
Linköpings	universitet	
SE-581	83	Linköping,	Sverige	
+46	13-28	10	00,	www.liu.se	

Linköpings	universitet	|	Institutionen	för	ekonomisk	och	industriell	utveckling	
Examensarbete	i	Företagsekonomi,	30	hp	|	Civilekonomprogrammet	

Vårterminen	2019	|	ISRN-nummer:	LIU-IEI-FIL-A--19/03067--SE	

	
	

 
 
 
 

Innovation	–	nyckeln	till	
goda	kundrelationer?		

 
En	kvalitativ	flerfallsstudie	om	hur	innovation	

påverkar	lojalitet	och	förtroende	inom	

banksektorn	
	

	
	
Elin	Burell	

Linn	Sandin	

	
	
Handledare:	Ramsin	Yakob	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
 
	

I 

 	
	 	



 
 
	

II 

 	

Förord		
 
Som ett sista steg mot civilekonomexamen har 20 veckor lagts på att färdigställa följande 

uppsats. Detta hade aldrig rotts i hamn utan hjälp på vägen. Vi vill därmed börja med att 
tacka alla respondenter som tagit sig tid att träffa oss och delat med sig av kloka och 

insiktsfulla åsikter. Utan er hade studien minst sagt inte varit möjlig att genomföra.  

 
Ett stort och hjärtligt tack till vår handledare Ramsin Yakob. Ramsin har inte bara bidragit 

med ständig uppmuntran och kloka åsikter, utan även med konstruktiv kritik och 
ifrågasättande. Ett stort tack för ditt engagemang! 

 
Slutligen vill vi tacka andra studenter som tagit sig tid att läsa studien och bidragit med 

värdefull kritik.  
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Begreppslista			
 
Fintech - Fintech är en förkortning för Financial technology och är ett paraplybegrepp för 
teknologisk innovation inom finanssektorn. Genom innovation och modern teknologi kan 

aktörer skapa och skräddarsy nya typer av produkter och tjänster. Fintech används ofta av 
många mindre nya aktörer på marknaden, så kallade fintechbolag, men är även någonting 

som större etablerade aktörer kan utnyttja för sin egen verksamhet (PwC, 2017).  

 
PSD2  - PSD2 (Payment Service Directive 2) är ett EU-direktiv som syftar till att förbättra 

betallösningar, utveckla den finansiella marknaden samt skapa bättre, effektiva och säkra 
betalningar (PwC, 2018a). En ytterligare effekt är minskade inträdesbarriärer på den 

finansiella marknaden, då EU-direktivet innebär skyldighet för banker att lämna ut 
kontoinformation till tredjepartsaktörer samt initiera betalningar på deras begäran (Nordea, 

2018).  

 
Open Banking - Open Banking är ett system som ger tredjepartsaktörer ett nätverk av 

finansiella instituts data. Detta sker genom att finansiella institut måste öppna sina 
applikationsprogrammeringsgränssnitt, mer kända som APIer (Evry, 2019). Den centrala 

fördelen med Open Banking är att skapa mervärde för kunderna, genom att finansiella 
institut nu kan sammankoppla sina affärsmodeller som tillsammans utgör ett nytt ekosystem 

(PwC, 2018b). Open Banking öppnar upp för helt nya möjligheter för banker samtidigt som 

de till följd av Open Banking och nya aktörer riskerar att tappa både kundinteraktioner och 
kundrelationer (Evry, 2018).  Avgörande är nu inte var kundens pengar finns, utan vem som 

äger de gränssnitt som interagerar med kunden (PwC, 2018b). 
 

Open APIer - API:er står för applikationsprogrammeringsgränssnitt och är en specifikation 
av hur viss programvara kan användas av annan programvara (Nationalencyklopedin, 2018). 

Enligt PSD2 kommer alla finansiella institut som erbjuder transaktionskonton vara skyldiga 
att öppna sina gränssnitt. Med godkännande från kunder kommer tredjepartsleverantörer 

tillåtas att initiera betalning och få tillgång till kontoinformation (Nordea, 2018).  

 
Aggregerande tjänster - Genom aggregerade tjänster kan kunder samla information om 

olika konton från flertalet finansiella institut i samma vy. Det skapar en enkel överblick över 
kundens samlade finansiella information och transaktioner på samma ställe. Kunders 

möjlighet att använda sig av aggregerade tjänster är en effekt av EU-direktivet PSD2 (Danske 
Bank, 2018).  
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Sammanfattning 
	
Titel: Innovation – nyckeln till goda kundrelationer? - En kvalitativ flerfallsstudie om hur 
innovation påverkar lojalitet och förtroende inom banksektorn 
 

Författare: Elin Burell & Linn Sandin 
 

Handledare: Ramsin Yakob 
 

Bakgrund: Finansmarknaden befinner sig i en förändringsfas där banker agerar i en allt 

mer komplex miljö. Till följd av en snabbt föränderlig marknad måste banker besitta 
förmågan att förändras och få saker att hända. Innovation har fått allt större fokus till följd 

av nya direktiv, såsom PSD2, och uppkomsten av nya aktörer på marknaden. Vidare är 
banksektorn en förtroendebransch där även lojalitet påvisats vara positivt för aktörer inom 

banksektorn. För att behålla sin position på den turbulenta finansiella marknaden behöver 
banker därmed arbeta med innovation, samtidigt som banker ständigt behöver fokusera på 

kundrelationer. För ett effektivt innovationsarbete krävs därtill en förståelse för hur 

innovation påverkar kundrelationer i form av lojalitet och förtroende.  
 

Syfte: Studien ämnar till att öka förståelsen för hur innovation påverkar lojalitet och 
förtroende inom banksektorn. 
 

Metod: Studien är en kvalitativ flerfallsstudie där sju fall har studerats. Vidare grundas 

studien i det hermeneutiska synsättet med en abduktiv ansats. Empiriinsamlingen består av 
åtta semistrukturerade intervjuer med medarbetare på svenska banker samt en 

semistrukturerad intervju med medarbetare på ett bankgemensamt innovationsprojekt. 
Empirin har även kompletterats med dokumentstudier.  
 

Slutsats: Studien visar att innovation ökar bankers möjligheter till att påverka de faktorer 

som bygger lojalitet och förtroende, samtidigt finns det stöd för att även de faktorer som 
motverkar lojalitet och förtroende påverkas. Det personlighetsbaserade förtroendet inom 

banksektorn har till följd av innovation skiftat till att riktas mot banken eller tjänsten istället 

för en enskild medarbetare på banken. Även det processbaserade förtroendet ökar till följd 
av ökade interaktioner. Då bytesbarriärerna minskar till följd av innovation visar studien att 

lojalitet inom banksektorn i större utsträckning kommer baseras på sann eller ingen lojalitet, 
och mindre på falsk och latent lojalitet. Slutligen visar studien att banker ser både 

utmaningar och möjligheter med innovation. Möjligheterna är främst kopplade till 
partnerskap och personaliserade erbjudanden. Utmaningarna är främst kopplade till Open 

Banking, att kunder blir illojala på bredden, minskade bytesbarriärer och risken för 

skandaler.  
 

Nyckelord: Innovation, bank, banksektor, förtroende, lojalitet, kundrelationer 
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Abstract 
 

Title: Innovation - the key to successful customer relations? - A qualitative multiple case 
study on how innovation affects loyalty and trust within the banking sector  
 

Authors: Elin Burell & Linn Sandin 
 

Supervisor: Ramsin Yakob  
 

Background: The financial market is going through rapid changes where banks are acting 

on an increasingly complex market. This means that organizations within the financial 
industry must have the ability to change and adapt. The focus on innovation has increased as 

a result of new directive, such as PSD2, and the large increase of new organizations. 
Furthermore, both loyalty and trust are important within the banking sector. In order for 

banks to keep their position within the market, banks must simultaneously combine an 

innovative focus and a focus on customer relationships. To be able to work with innovation 
effectively there is a need for understanding of how loyalty and trust is affected by innovation.  
 

Aim: The aim of the study is to increase the understanding of how innovation affects loyalty 
and trust within the banking sector. 
 

Methodology: The study uses a qualitative multiple case study design where seven cases 

have been studied. The study is based on the hermeneutic philosophical standpoint with an 
abductive approach. The empirical data consists of eight semi structured interviews with 

bank employees and one semi structured interview with an employee at a bank collaboration. 
The empirical data has also been completed with additional documents.  
 

Conclusion: The result of the study indicates that innovation can be used as a way of 
increasing the factors that build both loyalty and trust. At the same time, the factors that 

reduce loyalty and trust is also affected by innovation. As an effect of innovation, trust based 

on personality within the banking sector is directed towards the bank or a specific service, 
rather than towards a specific employee at the bank. Trust based on processes is increased 

by the increased amount of interactions.  The switching barriers are reduced by innovation, 
which indicates that loyalty within the banking sector will mainly be based on true or non-

existing loyalty, and less based on latent and false loyalty. With innovation, banks identify 
several opportunities and challenges. The opportunities are mainly linked to partnership and 

personal offerings. The challenges are mainly linked to Open Banking, disloyalty by using 
several banks, reduced switching barriers and scandals. 
 

