank loyalty is affected by various factors, 
in our study, we chose to examine how corporate customers' behavior, attitudes and 
satisfaction affects how corporate customers remain loyal to their main bank. The study was 
conducted by sending an email with a web-based survey to the CEO or to the finance 
manager. The results of the study showed that corporate customers' loyalty to their primary 
bank is affected by how much and how often they use the digital banking services, how 
satisfied they are with this interaction and that corporate customers are more satisfied with 
their experience of digital banking services if they have a positive basic attitude to this. The 
result of this  study also showed that corporate customers who often use digital banking 
services also have a more positive basic attitude to such use. The study has contributed to a 
greater understanding of how loyalty to the main bank may be affected by the increased use of 
digital banking services. For the banks, it is important to understand the corporate customer 
behavior, attitudes, and its satisfaction to the digital banking services offered, to either create 
or retain loyal customers. And that banks have to keep up with developments and understand 
corporate customers' changing needs. 
 
 
Key words: Bank loyalty, loyalty, behavior, attitudes, satisfaction, digitization, digital 
banking services 
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1. Inledning  
 
I detta kapitel kommer vi inledningsvis introducera läsaren i ämnet genom en kort 
beskrivning av bakgrunden beträffande dagens digitalisering av bankers olika tjänster. 
Därefter fortsätter en diskussion kring problematiken av detta ämne, där vi presenterar de 
förändringar som sker genom utvecklingen av digitala banktjänster, och hur detta kan komma 
att påverka lojaliteten hos bankernas företagskunder. Detta leder oss sedan in på vår 
problemformulering och studiens syfte. Slutligen ger vi en beskrivning på studiens fortsatta 
disposition. 
 

1.1 Bakgrund  
I dagens samhälle står vi inför stora förändringar, inte minst när det gäller den stora 
utvecklingen inom digitalisering. Banken har under de senaste årtiondena gått igenom en 
mängd olika förändringar där system förbättrats, byts ut eller helt tagits bort. 
Internetanvändning har sedan år 2005 ökat från 1 miljard till över 3 miljarder användare år 
2015 (Statista, 2016). Detta är något som banker och deras kunder inte har kunnat undgå att 
påverkas av. I och med de snabba förändringarna har banker försökt förbättra sina system för 
att följa med i utvecklingen och på så sätt kunna möta sina kunders behov och förväntningar. 
Detta är något som Tieto (2016) skriver om, då de menar att beteende och behov hos kunder 
ständigt förändras. Att kunna genomföra sina transaktioner online har gjort att affärer kan 
göras mer effektivt (Tieto, 2016). De menar att detta är något som kan ske hos banken men 
kan även komma att ske hos nya aktörer och innebär att hela bankvärlden behöver fortsätta 
sin utveckling. Den utveckling som sker inom informationsteknologi idag har en stor effekt på 
banksektorn, vilket har gjort att det skapats allt fler flexibla betalningsmetoder och mer 
användarvänliga banktjänster (Liao & Cheung, 2002). Utvecklingen har sedan 1980-talet gått 
från det mest tekniska som uttagsautomater till att det idag finns internetbanker som är 
tillgänglig överallt, 24 timmar om dygnet (ibid). Enligt Chakravarthi (20 januari 2015) har det 
även visat sig att många tror att hanteringen av pengar och betalningar kommer se annorlunda 
ut inom en snar framtid, där en del till och med tror att banken inte längre kommer behövas. 
För varje dag som går ökar och accelererar förändringstakten, vilket innebär att hur framtiden 
kommer att se ut är ännu oklart, samtidigt som det blir desto viktigare för bankerna att vara 
medvetna om denna utveckling och lägga tid och resurser på att följa med i förändringstakten 
för att bevara sina kunder (ibid). Kunder kan ha en tendens att byta bank då deras personliga 
förhållanden förändras, eller om de skulle finna andra erbjudanden som skulle passa bättre 
någon annanstans (Jones & Sasser, 1995). Däremot finns det de kunder som trots missnöje 
väljer att stanna på en bank för att visa sin lojalitet (ibid). Detta visar på att bankerna måste 
lägga sitt fokus på att försöka skapa och behålla lojala kunder, trots att det sker förändringar 
gällande både banken och kunderna. 
 
Digitaliseringen har varit ett betydande fenomen som under de senaste årtiondena haft en 
avgörande roll i samhället. Enligt Ewerman (21 april 2015) sker det en förändring gällande 



	 2	

synen på hur bankernas olika tjänster används, då det sker förändringar inom både 
kundbeteende och teknisk utveckling. Eftersom att användningen av smarttelefoner och 
surfplattor ökar uppkommer innovativa betalningsmetoder och flera digitala banktjänster. 
Dessa digitala banktjänster kan exempelvis vara internetbank, mobilbank, digitala 
inloggningstjänster samt övriga internetbaserade tjänster. 
 
Forskare har funnit en trend i att användandet av digitala banktjänster har ökat till att numera 
kunna användas dygnet runt när kunden än behöver utföra sina ärenden, vilket har gjort att 
efterfrågan på tjänsteleverantörer har ökat (Tinnilä, 2012). Vidare nämner Tinnilä (2012) att 
när det gäller ärenden som är kopplade till bankens digitala tjänster är den största skillnaden 
att transaktionerna kan ske under vilken tid som helst under veckans alla dagar, vilket ger en 
högre tillgänglighet för kunderna. Detta är enligt Hilal (2015) en utav fördelarna för 
företagskunder när det gäller användandet av digitala banktjänster, samt att de kan ta emot 
information direkt, vilket tidigare var begränsat till bankinstitutionerna. Genom en studie 
gjord av CGI (8 oktober 2015), visar att de digitala banktjänster som kunder helst använder 
sig av idag är internetbanken och mobilbanken, detta är oavsett ålder, inkomst, geografi eller 
val av bank. Eftersom att kundernas behov förändras ställs det allt högre krav på att bankerna 
ökar takten gällande sin digitala förändringsresa. Skulle bankerna inte följa med i 
utvecklingstakten riskerar de att förlora sina kundkontakter till andra aktörer som lyckats 
bättre med att exempelvis belöna kunders lojalitet eller att erbjuda tjänster som är mer 
individanpassade (CGI, 2015). 
 
De digitala banktjänsternas tillväxt kan enligt Tinnilä (2012) skapa konflikter mellan den 
äldre generationen och tjänsteutvecklingens snabba expansionsfas, vilken kan uppstå när olika 
banker väljer att skära ner på den personliga servicen över disk till att istället gå mer mot de 
digitala självbetjäningstjänsterna. Med grund från tidigare statistik har antalet bankkontor i 
många länder minskat till hälften sedan 1990-talet, medan elektroniska bankförbindelser som 
görs hemifrån har ökat från 5 % 1990 till 76 % 2012 (Tinnilä, 2012). Hedley, White, Petit de 
la Roche och Banerjea (2006) anser att den äldre generationen i allt större utsträckning kräver 
en mer personlig interaktion och engagemang med banken. Samtidigt nämner de att de yngre 
kunderna anses ha mer kunskap inom den tekniska världen där de har möjlighet att själva 
söka information och finna de mest optimala och bästa alternativen. Chakravarthi (20 januari 
2015) nämner att en anledning till att de yngre kunderna kan ha anpassat sig bättre till den 
tekniska utvecklingen beror bland annat på att många personer födda under millenium tiden 
(tidigt 80-tal till tidigt 00-tal) har vuxit upp med digitala tjänster och ser det därför som en 
naturlig utveckling. Det är däremot viktigt att inte glömma bort vad kunderna egentligen vill 
ha gällande den tekniska utvecklingen, eftersom att kundbeteendet förändras i takt med 
utvecklingen. Detta är något som nämns i artikeln på Pwc:s hemsida, att det är viktigt att veta 
var kunderna befinner sig (Pwc, 2016). De menar att det är viktigt att värna om 
kontorsrådgivning och telefonbankservice, samtidigt som de digitala relationerna med 
kunderna utvecklas. Det finns många företagskunder som anser att en god relation till sin 
bank är oerhört viktigt, samt att de känner att banken har en förståelse för företagets 
verksamhet och behov (Gebert, Lundahl & Vegholm, 2013). Att ha en bra kommunikation där 
de känner att de blir hörda och får snabba och raka besked har även det visat sig vara 
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uppskattat hos företagskunder (Gebert et al., 2013). Idag är fler och fler kontor kontantlösa 
och fokuserar istället mer på rådgivning (Pwc, 2016). En pågående utmaning är 
automatisering av tjänster vilket innebär själva servicen och rådgivningen. Detta leder till mer 
självservice där kunden på egen hand kan hantera och förbättra sin ekonomi (CIO, 2 
november 2015). De anser att det digitala beslutsstödet och rådgivningen kommer ta allt 
större del, då det personliga mötet kommer bli mindre viktigt än tidigare eftersom de 
digitaliserade lösningarna kommer minska detta behov (CIO, 5 november 2015). 
 
Banker har idag en bättre förståelse för sina kunder, deras behov och risker (Hilal, 2015). 
Detta har gjort det möjligt för banker att sätta ihop personliga produkter och tjänster (ibid). 
Även Nilsson (2007) nämner liknande fördelar med de digitala tjänsterna, alltså att de blir 
bättre kundanpassning, och att kunderna kan komma åt banken direkt dygnet runt var de än 
befinner sig. Dessutom menar Nilsson (2007) att internetbanken ger upphov till tids- och 
kostnadsbesparing, skapar en kontroll över hur tjänsten levereras samt ger en ökad effektivitet 
och flexibilitet. Dock har det visat sig att förtroendet hos en del företagskunder har minskat på 
grund av ett minskat antal kontor (Qred, 2 september 2015). Företagskunder blir allt mer 
hänvisade till de digitala banktjänsterna vilket kan riskera att den lokala kontakten och 
kännedomen förloras (ibid). Framtidensbank (2016) poängterar vikten för banken i att utnyttja 
digitaliseringen för att skapa långsiktiga relationer med sina kunder. Det handlar om att kunna 
optimera sina kundmöten oavsett genom vilken av de digitala kanalerna som kunden föredrar 
att använda, men också att ha förmågan att kunna vara personlig och kundanpassa sina 
erbjudanden oavsett mötesplats (Framtidensbank, 2016). Att kunderna blir mer digitalt 
krävande och att takten ökar gör det därför extra viktigt för bankerna att möta kundernas 
föränderliga behov. För att lyckas med digitalisering måste kundupplevelsen ligga som 
främsta fokus säger Ewerman (21 april 2015). Det är idag många banker som gör om sina 
digitala kundmöten, men allt för ofta görs detta utan att tänka på vad kunden egentligen vill 
ha, vilket kan innebära att det spenderas pengar på saker som saknar ett egentligt värde 
(Ewerman, 21 april 2015). Eftersom att människan lever i en ständig rörelse väljer ofta varje 
individ att använda den kanal som passar bäst vid just den kontext som kunden befinner sig i, 
vilket innebär att kundens behov och val av kanal kan variera mycket. Det är därför extra 
viktigt fortsätter Ewerman (21 april 2015) att ställa sig frågan vad, hur och vart kunden vill ha 
sin tjänst.   
  
I artikeln “Svenskarna sitter fast på banken” skriven av Eirefelt (27 februari 2015) nämns det 
att kunder ofta är trogna på bankmarknaden. Det nämns även att konkurrensen blir bättre om 
kunden jämför bankerna mer och ifrågasätter deras erbjudanden eller byter bank. Svenskar är 
generellt obenägna att prova nya bankmöjligheter och har varit det sen långt tillbaka i tiden, 
de har även länge haft stort förtroende för bankerna där banken har setts som en 
samhällsinstitution (ibid). Detta har på den senaste tiden förändrats då vi nu ser att det handlar 
mer om ett företag som tjänar pengar. Detta leder till en sundare relation där de trögrörliga 
svenska bankspelarna vågar röra mer på sig. Men fortfarande innebär det att många har svårt 
för att vara flexibla då en långvarig relation till sin bank är vanligt och gör att kunder blir 
obekväma om de på något sätt skulle svika denna relation och lojalitet. Kunders tro om att det 
är besvärligt att byta bank skapar tröghet på marknaden (ibid). Under den senaste tiden har 
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ingen större förändring skett inom banklojaliteten mer än att kunder kan ha fler banker än 
tidigare och att det delvis uppkommit en konkurrens från andra aktörer (ibid). 
 
I dagens läge finns det stora möjligheter att jämföra priser till sin oändlighet, det är därför 
viktigt att bankkunderna inte bara fokuserar på priset och byter bank på grund av det eftersom 
det då blir svårt att skapa en relation och få ett förtroende från sin bank (Eirefelt, 27 februari 
2015). Kunderna får inte glömma att banken tar en risk, speciellt på företagssidan (ibid). Det 
nämns även att kunder ska ha möjlighet att jämföra priser men att de måste tänka på 
kvalitetsaspekten också. Hilal (2015) nämner att ny informations- och kommunikationsteknik 
(NICT) blir allt viktigare för utvecklingen av digitala banktjänster. Det förändrar 
konkurrensen mellan banker samtidigt som det öppnar upp möjligheten för icke-banker att 
konkurrera om kunderna. De som kommer vara framgångsrika i framtiden är de som förstår 
potentialen av förändringar som har med ny teknik att göra och som kan implementera det på 
ett sådant sätt som ger bra konkurrensfördelar. Stålfors (2016) håller med om att nya digitala 
affärsmodeller kommer vara avgörande för att stå emot konkurrensen. Bankerna måste börja 
erbjuda nya sorters tjänster som innefattar mer än endast de traditionella, där erbjudandena 
blir mer relevanta i förhållande till dagens samhälle (ibid). Detta eftersom att bland annat 
framtidens företag kommer ha nya krav på bankens service, vilket innebär att bankerna 
behöver vara mer aktiva och kunna förutse företagens förändrade behov. För att kundernas 
krav och önskemål ska uppfyllas kommer det behövas många nya lösningar där den digitala 
kommunikationen kommer vara en del av detta (ibid). 
 

1.2 Problemdiskussion  
Det finns viktiga frågeställningar kring hur bankerna har förändrats gällande den digitala 
utvecklingen. En del forskning kring detta har gjorts (Levy, 2014), men vi har funnit en 
saknad av hur företagens lojalitet till banken har påverkats av denna utveckling inom digitala 
banktjänster utifrån ett företagsperspektiv. 

Under de senaste åren har bankers kunder styrts mer och mer åt användningen av internet och 
mobilapplikationer för att nå banken och använda det som de nya kontaktvägarna (Svensk 
kvalitetsindex, 2015). De nämner även att det har visat sig finnas ett positivt samband mellan 
nöjda kunder och service mellan fyra ögon. Däremot nämns det i en artikel publicerad på 
Pwc:s (2016) hemsida, att kunder helst inte vill lägga tid på att exempelvis gå till 
bankkontoret för att få hjälp, utan ser hellre att det finns bra digitala lösningar som gör det 
hela mer effektivt. 
 
För att kunna nå framgång inom den tekniska utvecklingen och komplexiteten som råder idag 
har det gjorts undersökningar kring vad som krävs för att bevara sina kunders lojalitet 
(Ndubisi, Wah & Ndubisi, 2007). En av de viktigaste faktorerna för banken är att utnyttja de 
kundrelationer som finns idag där information om kunden redan existerar, som gör det enklare 
att förstå kundens behov och bankerna kan då serva sina kunder på ett tillfredsställande vis. 
Enligt Ndubisi et al. (2007) handlar kundlojalitet om en djupgående förbindelse för återköp av 
produkter eller tjänster i framtiden. Det hävdas att banker måste investera i relationsbyggande 
och i kundintimitet för att få lojala kunder och ge upphov till ännu starkare lojalitet (ibid). 
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Tidigare forskning beskriver vikten av att bankerna anpassar sig till sina kunders behov 
(Silver, 2009). Däremot tyder Silvers (2009) studie på att banker är relativt dåliga på att 
anpassa sig efter detta och att de har svårt för att förstå behoven hos sina kunder. Att ha en 
frekvent och personlig kontakt som skapar en relation med banken är något som uppskattas 
bland företagskunder (ibid). Samtidigt menar Nilsson (2007) att internetbankens användning 
kan hota relationen för att det ökar distansen mellan banken och kunderna. Eftersom att det är 
enkelt och bekvämt att använda sig av internetbanken gör det att kunderna allt mer sällan 
besöker bankkontoren, och därav minskas relationen (ibid). Denna distans kan på så vis 
påverka kundernas lojalitet till att försämras. Samtidigt nämner Nilsson (2007) att 
utvecklingen inom internetbanktjänster även kan ha en positiv inverkan på kunders lojalitet då 
det kan hjälpa till att förbättra relationen mellan de olika parterna. Dessutom menar Methlie 
och Nysveen (1999) att banktjänster på internet är mycket lika varandra de olika bankerna 
emellan, vilket gör att det inte behöver ge något mervärde att söka sig till en annan bank.  
 
Begreppet lojalitet kan dock variera beroende på vem det är som tillfrågas, enligt Czepiel 
(1990) benämns lojalitet som ett begrepp för att beskriva relationens slutliga resultat, alltså 
det som håller ihop parterna även om de inte alltid gynnar en själv. 
 
En kund som över tiden anlitar ett företag för att tillfredsställa hela - eller en 
betydande del av - sitt behov av de produkter och tjänster som täcks in av företagets 
erbjudande. 
 

(Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004, s.121) 
 
Definitionen ovan av en lojal kund är den som vi fortsättningsvis kommer att använda oss av i 
denna uppsats. Enligt Aysha Fathima och Muthumani (2015) anses bankens rykte, 
kundnöjdhet, förtroende och ett vanebeteende vara de faktorer som påverkar kundens lojalitet 
till banken vid användning av digitala banktjänster. Det upplevda värdet av servicen och dess 
kvalitet påverkar inte direkt kundens lojalitet, däremot om det skulle saknas kan det leda till 
missnöjdhet som i sin tur kan påverka lojaliteten (ibid). Samtidigt nämner Baumann, Elliot 
och Hamin (2011) att kundlojalitet kan mätas genom beteende och attityd, då de menar att 
beteendet kan vara en förklarande faktor till en viss attityd. Det har även visat sig att nöjdhet 
har en positiv påverkan på lojaliteten, både när det gäller kundlojalitet och beteendelojalitet, 
vilket har visat sig gälla även inom banksektorn (Daskou, Daskou & Veloutsou, 2004; Beerli, 
Martin & Quintana, 2004).  
 