Key words: Innovation, bank, banking sector, trust, loyalty, customer relations 
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1.	Inledning	
Det inledande kapitlet börjar med att ge läsaren en kort introduktion till studiens ämne 

samt tidigare forskning och behovet för denna studie. Det leder i sin tur till studiens syfte, 

frågeställningar, avgränsningar och tänkt bidrag. Avslutningsvis presenteras studiens 
disposition för att ge läsaren en överblick över studiens kapitel.  

  

1.1	Bakgrund	

Banker är en viktig del av samhället, och ett fungerande banksystem är av intresse för både 
individer och samhället. Ett fungerande banksystem hjälper världsekonomin att växa och är 

en del av det system som driver utvecklingen framåt (Svenska Bankföreningen, 2016). Olika 

banker har traditionellt sett haft liknande funktioner, där erbjudandet har varit enformigt 
och innovationsinslag relativt ovanliga (Gardner, 2009). Detta är ett antagande som under 

de senaste åren har förändrats (Scardovi, 2016). Marknadens kraftiga förändringar har 
uppkommit till följd av teknologisk innovation, finansiella lösningar och omfattande 

förändrade regleringar (Larsson, 2014). Finansmarknaden befinner sig därtill i en 
förändringsfas och banker agerar idag i en allt mer komplex miljö, där ramarna för hur 

banker interagerar med sina kunder är föränderliga (KPMG, 2017). Aktörer som agerar på 
en snabbt föränderlig marknad måste ha förmågan att anpassa sig och få saker att hända. 

För att behålla sin position på den turbulenta finansiella marknaden behöver banker arbeta 

med innovation och innovativa lösningar (Johne, 1999; Rye & Lee, 2018) samt ha förståelse 
för kundernas önskemål (Johne, 1999). 

  
Innovation handlar om att erbjuda nya lösningar, men även om hur organisationer förhåller 

sig och svarar på innovationer i sig (Gardner, 2009). Enligt Scardovi (2016) kan innovation 
definieras som en värdeskapande process som drivs av nytänkande och digitalisering. Något 

som har främjat innovation inom banksektorn är EU-direktivet PSD2 (Payment Service 

Directive 2), som trädde i kraft 1 maj 2018 (Hellström, 2017; Finansliv, 2018). Direktivet 
beskrivs som “direktivet som ritar om spelplanen i banksektorn” (Hellström, 2017) och 

innebär att banker numera tvingas ge ut kontoinformation till tredjepartsleverantörer. Detta 
sker genom öppna applikationsprogrammeringsgränssnitt, så kallade APIer, vilket möjliggör 

att utomstående aktörer kan använda sig av bankers kontoinformation (Hellström, 2017).  
  

Vidare ses direktivet som en bidragande faktor till den snabba utvecklingen av fintech 

(Riksbanken, 2017). Fintech är en förkortning för finansteknologi och innefattar teknologisk 
innovation inom den finansiella sektorn (Riksbanken, 2017). Under de senaste åren har 

fenomenet fått stor uppmärksamhet då det möjliggör en effektivisering inom banksektorn 
och skapar nya möjligheter för finansiella aktörer. Vidare har fintech bidragit till en ökad 
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konkurrenssituation på en tidigare etablerad och relativt stabil marknad i form av nya 

aktörer (Riksbanken, 2017). Som respons på den ökade konkurrensen är det viktigt att 

banker nu internt arbetar med innovation. Med fler aktörer på marknaden ökar kundernas 
val av aktörer, vilket gör frågan om kundrelationer till en viktig aspekt för banker att ta 

hänsyn till. Givet branschens förändringar kan detta komma innebära att banker nu står 
inför nya utmaningar.  

  

1.2	Problemformulering	

De förändrade förutsättningarna i banksektorn gör det viktigt för banker att skapa goda 
kundrelationer (Svenska Bankföreningen, 2016). En rapport från Svensk Kvalitetsindex 

(2018) visar att både uppgångar och nedgångar i svenska bankkunders kundnöjdhet beror 

på bankers innovationsprojekt. Bäst utvärdering fick de banker som lyckats kombinera nya 
möjligheter med personliga relationer. Framväxten av innovation tyder på att banker 

numera måste arbeta med att erbjuda rätt saker med fokus på kundrelationer för att förhålla 
sig till branschens nya spelregler (Accenture, 2015). Enligt  Cortiñas, Choccaro & Villanueva 

(2010) utvecklar den finansiella sektorn ständigt nya sätt att agera gentemot sina kunder i 
ljuset av förändrat kundbeteende till följd av modern finansiell teknologi.   

       

Två av de etiska aspekterna som banker bör arbeta med är förtroende och långsiktighet i 
kundrelationer. Det är av yttersta vikt att bankernas tjänster och produkter bidrar till ett ökat 

förtroende och lägger grunden till en långsiktig relation mellan kunden och banken (Svenska 
Bankföreningen, u.å.). Nya marknadsförhållanden kräver även att banker arbetar med 

innovation, där nya regleringar så som PSD2 direktivet har bidragit till en ökad 
konkurrenssituation på marknaden. Samtidigt skapas även möjligheter för banker att själva 

öka sin konkurrenskraft (PwC, 2018a). Innovation har identifierats som en bidragande faktor 

till att relationen mellan kunden och banken förändras (Svenska Bankföreningen, 2016).  
 

Tidigare studier visar att det blir allt vanligare att dagens bankkunder byter mellan olika 
aktörer (Accenture, 2014; Riksbanken, 2017). Traditionellt sett har svenska bankkunder 

använt sig av en bank som leverantör av flera olika finansiella tjänster, men till följd av 
framväxten av innovation och en ökad konkurrenssituation inom banksektorn kan kunder 

nu välja olika aktörer för olika finansiella tjänster (Riksbanken, 2017). Förändrade 
regleringar skapar också en miljö där kunder har stora valmöjligheter när det kommer till att 

tillfredsställa deras behov och önskemål gällande finansiella tjänster (Levesque & 

McDougall, 1996). Vidare framgår det i en rapport av PwC (2017) att 88 procent av de 
etablerade aktörerna är oroliga för att tappa marknadsandelar till nya innovativa aktörer. 

Det indikerar på att banker ser en fara i hur innovation från andra företag påverkar 
relationen till bankens kunder och att kunder söker sig till mer innovativa aktörer. 
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Lojalitet och förtroende är inte endast viktigt för banker att ta hänsyn till ur ett etiskt 

perspektiv. Att ha lojala bankkunder är också positivt för verksamheten då det framgår att 

kundlojalitet har positiva effekter för företagets långsiktiga lönsamhet (Ribbink et al, 2004). 
Tidigare studier visar att förtroende är en bidragande faktor för långsiktiga kundrelationer 

och lojalitet (Ribbink et al, 2004; Amegbe & Osakwe, 2018; Hallowell, 1996). Förtroende är 
särskilt intressant för banker då det ses som en viktig grundpelare inom hela den finansiella 

sektorn  (Riksbanken, 2018; Shim, Serido & Tang, 2012). Ett personligt och ömsesidigt 
förtroende mellan kunder och banker har även medverkat till de etablerade bankernas 

legitimitet (Larsson, 2014). Vidare kan förtroende vara en stor konkurrensfördel för 

organisationer som agerar på en komplex marknad (Accenture, 2015). På dagens 
konkurrensutsatta marknad blir parametrar som lojalitet och förtroende därmed högst 

aktuella, och den förändrade marknadssituationen har bidragit till att ge nytt ljus över frågan 
(Shim, Serido & Tang, 2012; Das et al, 2018; Gill, 2008; Riksbanken, 2009). Tidigare studier 

visar att banker med fördel bör arbeta med att förstå sina kunder för att skapa lojalitet och 
förtroende (Järvinen, 2014; Riksbanken, 2009) samt att lojalitet och förtroende är viktiga 

parametrar för banker i deras strategiutformning angående hur de ska förhålla sig till sina 
kunder (Yap,  Ramayah &  Shahidan, 2012). 

 

I allt större utsträckning förväntar sig bankkunder tillgång till innovativa tjänster och 
produkter (Svenska Bankföreningen, 2016). För banker innebär det att de måste lyckas 

kombinera innovativa erbjudanden som inte påverkar lojalitet och förtroende negativt. För 
att kunna uppnå det krävs en förståelse för hur fenomenet innovation påverkar 

kundrelationer. Vidare påverkas kundrelationer av både interna och externa faktorer (Salo & 
Karjaluoto, 2007). Således kan banker inte endast fokusera på hur det interna 

innovationsarbetet påverkar kundrelationer, utan de behöver även ta hänsyn till innovation 

som sker externt inom branschen och från tredjepartsaktörer.  
 

Som aktör i en föränderlig och konkurrensutsatt bransch finns det därmed nytta av att förstå 
hur innovation påverkar kundlojalitet och förtroende, från både ett externt och internt 

perspektiv. Det finns tidigare forskning som behandlar ämnet lojalitet och förtroende i 
samband med banksektorn (Järvinen, 2014; Arcand et al, 2017; Amegbe & Osakwe, 2018), 

men det saknas forskning som undersöker hur lojalitet och förtroende påverkas av 

innovationens framfart. Innovation har kommit att bli en viktig del i bankers arbete för att 
skapa stabilitet och leverera bättre kvalitet på service och produkter (Das et al, 2018). Trots 

att innovation och dess effekt på en organisations prestation är ett välstuderat ämne 
(Chatzoglou & Chatzoudes, 2018; Mahmoud, Hinson & Anim, 2018; Uzkurt et al, 2013), visar 

tidigare forskning inte på hur banker arbetar med innovation  kopplat till lojalitet och 
förtroende. Att belysa frågan om lojalitet och förtroende i samverkan med innovation kan ge 

kunskap och förståelse för fler effekter av innovation än vad som tidigare studerats. Det finns 
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forskning som framhäver vikten av att ha kunden i centrum (Wang & Wu, 2012; Akamavi, 

2005; Accenture, 2015), men i kontexten av innovation i banksektorn har mycket fokus 

tidigare lagts på funktion istället för på relation (Svenskt Kvalitetsindex, 2018). När största 
fokus har legat på funktion, har innovationens effekt på kundrelationer inom banksektorn 

hittills varit en relativ ouppmärksammad fråga. Med det som grund finns ett behov av vidare 
studier som undersöker hur banker arbetar med innovation och vilken effekt innovation får 

för kundrelationer i form av lojalitet och förtroende. 
 

1.3	Syfte	och	frågeställningar		

Studien ämnar till att öka förståelsen för hur innovation påverkar lojalitet och förtroende 

inom banksektorn. För att uppnå studiens syfte kommer följande frågeställningar att 

besvaras: 
 

- Hur arbetar banker idag med innovation och hur kopplas det till lojalitet och 
förtroende? 

- Hur påverkar bankers innovationsarbete kunders lojalitet och förtroende? 

- Vilka möjligheter och utmaningar ser banker att innovation innebär för deras 

kunders lojalitet och förtroende? 
 
1.4	Avgränsningar	

För att uppnå ett koncentrerat och användbart resultat är studien avgränsad till svenska 

banker och dess verksamhet i Sverige. Vidare begränsas studien till bankernas perspektiv och 

empiri inhämtas inte direkt från kunderna. En ytterligare avgränsning görs inom bankernas 
perspektiv, då studien endast fokuserar på privatmarknaden och utesluter 

företagsmarknaden. Studien avgränsas vidare genom att endast behandla innovation och 
dess påverkan på bankers erbjudanden gentemot kund i form av produkter och tjänster.  

 
1.5	Målgrupp	och	tänkt	bidrag		

Den primära målgruppen för studien är banker som arbetar med innovation, eller som 

önskar att arbeta med innovation på ett sätt som har en positiv effekt på kundrelationer i 
form av lojalitet och förtroende. Valet av primär målgrupp grundar sig i att det är av hela 

bankens intresse att kunna kombinera innovativa lösningar och goda kundrelationer. Det är 
även möjligt att studiens resultat kan vara av intresse för andra branscher med liknande 

förutsättningar som banksektorn, vilka därmed kan anses som studiens sekundära 
målgrupp. Även om begreppen innovation inom banksektorn, lojalitet och förtroende, är 

välstuderade ämnen saknas litteratur som visar hur dessa begrepp står i relation till 

varandra.  
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Avsikten med studien är därmed att bidra med resultat som visar hur innovation påverkar 

lojalitet och förtroende inom banksektorn. På så sätt ämnar studien att komplettera redan 

befintlig litteratur inom ämnet. Målsättningen är vidare att studiens resultat ska kunna 
användas i bankernas praktiska arbete med innovation och kundrelationer.  
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1.6	Disposition	

 
Kapitel 2 - Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen ger läsaren en introduktion till de ämnen som studien 
behandlar, vilket motiverar att den teoretiska referensramen ligger som första kapitel efter 

inledningen. Kapitlet ämnar även till att ge en översikt över tidigare forskning inom området 
samt skapa den teoretiska förståelsen som krävs för att besvara studiens syfte. Den teoretiska 

referensramen bygger på tre huvudbegrepp vilka är innovation, lojalitet och förtroende. 
Kapitlet avslutas med en sammankoppling av teorierna och hur dessa ska användas för att 

besvara studiens syfte.    

 
Kapitel 3 - Metod 

Avsnittet inleds med studiens forskningsperspektiv för att introducera och förklara studiens 
utgångspunkt och grundläggande förutsättningar.  Vidare motiveras studiens 

tillvägagångssätt och kapitlet avslutas med en diskussion om studiens kvalitet samt hur 
studien tar hänsyn till etiska aspekter och metodkritik.     

     

Kapitel 4 - Empiri 
Avsnittet inleds med övergripande information om banksektorn, i syfte att skapa en 

helhetsförståelse för ämnet och vald kontext. Det empiriska materialet disponeras sedan 
efter fem huvudteman, vilka utgör rubriker för att underlätta för läsaren. Den empiriska 

datan från studiens samtliga fall presenteras i en integrerad struktur.  

Kapitel 5 - Analys 

I avsnittet analyseras den empiriska datan tillsammans med valda teorier för att besvara 

studiens frågeställningar. För att ge läsaren en överblick över hur analysen genomförts 
disponeras avsnittet utefter studiens konceptuella modell. Kapitalet inleds med en analys 

kring bankernas innovationsarbete och hur det kopplas till lojalitet och förtroende samt de 
aspekter som påverkar lojalitet och förtroende. I den sista delen av analysen förs en 

diskussion kring sann och falsk lojalitet samt hur aspekterna lojalitet och förtroende relaterar 
till varandra.  

    
Kapitel 6 - Slutsats 

Studiens avslutande kapitel sammanfattar resultatet och besvarar studiens syfte. 

Avslutningsvis presenteras studiens forskningsbidrag, praktiska implikationer samt förslag 
till vidare forskning.       
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2.	Teoretisk	referensram		
I följande kapitel presenteras de teorier och modeller som ligger till grund för studien. 

Studiens referensram disponeras i tre huvudområden vilka är innovation, lojalitet och 

förtroende. Varje huvudområde förklarar begrepp och tidigare forskning vilket lägger en 
grund för vidare läsning, samt redogör för modeller och teorier som använts för att 

besvara studiens syfte.  
 
2.1	Innovation	

Innovation kan beskrivas som en idé eller uppfinning som en marknad finner en användning 

för (Rehn, 2017). Begreppet innovation kan delas upp i tre olika aspekter, som samtliga 
bidrar till att någonting ska räknas som en innovation. Enligt Rehn (2017) behöver det vara 

någonting nytt, någonting nytt som fungerar och någonting nytt som någon finner 

användning för. Även Frankelius (2009) menar att en produkt eller tjänst ska vara något nytt 
för att det ska anses vara en innovation.  
 
Innovationer är oberäkneliga och svårhanterliga eftersom utfallen inte är alltid är 

förutsägbara. Samtidigt är innovationer framåtdrivande och bidrar till produktivitet (Rehn, 
2017). Synen på innovation som en bidragande faktor till både svårigheter och möjligheter 

delas av Kotler (2003). Ett företag som inte arbetar med innovation och utvecklande av nya 
produkter ställs inför många problem. Företagets nuvarande erbjudanden ställs inför stora 

risker när konsumenters preferenser och behov förändras (Kotler, 2003). Vidare kan nya 

tjänster och produkter på marknaden bidra till att förändra hur företag arbetar. Att se 
möjligheter med innovation handlar om att matcha externa behov med interna kompetenser. 

En organisation som lyckats se ett behov på marknaden och tillgodose det behovet med hjälp 
av interna kompetenser, kan på så sätt skapa framgångsrika innovationer om dessa 

accepteras av marknaden (Dover, 1987). Företag som arbetar med innovation står därmed 
inför två utmaningar. Dels måste de undersöka det nuvarande läget och dels måste de skapa 

ett nytt klimat, där innovationen används och den allmänna övertygelsen är att användarna 

trivs bättre med de nya innovativa lösningarna (Chakravorti, 2004).  
 
Ett vanligt sätt att organisera innovation är med hjälp av partnerskap. Partnerskap kan skapa 
innovation genom oväntade möten mellan olika typer av aktörer (Svensson & Nilsson, 2008). 

Enligt Svensson & Nilsson (2008) definieras partnerskap som en organisatorisk form av 
samarbete, där aktörer kompletterar varandra och samarbetar i planering och utveckling. 

Partnerskap bör vara sammansatt av parter som tillsammans kan lösa och äga en uppgift 
(Svensson & Nilsson, 2008). Vidare kopplas ofta ökningen av innovation samman med den 

teknologiska utvecklingen som skett, där teknologisk kapacitet ses som en grund inom vilken 

innovation som helst (Frankelius, 2009). Den ökade graden av teknologi har drivit 
förändringen av banksektorn, vilket lett till att banker tvingas revidera sina gamla 
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affärsmodeller för att anpassa sig efter ett nytt innovativt klimat (Hellström, 2017). Idag 

nämns även innovation som en av de stora drivkrafterna för framgång inom en organisation 

(Chatzoglou & Chatzoudes, 2018). Innovationer har förändrat formatet som finansiella 
tjänster tidigare antagit, vilket påverkar relationen mellan kunden och banken. I samband 

med att kunder blir allt mer digitala förändras deras beteende och preferenser. Aktiviteter 
som tidigare gjordes med hjälp av banken kan många kunder numera själva utföra digitalt 

(Hellström, 2017).  
 