I Sverige har bankens kunder traditionellt sett varit lojala till sina banker och använt sig av en 
eller ett fåtal banker med goda och långsiktiga relationer. Med dagens digitalisering och en 
fortsatt utveckling av den har det blivit lättare att finna information om olika valmöjligheter. 
Värt att fundera på är därför om digitaliseringen av banktjänster gjort bankkunderna mindre 
lojala till sin bank och istället fått större benägenhet att använda sig av flera banker och/eller 
använder sig av helt andra aktörer. Eller om det istället gjort att lojaliteten hos kunderna ökat i 
samband med att kunderna har ökat sin användning av digitala banktjänster.  
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I tidigare forskning finns det inte tillräckligt som lyfter företagsperspektivet om hur de 
digitaliserade banktjänsterna påverkat företagets lojalitet till banken. Detta leder till att det 
finns ett teoretiskt problem, då det saknas teorier och forskningsbaser om kunskapen kring hur 
digitala banktjänster kan komma att påverka bankernas företagskunder när det gäller att 
förhålla sig lojala till sin huvudbank. Genom denna avsaknad av teori har vi kunnat identifiera 
ett forskningsgap gällande digitala banktjänster. Vi finner ett praktiskt problem, då bankerna 
idag saknar inblick i hur lojaliteten hos företagskunder kan komma att påverkas av digitala 
banktjänster. Med denna studie vill vi därför sammanställa och testa faktorer som kan ha en 
påverkan på företagskundernas lojalitet. Teori och forskning visar att lojalitet påverkas av 
faktorer som attityder, beteenden och nöjdhet (Baumann et al., 2011; Beerli et al., 2004; 
Daskou et al., 2004). Dock finns det begränsat med studier som utvecklar och testar dessa 
begrepp och relationer i sammanhang som berör dagens ökade digitalisering. 
 

1.3 Problemformulering  
Hur påverkar det ökade användandet av digitala banktjänster företagens lojalitet till banken?  
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att utveckla och testa ett teoretiskt ramverk som förklarar hur 
företagens lojalitet till banken påverkas av användandet av digitala banktjänster, genom en 
kvantitativ metod.  
 

1.5 Disposition  
I nästa kapitel, teoretisk referensram, presenteras den teori och forskning som berör ämnet vi 
studerar. Inledningsvis beskrivs bankens digitala historia som följs av bankens digitala 
utveckling, den ökade mobilanvändningen och företags användning av digitala banktjänster. 
Vidare fortsätter den teoretiska referensramen med forskning kring studiens beroende 
variabel, lojalitet. Detta följs av de oberoende variablerna beteende, attityder och nöjdhet, 
varpå studiens hypoteser grundat sig. Avslutningsvis presenteras den forskningsmodell vi 
utgått ifrån. 

I det tredje kapitlet, metod, redogörs hur studien har genomförts och vad vi har byggt vårt 
resonemang kring. Den går in på valet av den kvantitativa ansatsen, angreppssättet och 
insamling av data. Även trovärdigheten i studien och kritisk diskussion finns med i detta 
kapitel. I metoddelen har dessutom valet av studiens beroende och oberoende variabler 
presenterats.  

I det fjärde kapitlet, empiri och analys, presenteras vårt empiriska material samt en analys av 
detta. Först presenteras vårt resultat av den kvantitativa studien, deskriptiv data. Detta följs av 
en korrelationsanalys och slutligen en regressionsanalys som visar huruvida våra hypoteser 
stämmer eller ej. 
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Det femte kapitlet, diskussion, diskuteras resultatet från analyserna i kapitlet ovan. Här 
återkopplar vi till den tidigare forskning som finns om ämnet för att kunna analysera vårt 
resultat från den kvantitativa studien och går samtidigt in på analysen av våra hypoteser. 

Det sjätte kapitlet innefattar slutsats, implikationer och fortsatt forskning. Här dras en slutsats 
utifrån den tidigare analysen och diskussionen som förts. Därefter diskuteras implikationer 
och förslag på fortsatt forskning presenteras. 
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2. Teoretisk referensram  
 
I detta kapitel kommer vi presentera studiens teoretiska referensram. I den teoretiska 
referensramen ges en djupare förståelse för bankens utveckling kring de digitala 
banktjänsterna, samt de olika variabler som kan komma att påverka företagskunders lojalitet 
till sin huvudbank. Inledningsvis ges en beskrivning av bankens digitala utveckling, för att ge 
läsaren en förståelse av den snabba utveckling som sker inom digitaliseringen av bankens 
olika tjänster, samt hur självbetjäningen ökar. Därefter följer en beskrivning av den ökade 
användningen av tjänster i mobilen samt företags användning av digitala banktjänster. Sedan 
presenteras studiens beroende och oberoende variabler, lojalitet, beteende, attityder och 
nöjdhet, där även studiens hypoteser kommer formuleras. Avslutningsvis kommer en 
sammanfattande forskningsmodell presenteras. 
 

2.1 Digitala banktjänster  

2.1.1 Bankens digitala utveckling  
Banken utför arbete som effektiviserar samhällets ekonomi, genom att exempelvis agera som 
betalningsförmedlare där de genomför överföringar från köpare till säljare i olika slags 
affärstransaktioner, vilket även innebär att de tillhandahåller effektiva betalningsmedel som 
sänker transaktionskostnaderna (Appelquist, 2005). År 1959 beställde den Skandinaviska 
banken sin första dator att använda inom verksamheten, vilket Handelsbanken följde efter och 
gjorde år 1961. Detta var något som även Sparbanken såg potential inom och bildade Spabad, 
Sparbankernas Datacentral AB, vilket innebar att tillhandahålla kostnadseffektiva lösningar 
(ibid). Författaren beskriver att den centrala enheten illustrerade ett viktigt karaktärsdrag som 
innebar att datorsystemen skapade stordriftsfördelar. 

I slutet av 1950-talet skedde ytterligare en stor förändring, vilket innebar att det nu fanns 
“banklön” (Appelquist, 2005). Detta betydde att månadens lön nu sattes in direkt på ett konto 
hos banken. Förändringen gjorde att bankernas transaktionsvolymer ökade i stadig takt. Detta 
ledde i sin tur till att kundernas relationer till banken förändrades och intensifierades eftersom 
att lönernas utbetalning förändrades och kontona som tidigare användes som sparkonton 
numera blev transaktionskonton. Att efterfrågan på nya betalningsförmedlingstjänster ökade 
innebar en viktig orsak till att kassaterminalssystem installerades i de flesta svenska bankerna 
under mitten av 1970-talet (ibid). Den största skillnaden gentemot 1960-talet var att systemen 
nu var uppkopplade mot en centraldator som gjorde att det användes ett online-system, som 
innebar att varje transaktion som genomfördes registrerades i centraldatorn under samma 
ögonblick som bankpersonal genomförde transaktionen på bankkontoret. Fördelen med detta 
var att bankpersonalen nu kunde få fram information som låg i realtid (ibid). Dock ansågs 
dessa nya system vara omoderna redan i början av 1980-talet, där en av orsakerna var att 
kunderna ändrade sin efterfrågan på finansiella tjänster. Kunder ville numera ha nya typer av 
sparande, exempelvis i form av fonder och aktier samtidigt som företag blev allt mer 
internationaliserade vilket skapade krav på effektiva betalningsmetoder (ibid). 
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Teknikens utveckling hade en stor roll gällande utveckling av tjänsteinstrument, framförallt 
på företagsmarknaden då ett flertal system erbjöds för företag som ökade informationsflödet 
och skapade en bättre översikt av företagets ekonomiska situation under 1980-talet 
(Appelquist, 2005). En av anledningarna till att det skedde en utveckling av företagstjänsterna 
berodde på att bankerna ville öka självbetjäningen så att företagen numera gjorde en del av 
arbetet själva (ibid). Framstegen inom informationsteknik innebar att tjänster mellan fyra 
ögon numera ersattes med innovativa självbetjäningstekniker (Shu-Hsun & Ying-Yin, 2008). 
Införandet av självbetjäningstjänster gjorde att det var möjligt för kunderna att numera få 
tillgång till tjänster på ett helt annat sätt än tidigare, vilket omvandlade hela interaktionen 
mellan kunderna och tjänsteleverantörerna (ibid). Efter installationen av det första 
kassaterminalssystemet skedde även en förändring gällande relationen mellan kunderna och 
tjänsteleverantören (Appelquist, 2005). Eftersom att allt fler arbetsuppgifter för 
bankpersonalen rationaliserades eller omvandlades till självbetjäning kom bankpersonalen till 
att mer arbeta som rådgivare eller försäljare av de nya tjänsterna (ibid). Denna frigörelse av 
tid som självbetjäningen skapade gjorde det möjligt att lägga mer tid på att utveckla nya, mer 
anpassade finansiella tjänster för kunderna. 

Under 1990-talet fortsatte satsningarna på att allt mer skulle ske genom självbetjäning, under 
andra halvan av 1990-talet skedde en övergång från stordatorsystem hos bankerna till 
persondatorer i lokala nätverk (Appelquist, 2005). Samtidigt skedde en stor och viktigt 
introduktion som innebar att banktjänster numera kunde göras via internet (ibid). Med grund 
från tidigare statistik hade antalet bankkontor i många länder minskat till hälften sedan 1990-
talet, medan elektroniska bankförbindelser som görs hemifrån ökade från 5 till 76 procent från 
1990-talets början till 2012 bland den vuxna generationen (Tinnilä, 2012). Med följd av att 
antalet kontor minskade skapades det en effekt kring att även bankens roll förändrades. Den 
traditionella rollen var tidigare att ge ansikte mot ansikte service till kunderna, men började 
numera likna en marknadsförings- eller försäljningsroll (ibid). Internettjänsterna som erbjöds 
under slutat av 1990-talet var att få information om sina egna konton och lån, betalning via 
post- eller bankgiro, överföring av pengar inom eller utanför banken, handel med fonder samt 
information om bankens olika produkter (Appelquist, 2005). Detta genombrott innebar att 
ännu mer av bankpersonalens vardagliga arbete övergick till självbetjäning. Bara något år 
senare kom dessa internettjänster att finnas även för företag, anledningen till att detta kom 
något år senare berodde på att det krävdes system för fullmakter för att veta vem som hade 
tillgång till utförande av transaktionerna via nätet (ibid). Att använda sig av internettjänster 
var något som företag kom att anamma väldigt fort, redan det första året då storbankerna 
introducerade detta fick de över 200 000 användare. I slutet av 2003 hade antalet användare 
ökat till över 5 000 000 användare. Den ökade användningen av internettjänster visade även 
på en förändring av bankkundernas beteenden, där en betalningsstatistik visar att det under 
1997 var under fem procent av samtliga betalningar som gjordes via internet, medan det under 
2003 års slut var över 30 procent (ibid).  
 

2.1.2 Ökad självbetjäning, en effekt av ny teknologi  
Det får inte glömmas bort att internetbankens serviceaspekter måste beaktas (Appelquist, 
2005). Det har lagts mer och mer vikt på teknik och innovation inom banksektorn sedan 
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början av 1990-talet (Mathew, Sulphey & Prabhakaran, 2014). De olika bankerna har insett 
att det finns enorma möjligheter och utrymmen för att förbättra sina tjänster genom att erbjuda 
snabba och högkvalitativa tjänster (ibid). De menar även att den tekniska utvecklingen 
gradvis har tagit över många bankärenden då kunder numera exempelvis kan handla enkelt 
var som helst i världen med hjälp av tjänster i internetbanken. När det gäller den äldre 
generationen kan det skapas en form av konflikt gällande bankens tillväxt inom 
tjänsteutvecklingen (Tinnilä, 2012). Detta bygger på att utvecklingen strävar efter att mer 
självbetjäningstjänster via internetbanken ska öka, medan service över disk tenderar att 
minska (ibid).  
 
Inträdeshinder har i den finansiella tjänstesektorn tagits bort på grund av avregleringar 
samtidigt som informations- och kommunikationstekniken växer, denna omvandling medför 
att institutionerna kan spara pengar (Shu-Hsun & Ying-Yin, 2008). Detta menar även Tinnilä 
(2012), som nämner att de traditionella tjänsterna som tidigare erbjöds har ur ett 
produktionsservice perspektiv visat sig vara mer ineffektiva än de digitala tjänsterna som kan 
erbjudas kunden, vilket innebär att transaktionskostnaderna är betydligt högre än vid 
digitaliserade tjänster. Däremot menar Tinnilä (2012) att denna trend inte innebär att alla 
kontor kommer att försvinna, inte heller att allt arbete på banken kommer att ersättas av 
digitala tjänster, detta beror på att bankerna behöver anpassa den nya tekniken efter alla sina 
kundsegment, alltså även till de som inte är villiga att använda sig av nya tjänster och enheter. 
 
Internetbanken kan definieras som en stor informationstjänst en bank kan använda sig av för 
att serva sina kunder via internet (Abasaltian, Aghdaie & Karimi, 2015). En internetbank kan 
möjliggöra för kunder att använda sig av vanliga banktjänster via ett internetnätverk. Nya 
teknologier som banker den senaste tiden har utvecklat är exempelvis internetbanken, 
telefonbanken och bankomater (ibid). Bankerna började erbjuda sina kunder att få personlig 
service via telefonbanken för att öka tillgängligheten för sina kunder (Appelquist, 2005). Det 
möjliggjorde även för bankerna att kunna hjälpa sina kunder med de mer komplexa ärendena 
som de tidigare automatiska telefonbankerna inte kunde göra (ibid). Abasaltian et al. (2015) 
nämner även att enkel användning och nyttan av användningen av de nya teknologierna är 
viktiga faktorer för att mäta onlinetjänsternas kvalitet. Samtidigt anser Asgari, Ahmadi, 
Shamlou, Farokhi och Farzin (2014) att internetbanken används för att beskriva ett modernt 
banksystem, då det är en typ av banktjänst som ger kunder de tjänster de behöver över 
internet. För användarna är fördelarna med internetbanken att det sparar tid och pengar, ger 
ökad kontroll över leveransen av servicen, bättre kundanpassning samt skapar en större 
effektivitet och flexibilitet (Nilsson, 2007). Dessutom kan kunder komma åt banken oftare 
med hjälp av internetbanken, samt att köer minskas (ibid). Internetbanken skapade även en 
ökad tillgång till bankernas olika tjänster samt till den egna finansiella situationen för kunden 
(Appelquist, 2005). Detta nämner även Wu, Jayawardhena och Hamilton (2014) som menar 
att den snabba utvecklingen av internet och informationsteknik har ändrat kunders beteende 
och hur de använder sig av banktjänster och bankerna har ändrat sitt sätt att arbeta på. När den 
digitala utvecklingen ökar, stiger även efterfrågan på generösa öppettider (Tinnilä, 2012). 
Kunder förväntar sig allt mer att få service dygnet runt, detta eftersom att tjänsterna används 
allt mer oberoende av tid och plats (ibid). Tinnilä (2012) menar att detta är en effekt av att 
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konsumenterna har antagit de digitala banktjänsterna i hemmet, som lett till att rutinmässiga 
betalningar numera även sker under kvällar och helger. Att bankerna började erbjuda tjänster 
via internet berodde till stor del på kundernas ökade efterfrågan på tillgängligheten till 
bankens tjänster och möjligheten till att få en överblick över sin egna eller företagets 
finansiella situation (Appelquist, 2005). I många länder är användandet av internetbanken nu 
det mest dominerande för konsumenter, medan det för företag har varit det under ett antal år 
(Tinnilä, 2013). Bankers olika servicetjänster har redan haft stora förändringar under det 
senaste årtiondet, från att vara ett kontorsbaserat företag som ger personlig service, till ett mer 
nätverksbaserat självserviceföretag (Tinnilä, 2012). Trots all den utveckling som redan gjorts, 
finns det fortfarande mycket förväntningar på förändringar inom en snar framtid (ibid). 
 

2.1.3 Banktjänster i mobiltelefonen  
Under det senaste årtiondet har mobiltelefoners användning ökat drastiskt (Mathew et al., 
2014). Användandet av mobila banktjänster är ett koncept som växer mer och mer, och som 
anses ha en hög marknadspotential (Akturan & Tezcan, 2012). Mobiltelefoner erbjuder idag 
stora möjligheter för bankerna att kunna ge ut service till en större mängd av kunder då alla 
storbanker idag erbjuder mobila banktjänster (Mathew et al., 2014). De nämner även att 
mobilbanken är ett framväxande koncept med en hög marknadspotential. Däremot visade det 
sig att en av huvudfaktorerna som påverkade användandet av mobila banktjänster var 
riskuppfattningen, vilket innebär att kunderna måste bli medvetna om de olika fördelar som 
finns med användande av mobila banktjänster i förhållande till andra kanaler, vilket de menar 
att bankerna bör informera sina kunder om (ibid). Anledningen till att bankerna bör göra detta 
nämner Mathew et al. (2014) beror på att information och vägledning kan öka det upplevda 
mervärdet från mobila banktjänster, och på så sätt minska de upplevde riskerna som kan 
finnas gällande innovationer. Däremot visade det sig även att kunderna inte var oroade eller 
besvärade över komplexiteten inom teknik, mobilers kompabilitet eller av erfarenheten inom 
mobiltelefoners användning (ibid). Kompabilitet, upplevd nytta och risk är dock viktiga 
faktorer vid användning av mobila banktjänster (Akturan & Tezcan, 2012). Denna 
kompabilitet är viktigt för att kunden ska få en upplevd användarvänlighet, nytta och 
trovärdighet. De kom även fram till att den totala upplevda risken för mobila banktjänster 
minskar vid ökat förtroende och trovärdighet (ibid). 
 
De olika mobilbanksapplikationerna som finns idag har utvecklats som nya 
försäljningskanaler för bankerna (Akturan & Tezcan, 2012). Detta är en viktig del inom nya 
strategier för både banker och för företag som arbetar inom mobilindustrin. Idag tas det 
förgivet att bankerna kan erbjuda sina kunder användning av mobilbanken för att kunna utföra 
sina banktransaktioner (ibid). Enligt Laukkanen (2007) är de faktorer som gör att kunder 
anammar de mobila banktjänsterna bland annat bekvämlighet, tillgängligheten oberoende av 
tid och plats, sekretessen som råder, samt den besparingen på tid och ansträngning som det 
medför. Detta har alltså medfört att kunder antar och räknar med att de genom en telefon 
snabbt och enkelt kan få den service de efterfrågar (ibid). 
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2.2 Företags användning av digitala banktjänster  
En av de största och viktigaste fördelarna med dagens digitala banktjänster är att 
företagskunderna har full tillgång till sina banktjänster dygnet runt, vilket gör att de kan ta 
emot information när som helst, vilket de tidigare inte kunde när det var begränsat till 
bankkontorens öppettider (Hilal, 2015). Eftersom att bankerna idag även har en bättre 
förståelse för sina företagskunder och dess behov och risker, har det skapat en större möjligt 
för bankerna att erbjuda personliga produkter och tjänster åt sina företagskunder (ibid). För att 
förstå banklojalitet har vi utgått från teorier inom marknadsföringslitteratur, där denna 
forskning har visat på att lojalitet till banken kan påverkas av olika faktorer, vilka är attityder, 
beteenden och nöjdhet (Baumann et al., 2011, Beerli et al., 2004; Daskou et al., 2004). Vi 
kommer i denna studie att utgå ifrån denna teoribas. 
 