Tidigare forskning har belyst lojalitet och förtroende i ljuset av innovation (Bachmann & 
Zaheer, 2013; Naveed, Akhtar & Cheema, 2012; Pappu & Quester, 2016). Bachmann & Zaheer 

(2013) menar att komponenten förtroende inom innovation är särskilt viktigt, likväl som det 

är särskilt problematiskt. Innovation är starkt sammankopplat med risker, vilket beror på 
svårigheter med att beräkna utfallet av nya innovationer. På samma sätt innefattar även 

förtroende risker och vid innovationer är därför behovet av förtroende extra stort (Bachmann 
& Zaheer, 2013). Vidare talar Naveed, Akhtar & Cheema (2012) om hur innovationer kan 

bidra till att stärka kundrelationer i form av högre lojalitet. Innovationers effekt på lojalitet 
har studerats både ur ett produkt- och tjänsteperspektiv (Naveed, Akhtar & Cheema, 2012). 

Studier har även undersökt hur lojalitet hänger ihop med hur innovativ en aktör uppfattas 

av dess kunder (Pappu & Quester, 2016). Båda studierna av Naveed, Akhtar & Cheema (2012) 
och Pappu & Quester (2016) visar att det finns ett starkt samband mellan parametrarna 

lojalitet och innovation.  
 
2.1.1	Olika	former	av	innovation		

Innovationsforskning använder ofta olika typer av begrepp för att beskriva olika former av 
innovation. Två av de mest använda är inkrementell och radikal innovation (Rehn, 2017). 

Kärnan i inkrementell innovation är att förbättra någonting redan befintligt. Inkrementell 
innovation förändrar inget i grunden utan använder samma ursprungliga logik och 

förändringarna kan i vissa fall vara så små att de går obemärkta förbi. Detta medför att 
inkrementell innovation ofta kritiseras, trots att de små förändringarna kan vara väldigt 

betydelsefulla (Rehn, 2017). En central aspekt av inkrementell innovation är dock den 

aggregerade effekten, där de små förändringarna i slutändan skapar ett stort värde. Radikal 
innovation kan istället beskrivas som framtagandet av helt nya produkter och tjänster. Det 

kan förändra tankesättet, beteendemönstret och utformandet av en bransch. Radikal 
innovation handlar därmed inte endast om nya lösningar utan bidrar även till att förändra 

marknadens tankesätt kring olika lösningar (Rehn, 2017). En form av radikal innovation är 
den disruptiva. Christensen (1997) beskriver disruptiv innovation som ett sätt för mindre nya 

företag att konkurrera ut etablerade aktörer på en redan stabil marknad. Disruptiva 

innovationer är därmed nya lösningar som stör den befintliga strukturen på marknaden. 
Medan många etablerade aktörer är fast i gamla affärsmodeller och anser sig sakna kapacitet 
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och resurser för att förändra sig, kan nya företag utnyttja de fördelar som kommer med att 

skapa nya affärsmodeller kring nya innovationer (Christensen, 1997).  
 
Förutom att dela in innovation i inkrementell- och radikal innovation kan innovation 

specificeras utifrån vilket fokus innovation antar. Där är produkt- och tjänsteinnovation två 
vanliga begrepp. Produktinnovation kan sammanfattas som innovation som riktar in sig på 

att skapa nya produkter som löser ett problem på ett bättre sätt än vad tidigare produkter 
gjort (Rehn, 2017). Tjänsteinnovation hänvisar istället till utveckling av tjänster. 

Tjänsteinnovation har fått allt större fokus och är en viktig del av många organisationers 
verksamhet. Det förklaras av att kunder idag ställer allt högre krav på organisationers 

erbjudanden, vilket gör tjänsteinnovation till en strategi för att behålla sina kunder (Rehn, 

2017).  Tjänsteinnovation kan vidare kopplas till framväxten av integrerade lösningar. 
Integrerade lösningar skapas av utvidgade produktutbud, service och tjänster som är 

speciellt anpassade till den specifika kunden (Brady, Davies & Gann, 2005). Enligt Cornet et 
al (2000) skapar integrerade lösningar en hög grad av integration mellan samtliga parter i 

relationen, samt ett mervärde för kunden som överstiger värdet av huvudprodukten. I syfte 
att skapa värde för kunderna måste företag som utvecklar integrerade lösningar ständigt ha 

kunden och dennes behov i fokus (Slywotsky, 1996).  
 
2.2	Lojalitet	

Lojalitet definieras som en kunds hängivelse åt en särskild vara, tjänst eller ett varumärke. 
En lojal kund är mer hängiven till samma företag och tenderar att ha större köpbenägenhet 

än andra kunder (Oliver, 1999). Samtliga företag bör arbeta för att frambringa lojalitet då 
långsiktiga relationer ur en ekonomisk synvinkel gynnar företaget. Studier visar att det är 

betydligt mycket dyrare att förvärva nya kunder än att behålla redan existerande kunder 
(Weidemanis Mägi, 2000; Grönroos 2008; Oliver, 1999; Ndubisi, Kok Wah & Ndubisi, 

2007). Ndubisi, Kok Wah & Ndubisi (2007) och Jonsson & Zineldin (2003) anser vidare att 
långsiktiga kundrelationer bidrar till att existerande kunder kan sprida ett gott rykte om 

företaget. Lojala kunder kan därmed vara ett hjälpmedel till att locka nya kunder (Grönroos, 

2008; Ndubisi, Kok Wah & Ndubisi, 2007; Jonsson & Zineldin, 2003). 
  

2.2.1	Sann	och	falsk	lojalitet	

Lojalitet kan ses som ett beteende eller som en attityd, alternativt som en kombination 

mellan dessa två (Weidemanis Mägi, 2000). Lojalitet som beteende beskriver kunders 
tillvägagångssätt för konsumtion, där lojala kunder anses vara de som vanligen handlar i 

samma butiker och av samma varumärken. Lojalitet baserat på beteende kan även syfta till 

ett specifikt konsumtionsmönster som återkommer under en längre tid. Weidemanis Mägi 
(2000) menar vidare att dessa två aspekter av beteendelojalitet kan motsäga varandra. En 
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kund kan ur ett långsiktigt perspektiv anses vara lojal genom att kontinuerligt köpa 

produkter eller tjänster från samma leverantör. Samtidigt kan kunden ur ett kortsiktigt 

perspektiv uppvisa illojalitet genom att sprida ut sina inköp hos olika leverantörer 
(Weidemanis Mägi, 2000).   
 
Om lojalitet istället ses som en attityd är de lojala kunderna de som medvetet köper samma 

varumärke eller av samma leverantör. Här blir lojaliteten ett tillstånd som styr 
konsumentens beteende (Weidemanis Mägi, 2000). Intentioner behöver nödvändigtvis inte 

höra samman med faktiskt beteende, utan handlar istället om kunden kan tänka sig att utföra 
ett beteende (Söderlund, 2001). Vid lojalitet baserat på attityd måste bankkunder ställa sig 

positiva till sin nuvarande bank samt uppfatta att sin nuvarande bank är bättre än andra 

banker (Methlie & Nysveen, 1999). 
  
Lojalitet kan även ses som ett samband mellan attityder och beteende (Weidemanis Mägi, 

2000; Dahlén & Lange, 2009; Dick & Basu, 1994), vilket klargörs i nedanstående figur. 

Modellen sätter beteende i relation till relativ attityd. Att modellen använder relativ attityd 
grundar sig i att det är viktigt att undersöka attityden i förhållande till konkurrerande 

erbjudanden (Dick & Basu, 1994). Detta ses som viktigt då en konsument kan ha en positiv 
attityd till flera konkurrenter, vilket därmed innebär ett svagt förklaringsvärde för 

konsumentens beteende och därtill en låg relativ attityd. Vid sann lojalitet uppvisar kunden 
både ett lojalt beteende och en hög relativ attityd, vilket innebär att kunden både agerar lojalt 

samt har intention att vara lojal. Falsk lojalitet innebär istället att ett lojalt beteende uppvisas 
men med en relativt låg attityd. Därtill kan lojaliteten ses som mer slumpmässig än resultatet 

av ett företags prestation. Modellen argumenterar för att ett företag behöver förstå de 

bakomliggande anledningarna till sann lojalitet. Dessutom bör ett företag arbeta med att 
förstå preferenser hos de kunder som uppvisar sann lojalitet (Dick & Basu, 1994).  
 
Vid en låg beteendemässig lojalitet men en hög relativ attityd finns en intention att vara lojal 

men utan att ett lojalt beteende uppvisas. Dick & Basu (1994) definierar det som att 
lojaliteten är latent. Ingen form av lojalitet finns när varken relativ attityd eller 

beteendemässig lojalitet uppvisas (Dick & Basu, 1994). 
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Figur 1: Samband mellan beteende och attityder inom lojalitet (modifierad från Dick & Basu, 1994) 

 
2.2.2	Uppbyggnad	av	lojalitet	

Ett företags kompetens och kommunikationsförmåga är viktiga grundstenar för att få kunder 
att genomföra återupprepande köp och förbli lojala kunder (Oliver, 1999; Ndubisi, Kok Wah 

& Ndubisi, 2007). Vikten av bra kommunikation styrks även av  Grönroos (2008) som menar 
att lojalitet inte endast bygger på att kunden är lojal mot företaget utan även på att företaget 

är lojal mot kunden. Integration mellan kund och företag kommer alltid att ske och 

relationsbyggande ses som en viktig aspekt för att bygga upp lojalitet. Att utveckla relationer 
mellan företag och kunder är en pågående process som kräver tid och sker endast när flera 

av företagets aktiviteter är relationsstödjande (Grönroos, 2008). Även Ndubisi, Kok Wah & 
Ndubisi (2007) menar att starka relationer bidrar till en högre grad av kundlojalitet. Vidare 

bör förtroende ses som en viktig aspekt av uppbyggnad av lojalitet. Därtill bör företagen med 
fördel fokusera på goda kundrelationer och högt förtroende (Ndubisi, Kok Wah & Ndubisi, 

2007).  
  

Flera studier visar att kundnöjdhet är en bidragande faktor till lojalitet (Oliver, 1999; 

Söderlund, 2001). Tidigare studier stärker det faktum att ett företag som vill öka lojaliteten 
bör se kundnöjdhet som en viktig komponent (Ndubisi, Kok Wah & Ndubisi, 2007; Methlie 

& Nysveen, 1999).  Vidare menar Grönroos (2008) att det inte räcker med nöjda kunder för 
att skapa lojalitet, det är istället de kunder som benämner sig själva som mycket nöjda som 

skapar god lojalitet (Grönroos, 2008). För att skapa mycket nöjda kunder måste företag 
tillhandahålla en service som inte endast lever upp till en standard, utan som också går utöver 

det och överraskar kunderna med prestanda och kvalitet (Grönroos, 2008; Dahlén & Lange, 

2009; Jonsson & Zineldin 2003). Dahlén & Lange (2009) anser vidare att relationer som 
utvecklas och med tiden blir mer personlighetsanpassade bidrar till en högre kundnöjdhet.  
 
Kundnöjdhet bör dock inte ses som en synonym med lojalitet, då det finns flertalet orsaker 

som gör att en missnöjd kund förblir lojal (Söderlund, 2001). Hart, Heskett & Sasser (1990) 
kallar dessa personer för gisslan och deras lojalitet kan benämnas som falsk lojalitet. Den 

främsta orsaken till falsk lojalitet är olika restriktioner som begränsar kunders möjligheter 
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och vilja att byta mellan olika aktörer. Söderlund (2001) nämner sex olika bytesbarriärer som 

medför att en missnöjd kund förblir lojal mot en aktör.  
 
                                                    
   
 

 

                                       
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
När konsumenter inte har tillräckligt med information för att kunna byta aktör trots att vilja 

finns skapas informationsbarriärer (Söderlund, 2001). Informationsbarriärer grundar sig 
följaktligen i en brist på information på marknaden vilket begränsar kunders valmöjligheter 

och på så sätt skapar lojalitet. De kan också uppstå till följd av individers ovilja eller ork att 

själva söka efter information, vilket i sin tur grundar sig i att kunder uppfattar många köp 
som oviktiga (Söderlund, 2001).  
 
Avtal mellan en kund och ett företag begränsar en kunds möjligheter att byta aktör, dessa 

barriärer kallar Söderlund (2001) för avtalsbarriärer. Avtal kan innehålla restriktioner som 
binder en kund till en aktör under en begränsad period, till exempel juridisk bindande 

kontrakt. Under den tiden kan inte kunden byta aktör vilket gör att kunden förblir lojal 

(Söderlund, 2001).  
 
Förändringsbarriärer uppstår till följd av en kunds ovilja att förändras (Söderlund, 2001). 
Pritchard, Havitz & Howard (1990) visar i en studie att ovilja att förändras är starkt 

sammankopplat med lojalitet och i vissa fall är det sambandet starkare än sambandet mellan 
missnöje och illojalitet. Ovilja att förändras är ofta en följd av inlärda vanor, där 

sannolikheten att en kund köper en vara är större om kunden har köpt varan förut (Van Trijp, 
Hoyer & Inman, 1996).  
 

Figur 2: Bytesbarriärer som skapar lojalitet (modifierad från Söderlund, 2001) 
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En kund kan ha en önskan om att byta aktör, men sakna möjligheten att byta på grund av 

begränsade resurser. Fenomenet kallar Söderlund (2001) för budgetbarriärer. 

Budgetbarriärer försvårar byten mellan olika aktörer till följd av kundens egna 
begränsningar. En studie av Guest (1964) visade att 16 procent av de tillfrågades preferenser 

och val av aktör inte överensstämde. Förklaringen var att en stor del av de tillfrågade 
uppfattade den önskade aktören som för dyr (Guest, 1964).  
 
När det endast finns ett fåtal aktörer på en marknad uppstår marknadsstrukturella 

barriärer. Ett fåtal aktörer bidrar till ett begränsat antal alternativ för kunder att välja mellan 
(Söderlund, 2001). Marknadsstrukturella barriärer kan även uppstå till följd av långa 

geografiska avstånd mellan kunder och aktörer, eller mellan olika aktörer. Kunder kan även 

ha flera alternativ att välja mellan men uppfatta samtliga alternativ som otillräckliga, vilket 
gör att de stannar hos den aktör som uppfattas som minst otillräcklig. Valet att stanna hos 

en aktör som kunden är missnöjd med grundar sig då i förhoppningen om att undvika ett 
sämre alternativ (Söderlund, 2001).  
 
Faktorer i kunders sociala sammanhang eller kontext kan bidra till att skapa sociala 

barriärer (Söderlund, 2001). En konsument kan köpa en viss produkt eller tjänst för att 
passa in i ett socialt sammanhang eller för att den har blivit påverkad av någon i närheten 

som uppmanar till konsumtion av ett specifikt företag (Söderlund, 2001). Preferenser och 

vanor i den grupp som en kund önskar att tillhöra eller undvika bidrar också till sociala 
barriärer. I vissa fall kan således önskan om en tillhörighet vara en större drivkraft till lojalitet 

än kundnöjdhet (Söderlund, 2001). 
  

2.2.3	Hinder	mot	lojalitet	

Specifika personlighetsdrag hos konsumenter kan ses som hinder mot lojalitet. Istället för 

att avsluta användandet av en aktör och byta till en annan, kan dagens konsumenter numera 

välja att använda sig av flera företag för samma typ av tjänst eller produkt. Kunders tendenser 
att använda flera aktörer för samma produkt eller tjänst kan därmed ses som negativt för 

lojalitet (Oliver, 1999). Vidare menar Oliver (1999) att konsumenternas behov förändras 
vilket också kan vara ett hinder mot lojalitet. Det kan handla om att konsumenten åldras och 

behoven förändras naturligt, men konsumenten kan också finna att en konkurrent uppfyller 
behoven bättre än den nuvarande aktören (Oliver, 1999).  
  
Kunder tenderar att ständigt söka efter nya alternativ, vilket länge har setts som ett hinder 

mot lojalitet (Oliver, 1999). Även Söderlund (2001) talar om kunders tendenser till att vara 
variationssökande, vilket leder diskussionen till kunders intentioner av att byta aktör. 

Colgate & Hedge (2001) nämner tre olika problem som bidrar till att en konsument väljer att 
byta bank. Dessa är problem med tjänsten/produkten, problem med prissättning och nekad 
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service. Studien visar även att många orsaker till bankbyte är problem som konsumenterna 

aldrig kommunicerar till sin bank. Problem med prissättning var det problem som 

identifierades som den största orsaken till att byta bank, men var också det problem som 
minst troligt skulle generera klagomål (Colgate & Hedge, 2001). Problem med 

produkten/tjänsten och nekad service var de problem som visades vara störst objekt för 
klagomål, samtidigt som de problemen influerade intentionen av att byta bank minst 

(Colgate & Hedge, 2001). 
 
Enligt Söderlund (2001) kan ett företags förändrade erbjudande bidra till att en kund upphör 
att vara lojal. Produktutveckling hos olika företag är exempel på när sådana situationer 

uppstår. Den nya produkten eller tjänsten kan då uppfattas som otillfredsställande i 

förhållande till det tidigare erbjudandet. Oliver (1999) menar att graden av 
produktutveckling och innovationer ökar inom samtliga branscher. För att innovationer ska 

bidra till kundlojalitet krävs dock att kunder är villiga att ta sig an nya produkter och tjänster 
(Söderlund, 2001).  
   

2.3	Förtroende	

Det finns mycket litteratur och forskning kring vad förtroende är och innebär, vilket bidrar 
till att det finns många olika begrepp och definitioner (Grönroos, 2008). Oliver (1999) 

definierar förtroende som en utvärdering av den upplevda händelsen. Skillnaden mellan den 

förväntade och faktiska upplevelsen styr därtill graden av förtroende mellan två parter. Även 
Grönroos (2008) talar om vikten av förväntningar inom begreppet förtroende. Om kunden 

känner att det är möjligt att förutse ett företags beteende uppstår förtroende. En 
förutsättning för att en viss grad av förtroende ska ske är därmed att de involverade parterna 

håller vad de lovar (Shapiro, Sheppard, & Cheraskin, 1992).  
 