2.3 Lojalitet  
Lojalitet kan definieras på många olika sätt beroende på vem som tillfrågas. Enligt Blomqvist 
et al. (2004, s.121) handlar lojalitet om “en kund som över tiden anlitar ett företag för att 
tillfredsställa hela - eller en betydande del av - sitt behov av de produkter och tjänster som 
täcks in av företagets erbjudande”. Skulle vi däremot fråga någon annan om vad lojalitet 
innebär kan svaret istället vara att kundlojalitet är en djupgående förbindelse för återköp av 
produkter eller tjänster i framtiden (Ndubisi et al., 2007). Czepiel (1990) benämner lojalitet 
som ett begrepp för att beskriva relationens slutliga resultat, då han menar det som håller ihop 
parterna även om det inte alltid skulle gynna de båda. 
 

2.3.1 Lojalitetens innebörd  
Lojalitet anses vara av stor betydelse för att skapa ett framgångsrikt företag eftersom det har 
visat sig att lojala kunder sprider positiv “word of mouth” samt att de handlar mer av företaget 
(Nilsson, 2007). Lojalitet består av beteenden, så som hur kunden beter sig till objektet, men 
också till kunders mentalitet, alltså attityder mot objektet (ibid). Nilsson (2007) diskuterar 
vidare att det finns olika nivåer av lojalitet där den övre nivån av lojala kunder har ett större 
emotionellt band till en produkt medan en lägre nivå av lojalitet inte har det och det finns då 
en större risk att produkten överges. Enligt Jones och Sasser (1995) kan kunder agera på olika 
sätt gällande att antingen förbli lojala till sin bank eller att ha en tendens till att byta bank. De 
menar att kunder ibland kan få för sig att byta bank när deras personliga förhållanden 
förändras, eller när de söker variation och hittar ett bättre erbjudande någon annanstans. 
Samtidigt som det finns de kunder som väljer att stanna kvar som en lojal kund på banken 
trots att de inte är nöjda (ibid). 
 
Vad som krävs för att bevara sina kunders lojalitet och för att kunna nå framgång inom den 
tekniska utvecklingen och komplexiteten som råder idag har det gjorts en del undersökningar 
(Ndubisi et al., 2007). Genom dessa undersökningar har det visat sig att de viktigaste 
faktorerna för banken är att utnyttja de kundrelationer som redan finns, eftersom där redan 
finns information om kunden, vilket gör det enklare att förstå kundens behov och på så vis ha 
möjlighet att serva kunderna på ett tillfredsställande vis (ibid). 
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2.3.2 Kunders lojalitet till banken  
Methlie och Nysveen (1999) nämner lojalitet i olika dimensioner. De nämner att lojalitet kan 
mätas i kunders attityd (affektiv lojalitet) och intention (conative lojalitet) mot banken. 
Kunder måste uppleva att banken är bättre än övriga och att gilla banken mer än andra banker, 
vilket då skulle tyda på en affektiv lojalitet. En conative lojalitet skulle påvisa kunders avsikt 
att fortsätta använda banken i framtiden. Lojalitet kan på detta sätt både relateras till kunders 
attityder mot banken och kunders avsikter mot banken i framtiden. Methlie och Nysveen 
(1999) menar att kunder som är nöjda med sin bank med stor sannolikhet kommer utveckla en 
positiv attityd mot sin bank. Chocholáková, Gabčová, Belás och Sipko (2015) kommer i sin 
studie fram till att lojala kunder är mer intresserade av vad den egna banken har att erbjuda, 
samt att de hellre håller sina besparingar, banklån och andra tjänster inom sin huvudbank. 
Baumann et al. (2011) nämner att kundlojalitet kan mätas genom beteende och attityd, då 
beteendet kan ha en effekt och på så vis vara en förklarande faktor till en kunds attityd. 
Samtidigt nämner både Daskou et al. (2004) och Beerli et al. (2004) att även nöjdhet har en 
positiv påverkan på lojaliteten, både när det gäller kundlojalitet och beteendelojalitet.  
 
Eftersom att det idag inte finns en lika stor skillnad mellan de digitala tjänster som banker 
erbjuder sina kunder måste bankerna numera försöka differentiera sig från sina konkurrenter 
(Daskou et al., 2004). Det är även en starkt konkurrensutsatt, komplex och dynamisk bransch, 
vilket har inneburit att de små skillnader i tjänsterna har skapat en förändring där det numera 
krävs en högre kundanpassning för att nå en högre kundlojalitet (Beerli et al., 2004). Dock är 
det enkelt för konkurrenter att ta efter vad andra banker gör. Därför har banker mer och mer 
börjat fokusera på mindre gripbara faktorer som kan påverka lojaliteten hos sina kunder, 
vilket exempelvis kan handla om servicen, kvaliteten och nöjdheten (Daskou et al., 2004). 
Dessa mjuka faktorer kan vara nyckeln till att få kunder att komma och stanna på just den 
specifika banken, eftersom att en bank inte kan erbjuda alla de tjänster som krävs för att vara 
den bästa banken för alla kunder (ibid). De menar att bankerna därför måste positionera sina 
tjänster på ett sådant sätt så att de skiljer sig något från sina konkurrenter. Samt att kvaliteten 
på erbjudandena är en viktig faktor för att en kund ska bli lojal. Eftersom att bankerna kan 
vara riktade mot olika kundsegment genom deras positionering kan även kunderna ha olika 
motiv för vilken bank de väljer att använda för sina finansiella och digitala banktjänster, och 
kan i vissa fall välja att använda sig av mer än en bank (ibid). En kund kan även tendera att 
öka sin lojalitet till banken på grund av en vänskaplig relation som denne har till sin bank 
(Jones & Taylor, 2007). Studien genomförd av Daskou et al. (2004) visade även att bilden 
(image) av banken har en stor påverkan på den upplevda kvaliteten och nöjdheten. Inte minst 
visade det sig att även den upplevda kundanpassningen hade en stor påverkan både direkt och 
indirekt på lojaliteten, vilket i sin tur hade en mycket positiv påverkan på kundens nöjdhet, 
som även det stärker kundens lojalitet till banken (ibid). Att vara kundanpassad är även enligt 
Gilmore (1997) en oerhört viktig faktor för att kunna förbättra sitt genomförande av en tjänst 
och höja dess kvalitet. Enligt Van Meer (2006) är det viktigt att bygga bra relationer till sina 
kunder för att förstå och hitta det som gör att kunderna blir lojala. Detta kan de göra genom 
att skapa en individanpassad relation för att lättare förstå och kunna tillgodose kundernas 
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behov (ibid). Bilden nedan visar hur imagen påverkar både nöjdheten och den upplevda 
kvaliteten, som även den i sin tur påverkar nöjdheten (Daskou et al., 2004). Dessa båda 
kommer sedan att påverka hur pass lojal en kund är till sin bank. 
 

 
 
 

Figur 1. Påverkan på lojalitet (Daskou et al., 2004) 
 

2.3.3 Lojalitet till digitala banktjänster  
Vid användning av internetbanken är det viktigt för bankerna att fokusera på kundlojalitet 
enligt Asgari et al. (2014), detta eftersom att kunderna kan bli mindre lojala till sina banker, 
och använda sig av internettjänster på flera banker. Asgari et al. (2014) menar att det är viktigt 
för banken att fokusera på att få lojala kunder eftersom att det är viktigt både för ekonomiska 
och konkurrerande aspekter inom internetbanken. Inom konkurrensen av banker och 
finansiella institutioner har kunderna fått fler alternativ och därför blir det enda sättet att 
behålla kunder för bankerna att etablera och stärka kundlojaliteten (ibid). Att erbjuda sina 
kunder digitala banktjänster är relativt enkelt och billigt (Levy, 2014). Det är dock inte lika 
enkelt att bevara sina kunder lojala eftersom konkurrensen ökar när uppsättningskostnaderna 
är låga och byteskostnaderna då skulle minska (ibid). Dessutom skulle en stor användning av 
digitala banktjänster göra att relationen till banken minskar då det minskar den personliga 
kontakten, vilket kan göra kunden mindre nöjd och därmed också mindre lojal och då mer 
benägen att lockas av konkurrerande banker (ibid). Ett sätt för banken att öka kunders lojalitet 
skulle enligt Levy (2014) kunna vara att utöver sina digitala tjänster erbjuda personlig kontakt 
för att ha kvar långsiktiga relationer. Detta eftersom en hög användning av digitala 
banktjänster ger avsaknad av personlig kontakt och därmed kan skada relationen mellan 
kunden och banken vilket i så fall skulle kunna resulterar i lägre lojalitet. Nilsson (2007) 
menar dock att relationsmarknadsföring för banker och hur digitala banktjänster påverkar 
relationen kan ses på olika sätt. Å ena sidan kan teknologi ha en positiv inverkan i vissa 
dimensioner i relationen då det kan hjälpa till med att förbättra 
relationsmarknadsföringskonceptet. Å andra sidan kan användningen av digitala banktjänster 
minska betydelsen och behovet för kunder att skapa långsiktiga relationer (ibid). Banker som 
erbjuder internethandel måste tänka på olika sätt för att minska oron hos kunder och att öka 
dess förtroende och nöjdhet och därmed också lojaliteten hos kunderna (ibid). Asgari et al. 
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(2014) nämner även att lojalitet till användning av internetbanken kan definieras som viljan 
att återbesöka hemsidan eller att utföra en transaktion i framtiden.  
 
Bankens rykte, kundnöjdhet, förtroende och vanebeteende anses enligt Aysha Fathima och 
Muthumani (2015) vara de faktorer som kan påverka en kunds lojalitet till banken gällande 
deras digitala banktjänster. De nämner även att det upplevda värdet eller kvaliteten på 
servicen inte direkt påverkar lojaliteten, men skulle det däremot saknas helt skulle det kunna 
leda till missnöjdhet som på så sätt skulle påverka lojaliteten på ett negativt vis. Det hävdas 
även att bankerna måste investera i relationsbyggande och kundintimitet för att få lojala 
kunder, vilket även kan ge upphov till starkare lojalitet (Ndubisi et al., 2007). Shu-Hsun och 
Ying-Yin (2008) nämner att kundvärde är en viktig faktor som påverkar kundlojaliteten och 
dennes köpavsikt, samtidigt påverkar kundens interaktion med innovativ ny teknik dess 
beteenden och bedömningar. 
 
Kunders förmåga att på grund av internet kunna byta bank lättare kan diskuteras. Methlie och 
Nysveen (1999) nämner att kunder har möjligheten att minska sin sökkostnad, men trots det 
är tjänsterna som banker erbjuder på internet mycket lika varandra, vilket gör att sökandet 
efter andra tjänstealternativ inte nödvändigtvis leder till en bättre tjänst. Detta menar Methlie 
och Nysveen (1999) gör att sökkostnaden inte helt självklart är en viktig variabel för att 
förklara conative lojalitet till banker på internet. Genom undersökningen gjord av Lee, Tsai 
och Lanting (2011) visade det sig att kostnaderna för att byta till internetbank från att tidigare 
inte använda det hade en negativ påverkan på kundernas attityd till att byta kanal till banken, 
medan upplevd nytta, upplevd användarvänlighet och förtroendet för internetbanken skapade 
istället en positiv attityd för kunderna att börja använda sig av internetbanken. En del hävdar 
att anledningen till att en del individer väljer att inte byta till internetbanken handlar om 
förståelsen kring webbsäkerheten eller viljan att ens börja använda det, medan andra anser att 
egenskaperna hos individerna har den största betydelsen, såsom personlig kreativitet, 
yrkesbakgrund eller av tidigare upplevd internetanvändning (Lee et al., 2011). Lee et al. 
(2011) kom i sin studie även fram till att anledningen till att en kund väljer att börja använda 
sig av internetbanken handlar om acceptansen till ny teknik, samt på grund av dennes 
bytbeteende från det vanliga och traditionella till det nya inom tekniken. 
 
Methlie och Nysveen (1999) nämner att det är ungefär sex gånger dyrare att attrahera nya 
kunder än att behålla de kunder företaget redan har. Dessutom är lojala kunder mindre 
priskänsliga vilket gör att företag får mer tid på sig att svara på konkurrerande händelser. 
Inom banksektorn har det visat sig att bankkunder är mycket lojala till sin huvudbank (ibid). 
Vad som har en stor påverkan på lojaliteten har visat sig bland annat handla om de olika 
kostnader och hinder som kan uppstå vid eventuellt byte av bank (Beerli et al., 2004; Nilsson, 
2007). Internet har medfört en stor förändring i företagsekonomin där transaktionskostnader 
minskas, stordriftsfördelar ökar och snabbheten i att utföra banktjänster ökar. Methlie och 
Nysveen (1999) anser att det är viktigt att banker måste förstå sina kunder och veta hur de ska 
få sina kunder nöjda för att ha möjligheten till lojala kunder. Därför blir det viktigt att 
fokusera på att ge kunder högsta prioritet inom internetbanktjänster samt att ge värdeskapande 
tjänster för att få nöjdare kunder (ibid). 
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2.3.4 Bankens kundanpassning  
Att ha en frekvent och personlig kontakt med banken är något som uppskattas bland kunder i 
små- och medelstora företag (Silver, 2009). Silver (2009) menar att dessa företag ofta anser 
att det är svårt att få kontakt med banken när de verkligen behöver det, då bankerna anses vara 
långsamma gällande interaktionen med sina kunder. Att hjälpa kunderna med rådgivning är 
något som de anställda på banken strävar efter, men att det kan vara svårt när de saknar 
kunskap om företag när det inte relateras direkt till bankfinansieringen (ibid). Vidare menar 
Silver (2009) att kunder kan få en uppfattning av att de anställda på banken mer arbetar som 
försäljare av en produkt istället för att försöka bemöta det specifika kundbehovet. Tidigare 
forskning beskriver vikten av att bankerna anpassar sig till sina kunders behov (ibid). Det har 
visat sig att den upplevda kundanpassningen har en stor påverkan både direkt och indirekt på 
lojaliteten (Daskou et al., 2004). Eftersom att det är en så pass konkurrensutsatt bransch med 
hög komplexitet är det därför extra viktigt att ha en hög kundanpassning för att nå den högre 
kundlojaliteten (Beerli et al., 2004). Däremot tyder Silvers (2009) studie på att banker är 
relativt dåliga på att anpassa sig efter detta och att de har svårt för att förstå behoven hos sina 
kunder. De olika faktorer som påverkar anpassningsprocessen och som kan förklara de 
svårigheter som uppstår hos bankerna när de försöker anpassa sig till sina kunder är saknaden 
av kommunikation och kontakt i integrationsfasen, saknad av kunskap och kompetens bland 
de individuella bankanställda som rör de specifika företaget, och till sist även de 
centraliserade och standardiserade systemen som används av bankerna. Detta kan göra att 
bankerna ses som stela och formella gällande kreditgivningsprocessen (ibid).  
 
För att skapa en god relation till sina kunder som kan leda till hög lojalitet är det enligt 
Gilmore (1997) oerhört viktigt att vara kundanpassad, då det kan förbättra genomförandet av 
en speciell tjänst och därav höja dess kvalitet. Inte minst är det viktigt att kunna utnyttja de 
kundrelationer som redan finns mellan banken och företagskunderna eftersom att där redan 
finns befintlig information (Ndubisi et al., 2007). Genom att använda sig av denna 
information underlättar det för banken att förstå kundernas behov och med hjälp av det kunna 
ge kunderna den service och de tjänster som efterfrågas på ett tillfredsställande vis (ibid). 
Levy (2014) menar att kunder som är nöjda med de internetbanktjänster de använder tenderar 
att bli mer lojala. Levy (2014) menar vidare att kunder kommer att öka sin användning av 
internetbanktjänster om de även är nöjda med tjänsterna, vilket gör att kunderna blir mer 
engagerade och lojala till sin bank. För banken är det alltså viktigt att veta vad kunden vill ha 
samt dess beteenden och behov (ibid). 
 

2.4 Beteende  
En persons acceptans av ny teknologi bestäms av personens frivilliga avsikt att använda 
teknologin (Yousafzai & Yani-de-Soriano, 2012). Denna avsikt påverkas av två 
sammanhängande föreställningar, vilka är upplevd användbarhet och upplevd 
användarvänlighet. Att ha kunskap kring viktiga kundspecifika faktorer kan hjälpa bankerna 
att förbättra kundupplevelsen genom att de fokuserar mer på de speciella behoven i varje 
grupp (Yousafzai & Yani-de-Soriano, 2012; Ndubisi et al., 2007). Det har tidigare visat sig att 
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kunders egenskaper kan förutspå anpassningen av direktbank, lojalitet i detaljhandeln och 
internetbanken. Kundspecifika faktorer är viktiga för att förstå kunders olika val av teknik och 
varför de gör dessa val. Denna information kan underlätta för banker att avgöra i vilken 
utsträckning teknikbaserade system bör användas, vilka system som lämpas, i vilken takt det 
ska tillämpas och vilken typ av kundsupport som krävs (ibid). 
 
Självserviceteknologier är innovativa kanaler innehållande marknadens transaktioner där 
ingen personkontakt behövs mellan säljaren och köparen (Shu-Hsun & Ying-Yin, 2008). Det 
sprids hela tiden ny teknik, men den nya tekniken kan inte godtas om mottagarna av denna 
teknik inte är redo för den, vilket kan vara på grund av rädsla eller obehag vid hanteringen av 
denna nya teknik (ibid). Kundens beredskap till ny teknik är ett slags sinnestillstånd och 
personens mottaglighet och fallenhet för användning av ny teknik (ibid). Shu-Hsun och Ying-
Yin (2008) menar att kundens beredskap också kan beskrivas som ett tillstånd kunden 
befinner sig i och som visar på kundens sannolikhet att prova nya tekniska tjänster. 
Teknologisk beredskap kan dessutom definieras som människors benägenhet att ta till sig och 
använda sig av ny teknik för att utföra olika slags uppgifter (ibid). Seyal och Rahim (2011) 
nämner att tidigare erfarenhet inom datorer och internet tenderar att göra individer mer 
självsäkra i att använda sig av nya tjänster inom internet och därmed är en viktig faktor för 
huruvida individer adopterar internetbanktjänster. Enligt Hedley et al. (2006) tenderar den 
äldre generationen att i större utsträckning kräva en mer personlig interaktion och 
engagemang med banken, medan de yngre kunderna anses ha mer kunskap inom den tekniska 
världen där de har möjlighet att själva söka information och finna de mest optimala och bästa 
alternativen. Enligt Nilsson (2006) varierar informationssökande hos konsumenter mycket 
och det finns forskning som å ena sidan visar att en hög kunskapsnivå ger minskade sökningar 
för information. Å andra sidan finns det forskning som menar precis tvärtom, att en ökad 
kunskapsnivå ger upphov till större informationssökande då de personerna vet vad de ska 
söka efter. Nilsson (2006) menar att konsumenters kunskap är en viktig faktor för att förstå 
kunders användningsbeteende och kan på så sätt påvisa konsumenters användning av bankens 
internetkanal. Genom att förstå bankkunders beteende och hur de värderar olika 
internettjänster kommer bankerna kunna utveckla och marknadsföra internettjänster bättre 
med syfte att ge ökad servicekvalitet och kundnöjdhet (Zhu, Wymer & Chen, 2002). 
Samtidigt har Chen, Hitt och Xue (2011) kommit fram till att kunder som har en ökad 
efterfrågan på transaktioner och som önskar en högre effektivitet och gärna vistas i områden 
där det finns fler individer som gärna tar till sig internetbaserade tjänster, tenderar att vara 
snabba på att ta till sig dessa tjänster. Detta efter en kontroll mot tid, regional placering och 
individuella karaktärsdrag (Chen et al., 2011). Genom denna undersökning kom de även fram 
till att kunder tenderar att öka användandet av olika bankaktiviteter samt att kunder använder 
fler olika produkter och utför fler transaktioner än tidigare. 
 