Relationer bygger på förtroende (Grönroos, 2008). I relationen mellan kunden och banken 
är förtroende utifrån flera olika aspekter en viktig princip att ta hänsyn till. Med ett högt 

förtroende kan kunder känna sig trygga med att banken kommer tillgodose deras personliga 

intressen (van Esterik-Plasmeijer & van Raaij, 2017). Förtroende fungerar delvis som ett 
skydd mot osäkerhet, men också som en försäkring mot framtiden (Grönroos, 2008). Till en 

viss grad har förtroende visat sig skydda mot kunders negativa upplevelser, då kunder lättare 
förbiser negativa händelser hos aktörer som de litar på. Vid lågt förtroende kan negativa 

händelser istället upplevas som ett bevis på bankens opålitlighet (van Esterik-Plasmeijer & 
van Raaij, 2017).  
 
Enligt Grönroos (2008) kan förtroende delas upp i fyra kategorier, där olika former av 
förtroende påverkas av olika aspekter. Dessa olika former av förtroende indikerar inte på att 

någon form av förtroende är bättre eller starkare än någon annan, utan teorin ämnar att bidra 
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till en syn på att förtroende kan utspela sig på olika sätt (Grönroos, 2008). Grönroos (2008) 

menar att de fyra olika formerna av förtroende som relationer kan innefatta är generaliserat-

, systembaserat-, personlighetsbaserat- och processbaserat förtroende. Ur sociala normer 
föds generaliserat förtroende. En stor leverantör har troligen ett rykte, där kunden känner 

förtroende för leverantören tack vare dess storlek och etablerade position. Regleringar och 
lagar bidrar istället till att skapa systembaserat förtroende (Grönroos, 2008). Även 

professionalism kan medverka till sådan form av förtroende. En kund som har ett kontrakt 
med ett företag kan känna förtroende eftersom det finns ett kontrakt som understryker att 

företaget ska prestera enligt överenskommelser. Personlighetsbaserat förtroende bygger 

istället på de personlighetsmässiga egenskaperna hos de parter som ingår i relationen. 
Flertalet interaktioner och långsiktig kontakt mellan två parter skapar den sista formen av 

förtroende vilket är processbaserat förtroende. En kund som under en längre tid har varit 
nöjd med ett företag och haft flera positiva erfarenheter av företaget kommer att känna 

förtroende för den andra parten (Grönroos, 2008).  
 
2.3.1	Uppbyggnad	av	förtroende	

En studie av van Esterik-Plasmeijer & van Raaij (2017) visar att bankkunder generellt sett 
har högre förtroende för sin personliga bank än för banksektorn. Bakomliggande förklaring 

till det är att förtroende till den egna banken i större utsträckning är baserat på egna 
erfarenheter, medan förtroende mot banksektorn i större grad är baserat på vad som 

kommuniceras i massmedia. Detta är i linje med Johansson, Jönsson & Sollis (2006) teori 

om hur förtroende dels baseras på de egna erfarenheterna av en relation och dels baseras på 
hela det sociala sammanhanget. Identifierade faktorer som hjälper till att bygga förtroende 

för den personliga banken är integritet, kundorientering, transparens och kompetens (van 
Esterik-Plasmeijer & van Raaij, 2017).  
 
Integritet skapas när anställda uppvisar uppriktighet gentemot kunder (van Esterik-

Plasmeijer & van Raaij, 2017). Det betyder att ett företag som önskar att skapa integritet ska 
följa de lagar och regler som finns samt behandla kunder på ett rättvist sätt. Det bör dock 

inte förvirras med välvilja. Integritet handlar inte endast om att bry sig om kundens intresse 

utan också om att göra det på rätt sätt (van Esterik-Plasmeijer & van Raaij, 2017). Att göra 
saker på rätt sätt anser även Shapiro, Sheppard, & Cheraskin (1992) är förtroendebyggande. 

Shapiro, Sheppard, & Cheraskin (1992) menar vidare att en viss nivå av förtroende kan 
uppnås av avskräckning, där förtroende till viss del baseras på rädslan för negativa 

konsekvenser om löften inte hålls. För att sådant förtroende ska uppstå måste 
konsekvenserna vara tydliga, rimliga och sannolika (Shapiro, Sheppard, & Cheraskin, 1992).  
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Välvilja gentemot kunder kan istället kopplas ihop med kundorientering. När en bank 

fokuserar på kundorientering uppvisar banken en hög grad av intresse för kundens 

välmående, vilket betyder att banken agerar till kundens fördel (van Esterik-Plasmeijer & van 
Raaij, 2017). Shapiro, Sheppard, & Cheraskin (1992) hänvisar till detta fenomen som 

förtroende uppbyggt på identifikation. Förtroende byggt på identifikation uppstår eftersom 
varje part förstår och accepterar vad den andra vill ha. Som ett resultat kan parterna vara 

lugna i att den andra parten inte ska agera på ett sätt som tillbringar den andra skada. Det 
kan handla om att ha gemensamma mål, produkter och lokaler. Vidare kan delade 

värderingar och en enad identitet vara aktiviteter som bidrar till att skapa gemenskap 

(Shapiro, Sheppard, & Cheraskin, 1992). 
 
Genom att visa på öppenhet gentemot kunder skapas transparens mellan kunden och banken 
(van Esterik-Plasmeijer & van Raaij, 2017). Det innebär att banken inte endast ska informera 

om fördelarna utan även om nackdelarna gällande olika finansiella tjänster. Transparens 
handlar också om att delge information till kunden om olika uppdateringar och förändringar 

som påverkar kundens säkerhet och de tjänster som kunden använder (van Esterik-
Plasmeijer & van Raaij, 2017). Desto mer information en part har om en annan part, desto 

större är möjligheten för att kunna förutspå hur den andra parten kommer agera i olika 

situationer. Förutsägbarhet i en relation ökar förtroende, och för att en part ska kunna göra 
korrekta förutsägelser om en annan parts beteende krävs förståelse. Förståelse utvecklas av 

återupprepade interaktioner under en längre tid (Shapiro, Sheppard, & Cheraskin, 1992). 
Även Johansson, Jönsson & Solli (2006) argumenterar för att förtroende i stor utsträckning 

bygger på att två parter känner varandra tillräckligt väl för att kunna förutse varandras 
handlingar.   
 
Även kompetens bidrar till att skapa förtroende för banker. Enligt van Esterik-Plasmeijer & 

van Raaij (2017) innefattar kompetens kopplat till innovation att ett företag har den tekniska 

kunskapen och ledarskapsförmågor som krävs för att  skapa innovationer, ge finansiell 
service och förse sina kunder med rätt information. Den informationen ska kunna guida 

kunder och hjälpa dem med deras problem och klagomål. Ovanstående resonemang grundas 
på att kunder inte litar på aktörer som saknar den kompetens som krävs (van Esterik-

Plasmeijer & van Raaij, 2017). 
 
Dahlén & Lange (2009) menar att skapande av förtroende handlar om att fördjupa 
relationer. En viktig del i att bygga relationer är att lära känna sina kunder. Detta är 

någonting som traditionellt sett har varit vanligt förekommande inom banksektorn då 

individuellt fokus ofta lagt på enskilda kunder (Grönroos, 2008). Ett verktyg för att lära 
känna sina kunder är kommunikation (Kotler & Armstrong, 2013). Enligt Kotler & 

Armstrong (2013) kan kommunikation ske på två sätt, antingen via personliga eller icke-
personliga kanaler. Via personliga kanaler kommunicerar personer direkt med varandra. Det 
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är en effektiv metod ur ett relationsbyggande perspektiv eftersom det tillåter personliga 

relationer och direkt feedback från kunder.  Vidare menar Grönroos (2008) att en direkt 

interaktion mellan företaget och kunder bidrar till ökad känsla av säkerhet och förtroende. 
De icke-personliga kanalerna är kommunikation från företaget där kunder inte är delaktiga 

(Kotler & Armstrong, 2013). Det kan därmed liknas med en monolog från företaget där 
kunden inte ges möjlighet att tillföra något eller komma med önskemål. Denna typ av 

kommunikation sker främst genom massmedia som tidningar och elektroniska medier 
(Kotler & Armstrong, 2013).  
  

2.3.2	Hinder	mot	förtroende	

Desto bättre ett företag svarar mot omgivningens normer, desto mer förtroende kommer 

företaget att vinna (Johansson, Jönsson & Solli, 2006). Ett sätt att svara på omgivningens 
normer är att separera fasad och dess verksamhet. En förenklad bild av denna strategi är att 

säga en sak, besluta en annan och slutligen göra något annat. På det sättet kan en 
organisation möta de olika krav som omgivningen ställer på organisationen. Skandaler 

klarlägger organisationers fasader och medför en extern granskning av verksamheten 
(Johansson, Jönsson & Solli, 2006). Detta kan i sin tur motverka hela ambitionen av att leva 

upp till omgivningens normer, då faktorer lyfts fram som visar att organisationen inte gör 

det. Det blir särskilt framstående då skandaler tenderar att både höras och synas i media. 
Enligt Johansson, Jönsson & Solli (2006) är skandaler något som bidrar till att reducera 

förtroendet för en organisation.  
  
En studie av Durkin et al (2003) visar att bristen av personlig interaktion skadar förtroende 
inom banksektorn. Kommunikation bidrar därmed inte endast till att skapa förtroende 

(Dahlén & Lange, 2009), brist på kommunikation kan också bidra till att rasera förtroende 
(Durkin et al, 2003). Utan personlig kommunikation och interaktion finns risken att 

förståelse mellan två olika parter minskar. Därtill reduceras även möjligheterna att förutse 
varandras tankesätt och beteende (Johansson, Jönsson & Solli, 2006). Om relationen inte 

heller innefattar uppvaktning kommer de involverade parterna inte lära sig mer om 
varandra, vilket har en negativ effekt för förtroendet (Johansson, Jönsson & Solli, 2006).   
 
2.3.4.1	Risk	och	makt	kopplat	till	förtroende	

För att skapa förtroende i en relation måste de involverade personerna ge en annan part 

makt, någonting som innebär en risk för personen som överlämnar makten. Desto viktigare 
resultat, desto mer makt lämnas över då beroendet av den andra personen ökar (Kipnis, 

1996). Detta kan i sin tur leda till maktobalanser i relationer vilket har visat sig påverka 
förtroende negativt inom en relation (Johansson, Jönsson & Solli, 2006). Maktobalans 

innebär att en part i relationen har mer makt än den andra, vilket ofta kan vara fallet för en 
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kund gentemot en organisation. Vid en sådan relation kan det vara svårt för kunden att ta till 

sig organisationens ambitioner om att fördjupa relationen (Johansson, Jönsson & Solli, 

2006). Johansson, Jönsson & Solli (2006) beskriver dessa relationer som asymmetriska 
relationer. Asymmetri kan även uppstå i brist på information. Vid brist på information har 

kunden svårt att avgöra nyttan av en ny produkt eller tjänst samt företagets intentioner.  
 
Finansiella tjänster är ofta komplexa vilket leder till att många kunder utelämnar makten till 
tjänsteleverantörer, vilket i sin tur bidrar till en ökad risk. Vidare är banker kopplade till en 

finansiell risk, vilket gör att förtroende inom banksektorn kan uppfattas som särskilt riskfyllt 
(Johansson, Jönsson & Solli, 2006). Förtroende för en aktör innefattar sannolikheten att 

aktören utför fördelaktiga handlingar för kunden. Vidare kan risk ses som motsatsen, det vill 

säga sannolikheten för ogynnsamma utfall (Johansson, Jönsson & Solli, 2006).  
 
2.4	Summering	av	teorier		

För att ge läsaren bakgrundsinformation som underlättar för fortsatt läsning inleds den 

teoretiska referensramen med en övergripande förklaring av fenomenet innovation. Teorier 
kring innovation används även i analysen för att förklara kontexten av studien som är 

innovation i banksektorn. Innovation presenteras sedan i samband med parametrarna 
lojalitet och förtroende, för att belysa relationen mellan dessa begrepp samt ge en 

introduktion till den fortsatta referensramen.  
 
För att ge en överblick över valda teorier har en konceptuell modell utformats. Den 

konceptuella modellen visar hur empiri och teori ämnas att sammanlänkas för att besvara 
studiens syfte. Modellen är utformad för att analysen ska behandla studiens tre 

frågeställningar, där teorier om lojalitet och förtroende tillsammans med empiriska data 
kring bankers innovationsarbete ska besvara studiens syfte. Genom en ökad förståelse kring 

innovations påverkan på lojalitet och förtroende kan en ytterligare diskussion föras angående 
möjligheter och utmaningar med innovation.   
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Hur innovation påverkar förtroende kommer att analyseras utifrån två olika aspekter, vilka 

är uppbyggnad och hinder. Utifrån valda teorier byggs förtroende av integritet, 
kundorientering, transparens, kompetens och kommunikation. För banker som önskar att 

skapa förtroende bör innovation ses som ett steg i att öka dessa faktorer. Utifrån valda teorier 

kan även risker och maktobalanser, skandaler och brist på personlig interaktion reducera 
förtroende. Med dessa teorier kan en diskussion föras om dessa hinder mot förtroende 

påverkas av innovation.  
 
En liknande analys av hur innovation påverkar lojalitet kommer att göras, där analysen 
kommer att utgå ifrån samma aspekter; uppbyggnad och hinder. Medan kompetens, 

kommunikation, förtroende, kundnöjdhet och bytesbarriärer enligt valda teorier bidrar till 
att skapa lojalitet kan kundernas personlighetsdrag och produktutveckling bidra till att 

reducera lojalitet. Kundernas personlighetsdrag innefattar delvis faktorer som banker inte 

direkt kan påverka, men bankers agerande kan komma att påverka kunders möjliga 
beteende. Med detta som grund motiveras ändå teorier som är mer tagna från kunders 

perspektiv. Kunders personlighetsdrag innefattar även kunders intention att byta bank vilket 
är något som banker kan påverka. Enligt teori är det som främst påverkar dessa intentioner 

problem med banken, prissättning och nekad service. På så sätt kan kunders 
personlighetsdrag även behandlas ur bankers perspektiv. 
 
Lojalitet är ett komplext begrepp som innefattar många olika aspekter. Lojalitet kan utspela 

sig utan kunders intention av att vara lojal. Det i sin tur leder till att banker bör arbeta med 
att skapa lojalitet där kunder både har intentionen att vara lojala samt agerar utefter det. 

Genom att undersöka hur uppbyggnad och hinder mot lojalitet påverkas av innovation kan 

Figur 3: Studiens konceptuella modell 
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en vidare diskussion föras om huruvida lojaliteten blir falsk, sann, latent eller upplöst utifrån 

Dick & Basu (1994) modell.  
 
Studien syftar till att undersöka hur innovation påverkar både lojalitet och förtroende. Som 

den konceptuella modellen visar finns det ett samband mellan dessa två parametrar då 
förtroende kan ses som en bidragande faktor till lojalitet. Utifrån den aspekten finns det ett 

processliknande samband mellan parametrarna då lojalitet kan ses som ett resultat av 
förtroende. Enligt teori och definition av lojalitet finns det ett långsiktigt perspektiv i 

begreppet lojalitet, någonting som saknas i konceptet förtroende. Förtroende kan dock födas 
av långsiktiga relationer med återupprepade interaktioner, vilket indikerar på att förtroende 

även kan vara ett resultat av lojalitet. På grund av sambandet mellan dessa två begrepp, samt 

att de också påverkas av liknande faktorer, kommer inte respektive begrepp att analyseras 
var för sig. För att kunna besvara studiens syfte kommer analysen att genomföras i kontexten 

av innovation inom banksektorn.  
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3.	Metod	
Avsnittet inleds med studiens forskningsperspektiv i syfte att introducera och förklara 

studiens utgångspunkt och grundläggande förutsättningar. Vidare motiveras studiens 

tillvägagångssätt och avslutas med en diskussion om studiens kvalitet samt hur studien tar 
hänsyn till etiska aspekter och metodkritik.  
 
3.1	Forskningsperspektiv		

Vetenskapsteori handlar om val och perspektiv angående hur forskning skall bedrivas 
(Andersson, 2014). Andersson (2014) definierar två olika vetenskapliga ståndpunkter; 

positivism och hermeneutik. Positivism behandlar fakta utan någon hänsyn till omdömen, 
vilket betyder att positivismens övertygelse ligger i att fakta kan skiljas från etiska 

bedömningar och kunskap ses som något opersonligt och anonymt (David & Sutton, 2016). 

Hermeneutik handlar istället om läran om meningsfulla objekt och handlingar. Fokus ligger 
i att uppfatta saker i dess kontext utifrån aktörens synvinkel (David & Sutton, 2016). 
  
Då studien undersöker hur innovation påverkar lojalitet och förtroende utifrån bankernas 

perspektiv utgår studien från att resultatet är påverkat av tolkningar och banksektorns 
aktörers uppfattningar om verkligheten. Därmed har det hermeneutiska vetenskapliga 

förhållningssättet tillämpats. Förståelse utifrån ett visst perspektiv har varit centralt för 
studien. Vidare bygger empirin i studien på värderingar, åsikter och uppfattningar som 

förklaring av verkligheten. Inom hermeneutiken anses forskning inte leda till någon absolut 
sanning utan snarare till en gemensam uppfattning och förståelse för ett visst fenomen 

(Alvesson & Sköldberg, 2017), vilket har varit fallet för studien. Detta motsäger sig det som 
positivismen definierar som enhällig fakta (Andersson, 2014). 
  
Alvesson & Sköldberg (2017, s. 134) beskriver en viktig del av hermeneutiken som att 

”meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten”. Med 
hänsyn till studiens syfte har det varit relevant att studera både mindre element och helheten 

för att skapa förståelse. För att skapa en övergripande förståelse har svenska banksektorn 

och dess förutsättningar för innovationsarbete studerats. Vidare har de enskilda bankernas 
innovationsarbete studerats för att öka förståelsen för hur detta påverkar lojalitet och 

förtroende.  
  