Nilsson (2007) nämner att teknologi skapar nya möjligheter för bankkunder såväl som för 
banken själv. Nilsson (2007) menar att informationsteknologi och användningen av detta 
skapar en elektronisk leveranskanal med låg kostnad vilket gör att ytterligare en kanal erbjuds 
till kunder samt att banken blir mer lönsam och tjänar på denna extra kanal. Banker kan även 
dra nytta av att erbjuda kombinerade produkter för att få en minskad kostnad samt ökade 
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stordriftsfördelar (Naiman & Brooks, 2005). Exempelvis när banken får en ny kund medför 
det en del kostnader för att lägga upp denna kund, men om kunden skulle vilja lägga till 
ytterligare en tjänst skulle det innebära en lägre kostnad, än om denne skulle köpa alla tjänster 
separat (ibid). Detta innebär att banken kan erbjuda ett bättre pris för en viss produkt under 
förutsättningen att även en annan produkt används, vilket kallas att “binda upp kunden”. Levy 
(2014) nämner att ett varierat utbud av internetbanktjänster är något som kan skapa 
effektivitet och förenkling för kunden och då skapa ett engagemang hos kunden, något som är 
viktigt för att kunden ska vara nöjd. När en kund på detta sätt är nöjd med sina tjänster 
tenderar kunden också att vilja öka sin användning av tjänsterna (ibid). Tinnilä (2012) menar 
dock att tillgängligheten till all information på internet medför att bankkunderna har en stor 
möjlighet till att välja bland alla de olika produkter och tjänster som kan erbjudas på 
marknaden. Bankkunderna blir då starkare eftersom de har möjlighet att ta del av all den 
information som finns på internet och på så sätt kunna göra smarta konsumtionsval och hitta 
de alternativ som är billigast och bäst för kunden (ibid). Samtidigt anser Chen et al. (2011) att 
kunder som har lätt för att ta till sig och använda internetbanken har en lägre benägenhet att 
lämna sin nuvarande bank. En trend som är kopplad till både konsumenternas styrka och 
förändringarna inom den finansiella branschstrukturen är tillväxten av mindre konventionella 
bank- och finanstjänster (Tinnilä, 2012). 
 
Andra mellanhänder än banker drar nytta av ökningen av internethandel för att konkurrera 
med banker vid hantering av betalningsmedel (Hilal, 2015). NICT (ny informations- och 
kommunikationsteknik) blir allt viktigare för utvecklingen av banker (ibid). NICT förändrar 
grunden av konkurrensen mellan banker samtidigt som det öppnar upp möjligheten för icke-
banker att konkurrera om kunderna (ibid). De som kommer vara framgångsrika i framtiden är 
de som förstår potentialen av förändringar som har med ny teknik att göra och som kan 
implementera det på ett sätt som ger bra konkurrensfördelar (ibid). Därför blir det viktigt för 
banker att ha rätt information om sina kunder och att optimera denna kundintelligens för att 
sedan kunna utvärdera och analysera beteendet på internet på en individuell nivå (Van Meer, 
2006). Genom att analysera och förstå de olika kundernas beteenden kan banken lättare 
förutspå kundernas framtida beteenden och därmed anpassa sig till det och på så sätt behålla 
lönsamma kunder (ibid). 
 
Levy (2014) menar att kunder som är nöjda med internetbanktjänsterna de använder tenderar 
att bli mer lojala. Han menar vidare att kunder kommer att öka sin användning av 
internetbanktjänster om de även är nöjda med tjänsterna, vilket gör att kunderna blir mer 
engagerade och lojala till sin bank. Men är kunderna inte nöjda med tjänsterna men har en 
hög användning av tjänsterna så kan kunderna tendera att bete sig tvärtom, alltså bli mindre 
lojala till banken. Levy (2014) menar alltså att en hög användning av bankens 
internetbanktjänster endast ger ökad lojalitet om kunden också är nöjd med tjänsterna. Därför 
menar Levy (2014) att det är mycket viktigt att banken ser till att kunderna hålls nöjda med 
användningen av tjänsterna. Viktigt för banken är också att tänka på att den personliga 
kontakten kan påverka kundernas nöjdhet och engagemang, men banken måste också erbjuda 
bra tjänster och stimulera sina kunder för att upprätthålla relationen för att skapa nöjdhet, 
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engagemang och därmed också kundens lojalitet till banken (ibid). Utifrån denna teori som 
presenterats ovan har vi tagit fram våra två första hypoteser som vi i denna studie vill testa. 
 
H1: Ju fler digitala banktjänster ett företag använder, desto mer lojala är de till banken. 

H2: Ju oftare företag använder sig av digitala banktjänster, desto mer lojala är de till 
banken. 
 

2.5 Attityder  
Kundlojalitet kan enligt Baumann et al. (2011) mätas genom beteende och attityd, då de 
menar att beteende är en del av förklaringen till en viss attityd. Nilsson (2006) nämner 
samtidigt att kunders attityder påverkas av teknologins funktion och attityden kommer i 
fortsättningen påverka hur kunden integrerar med säljaren. Teknik kan skapa både frihet och 
förslavning (ibid). Personer med en positiv attityd till att använda internet för att söka 
information kommer också vara mer positiva till att utföra köp på internet. Nilsson (2006) 
menar att vana datoranvändare troligen är mer villiga att återkomma som 
internetbankanvändare än de som inte har samma vana. Tidigare användning av 
internetbanken och liknande distributionskanaler spelar även det en avgörande roll i kundens 
intention att fortsätta använda tjänsten (ibid). Den attityd som skapats till internetkanalen 
kommer därmed påverka den fortsatta användningen, där även nöjdheten av tjänsten kommer 
att vara avgörande (ibid). Detta innebär att en negativ attityd mot likande teknologier som 
internetbanken förmodligen kommer ha liknande negativ attityd till själva internetbanken. 
Mathew et al. (2014) anser att de två viktigaste faktorerna vid adoptionen av internetbaserade 
banktjänster är användbarheten samt den upplevda enkelheten i användandet, vilket har en 
stor betydelse vid datoracceptansen. De menar att en individs beteende är påverkad av dennes 
attityd och upplevda nytta (ibid). När det gäller användandet av internetbanken fann även 
Akturan och Tezcan (2012) att den upplevda nöjdheten har en stor påverkan på förståelsen för 
internetbanken, samt att användandet av internetbanken främst påverkas av positiv och 
upplevd nytta. 
 
Farzianpour, Pishdar, Shakib och Toloun (2014) belyser olika aspekter av konsumenternas 
upplevda riskanalys och påverkan av den totala upplevda risken och konsumentens vilja att 
omfamna innovation på nätet och på så sätt adoption av banktjänster. Det visade sig att 
konsumentens totala upplevda risk och vilja att acceptera innovation har både en direkt effekt 
på adoptionen av internetbanktjänster, medan viljan att anta innovation inte har någon 
signifikant inverkan på konsumenternas totala upplevda risk (ibid). Martins, Oliveira och 
Popvič (2014) anser att upplevd risk är en viktig faktor som påverkar slutanvändarens avsikt 
att använda internetbanken. Därför behöver bankerna se till att internetbankens plattform är 
tekniskt fullvärdig, med god säkerhetspraxis för att minimera riskerna för slutanvändarna 
(ibid). Bankerna bör annonsera för potentiella användare att internetbanken inte är en riskfylld 
tjänst, genom att främja informationssäkerhet och tillit på plattformen (ibid). Slutligen anser 
Martins et al. (2014) att både bankerna och användare kan dra ekonomisk fördel från 
adoptionen, dessutom kan internetbanken förse konsumenterna med nyttovinster mätt i 
bekvämlighet och effektivitet. 
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Curran och Meuter (2007) anser att attityd spelar en stor roll vid anpassningen av 
självserviceteknologier. De menar vidare att när personer har anpassat sig och har en viss 
attityd mot en tjänst eller produkt de använder kommer det bli svårt att motivera kunden att 
byta vid introduktion till en ny tjänst eller produkt. De nämner vidare att kunder redan 
utvecklat attityder mot teknologier de ännu inte provat och när dessa kunder har en redan 
positiv attityd mot de tjänster de använder så kan de bli motsträviga att byta tjänst. Curran och 
Meuter (2007) menar också att det finns flera dimensioner som påverkar kunders attityder 
mot teknologier och hur detta också påverkar kundens beteende. Däremot nämner Hedley et 
al. (2006) att den äldre generationen gärna vill ha kvar den personliga interaktionen och 
engagemanget med banken. Medan den yngre generationen i allmänhet är mer öppen och har 
en större kunskap kring den tekniska världen, vilket gör att de kan söka efter det mest 
optimala och bästa alternativet för just dem (ibid). Dock har Lee et al. (2011) i sin studie 
kommit fram till att variabler som kön och ålder inte har en lika stor påverkan på kunders 
attityd till att börja använda sig av internetbanken, vilket då står i kontrast till vad många 
andra forskare kommit fram till genom tidigare undersökningar. 
 
Akturan och Tezcan (2012) presenterar en modell som tydligt beskriver hur användare 
accepterar och tar till sig tekniska system. Denna modell förkortas med ”TAM” som står för 
Technology acceptance model. Den hänvisar till två viktiga faktorer som påverkar detta, vilka 
är upplevd användarvänlighet och upplevd enkelhet i användandet. När det talas om 
användarvänlighet handlar det om den potentiella användarens subjektiva sannolikhet att 
använda ett specifikt applikationssystem som sedan kommer att öka hans eller hennes 
arbetsinsats inom ett organisatoriskt sammanhang (ibid).  När det istället talas om den 
upplevda användarvänligheten innebär det i vilken grad som användaren förväntar sig att 
systemet ska vara fritt från eventuella ansträngningar. De båda faktorerna som nämns i 
modellen påverkar i sin tur vilken attityd individer har som definieras som användarens 
bedömning av systemens lämplighet (ibid). De förklarar även att en individs beteendeavsikt 
(BI) även är direkt påverkad av dennes attityd och upplevd användarvänlighet. 
 
 

 
 

 
Figur 2. TAM (Akturan & Tezcan, 2012) 
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En av de viktigaste faktorerna som förklarar potentiella kunders adoption av digitala 
banktjänster är enligt Akturan och Tezcan (2012) attityden. När kunder upplever att 
användandet av digitala banktjänster är bekvämt att använda, när de anser att det är klokt att 
använda vid finansiella transaktioner, samt uppfattar det som önskvärt har de en större 
tendens att ta sig an användandet av digitala banktjänster (ibid). Dessa attityder som en 
individ kan ha till digitala banktjänster påverkas i sin tur av uppfattningen av de förmåner 
detta medför (ibid). Inte minst har nöjdheten hos kunder även det en stor påverkan på hur 
kunder förblir lojala till sin bank, samt att en nöjd kund kommer ha en tendens att värdera den 
upplevda kvaliteten mer positivt (Beerli et al., 2004). Lojalitet kan även handla om 
återköpsbeteende, men kräver också en positiv attityd mot internetbankanvändning (Nilsson, 
2007). 
 
Utifrån resonemanget ovan förväntar vi oss att det finns ett starkt samband mellan att som 
företag ha en positiv grundattityd till digitala banktjänster och att företaget är såväl nöjda med 
dessa tjänster samt att de använder dessa i större omfattning. Detta innebär följande 
hypoteser: 
 
H3a: Det finns ett positivt samband mellan en positiv grundattityd till digitala banktjänster 
och den upplevda nöjdheten kring dessa tjänster. 
 
H3b: Det finns ett positivt samband mellan en positiv grundattityd till digitala banktjänster 
och i vilken omfattning dessa banktjänster används. 
 

2.6 Nöjdhet  
Användandet av internetbanken är oerhört utbrett över hela världen, ändå är det svårt att 
förstå drivkraften bakom dess kundnöjdhet (Zhu & Chen, 2012). Ifrån den tidigare 
forskningen har det visat sig att servicekvalitén, webbdesignens kvalitet, säkerhet, förtroende, 
kundsupport och konsumenternas upplevelse av internetbanken är de viktigaste faktorerna till 
kundnöjdhet (ibid). När det gäller service utanför internetbanken har det enligt Zhu och Chen 
(2012) istället visat sig att rättvisa är en viktig faktor till kundnöjdhet, lik väl som det är inom 
exempelvis flygbolag, på hotell eller på sjukhus. Rättvisa har dock fått en del uppmärksamhet 
även inom internetbanken eller inom internethandel som helhet, däremot kräver dessa kunder 
en större utsträckning av förtroende och de kan även vara mer priskänsliga (ibid). När det 
gäller att beskriva vad kundnöjdhet egentligen är kan det definieras på olika vis (Daskou et 
al., 2004). En del anser att nöjdhet handlar om den övergripande utvärderingen av de 
erfarenheter som en kund har med en viss organisation, eller till ett visst möte som skett 
parterna emellan, medan andra anser att kundnöjdhet handlar om ett speciellt möte och/eller 
att ens förväntningar har överträffats (ibid). Detta leder till att nöjdhet kan mätas på många 
olika sätt, men vad som visats i många tidigare undersökningar är att nöjdhet har en positiv 
påverkan på lojalitet, vad gäller både kundlojalitet och beteendelojalitet, vilket har visat sig 
gälla även inom banksektorn (ibid).  
 
När det gäller kunder som inte använder sig av internetbanken skapas uppfattningar mellan 
kunden och tjänsteleverantören som i detta fall kan vara en banktjänsteman, medan vid 
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användning av internetbanken skapas denna kundinteraktion via exempelvis en dator (Zhu & 
Chen, 2012). När det gäller att utvärdera rättvisan som en kund upplever i förhållande till 
bankens övriga kunder är det enkelt att jämföra sig med andra för att snabbt och enkelt 
komma fram till sin slutsats (ibid). Vidare nämner de även att det genom internetbanken kan 
vara både lättare och svårare för kunderna att jämföra sig sinsemellan. Anledningen till att det 
blir lättare beror på att kunderna har tillgång till sökmotorer och diskussionsforum (ibid). 
Medan det kan bli svårare med jämförelser då kunderna inte fysiskt kan se andras 
interaktioner med tjänsteleverantörerna. Genom studiens resultat har det visat sig att om 
kunder upplever att de blir rättvist behandlade av banken skapar det en positiv effekt på 
kundnöjdheten (ibid). 
 
För att förstå kunders beteende måste bankledning skapa goda relationer med deras kunder 
(Abasaltian et al., 2015). Idag förändras bankindustrin dramatiskt och nya produkter och 
tjänster skapas. Banksektorn idag erbjuder finansiella tjänster inte bara i ett enda land utan i 
hela världen (ibid). Nya studier har visat att nöjdhet är en föregångare till elektronisk lojalitet, 
vilket innebär att ökad nöjdhet leder till ökad elektrisk lojalitet. De nämner vidare att lojala 
kunder inte nödvändigtvis är nöjda kunder men att nöjda kunder tenderar att bil lojala kunder 
(ibid). Genom studien utförd av Chocholáková et al. (2015) konstateras det att nöjda kunder 
även är benägna att rekommendera sin nuvarande bank till andra, samt att de väljer att stanna 
på den banken även i framtiden, trots erbjudanden från andra banker.  
 
Elektroniska banker är ett optimalt samspel mellan alla bankaktiviteter som kan ge den 
service kunderna kräver, detta med hjälp av modern informationsteknik (Abasaltian et al., 
2015). Internetbanken har gett upphov till att kunder fått möjligheten att nå banken sju dagar i 
veckan genom sina egna datorer vilket har gjort att kunder kan utföra banktransaktioner via 
internet när som helst och var som helst (ibid). De beskriver även kundnöjdhet som en kunds 
övergripande värdering av en tjänst eller produkt i termer om huruvida tjänsten eller 
produkten har uppfyllt kundernas förväntningar och behov. Samt att varumärkeslojalitet kan 
definieras som upprepade köpbeteende som baseras på kunders nöjdhet med de totala 
erfarenheter kunden har av köp från samma märke (ibid). Slutligen menar Abasaltian et al. 
(2015) att det finns ett betydande samband mellan kundnöjdhet och dess lojalitet till banken. 
Samtidigt nämner Akturan och Tezcan (2012) att när det gäller användandet av 
internetbanken har den upplevda nöjdheten en stor påverkan på förståelsen för internetbanken, 
samt att användandet av internetbanken främst påverkas av positiv och upplevd nytta. Det har 
även genom ytterligare en forskning visat sig att graden av kundnöjdhet påverkar hur pass 
lojal en kund är till sin bank, samt att en kunds olika bedömningar av kvaliteten av en tjänst 
även det påverkar dess lojalitet (Daskou et al., 2004).  
 
Seyal och Rahim (2011) anser det vara viktigt att förstå vad som gör internetbankkunder 
nöjda. Detta är viktigt eftersom att bankers internettjänster har skapat starkt konkurrerande 
förhållanden inom banksektorn. Det blir också viktigt att banker ser till att förstå sina kunder 
och deras behov i den snabbt förändrade marknaden för att kunna behålla dem. Nöjdhet hos 
kunderna blir därför viktigt för att kunna nå framgång via internetbanken (ibid). Mojares 
(2014) nämner att kundlojalitet är något som alla organisationer berörs av, såväl som inom 
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banken. Globaliseringen och den tekniska utvecklingen och konkurrensen har gjort den 
strategiska betydelsen av nöjdhet, kvalitet och lojalitet allt viktigare för att vinna och behålla 
kunder samt att ha en hållbar konkurrensfördel (ibid). 
 
I den högt konkurrerande teknologiska marknaden kan kundnöjdhet ses som en betydande 
anledning för framgång (Mojares, 2014). Kundnöjdhet kan sedan leda till lojalitet vilket i sin 
tur leder till lönsamhet för organisationer. Nöjdhet kan användas för att mäta lojalitet eftersom 
nöjdhet påverkar positiva köpbeteenden. Det är därför viktigt att banker bygger upp en hög 
nivå av lojalitet och nöjdhet för sina kunder för att ha möjligheten till långsiktiga relationer 
(ibid). Mojares (2014) har även kommit fram till att lojalitetsnivån hos kunder inte påverkas 
av internetbanktjänsters effekt. Vilket betyder att så länge kunder får bra service så kan 
lojaliteten till banken fortsätta upprätthållas. Ju större nöjdhet desto större blir lojaliteten 
(ibid). Eriksson och Nilsson (2007) nämner dock att nöjdhet inte garanterar lojalitet, att en 
ökning i nöjdhet inte nödvändigtvis ger upphov till en lika stor ökning i lojalitet. Kunder som 
är nöjda kan trots allt bryta relationer eller byta bank. Samtidigt menar Eriksson och Nilsson 
(2007) att undersökningar visat att kunder med hög nöjdhet till det nuvarande system som de 
använder minskar sannolikheten att ta till sig ett nytt system. 
 
Med det ovan nämnda som grund har vi kommit fram till vår sista hypotes som vi i denna 
studie vill testa.  Den lyder på följande vis: 
 
H4: Ju nöjdare företagen är med användningen av digitala banktjänster, desto mer lojala är 
de till banken. 
 

2.7 Sammanfattande forskningsmodell  
Utifrån ovan presenterad teori har vi utvecklat en sammanfattande forskningsmodell, som 
sedan har varit utgångspunkt för att framställa den enkät som vi i denna studie använder oss 
av. Den kommer även finnas med som verktyg under vår analys och empiridel, samt till vår 
slutliga diskussion.  
 

 
 

Figur 3. Egen illustration, forskningsmodell  
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Hypoteserna kan sammanfattas enligt följande:  

 

H1: Ju fler digitala banktjänster ett företag använder, desto mer lojala är de till banken. 
 
H2: Ju oftare företag använder sig av digitala banktjänster, desto mer lojala är de till 
banken. 
 
H3a: Det finns ett positivt samband mellan en positiv grundattityd till digitala banktjänster 
och den upplevda nöjdheten kring dessa tjänster. 

 
H3b: Det finns ett positivt samband mellan en positiv grundattityd till digitala banktjänster 
och i vilken omfattning dessa banktjänster används. 
 
H4: Ju nöjdare företagen är med användningen av digitala banktjänster, desto mer lojala är 
de till banken.  
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3. Metod  
 
I följande kapitel kommer studiens tillvägagångssätt att beskrivas samt vilka tekniker och 
metoder som använts för att studiens syfte ska uppnås. Inledningsvis kommer den kvantitativa 
forskningsansatsen presenteras följt av en beskrivning av det deduktiva angreppssätt som i 
denna studie tillämpats. Därefter följer en beskrivning av hur data samlats in, hur enkäten 
utformats, hur hypoteserna testats samt en kort diskussion angående källkritik. Kapitlet 
avslutas sedan med en diskussion kring studiens reliabilitet och validitet, följt av en 
diskussion kring de etiska övervägande som gjorts för att skapa en god forskningsetik. 
 

3.1 Angreppssätt 
En kvantitativ metod som vi valt att använda oss av i denna studie är att föredra när det ska 
göras en extensiv och bred undersökning som är mer strukturerad än vad en kvalitativ studie 
är (Jacobsen, 2011). Denna studie lämpar sig bra när informationen som samlas in är i 
siffermaterial, medan den kvalitativa är bättre då information som samlas in är i form av ord 
(Holme & Solvang, 1991). Holme och Solvang (1991) menar därför att beroende på vad det 
är för information som ska samlas in avgör vilken typ av ansats som är lämpligast att 
använda. Eftersom att syftet med vår studie är att utveckla och testa ett ramverk om hur 
lojaliteten kan komma att påverkas på grund av ökad användning av digitala banktjänster, 
lämpar det sig bäst för oss att använda en kvantitativ ansats där vi samlar in siffermaterial i 
form av en enkät, vilket samtidigt ökar vår generaliserbarhet av studien. 
 
När vi har bra förhandskunskap om det ämne som ska studeras och en relativt klar 
problemställning är den kvantitativa metoden att föredra (Jacobsen, 2011). Detta eftersom att 
en kategorisering måste göras innan data samlas in, samt att de frågor som kommer att ställas 
i enkäten och de svarsalternativ som anges upplevs vara relevanta för den som ska svara på 
frågorna (ibid). Av denna anledning har vi i vår studie valt att använda oss av den kvantitativa 
ansatsen, då vi valt att använda oss av en enkät för att samla in material i form av siffror och 
utifrån den operationalisering som vi gjort av teorin har vi fått fram våra frågor till enkäten. 
Det föredras även att använda sig av denna metod då ett fenomen ska beskrivas, alltså hur en 
inställning eller en typ av beteende ska beskrivas, samt när vi vill ta reda på hur ofta ett visst 
fenomen förekommer (Jacobsen, 2011). Vårt övergripande fenomen i denna studie är 
digitaliseringen som sker i dagens samhälle, där vi vidare inriktat oss på digitalisering av 
banktjänster. Den studie som vi presenterar i denna uppsats är därför av kvantitativ karaktär, 
då vi kommer analysera siffror och kvantifiering från det datamaterial som vi samlar in 
genom vår enkät. För att få en ökad förståelse för om bankers företagskunder förhåller sig 
lojala eller ej på grund av en ökad användning av digitala banktjänster valde vi att använda 
den kvantitativa metoden.  
 
Det kan finnas en del brister med den kvantitativa metoden som bör kännas till. En kvantitativ 
ansats inriktar sig på att studera många enheter vilket gör att relativt enkla förhållanden mäts 
(Jacobsen, 2011). Det blir med detta svårare att gå in på djupet och det är inte möjligt att få 
fram alla individuella skillnader inom en grupp (ibid). Denna aspekt av den kvantitativa 
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metoden är vi medvetna om och eftersom att vi utgår ifrån att studera ett fenomen så är det 
inte djupet vi är intresserad av utan istället att bilda en generell kunskap. Vår kvantitativa 
ansats består av en enkät som skickats ut till våra respondenter. Jacobsen (2011) nämner även 
att en kvantitativ metod kan skapa stora avstånd mellan undersökaren och de som undersökts 
och där ett allt för stort avstånd kan ge upphov till en bristande förståelse av det som ska 
undersökas. En undersökare med för långt avstånd till den som undersökts har på detta sätt 
ingen möjlighet att fråga sig hur exempelvis respondenten tänkte vid angivandet av dennes 
svar, vilket kan göra att förståelsen för den enskildes situation inte blir lika begriplig 
(Jacobsen, 2011). Detta är en medvetenhet vi varit införstådda med och har därför lagt stor 
vikt vid att göra frågorna så tydliga som möjligt och har i utskicket beskrivit vad vi vill 
undersöka med vår studie, vilket gjort att respondenterna med hjälp av detta ska kunna förstå 
inom vilka tankebanor de ska tänka när de besvarar frågorna. Dock kommer inte en helt djup 
förståelse av hur respondenterna besvarat enskilda frågor med detta enkätutskick vi gjort 
uppnås, vilket är en nackdel med denna metod men som vi ändå är införstådda med. Den 
utskickade enkäten går att ta del av i vår bilaga (Bilaga 1).  
 

3.2 Forskningsansats   
Vi har i denna studie använt oss av en deduktiv ansats (Patel & Davidson, 2003). Vi började 
med att läsa teorier kring bankers olika digitala banktjänster, dess utveckling och 
arbetsområden, samt om olika teorier kring lojalitet, både generellt och gällande lojaliteten till 
olika banker. Sedan har vi grundat vår enkät på denna teori för att skapa vår empiri. Därefter 
återgick vi till teorin för att analysera detta gentemot empirin som samlats in, för att se om vi 
kan finna någon förändring kring lojaliteten till olika banker på grund av den ökade 
användningen av digitala banktjänster. Samt för att utvärdera våra hypoteser, om dessa ska 
antas eller förkastas. Genom att göra på detta sätt, att pendla mellan teori och empiri 
(Alvesson & Sköldberg, 1994) har vi fått bättre kunskap och förståelse för ämnet och 
utformningen av hypoteser vilket möjliggjort en skarpare analys. Huvudsakligen har vi utgått 
från teorin för att komma fram till den empiri som vi sedan använder oss av i vår slutliga 
diskussion.  
 

  
Figur 4. Egen illustration, deduktivt angreppssätt (Bryman & Bell, 2007; Jacobsen, 2011) 
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3.3 Insamling av data  
Vi har samlat in information genom både primär- och sekundärdata. Sekundärdatan har vi 
använt till vår teoretiska referensram. Med hjälp av denna data har vi kunnat utforma vår 
enkät som vi använt oss av för att kunna samla in den primära data som vi behöver 
tillsammans med den sekundär data för att kunna besvara vår problemställning. 
 

3.3.1 Sekundärdata  
Vi började med att läsa in oss på ämnet genom att söka på internet och läsa olika publicerade 
artiklar som behandlade bland annat teknisk utveckling, digitalisering och hur banker fungerar 
idag och ser på den framtida användningen av digitala banktjänster. Sedan samlades data in i 
form av vetenskapliga artiklar och olika böcker som behandlar det ämne som vi valt att 
undersöka för att få en djupare förståelse för de olika teorier som finns inom detta område. 
Med hjälp av referenser från tidigare studier och annan litteratur kunde vi identifiera 
ytterligare vetenskapliga artiklar som var relevanta för vår studie. Vi använde oss av 
Högskolan i Halmstads databas Summon vid sökande efter vetenskapliga artiklar där vi 
initialt använde oss av kombinationer av följande sökord: customer behaviour + banking, 
Internet users + bank loyalty, digital banking and loyalty, bank loyalty, Internet banking and 
loyalty, Internet banking and satisfaction, attitudes + banking, Internet banking adoption. 
Ytterligare sökord har använts längs tidens gång som har anknytning till ovan nämnda sökord 
och det område vi studerar. Vid behov har även övrig användbar litteratur används, såsom 
metodik- och statistikböcker som vi erhöll via biblioteket på Högskolan i Halmstad. 
 

3.3.2 Primärdata  
I vår studie har vi som nämnts tidigare valt att använda oss av en enkät för att få in den data 
som vi sedan vill använda oss av för att kunna analysera detta mot den befintliga teori i vår 
teoretiska referensram. Genom vår kvantitativa metod valde vi att utforma en enkät som vi 
sedan skickade ut via mejl till 595 olika företag inom industri- och tillverkningsbranschen. 
Det finns ingen större anledning till att det blev just denna bransch, men orsaken till att det 
endast skickades ut till en bransch är av den anledning att resultatet av vår enkät inte ska ha 
någon påverka på eventuell variation som är orsakade av att det är olika branscher som 
tillfrågats. Vi valde att skicka ut vår enkät antingen till VD:n eller till den ekonomiansvarige i 
respektive företag för att säkerställa att enkäten blir besvarad av personer med rätt kompetens. 
Att vi skickade ut vår enkät till 595 företag beror på att vi ville ha en svarsfrekvens på 
åtminstone 100 företag för att resultatet ska anses vara trovärdigt och kunna generaliseras 
(Jacobsen, 2011). Till en början hade vi cirka 700 företag som vi skulle finna mejladresser till, 
men på grund av bortfall av konkurser med mera, landade vi slutligen på 595 företag. Detta 
ansåg vi vara en lagom mängd då vi förväntade oss en svarsfrekvens på cirka 15-20 %. För att 
finna de olika företag som vi ville skicka ut vår enkät till använde vi oss av databasen 
Retriever Bolagsinfo, vilket är en databas där uppgifter om företag har skickats in via 
Bolagsverket. Här valde vi ett urval på endast aktiebolag med minst 5 anställda inom hela 
Sverige. Anledningen till att vi gjorde ett val på minst fem anställda är för att vi vill att det ska 
finnas en tillräcklig storlek på företagen för att ha en utvecklad bankrelation. Anledningen till 
att det är begränsat till aktiebolag beror på att det ska vara juridiska enheter som kan ha en 
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relation till banken. En vecka efter första utskicket skickades det ut en påminnelse till de 
företag som ännu inte tagit del av enkäten, detta för att öka svarsfrekvensen. Detsamma 
gjorde vi även tre veckor efter första utskicket. Detta resulterade i en svarsfrekvens på 23 %, 
vilket motsvarar 136 svar, alltså fick vi en högre svarsfrekvens än väntat. Av denna anledning 
anser vi resultat vara representativt och generaliserbart. 
 

3.4 Enkätens utformning  
Vår enkät avsåg att mäta i vilken utsträckning olika företag använder sig av digitala 
banktjänster, samt att mäta deras attityder till dessa tjänster, deras nöjdhet och olika frågor 
som speglar företagens lojalitet. De olika frågor vi använde oss av kring attityder, nöjdhet och 
lojalitet i enkäten, fann vi i vetenskapliga artiklar för att dessa mått skulle vara beprövade 
sedan tidigare. Frågorna till enkäten har alltså operationaliserats från teorin (Saunders, Lewis 
& Thornhill, 2007), vilket innebär att vi har konverterat den information som finns i teorin till 
de olika mått som vi använder i enkäten. Till frågorna som handlar om attityder, nöjdhet, 
lojalitet, samt våra kontrollfrågor har vi använt oss av en Likertskala till svarsalternativen. 
Denna Likertskala är en skala mellan 1 till 7, där 1 står för att de inte håller med om 
påståendet, medan 7 står för att de håller med helt (Bryman & Bell, 2005). Anledningen till 
att vi valde denna skala beror på att detta är en vanlig attitydmätning som är beprövad sedan 
tidigare och används i många sammanhang (ibid). Måtten som behandlar attityder fann vi i 
Akturan och Tezcans (2012) artikel, gällande nöjdhet fann vi dessa mått i artikeln av Zhu och 
Chen (2012) och till sist fann vi måtten kring lojalitet i artikeln av Daskou et al. (2004).  
 
När alla enkätfrågor var insamlade och färdigställda använde vi oss av ett datorprogram vid 
namn Dialog Manager (ett program för utformning av enkäter). Där lade vi in våra frågor, 
bestämde vilka svarsalternativ som skulle vara tillgängliga, lade in alla de mejladresser som vi 
tidigare samlat in till företagen, förhandsgranskade enkäten och sedan skickade vi ut den via 
detta program. 
 

3.4.1 Bakgrundsfråga  
Vår enkät började med en bakgrundsfråga där vi frågade hur länge företaget varit kund hos 
sin huvudbank. För att förtydliga denna fråga lade vi till en kort beskrivning om vad vi menar 
med huvudbank, alltså den bank där de gör majoriteten av sina bankärenden. Denna fråga 
valde vi att ha med för att kontrollera hur länge de hittills varit kunder hos sin nuvarande 
bank. 
 

3.4.2 Beroende variabel  
Inom den kvantitativa metoden används både beroende och oberoende variabler. När ett 
samband mellan två variabler ska studeras används en förklaringsvariabel som är den 
oberoende variabeln, samt en utfallsvariabel som är den beroende variabeln. 
Förklaringsvariabeln påverkar utfallsvariabeln (Jacobsen, 2011). 
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3.4.2.1 Lojalitet  
I vår studie har vi använt oss av lojalitet som vår beroende variabel, eftersom att det är det 
som vi vill studera i denna uppsats. Därför har vi utgått från Daskou et al. (2004) och använt 
oss av de frågor som handlar om lojaliteten till banken, eftersom att dessa frågor är beprövade 
sedan tidigare. Det består av sju frågor som mäts genom en Likertskala, se enkät, bilaga 1. 
Dessa frågor är alltså bra mått för att få fram hur lojala kunderna är till sin nuvarande 
huvudbank. Cronbach´s Alpha för lojalitetsmåtten var 0.72.  
 

3.4.3 Oberoende variabler 

3.4.3.1 Beteende  
Gällande beteendefrågorna ville vi få fram i hur stor utsträckning företagen använder sig av 
digitala banktjänster genom att de fick välja vilka digitala banktjänster de använder sig av, 
samt i vilken utsträckning de använder sig av dessa digitala banktjänster. Dessa frågor hade vi 
med för att få en förståelse för hur mycket företagen använder sig av digitala banktjänster. För 
att komma fram till vilka tjänster som vi ville ha med i enkäten har vi genom SEBs och 
Nordeas internetbank gått igenom de olika digitala banktjänster de använder och erbjuder sina 
företagskunder, och sedan valt ut majoriteten av dessa som vi ansåg lämpliga för vår studie. 
Utöver det frågade vi även hur de helst kontaktar banken när de behöver hjälp med ett ärende, 
om det är via internetbanken, telefonbanken eller om de hellre går till ett bankkontor för att få 
hjälp. Denna fråga valde vi att ha med för att ta reda på om företagskunden helst använder sig 
av de digitala banktjänsterna för att kontakta banken om de frågor de har, eller om de hellre 
vill få bankkontakten via kontor. 
 

3.4.3.2 Attityder  
Gällande attitydfrågorna valde vi att använda frågor från Akturan och Tezcan (2012). Dessa 
bestod av fyra frågor som mättes genom en Likertskala, se enkät, bilaga 1. Dessa frågor 
ställde vi för att få fram företagskundernas attityder mot digitala banktjänster i allmänhet. 
Cronbach´s Alpha var 0.90 gällande våra attitydfrågor.  
 

3.4.3.3 Nöjdhet  
Likt attitydfrågorna använde vi oss även här av Likertskalan 1 till 7 med samma betydelse för 
siffrorna, där det bestod av fyra frågor, se enkät, bilaga 1. Dessa frågor fann vi i artikeln av 
Zhu och Chen (2012). Anledningen till att vi valde att ha med dessa i vår enkät är för att det 
ger oss en förståelse för nöjdheten hos kunderna i relation till digitala banktjänster. Dessa 
beprövade mått är bra för vår undersökning då de mäter nöjdhet hos bankkunder, och kan på 
så vis appliceras på vår studie då vi bland annat mäter hur bankkundernas nöjdhet påverkar 
deras lojalitet. Cronbach´s Alpha gällande nöjdhet är 0.95.  
 

3.5 Kontrollvariabler  
För att reducera problematiken med att det kan finnas andra potentiella variabler utöver 
undersökningsvariablerna som kan påverka våra svar till digitala banktjänster har vi valt att ha 
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med två kontrollfrågor i vår enkät. Dessa kontrollfrågor inkluderar vi i studien för att kunna 
särskilja den eventuella effekt som kan härledas till våra undersökningsvariabler. Den första 
kontrollfrågan behandlade huruvida kunden eventuellt stannar kvar på sin bank för att denna 
har ett lån där sedan tidigare. För att detta inte skulle vara anledningen till att kunden är lojal 
till banken valde vi därför att ha med den, detta eftersom att vi tror att en stor anledning till att 
en kund väljer att stanna och på så vis vara lojal mot sin bank, kan vara en effekt av 
detta.  Den andra kontrollfrågan handla istället om att en kund stannar kvar hos banken för att 
denne har en vänskapsrelation till sin bankman/bankkvinna, av samma anledning som ovan 
kontrollfråga valde vi att ha med denna, då även detta kan ha en effekt på kundens lojalitet till 
banken. 
 

3.6 Analysmetod  
Efter att vi fått in den mängd svar vi önskat på vår enkät genom programmet Dialog Manager 
valde vi att använda oss av ytterligare ett program vid namn SPSS. I detta program görs olika 
statistiska beräkningar. Först valde vi dock att göra en snabb överblick av den data vi fått in i 
Dialog Manager för att se om det såg korrekt ut, vilket det gjorde. Sedan lade vi in och 
sammanställda de olika svaren i ett Exceldokument där vi kodade svaren. Efter detta förde vi 
vidare vår data till SPSS. Här använde vi olika statistiska metoder, bland annat 
korrelationsanalys, Chi2-test för att testa våra hypoteser, då ett Chi2-test prövar frekvenserna 
av de olika utfallen. Jacobsen (2011) nämner att den kvantitativa metoden kan vara förenad 
med en del undersökningseffekter. Detta kan exempelvis vara att en del respondenter inte 
svarar och att det då uppkommer ett systematiskt snett bortfall som gör att en viss grupp inte 
kommer med i undersökningen. För att se till att ett sådant snett bortfall inte ska äga rum 
valde vi att utföra en bortfallsanalys. Detta så kallade T-test eller bortfallsanalys valde vi att 
genomföra genom att kontrollera mot omsättningen för att se att svaren inte berodde på 
företagens storlek (omsättning). Vid genomförandet av detta T-test visade det sig att svaren 
inte var påverkade av företagens omsättning. Vi har även genomfört Cronbach´s Alpha för att 
mäta den interna reliabiliteten. Detta test visar samvariationen mellan de olika måtten i 
variablerna (Lantz, 2011). Koeffecienterna är mellan 0 och 1, där 0 innebär att det inte finns 
någon reliabilitet inom variablerna, medan 1 innebär att det är perfekt reliabilitet. För att 
värdet ska vara godtagbart bör det ligga på lägst 0.7 (Lantz, 2011; Bryman & Bell, 2005).  
 
Genom en korrelationsanalys kan vi se om det finns multikollinearitet, vilket innebär att det 
föreligger en stark korrelation mellan de förklarande variablerna (Körner & Wahlgren, 2006). 
Vad som menas med en stark korrelation kan däremot variera beroende på vad det är som 
mäts och vilka förväntningar vi har på dessa (Jacobsen, 2011). Dock finns det olika tumregler 
som kan följas, där under 0,3 ses som svag korrelation, 0,3-0,5 ses som medelstark korrelation 
och allt däröver ses som stark korrelation (ibid). Genom korrelationsanalysen kan vi sedan 
granska hur de olika variablerna är korrelerade till varandra och hur vida dessa är signifikanta 
eller ej. 
 
I en regressionsanalys är syftet att visa på de effekter som de oberoende variablerna 
(beteende, attityd och nöjdhet) har på den beroende variabeln (lojalitet). Det finns två olika 
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typer av regressionsanalyser, där den ena mäter hur en oberoende variabler påverkar en 
beroende variabel, vilket kallas för bivariat regressionsanalys (Körner & Wahlgren, 2006). 
Medan den andra regressionsanalysen handlar om multivariat analys, där det ingår flera 
variabler, inklusive kontrollvariabler (ibid). Vid en regressionsanalys är det väsentligt att det 
inte finns multikollinearitet, en stark samvariation mellan de förklarande variablerna, för att 
det inte ska uppstå ett missvisande resultat (ibid). Vi har därför genomfört en 
korrelationsanalys för att granska detta innan vi gått vidare till att genomföra en linjär 
multiple regressionsanalys, för att kunna testa våra hypoteser. I denna modell kan vi utläsa 
hur hög förklaringsgrad vi har fått fram på variationen hos vår beroende variabel, lojalitet. 
 

3.7 Källkritik  
I den teoretiska referensramen har vi behandlat olika vetenskapliga artiklar samt annan 
relevant litteratur. Under referensramens uppbyggnad har de olika källorna kontinuerligt 
värderats och dess lämplighet bedömts genom att hela tiden bemöta vald litteratur kritiskt. 
Den litteratur vi studerat som inte ansetts ha tillräckligt hög kvalitet, har vi valt att utesluta. 
Eftersom det är viktigt att de källor som används är trovärdiga och gärna bekräftade av flera, 
har vi strävat efter att stöda källor med hjälp av andra källor, då det är viktigt att hela tiden 
vara ifrågasättande till den information som studeras. Därför har vi accepterat de källor som 
ansetts vara av tillräckligt hög kvalitet för att användas i vetenskapliga artiklar också vara 
godtagbara för vår studie. Denna teori har sedan legat till grund för utformandet av våra 
hypoteser, och kan därav bedömas utifrån källkritiska kriterier. 
 

3.8 Studiens trovärdighet  

3.8.1 Validitet  
Att ha en hög validitet innebär att studien mäter det som avses att mätas (Jacobsen, 2011). 
Samt att empirin som samlas in är giltig och relevant (ibid). Vid insamlingen av data i form av 
en enkät är det därför viktigt att frågorna mäter det som avses att mätas. Även att de är 
utformade på ett sådant sätt att de behandlar det som ska studeras, samt att frågorna är skrivna 
på ett sådant sätt att de blir förståeliga för respondenterna i det avseende som det var menat att 
de skulle uppfattas (Saunders et al., 2007). Det kan på så sätt bli besvarade så att de kan 
användas på det sätt som författaren avser, för att kunna användas på rätt sätt i analysen (ibid). 
 
Validitet kan i sin tur delas upp i två olika delar, vilka är intern- och extern giltighet 
(Jacobsen, 2011). Den interna giltigheten handlar om att det vi avser att mäta faktiskt är det 
som mäts, medan extern giltighet innebär i hur stor utsträckning undersökningen kan 
generaliseras till andra organisationer eller i andra sammanhang. Den externa giltigheten kan 
även handla om överförbarhet, alltså om det är möjligt att överföra resultatet till ett annat 
sammanhang (ibid). När det gäller den interna giltigheten i vår studie anser vi den vara 
relativt hög, eftersom att vi använt oss av beprövade mått i vår enkät som vi skickat ut till 595 
olika företag. Eftersom att dessa mått är beprövade sedan tidigare säkerställer det att måtten 
mäter det som vi i vår studie avser att mäta. Detta visade sig även genom de svar som vi fick 
in, då dessa var relevanta och kunde användas i vår analys, samt till att dra slutsatser utifrån 
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de hypoteser vi formulerat. En kvantitativ metod kan också medföra problematik när det 
kommer till den interna giltigheten. Detta eftersom det utformas en färdig mall på frågor som 
ställs till respondenterna vilket gör att vi endast får svar på det vi frågar om och utrymmet för 
andra upplysningar som hade kunnat vara intressanta inte kommer med i studien (Jacobsen, 
2011). I och med att undersökaren i förväg på detta sätt i enkäten har definierat vad som är 
relevant att besvara kan denna metod ge upphov till en problematik med den interna 
giltigheten (ibid). Att vi inte hade möjlighet att gå tillbaka och göra om enkäten efter att den 
var färdig var vi väl medvetna om vilket gjorde att vi lade ner mycket arbete på att studera 
teori inom området och vara väl insatta för att vara säkra på att de frågor som ställdes i 
enkäten var välformulerade, relevanta och mätte det vi avsåg med studien, vilket på så vis 
minskade denna problematik. Avseende den externa giltigheten anses även den vara hög, 
eftersom att denna studie inte enbart är fokuserad till en specifik bransch eller en specifik 
organisation, vilket gör att det resultat vi får fram kan gälla även i andra sammanhang, då 
empirin inte enbart handlar om vad en organisation tycker, utan empirin bygger på svar från 
136 olika företag som alla har olika uppfattning och erfarenheter kring det som studeras. 
 
Innan vi valde att skicka ut vår slutliga enkät testades den av oss, samt av ytterligare en 
person för att säkerställa att den var förståelig för respondenterna. Även för att se till att det 
inte fanns några fel i frågeställningarna eller något som kunde missförstås och skapa fel i 
svaren vi skulle få in. Detta ökade validiteten för vår enkät och studie. 
 

3.8.2 Reliabilitet  
För att en studie ska få en hög reliabilitet, som innebär att den är tillförlitlig och trovärdig, är 
det viktigt att kunna säkerställa att resultat ska kunna återskapas av någon annan författare 
(Jacobsen, 2011). Detta innebär att studien ska vara upprepbar, alltså att liknande eller samma 
resultat ska kunna uppnås vid upprepade mätningar, detta även om det är andra än de 
ursprungliga författarna som genomför mätningen (ibid). För att uppnå en hög reliabilitet 
finns det olika aspekter att tänka på, en av dessa är objektivitet (Trost, 2012). Det handlar om 
att en undersökning kan påverkas av att flera personer med olika åsikter och förfaringssätt 
genomför en studie tillsammans (ibid). Den andra aspekten att tänka på är konstans, som 
istället handlar om huruvida det studerade fenomenet är beständigt eller hur det kan förändras 
över tiden (ibid). Gällande det ämne som vi studerar, digitala banktjänster, är detta ett 
föränderligt fenomen som kan påverka nivån på reliabiliteten. Detta eftersom att ett 
upprepande av denna undersökning sannolikt inte genererar precis samma resultat, vilket gör 
att reliabiliteten blir något lägre. Attityder som är en del av vår studie, är av subjektiva åsikter, 
vilket kan innebära att dessa är tillfälliga och därför skifta mellan olika tidpunkter 
(Dahmström, 2011). För att en högre reliabilitet ska uppnås i studien ska de variationer som 
kan ske vid upprepande helst vara så små som möjligt. Eftersom att det sker en snabb 
utveckling inom tekniken idag kan även detta påverka att studiens resultat skiljer sig mellan 
olika tidpunkter. Ytterligare en aspekt som kan påverka reliabiliteten är stickprovets storlek, 
har studien ett för litet stickprov kan detta vara anledningen till att resultatet skiljer sig åt vid 
ett upprepande, då detta kan bero på att det andra stickprovet och dess undersökningsgrupp 
blir av en helt annan grupp än vid den första undersökningen. Är stickprovet däremot av en 
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större karaktär kan det bättre spegla verkligheten, och risken för stora variationer i 
upprepande kan på så vis reduceras (Dahmström, 2011). Storleken på vårt stickprov i vår 
studie har en sådan storlek som innebär att variationer i upprepande inte bör bero på detta, 
utan det som i vår studie skulle kunna påverka reliabiliteten är istället förändringar hos 
individer gällande deras attityder och hur den tekniska utvecklingen kan komma att förändras. 
 
Då vi har en hög tillförlitlighet till de olika källorna vi använt oss av för att bygga vår 
teoretiska referensram, anser vi reliabiliteten vara relativt hög. Den är uppbyggd på publicerat 
material i form av vetenskapliga artiklar med hänsyn till dess relevans. Eftersom att 
majoriteten av våra frågor i enkäten är beprövade mått sedan tidigare, innebär även det att 
reliabiliteten stärks. 
 

3.9 Etiska överväganden  
Vid vårt utskick av enkäten till våra respondenter valde vi att vara oerhört noga med att 
understryka dess anonymitet. Detta valde vi att göra eftersom att det är viktigt att värna om 
respondenternas integritet (Jacobsen, 2011). Ytterligare en anledning till att vi valde att göra 
på detta vis beror på att det kan öka trovärdigheten i de svar som vi får in. Detta då det finns 
en större chans att få ärliga svar från respondenterna eftersom att de blivit informerade om att 
svaren behandlas konfidentiellt. Detta hamnar under en av de tre kriterier som Jacobsen 
(2011) tar upp gällande etiska aspekter vid empirisk insamling, vilken kallas krav på privatliv. 
De två andra kriterierna är informerat samtycke och krav att bli korrekt återgiven. När det 
gäller krav på informerat samtycke innebär det att fyra komponenter ska uppfyllas, vilka är 
kompetens som innebär att respondenten är i stånd att själv bestämma om denne kan 
medverka, frivillighet som innebär att respondenten fritt har möjlighet att välja om denne kan 
delta, full information som innebär att respondenten får fullständig information om 
innebörden av studien och hur uppgifterna kommer att användas, samt den sista komponenten 
som handlar om förståelse. Den sistnämnda innebär att respondenten ska förstå den 
information som denne blivit tilldelad (Jacobsen, 2011). Utifrån dessa aspekter har vi vidtagit 
olika åtgärder för att uppfylla dessa kriterier. Eftersom att vi valt att skicka ut enkäten till 
personer som antingen sitter på VD-positionen eller som ekonomiansvarig, antar vi att dessa 
är i stånd att själva bestämma om de kan medverka i studien. Samt att vi genom en 
förklarande text i mejlet informerat vad studien går ut på, på ett sådant sätt att de ska förstå 
vad syftet är, samt att hela enkäten är frivillig att besvara. Eftersom att vi fått in resultaten 
från enkäten och direkt sammanställt detta i tabeller och diagram, har gjort att vi försökt 
eftersträva en så korrekt återgivning som möjligt.  
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4. Empiri och analys  
 
Inledningsvis kommer vi i detta kapitel ge en beskrivning av vår deskriptiva statistik som 
utgör underlag för studiens test av dess hypoteser. Detta följs av en presentation av den 
korrelationsanalys som gjorts för att undersöka eventuell multikollinaritet. Sedan presenteras 
den regressionsanalys som används för att kunna tolka resultatet avseende studiens 
undersöknings- samt kontrollvariabler.  
 

4.1 Deskriptiv statistik 
 
Figur 5. Bankkontakt 
 

 
 
 
I ovan figur visas hur fördelningen ser ut när företagskunderna själva får bestämma hur de vill 
kontakta sin bank vid eventuella frågor. En utav frågorna i enkäten som skickades ut till 
företagen handlade om att respondenten fick ange vilken av tjänsterna, internetbanken, 
telefonbanken eller bankkontoret, som de föredrog att använda sig av vid eventuella frågor 
kring sina bankärenden. Det visade sig att 74 % av de svarande helst besöker bankkontoret för 
att få hjälp, medan 21 % helst använder sig av internetbanken, medan endast 5 % av de 
svarande föredrog att använda sig av telefonbanken. Detta innebär att företagskunder inte 
enbart vill använda sig av digitala banktjänster, utan de vill även ha kvar möjligheten att 
kunna besöka bankkontoret när de behöver hjälp med sina bankfrågor.  
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Figur 6. Användning av digitala banktjänster  
 

 
 
I figuren ovan kan vi se hur fördelningen ser ut gällande vilka digitala banktjänster som 
företagskunder använder sig av (Y-axel: antalet användare, X-axel: digitala banktjänster). En 
fråga i vår enkät behandlar de olika digitala tjänster som företagskunder kan använda sig av. 
Respondenterna fick av de 17 olika digitala tjänsterna som fanns med i enkäten kryssa i de 
tjänster de själva använder sig av. I diagrammet kan på X-axeln utläsas de olika 
banktjänsterna och på Y-axeln antalet företagskunder som använder respektive tjänst. 
Exempelvis använder 96 % av respondenterna sig av att betala räkningar via internetbanken 
medan endast 12 % av respondenterna använder sig av bokföring/E-redovisning via 
internetbanken. Detta får oss att förstå att när det handlar om rutinmässiga transaktioner 
använder företagskunderna sig av internetbanken i större utsträckning än vid mer 
komplicerade och komplexa ärenden.  
 
 
Tabell 1. Attityder 

 
Tabell 1. I denna tabell kan utläsas hur många som svarat på de olika frågorna gällande 
attityd, vad minimum respektive maximum var på de olika frågorna, samt dess medelvärde 
och standardavvikelse. 
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Vad som kan utläsas ur denna tabell är att majoriteten av respondenterna har en positiv attityd 
till digitala banktjänster. De medelvärden som visas tyder på att det var många som svarade 
högt på dessa frågor. Framförallt när det gäller den första frågan där respondenterna fick svara 
på om de höll med eller inte om att digitala banktjänster är bra att använda. Det visade sig att 
det inte var någon av respondenterna som inte alls höll med. Tvärtom var det istället oerhört 
många som höll med om att det var bra att använda. Att de flesta hade en positiv attityd till 
användning av digitala banktjänster kan även utläsas av den låga standardavvikelsen på .830.  
 
 
Tabell 2. Nöjdhet  

 
Tabell 2. I denna tabell kan utläsas hur många som svarat på de olika frågorna gällande 
nöjdhet, vad minimum respektive maximum var på de olika frågorna, samt dess medelvärde 
och standardavvikelse. 
 
I ovan tabell avseende nöjdhet kan vi utläsa även här att respondenterna är nöjda med digitala 
banktjänster då det är relativt höga medelvärden som presenteras. Det var ingen som inte alls 
tyckte att interaktionen med digitala banktjänster var tillfredsställande, däremot fanns det 
någon respondent som inte alls var nöjd med den hjälp som de fått ut av digitala banktjänster. 
Tabellen visar ändock att majoriteten av respondenterna är nöjda med användandet av digitala 
banktjänster.  
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Tabell 3. Lojalitet 

 
Tabell 3. I denna tabell kan utläsas hur många som svarat på de olika frågorna gällande 
lojalitet, vad minimum respektive maximum var på de olika frågorna, samt dess medelvärde 
och standardavvikelse. 
 
I ovan tabell avseende företagskunders lojalitet, vår beroende variabel, kan vi se en större 
spridning kring respondenternas svar. Medelvärdena pendlar inom ett större intervall än vad 
det gjort i de tidigare oberoende variablerna. Respondenternas svar har på varje fråga haft en 
variation mellan att de inte alls håller med om påståendet till att det finns de som svarat att de 
håller med helt. Vi kan däremot utläsa att det som flest respondenter höll med om är att de 
stannar som kunder hos sin huvudbank trots att det finns andra tillgängliga alternativ, då 
medelvärdet på detta påstående landade på 5.85. Det som företagskunderna däremot inte höll 
med om lika mycket var att det innebär en risk att byta bank, då detta medelvärde landade på 
3.15. Detta innebär att gällande lojalitet finns det en större variation mellan respondenternas 
svar än vad de andra variablerna visat på. 
 
 
Tabell 4. Stanna som kund i banken 

 
Tabell 4. I denna tabell kan utläsas hur många som svarat på våra frågor gällande om de 
stannar som kunder i banken på grund av lån eller av en vänskaplig relation till sin 
bankman/bankkvinna, samt vad minimum respektive maximum var på de olika frågorna. Vi 
kan även utläsa dess medelvärde och standardavvikelse. 
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I denna tabell kan vi utläsa att det både finns de som stannar som kunder hos sin bank på 
grund av lån, men även de som inte alls stannar på grund av detta. Detsamma gäller avseende 
att stanna som kund på grund av en vänskaplig relation till sin bankman/bankkvinna. Däremot 
kan vi utläsa genom medelvärdena att det är fler som stannar som kunder på sin bank på 
grund av en vänskaplig relation än på grund av ett lån. Detta eftersom att medelvärdet på lån 
endast landade på 2.81 medan medelvärdet för en vänskaplig relation landade på 4.06. Detta 
innebär att en del av de kunder som är lojala till sin huvudbank väljer att vara det på grund av 
ett/flera lån eller på grund av en vänskaplig relation. Dock visade det sig att majoriteten av 
respondenterna inte stannade på sin huvudbank på grund av ett lån som de har i sin 
huvudbank.  
 

4.2 Korrelationsanalys  
 
Tabell 5. Korrelationsanalys 

 
 
I vår korrelationsanalys presenteras Pearsons parvisa korrelation. Resultatet visar att det finns 
en signifikant samvariation i hur positiva företagskunderna är till digitala banktjänster med 
hur nöjda de är med dessa tjänster, samt i hur stor omfattning de använder sig av digitala 
banktjänster. Detta går i samma linje som H3a och H3b då dessa grundar sig i att vi 
förväntade oss ett starkt samband mellan företagens positiva attityd till digitala banktjänster 
och att företaget är nöjda med dessa tjänster, samt att de använder dessa tjänster i större 
omfattning. Detta innebär att vi i vår korrelationsanalys förväntade oss en multikollinearitet, 
vilket det visade sig bli dessa variabler emellan. Genom att studera vår korrelationsanalys kan 
vi se att korrelationen mellan dessa variabler ligger på 0.59 och 0.71, vilket tyder på en hög 
korrelation, då det överstiger 0,5 (Jacobsen, 2011). Detta medför att dessa två hypoteser (H3a 
och H3b) stöds, då det finns ett starkt samband. 
 
Det är väsentligt att det inte finns en för stor korrelation mellan de förklarande variablerna vid 
genomförande av en regressionsanalys, alltså att det finns en multikollinearitet (Körner & 
Wahlgren, 2006). Att det finns en stark korrelation mellan två förklarande variabler innebär 
att de båda till stor del förklarar samma del av variationen hos den beroende variabeln (ibid), 
som i denna studie handlar om företagskunders lojalitet till banken. Skulle vi ha med dessa 
två variabler som är starkt korrelerade till varandra skulle det leda till ett missvisande resultat 
(ibid). Att positiv attityd är starkt korrelerat med företagskundernas nöjdhet och omfattning 
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var inte oväntat, eftersom att det är detta som två av våra hypoteser (H3a och H3b) bygger på. 
Av denna anledning har vi valt att utesluta variabeln attityd från regressionsanalysen. 
 
Utifrån korrelationsanalysen kan vi även utläsa att nöjdhet till digitala banktjänster, samt 
omfattningen av dessa är signifikanta till lojaliteten. Däremot kan vi inte finna någon 
signifikans gällande antalet digitala banktjänster som används, inte heller när det gäller antalet 
år som kund hos sin huvudbank eller företagets storlek. Däremot kan vi finna en signifikans 
när det gäller att stanna som kund på sin huvudbank på grund av att denne har lån eller en 
vänskaplig relation till banken. Detta resultat är inget som vi förvånas över, eftersom att detta 
är något vi redan från början har anat, och av den anledningen valde vi att använda dessa som 
våra kontrollvariabler. Dock kan inga slutsatser dras utifrån denna korrelationsanalys 
eftersom att variablerna inte är samlade, och kan på så vis inte visa hur de skulle påverkat den 
beroende variabeln tillsammans. 
 

4.3 Regressionsanalys  
I nedanstående tabell presenteras det resultat som vi fått fram genom vår regressionsanalys, 
som sedan används för att testa studiens hypoteser. Kolumnerna med våra beta-värden påvisar 
de olika variablernas effekt på lojalitet i förhållande till varandra. Modell I visar en 
förklaringsgrad (Adjusted R2) på 0.21, vilket innebär att 21 % av variationen hos den 
beroende variabeln, lojalitet hos företagskunderna, kan förklaras genom våra 
kontrollvariabler. Alltså att lojaliteten till 21 % beror på hur länge ett företag varit kund i 
banken, företagets storlek och att de stannar på grund av lån eller en vänskaplig relation. När 
vi lägger till våra variabler kopplade till hypoteserna i vår forskningsmodell som bygger på 
vår teoribas, ser vi att ytterligare 11 % av variationen kan förklaras. Detta innebär att 32 % av 
variationen i lojaliteten av företagskunder till banken kan förklaras med hjälp av denna studie, 
vilket kan utläsas i modell II nedan.  
 
Tabell 6. Regressionsanalys 

 
 
Fyra av variablerna som är med i regressionsanalysen är signifikanta på en 0,01-nivå. Detta 
innebär en konfidensgrad på 99 %, alltså visar dessa variabler ett resultat på lojaliteten som 
med minst 99 procents säkerhet inte beror på slumpen (Jacobsen, 2011). Eftersom att både 
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omfattningen och nöjdheten av digitala banktjänster ligger inom denna signifikansnivå, gör 
detta att ytterligare två av våra hypoteser (H2 och H4) stöds. 
 
Vad som kan utläsas ur tabell 6 är att de variabler med högst beta-värden är våra två olika 
kontrollvariabler, samt omfattningen och nöjdheten med digitala banktjänster, vilka även 
dessa är signifikanta på 0,01-nivå.  Detta innebär att dessa har den största påverkan när det 
gäller att förklara variationen i den beroende variabeln. Av våra oberoende variabler är det 
nöjdheten som har den största påverkan att förklara variationen i lojalitet, dock är det 
kontrollvariabeln (stanna p.g.a. vänskaplig relation) som har den högsta förklaringsgraden till 
variationen i lojalitet. 
 
Vad som mer kan utläsas ur tabell 6, är att det även finns de variabler som inte är signifikanta, 
som därmed inte har något signifikant samband med lojalitet. Detta innebär att vår första 
hypotes (H1) inte stöds, eftersom att det inte går att finna något signifikant samband mellan 
antalet banktjänster som används och hur företagskundernas lojalitet är till sin huvudbank. 
 
 
Tabell 7. Resultat av hypoteser 

 
Tabell 7. I tabellen ovan presenteras våra hypoteser, samt om dessa förkastas eller stöds 
utifrån vår regressionsanalys.  
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5. Diskussion  
 
I följande kapitel kommer resultatet från regressionsanalysen att diskuteras. Studiens 
huvudområde, och de faktorer som har visat sig ha en påverkan kommer att diskuteras utifrån 
regressionsanalysen, samt de kontrollvariabler som även de visat sig ha en påverkan på 
företagskunders lojalitet till banken på grund av bankens digitala tjänster. Avslutningsvis 
kommer studiens hypoteser diskuteras utifrån resultatet följt av en återkoppling till studiens 
forskningsmodell som tidigare presenterats i den teoretiska referensramen. 
 
Det är viktigt för bankerna att ha kunskap kring kundernas föränderliga behov, eftersom att 
det under de senaste årtiondena har skett oerhört mycket inom den digitala utvecklingen, där 
förändringstakten accelererar för varje dag som går. När de personliga förhållandena 
förändras eller när andra alternativ dyker upp kan en del ha tendenser att byta bank, än dock 
finns det kunder som väljer att stanna på sin bank trots missnöje, endast för att visa på sin 
lojalitet (Jones & Sasser, 1995). Det visar på ytterligare en anledning till att bankerna måste 
lägga ner tid och resurser på att förstå sina kunder, för att kunna skapa och bevara dess 
lojalitet. I och med de nya digitala banktjänsterna har en möjlighet till kundanpassning 
utvecklats och förbättrats (Nilsson, 2007; Hilal, 2015). Detta beror delvis på att effektiviteten 
och flexibiliteten ökat med digitalisering eftersom att kunderna numera kan utföra sina 
ärenden var de än befinner sig, och under vilken tid på dygnet de än vill (Nilsson, 2007). 
Detta anser vi ha en påverkan på kunders användning av digitala banktjänster, då de numera 
är mer kundanpassade, och gör det enklare för kunden att uträtta sina ärenden. Inte minst 
anser vi detta ha en påverkan på hur kunder förhåller sig lojala till sin huvudbank, eftersom att 
de erbjuder tjänster som underlättar för kunden. Genom vår undersökning av faktorer som kan 
påverka lojaliteten har det visat sig att beteende, attityder och nöjdhet har haft en viss 
påverkan på företagskunders lojalitet till sin huvudbank. Detta stöds genom Baumann et al. 
(2011) som kommer fram till att kundlojaliteten kan mätas genom beteende och attityder, då 
beteendet är en påverkande faktor till attityden. Daskou et al. (2004) och Beerli et al. (2004) 
nämner att även nöjdhet har en positiv påverkan på lojalitet. I denna studie är syftet att 
beskriva hur företagens lojalitet till sin huvudbank påverkas av användandet av digitala 
banktjänster. Vi vill med detta ge en ökad förståelse till banker för att de ska få en större 
inblick i hur lojaliteten hos företagskunder kan komma att påverkas. 
 

5.1 Beteendes påverkan på lojalitet  
Det visade sig genom vår regressionsanalys att beroende på hur ofta och hur mycket 
företagskunderna använder sig av internetbanken tyder på en ökad lojalitet till sin huvudbank 
då dessa variabler var signifikanta och hamnade på ett 99 % konfidensintervall. Att bankerna 
lyckas med kundanpassning har även det en påverkan på lojaliteten både direkt och indirekt 
(Daskou et al., 2004). Gilmore (1997) nämner även att denna kundanpassning är viktigt då det 
höjer kvaliteten på tjänsten samt dess användarvänlighet, detta är något som påverkar 
lojaliteten indirekt. Det har enligt Aysha Fathima och Muthumani (2015) visat sig att om 
denna kvalitet och dess upplevda kundvärde skulle utebli, skulle det istället leda till 
missnöjdhet, som till följd skulle påverka lojaliteten på ett negativt vis. Genom att använda 



	 42	

sig av information om kunden och vad kunden föredrar, underlättar det för banken att förstå 
kundernas behov och med hjälp av det kunna ge kunderna den service och de tjänster som 
efterfrågas på ett tillfredsställande vis (Ndubisi et al., 2007). Att det genom vår studie visade 
sig att utsträckningen av användningen av digitala banktjänster var hög, tyder på att 
företagskunderna använder sig ofta och mycket av digitala banktjänster över lag. Detta visar 
tendenser på att de tjänster som erbjuds är efterfrågade av företagskunderna. Som följd 
innebär det att om de tjänster som efterfrågas av företagskunder inte erbjuds kan lojaliteten 
komma att minska. De personer som efterfrågar en större utsträckning av transaktioner och 
som gärna tar till sig ny teknologi och på så vis en högre effektivitet har visat sig ha en större 
förmåga att ta till sig användandet av internetbanken (Chen et al., 2011). Dessa kunder har 
även en mindre benägenhet att lämna sin nuvarande bank (ibid).  Genom vår studie har det 
också visat sig att beroende på hur ofta företagskunder använder sig av digitala banktjänster 
avgör hur pass lojala de är till sin huvudbank. Att kunderna är nöjda med sina digitala 
banktjänster menar Levy (2014) kommer leda till att de även blir mer lojala mot sin bank. En 
ökad nöjdhet skulle även leda till en ökad användning av digitala banktjänster, som därmed 
skulle leda till ett större engagemang och en högre lojalitet (Levy, 2014). För att en hög 
användning av digitala banktjänster ska ge ökad lojalitet är kravet alltså att kunderna är nöjda 
med tjänsterna (ibid).  
 
Som kan utläsas från vårt resultat av studien finns det ett empiriskt stöd för vår hypotes kring 
hur ofta digitala banktjänster används (H2), vilket tyder på att en ökad användning av digitala 
banktjänster ökar lojaliteten. Vår hypotes gällande den oberoende variabeln nöjdhet (H4) 
stöds även den, alltså ju nöjdare kunderna är desto högre lojalitet, vilket stämmer överens med 
det som Levy (2014) påstår, att nöjdhet är ett måste för att en hög användning av digitala 
banktjänster ska ge upphov till högre lojalitet. Däremot kan vi redan utifrån vår 
korrelationsanalys utläsa att H2 är signifikant och har en positiv påverkan på lojalitet, vilket 
innebär att denna hypotes därmed kan stå själv utan hypotesen om nöjdhet (H4) och därmed 
innebära att en hög användning av digitala banktjänster direkt har en positiv påverkan på 
lojalitet. Med grund från ovan diskussion har vår hypotes kring hur lojaliteten påverkas av hur 
ofta företagskunder använder sig av digitala banktjänster (H2) funnit ett empiriskt stöd. Chen 
et al. (2011) kom i sin studie fram till att de kunder som har lätt för att ta till sig användning 
av internetbanken inte har någon högre benägenhet att lämna sin bank. Levy (2014) menar 
samtidigt att nöjda kunder ger lojala kunder. Att kunna erbjuda ett varierat utbud av digitala 
banktjänster ger upphov till effektivitet och förenkling för kunden samt ett ökat engagemang 
(Levy, 2014), ändock kunde vi inte finna något empiriskt stöd i att antalet digitala 
banktjänster påverkar lojaliteten (H1). Trots att en företagskund använder sig av många olika 
digitala banktjänster finns det inget samband med att denne ska vara lojal till sin huvudbank, 
utan vikten på hur lojal en företagskund är grundas på hur ofta och hur mycket dessa 
internettjänster används.  
 
Genom vår studie kom vi fram till att hela 74 % av respondenterna uppgav att de helst vill 
besöka bankkontoret när de har eventuella bankfrågor (se figur 5). Detta tror vi kan bero på 
att många i den äldre generationen än idag efterfrågar den personliga interaktionen och 
engagemanget med banken, vilket Hedley et al. (2006) nämner. Även Silver (2009) anser att 
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den personliga interaktionen är viktig att bevara. Det visade sig även genom studien att det 
endast var 5 % som föredrog att använda sig av telefonbanken, att resultatet visade sig på 
detta sätt tror vi kan bero på att banker har varit relativt dåliga på att marknadsföra den 
personliga servicen som kunder numera erbjuds genom telefonbanken och som har ökat 
tillgängligheten för kunderna att få hjälp (Appelquist, 2005). 21 % av respondenterna svarade 
att de föredrog att använda sig av internetbanken vid eventuella bankfrågor. Internetbanken 
kan ses som en informationstjänst som bankerna erbjuder sina kunder för att öka servicen 
(Abasaltian et al., 2015). Anledningen till att denna procentsats är relativt låg tror vi kan bero 
på att den äldre generationen samt en del av den yngre trots den tekniska utvecklingen 
fortfarande känner sig mer trygga med den personliga interaktionen, samt att det krävs att 
mottagarna är redo för ny teknik där rädsla eller obehag vid användning av ny teknik måste 
reduceras (Shu-Hsun & Ying-Yin, 2008). Men att procentsatsen ändå är högre än 
telefonbanken var inget vi förvånades över. Detta eftersom att det har visat sig att 
företagskunder var oerhört snabba på att anamma ny teknik inom internetbanktjänster, där 
användandet av dessa internettjänster ökade med flera miljoner på bara några års tid 
(Appelquist, 2005).  
 
Att elektroniska bankförbindelser ökade från 5 till 76 % från 1990-talet och in på 2010-talet, 
visade på en tendens att personer var mer benägna att använda sig av internetbanken än 
tidigare, men också att de idag faktiskt finns en ökad användning av dessa internettjänster 
(Tinnilä, 2012). När efterfrågan hos företagskunder ökar på digitala banktjänster följer 
bankerna med och utvecklar fler internetbanktjänster till kunder, vilket gör att kunderna 
därmed får möjlighet att använda sig av de tjänster de efterfrågat (Wu et al., 2014; Tinnilä, 
2012). Detta visar på att kunders beteende gällande användning av digitala banktjänster har 
förändrats (Wu et al., 2014). Företagskunder förväntar sig idag att de ska kunna använda sig 
av digitala banktjänster när som helst under dygnet och att de får full tillgång till all sin 
finansiella information (Hilal, 2015). Genom figur 6 kan det utläsas att majoriteten av 
respondenterna använder sig av internetbanken via datorn, där de till störst del betalar 
räkningar, gör överföringar mellan konton internt och externt, betalar ut löner, gör 
utlandsbetalningar samt kontrollerar in- och utbetalningar.  Detta anser vi vara ett tecken på 
att många använder sig av internetbanken för att genomföra de transaktioner som 
företagskunder tidigare var tvungna att göra via bankkontoren. 
 

5.2 Attityders påverkan på lojalitet  
Resultatet av vår korrelationsanalys visar på att positiva attityder till digitala banktjänster 
samvarierar med företagskunders nöjdhet och i hur stor omfattning de använder sig av digitala 
banktjänster. Därmed har vi funnit ett empiriskt stöd för våra hypoteser kring företagskunders 
attityder till digitala banktjänster (H3a och H3b). Detta stämmer i enlighet med vad Mathew 
et al. (2014) nämner, att individers beteende påverkas av hur dennes attityd och upplevda 
nytta är till digitala banktjänster. Detta är något som även Akturan och Tezcan (2012) 
kommer fram till genom sin studie, där de förklarar att individens beteendeavsikter direkt 
påverkar dennes attityd och upplevda användarvänlighet. Baumann et al. (2011) och Methlie 
och Nysveen (1999) säger att lojalitet kan relateras både till kunders attityder och avsikter mot 
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banken, där Baumann et al. (2011) menar att beteendet kan ha en effekt och därför vara en 
förklarande faktor till en kunds attityd. Curran och Meuter (2007) menar också att det finns 
flera faktorer som påverkar kunders attityder mot teknologier och hur detta också påverkar 
kundens beteende. Den attityd som skapats till digitala banktjänster kommer i sin tur att 
påverka hur kunderna fortsättningsvis kommer använda sig av dessa tjänster, där även nöjdhet 
har en avgörande faktor (Nilsson, 2007). Methlie och Nysveen (1999) nämner även de att 
nöjda kunder med stor sannolikhet kommer utveckla en positiv attityd mot sin bank.  
 

5.3 Nöjdhetens påverkan på lojalitet  
Redan i vår korrelationsanalys kan vi finna tendenser på att det finns en signifikans mellan 
nöjdhet och lojalitet, och därmed finns det ett positivt samband dessa emellan. Även utifrån 
vår regressionsanalys kan vi se att nöjdhet kring digitala banktjänster är signifikant, då det 
visade sig hamna inom ett 99 % konfidensintervall, och därmed finns det en samvariation 
mellan dessa variabler. Vår hypotes om att ju nöjdare företagskunder är med användningen av 
digitala banktjänster desto mer lojala är de till banken (H4), har därför ett empiriskt stöd. 
Eftersom mycket av den tidigare forskningen har fokuserat på kunders nöjdhet, innebar det att 
vi var väl insatta i detta ämne och det resultat vi fick fram var därför väntat. Våra 
förväntningar grundade vi på ett flertal forskares argument och slutsatser kring kunders 
nöjdhet kopplat till banklojalitet. Bland annat nämner Beerli et al. (2004) att nöjdhet har en 
positiv påverkan på lojalitet, både när det gäller kundlojalitet och beteendelojalitet. Att 
nöjdhet har en positiv påverkan på lojalitet är något som även Abasaltian et al. (2015) och 
Daskou et al. (2004) har kommit fram till genom sina studier. Inte minst har även Mojares 
(2014) kommit fram till detta då han anser att kundnöjdhet leder till lojalitet som i sin tur 
skapar möjligheter till långsiktiga relationer. Abasaltian et al. (2015) menar dock att lojala 
kunder inte nödvändigtvis är nöjda kunder men att nöjda kunder tenderar att bli lojala kunder. 
Däremot nämner Eriksson och Nilsson (2007) att nöjdhet inte behöver garantera en högre 
lojalitet då de menar att en ökning i nöjdhet inte nödvändigtvis behöver betyda en lika stor 
ökning i lojalitet, alltså kan det finns en risk att nöjda kunder kan bryta en god relation. Att 
nöjdhet har en påverkan på lojalitet går inte att ta miste på, däremot kan det skilja sig mellan 
olika forskare och utifrån det kan vi säga att nöjdhet påverkar lojaliteten mer eller mindre. I 
våra resultat visade det sig dock att nöjdhet har en stark inverkan på lojalitet, eftersom det 
visade sig finnas en positiv signifikant samvariation. 
 

5.4 Övriga observationer  
Att våra kontrollvariabler (stanna p.g.a. lån och stanna p.g.a. vänskaplig relation) har en stark 
påverkan på lojalitet kan utläsas redan i korrelationsanalysen. Detta visar även resultat i 
regressionsanalysen, där variabeln att företagskunder stannar som kunder på grund av lån har 
en positiv samvariation på 0.23**, och att de stannar på grund av en vänskaplig relation till 
sin bankman/bankkvinna visade på en positiv samvariation på 0.42**. Detta är något som 
Jones och Taylor (2007) nämner, då de menar att en kund som har en vänskaplig relation till 
sin bank även har en högre tendens att vara lojal till sin bank. Enligt Chocholáková et al. 
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(2015) blir kunder även mer lojala till sin bank där de har sitt/sina banklån, då lojala kunder 
ofta väljer att ha alla sina banktjänster samlade på samma bank.  
 
De båda kontrollvariablerna har en hög förklaringsgrad, då de hamnar inom ett 99 % 
konfidensintervall. Detta innebär att vår studie med hjälp av våra kontrollvariabler kan 
förklara 32 % av variationen i lojalitet. Detta innebär att när kontrollvariablerna tillsammans 
med de oberoende variablerna tas med i modellen ökar förklaringsgraden med 11 %. Att de 
båda variablerna hade en positiv samvariation till lojalitet innebär att de indikerar på samma 
sak, företagskunder som har ett lån på banken eller en vänskaplig relation till sin 
bankman/bankkvinna visar på en högre lojalitet än om en företagskund inte skulle ha det. 
Detta är i enlighet med vad tidigare forskning visat (Jones & Taylor, 2007; Chocholáková et 
al., 2015).  
 

5.5 Slutlig tolkningsmodell 
Utifrån ovan diskussion har vi tolkat och utvecklat vår slutliga modell kring hur lojaliteten 
kan komma att påverkas av olika faktorer. Vårt resultat visar på att positiv attityd till digitala 
banktjänster påverkar nöjdhet, samt hur ofta och hur mycket en företagskund använder sig av 
dessa tjänster. Detta innebär att positiv attityd till digitala banktjänster har en indirekt 
påverkan på lojaliteten genom att användandet och nöjdhet i sin tur påverkar hur lojal en 
företagskund är till sin huvudbank. Vad resultatet i studien också visar är att dessa 
tillsammans kan påverka lojaliteten, men att de olika faktorerna även kan påverka var för sig.  
 
 

 
 
 

Figur 7. Egen illustration, slutlig tolkningsmodell 
  



	 46	

6. Slutsatser  
 
Inledningsvis kommer vi i detta kapitel göra en återkoppling till studiens syfte och 
problemformulering, och presentera de slutsatser som vi kommit fram till inom vårt 
huvudområde, lojalitetens påverkan av digitala banktjänster. Vi kommer sedan att presentera 
våra förslag på fortsatt forskning. Avslutningsvis diskuteras resultatet och de implikationer 
som finns för banker att tänka på gällande sina företagskunder.  
 

6.1 Studiens resultat  
Syftet med denna studie var att utveckla och testa ett ramverk om hur bankers olika 
företagskunders lojalitet kan komma att påverkas av användandet av digitala banktjänster. 
Detta ville vi göra för att öka förståelsen för bankerna för hur lojaliteten hos företagskunderna 
kan påverkas genom olika faktorer. Genom en kvantitativ studie har vi kunnat uppfylla 
studiens syfte och svara på vår problemformulering utifrån de svar vi fått från vår enkät som 
vidare analyserats i en regressionsanalys. Genom studiens resultat har vi kommit fram till att 
olika faktorer har en påverkan på företagskunders lojalitet kopplat till användning av digitala 
banktjänster. Företagskunders attityder och nöjdhet till digitala banktjänster påverkar hur 
lojaliteten till banken är, samt hur ofta och hur mycket företagskunder använder sig av 
digitala banktjänster visade sig genom resultatet även det ha en påverkan på hur lojaliteten är 
till banken. Däremot har det inte kunnat påvisas någon påverkan på lojaliteten när det gäller 
hur många av de olika digitala banktjänsterna som företagskunderna använder sig av. Dock 
kom vi genom resultatet fram till att om kunder har en positiv grundattityd till digitala 
banktjänster visar det på att dessa kunder även är nöjda med sin upplevelse kring tjänsterna. 
Samtidigt har vi även kommit fram till att ju oftare en kund använder sig av digitala 
banktjänster, desto mer positiv grundattityd har de till digitala banktjänster.   
 
Resultatet visar på en signifikant samvariation mellan beteende när det gäller hur ofta och hur 
mycket företagskunderna använder sig av digitala banktjänster och hur deras lojalitet är till 
sin huvudbank. Detta resultat innebär att företagskunder blir mer lojala till sin bank desto mer 
de använder sig av bankens digitala tjänster. Utifrån resultatet av studien har även nöjdhet en 
signifikant samvariation till företagskunders lojalitet till banken. Detta är i enlighet med vad 
Levy (2014) kommit fram till i sin studie, där han menar att nöjdheten hos kunderna påverkar 
lojaliteten. Att nöjdhet har en positiv påverkan på lojaliteten har även ett teoretiskt stöd av 
Abasaltian et al. (2015); Beerli et al. (2004); Daskou et al. (2004) och Mojares (2014), som 
även de kommer fram till detta i sina studier.  
 
Vad som är intressant av vårt resultat är att det inte gick att finna någon samvariation mellan 
hur många digitala banktjänster som företagskunder använder sig av och hur lojaliteten 
påverkas av detta. Detta innebär att lojaliteten till sin huvudbank inte påverkas av hur många 
digitala banktjänster som används av företagskunder, utan det som påverkar gällande 
beteende är hur ofta och hur mycket de använder sig av de digitala banktjänster som de har.  
 
En positiv samvariation gick att finna när det gäller företagskunders positiva grundattityder 
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till digitala banktjänster och dess upplevda nöjdhet. Även när det gäller hur ofta och hur 
mycket företagskunder använder sig av digitala banktjänster gick det att finna en positiv 
samvariation till dess positiva grundattityd. Det är i enlighet med de hypoteser vi formulerat 
gällande företagskunders attityder till digitala banktjänster. Detta innebär alltså att en positiv 
grundattityd har en indirekt påverkan på lojalitet eftersom dess påverkan på de oberoende 
variablerna nöjdhet (H4) och beteende (H2) i sin tur har en positiv påverkan på lojalitet. Att 
skapa nöjdhet och veta hur kunderna beter sig är därför oerhört viktigt för bankerna att känna 
till, eftersom att en kund som är nöjd även tenderar att vara lojal till sin huvudbank. 
Utmaningen för bankerna kan därför vara att försöka förstå hur kundernas framtida 
efterfrågan och behov kommer att se ut för att kunna tillfredsställa dem och bevara nöjdheten 
till digitala banktjänster.  
 

6.2 Fortsatt forskning  
Vi har i vår studie valt att inkludera variabler som har med digitaliserade banktjänster att göra, 
men också några av de mer traditionella variablerna som tidigare använts inom forskning 
gällande banklojalitet, såsom attityder och nöjdhet. Intressant för fortsatt forskning hade 
därför varit att göra en mer omfattande studie där flera variabler som har med digitala 
banktjänster att göra skulle ingå, men också flera av de traditionella variablerna som använts 
vid undersökning av banklojalitet, vilket skulle ge en ökad bredd i undersökningen. För att 
kunna bidra med en forskning på ett djupare plan skulle däremot en studie om 
företagskundernas beteende gällande digitala banktjänster och dess förhållningssätt gällande 
lojaliteten till sin huvudbank kunna studeras. Detta eftersom att forskning kring hur ofta och 
hur mycket företagskunder använder sig av digitala banktjänster är begränsad. Inom den 
forskning vi tagit del av har vi inte kunnat finna några beprövade mått gällande beteende där 
omfattningen, så som hur mycket och hur ofta företagskunder använder sig av digitala 
banktjänster har utvecklats. Genom en kombination av ett kvantitativt och kvalitativt 
tillvägagångssätt skulle skapa en djupare förståelse kring företagskunders beteende, attityder 
och nöjdhet till digitala banktjänster. 
 
I vår studie gjorde vi ett stickprov inom industri- och tillverkningsbranschen för att branschen 
inte skulle ha någon påverkan på eventuella variationer i resultaten. Det skulle därför vara 
intressant att i framtiden studera om det skulle finnas någon variation mellan olika branscher. 
Ett stickprov från antingen olika branscher eller från ytterligare en annan bransch skulle 
därför kunna utföras, för att då kunna jämföra dessa med varandra, eller för att jämföra det 
med resultatet som vi i denna studie kommit fram till. I framtida forskning skulle det även 
kunna göras en liknande studie men med ett större stickprov för att skapa ett starkare resultat.  
 
Dessutom skulle det vara intressant att inte bara studera banken utan att även ta med andra 
aktörer än banken i en studie. Redan nu har andra aktörer på den finansiella marknaden dykt 
upp som erbjuder digitala banktjänster likt de tjänster som bankerna erbjuder idag. Det kan 
även dyka upp andra aktörer med helt nya slags betalnings- och finansiella tjänster som inte 
funnits tidigare, som även dessa bör beaktas. Detta ser vi bara som en början, då det i 
framtiden förespås uppkomma flera olika varianter av nya aktörer och tjänster på den 
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finansiella marknaden. Att studera detta fenomen och hur lojaliteten kan komma att påverkas 
av detta hade därför varit både aktuellt och viktigt. 

6.3 Implikationer  
Att ha ett bra utbud och nöjda kunder skapar en positiv påverkan på lojaliteten, men den kan 
samtidigt tendera att minska vid mindre personlig interaktion kunden och banken emellan 
(Levy, 2014). En praktisk implikation blir därför att bankerna bör lägga mycket av sitt fokus 
på att erbjuda digitala banktjänster med hög kvalitet för att skapa nöjdhet hos kunderna, men 
samtidigt bevara den personliga interaktionen med sina företagskunder för att kunna öka 
lojaliteten ytterligare. Detta eftersom att vi i vår studie kunde visa på att företagskunder 
fortfarande vill ha möjligheten att besöka ett bankkontor när de har eventuella bankfrågor (se 
figur 5). Genom vår studie kom vi även fram till att nöjda kunder med en positiv attityd och 
med en hög användning av digitala banktjänster, leder till en lojal kund, vilket även det tyder 
på att bankerna bör fokusera och satsa mycket på att utveckla och erbjuda digitala 
banktjänster med hög kvalitet. Bankerna får dock inte vara rädda för att företagskunderna 
använder de digitala banktjänsterna för mycket, eftersom att en hög användning av dessa 
tjänster leder till lojala kunder. Däremot har vi inte kunnat finna något stöd för att antalet 
digitala banktjänster leder till en ökad lojalitet, det är därför inte lika viktigt för bankerna att 
erbjuda många tjänster, utan det är istället viktigare att de tjänster som erbjuds är effektiva 
och användarvänliga för kunderna.  
 
Majoriteten av alla banker idag använder sig av digitala forum och erbjuder digitala tjänster 
till sina kunder. I och med detta har det skapats ytterligare en kanal för att nå ut till nya eller 
befintliga kunder och som därmed underlättar kundens interaktion med banken. Detta medför 
en stor förändring gällande bankens sätt att hantera sina företagskunder. Att följa med i 
förändringstakten inom det digitala blir därför oerhört viktigt, men att tänka på är att det som 
tidigare efterfrågats av sina kunder inte får glömmas bort. Enligt Silver (2009) har relationen 
till banken en stor betydelse för många kunder, vilket innebär att detta än idag efterfrågas, 
trots den digitala utvecklingen. Detta är något som även Levy (2014) talar om, då han menar 
att ju mer digitala banktjänster som används, desto mindre personlig interaktion får kunden 
med banken, vilket kan tendera att minska lojaliteten då avståndet mellan parterna ökar.  
 
Genom att studera faktorer som kan påverka företagskunders lojalitet till sin huvudbank vid 
ökad användning av digitala banktjänster utifrån ett nytt sammanhang, har vi utvecklat ny 
teoretisk kunskap som fyller det forskningsgap vi funnit. Vi har utvecklat en ökad förståelse 
för att användningen av digitala banktjänster påverkar lojaliteten när kunder är nöjda med 
användningen, när de har en positiv attityd till användningen, samt när dessa tjänster används 
ofta och mycket av företagskunderna. Vad som skiljer sig från tidigare forskning är att dessa 
faktorer påverkar lojaliteten var för sig, vilket innebär att de alla har en påverkan på 
lojaliteten, men att de även tillsammans har en påverkan. Denna studie stärker därför befintlig 
teori men ger även upphov till nya insikter och ökad förståelse för hur detta fenomen kring 
digitalisering och digitala banktjänster påverkar företagskunders lojalitet till sin huvudbank. 
Genom denna studie har vi därför kunnat bidra med en ny tolkningsmodell (Figur 7) som 
förklarar vilka faktorer som kan komma att påverka denna lojalitet.  



	 49	

 
I tidigare forskning har många studier varit fokuserade på en mängd olika variabler som har 
visat sig påverka lojalitet inom banksektorn, som i sin tur har prövats på digitala banktjänster. 
Genom vår studie har vi utvecklat ny teoretisk kunskap kring variabler som kan påverka 
företagskunders lojalitet till banker, då vi inkluderat antalet banktjänster som används, samt i 
hur stor utsträckning dessa används. Detta har bidragit till kunskap om hur lojaliteten av 
företagskunder kan komma att påverkas genom de variabler som studerats i denna studie.  
 
Eftersom att den digitala utveckling som vi i denna studie studerat ständigt utvecklas i en 
snabb takt är det viktigt för bankerna att inte luta sig tillbaka, utan hela tiden följa med och 
förstå sina kunders föränderliga behov och efterfrågan på digitala banktjänster. Det som skett 
inom utvecklingen fram tills idag ser vi endast som en början på den digitala resa som 
påbörjats. Därför är det viktigt att bankerna är medvetna om denna förändring som sker i 
samhället, och som därav påverkar deras företagskunder och dess behov, detta eftersom att 
även bankens företagskunder följer med i samhällets digitala utveckling.  
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Bilaga 1 – Enkät  
 
 
Bakgrundsfråga Svarsalternativ:  

 
 

Hur länge har ni varit kund hos er huvudbank? 
Vänligen svara i hela år. Med huvudbank menar 
vi den bank där ni gör majoriteten av era 
bankärenden.  

Fritt svar 1 – 100  

Beteende  
 

  

Digitala banktjänster Ja = 1 Nej = 0 

Vi använder följande digitala banktjänster Ja Nej 
Internetbanken via datorn  Ja Nej 
Bankens mobilapp  Ja Nej 
Telefonbanken Ja Nej 
Betala räkningar  Ja Nej 
Överföringar mellan interna konton  Ja Nej 
Överföringar till externa konton Ja Nej 
Betala ut löner  Ja Nej 
Utlandsbetalningar  Ja Nej 
Kontrollera inbetalningar  Ja Nej 
Kontrollera saldo på konton Ja Nej 
Bokföring/E-redovisning  Ja Nej 
Handlar med aktier/fonder  Ja Nej 
Pension/försäkring Ja Nej 
E-fakturering  Ja Nej 
Sparande  Ja Nej 
Ansökan om lån  Ja Nej 
Amortering av lån Ja Nej 
Rådgivning Ja Nej 
   
I hur stor utsträckning använder ni de digitala 
banktjänster som nämnts ovan?  
 

Likertskala 1 – 7  
1. I liten 
utsträckning 

 
7. I stor 
utsträckning 

   
Om ni behöver kontakta er bank för att få hjälp 
med ett ärende, vilken av följande använder ni er 
helst av då? 

Välja ett alternativ 
nedan 

 

Internetbanken   



	 	 	II	

Telefonbanken   
Bankkontoret    
   
Attityder  Likertskala 1 – 7  

1. Håller inte med 
 
7. Håller med 

Vi tycker att digitala banktjänster är bra att 
använda 

  

Vi tycker att användande av digitala banktjänster 
vid finansiella transaktioner är ett bra val 

  

Vi tycket att digitala banktjänster är enkelt och 
behagligt 

  

Enligt oss är användning av digitala banktjänster 
att föredra  

  

   
Nöjdhet Likertskala 1 – 7  

1. Håller inte med 
 
7. Håller med 

Vi är nöjda med vår interaktion med bankens 
digitala banktjänster  

  

Våra möten med digitala banktjänster har uppfyllt 
våra förväntningar 

  

Vi är nöjda med den hjälp vi får från digitala 
banktjänster vid behov 

  

Den servicenivå vi får från digitala banktjänster är 
tillfredsställande för oss 

  

   
Lojalitet  Likertskala 1 – 7  

1. Håller inte med 
 
7. Håller med 

Jag är villig att rekommendera min bank till andra    
Även om en del av tjänsterna finns tillgängliga på 
andra banker, väljer vi att fortsätta vara kunder på 
vår nuvarande bank 

  

Det skulle innebära en risk för oss att byta bank    
Det är för mycket tid, energi och pengar 
inblandade i att avsluta vår relation med banken 

  

Vi är mer beroende av banken, är vad banken är 
beroende av oss  

  

Trots att omständigheter förändras, tror vi att 
banken kommer vara villiga att erbjuda oss stöd 
och hjälp  

  

Vi vill fortsätta vara kunder hos vår bank för att vi 
är nöjda med relationen  
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Kontrollfrågor  Likertskala 1 – 7  
1. Håller inte med 

 
7. Håller med 

Vi väljer att stanna på vår bank p.g.a. eventuella 
lån som vi har  

  

Vi väljer att stanna på vår bank p.g.a. en 
vänskaplig relation till vår bankman 
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