3.2	Forskningsstrategi	

Medan den kvantitativa tekniken betonar en kvantifiering av data lägger den kvalitativa 

tekniken stor vikt vid ord och förståelse där data vanligtvis uttrycks i form av uppfattningar, 
värderingar och attityder (David & Sutton, 2016). 
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Kvalitativa studier genererar en djupare förståelse för det som undersöks och centralt för att 

utforma en kvalitativ studie är att formulera hur- eller vad-frågor (Justesen & Mik-Meyer, 

2011). Då studien syftar till öka förståelsen för hur innovation påverkar lojalitet och 
förtroende inom banksektorn lämpar sig därav en kvalitativ forskningsmetod. Vidare 

behandlar studien ämnet på ett explorativt sätt där forskningsfrågorna uttrycks som hur-
frågor, vilket ytterligare argumenterar för en kvalitativ metod. Kvalitativa forskningsmetoder 

betonar även att en förståelse av världen skapas utifrån hur människan upplever den (David 
& Sutton, 2016). Studien syftar till att öka förståelsen kring ämnet som studeras utifrån 

bankernas perspektiv, vilket lägger ett särskilt fokus på människor och deras upplevelser. För 

att uppnå studiens syfte krävs därmed inte endast djupgående kunskap utan även förståelse 
för det ämne som studeras och studiens respondenter. Därtill lämpar sig en forskningsmetod 

som tillåter forskaren att komma nära det studerade temat, där ord, uppfattningar och 
värderingar kan uttryckas. 
 
3.3	Forskningsansats	

Det finns tre olika synsätt för hur empiri och teori förhåller till varandra vilka är det 

induktiva-, det deduktiva- och det abduktiva synsättet (Alvesson & Sköldberg, 2017). Det 
abduktiva synsättet innebär att studier utformas växelvis mellan teori och empiri (Alvesson 

& Sköldberg, 2017). Alvesson & Sköldberg (2017) beskriver ansatsen som att både empiri och 
teori tolkas kontinuerligt och att abduktion ingriper större förståelse än de ovan nämnda 

synsätten. Med hänsyn till detta och att studiens syfte är att öka förståelse för ämnet har 
studien utförts enligt det abduktiva synsättet.  
  
Under studiens inledande fas genomfördes litteraturstudier och inhämtande av kunskap om 

teorier i syfte att utforma en teoretisk referensram och intervjuguider. Det underlättade 
framtagandet av vilka frågor som skulle ställas och koncentrerade studien kring viktiga 

teman. Då växlandet mellan empiri och teori har skett kontinuerligt under studiens gång har 
revideringar i den teoretiska referensramen gjorts kontinuerligt. I de första intervjuerna 

framkom det bland annat att innovation kunde definieras på många olika sätt, vilket gjorde 

det nödvändigt att utveckla den teoretiska referensramen. Även teorier kring partnerskap 
adderades. Det flexibla arbetssättet som det abduktiva synsättet tillåtit har gynnat studien, 

då det skapat möjligheter att förbereda relevant empiriinsamling samtidigt som empirin 
även delvis har styrt valda teorier. Pendling mellan teorier och empiri har även gett upphov 

till en successiv fördjupning och en ökad förståelse för ämnet samt möjliggjort en omfattande 
analys av det empiriska materialet.  
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3.4	Forskningsdesign		

En grundläggande fallstudie ger en detaljerad beskrivning av ett fall och berör den 
komplexitet och specifika natur som det undersökta objektet besitter (Bryman & Bell, 2013). 

Fallstudiedesign är lämpligt när målet är att på ett djupgående och omfattande sätt behandla 
ett fenomen (Yin, 2014). Studiedesignen passar därav bra för denna studie då syftet är att 

behandla fenomenet innovation och dess påverkan på lojalitet och förtroende. Då 
banksektorn består av ett flertal aktörer lämpar sig en flerfallsstudie, där empiri insamlas 

från flera olika aktörer.  
 
Genom att studera flera fall kan en helhetsförståelse skapas för hela banksektorn, som 

studerande av ett enskilt fall inom banksektorn inte kunnat ge. Därtill ökar 
tolkningsmöjligheterna vid flera fall och skapar en bredd som är lämpligt med hänsyn till 

studiens forskningsfrågor (Justesen & Mik-Meyer, 2011; Alvehus, 2013).  
 
3.4.1.	Val	av	fall		

Ett fall kan beskriva en miljö, situation eller kontext som i en fallstudie intensivt studeras 

(Bryman & Bell, 2013). Studien är en flerfallsstudie och innefattar sju olika fall, där varje 
studerade aktör inom banksektorn utgör ett fall. Tillsammans kan undersökning av samtliga 

sju fall skapa en förståelse för helheten som definieras som banksektorn.  
  
Ändamålsenligt urval är den vanligaste formen av  icke-sannolikhetsurval och innebär att 
varje fall väljs ut baserat på dess lämplighet i studien (Merriam, 1994). Merriam (1994) 

menar att ändamålsenliga urval är lämpligt för studier som ämnar att upptäcka, förstå och 
få insikt om ett ämne, vilket överensstämmer med studiens syfte. Vid val av studiens fall 

definierades i förväg kriterier, där varje fall behövde uppfylla samtliga kriterier för att 
inkluderas i undersökningen (Merriam, 1994). Studiens första två kriterier var att 

organisationen skulle definieras som en bank samt vara verksam i Sverige. Valet att studera 

endast svenska banker grundar sig i att svenska banksektorn är relativt utvecklad och skiljer 
sig från andra finansiella marknader (Svenska Bankföreningen, 2018). Studiens tredje 

urvalskriterium var att banken aktivt ska arbeta med innovation samt ha ett intresse för dessa 
frågor. En avvägning för vilka banker som utgjorde lämpliga fall gjordes genom 

dokumentstudier. Dokumentstudierna genomfördes genom att studera hemsidor, 
årsredovisningar, artiklar och nätverksplattformar. Därefter uteslöts banker som inte har 

innovation som en del av sitt strategiarbete.  
  

3.5	Litteraturgenomgång		

Litteraturgenomgången syftar till att hjälpa forskare upptäcka vilken tidigare forskning som 

genomförts och hjälper till att utveckla fortsatta studier (Bryman & Bell, 2013). För att hitta 



 
 
	

 24 
 

användbar och pålitlig information användes Linköpings Universitets tillgängliga databaser 

och bibliotek, samt andra söktjänster som tillhandahåller vetenskapliga publikationer såsom 

Google Scholar. Att använda vetenskapliga artiklar ger en trovärdighet till källan då den 
granskats av en redaktion innan publicering (Karolinska Institutet, 2019). Vidare underlättas 

processen att hitta lämpliga referenser genom att definiera relevanta sökord (Bryman & Bell, 
2013) och därtill valdes sökord centrerade kring innovationer ut i denna inledande fas. För 

att centrera sökningen kring innovation och banker fastställdes några specifikt relevanta 
vetenskapliga tidskrifter som innehar många publikationer som behandlar studiens ämne. 

Dessa var huvudsakligen International Journal of Bank Marketing och European Journal 

of Innovation Management. 
  
Efter identifiering av en kunskapslucka utökades sökorden till att inkludera även lojalitet, 

förtroende och kundrelationer. Den utvecklade litteraturgenomgången var även ett steg i att 
finna material till den teoretiska referensramen. Därtill användes vetenskapliga tidskrifter 

som International Journal of Service Industry Management och Managing Service Quality 

som underlag för litteraturgenomgången. Sammanställandet av  tidigare teorier, forskning 
och artiklar gav upphov till ytterligare information genom en så kallad kedjesökning 

(Rienecker & Jørgensen, 2014). En relevant källa kunde därmed hjälpa till att hitta ytterligare 
referenser som behandlade det aktuella ämnet. Litteratursökning har vidare skett 

kontinuerligt under studiens gång i samband med att den insamlade empirin har 
kompletterats med ytterligare teorier. Det har varit ett steg i det abduktiva tillvägagångssättet 

som studien tillämpar.  
  

3.5.1	Kritik	mot	litteraturgenomgång	

Studiens sekundärkällor består av böcker, artiklar, hemsidor och rapporter. Forskare bör 
ställa sig kritiska till material som avses att användas i uppsatser (Rienecker & Jørgensen, 

2014). Därmed har en utvärdering av använda källor gjorts, där en individuell bedömning av 
varje enskild källa har genomförts.  

  
För att fastställa källornas trovärdighet har relevanta databaser använts, rekommenderade 

av Linköpings Universitet. Vidare har ambitionen varit att i så stor utsträckning som möjligt 
använda artiklar som är peer reviewed. Det validerar inte automatiskt källan, men kan vara 

en del i det kritiska granskandet (Rienecker & Jørgensen, 2014). Vid användandet av 
internetkällor är det viktigt att granska om källan är äkta (Internetstiftelsen i Sverige, 2016), 

därav har publicerade artiklar som indikerar på källans äkthet används. De böcker som ligger 

till grund för studien är skrivna av kända namn inom forskningsområdet (Christensen, 1997; 
Söderlund, 2001; Grönroos, 2008; Kotler, 2003; Kotler & Armstrong, 2013), som även andra 

forskare och böcker hänvisar till.  



 
 
	

 25 
 

För de icke akademiska källorna har fokus varit att undersöka om författarna har några 

underliggande intressen (Rienecker & Jørgensen, 2014). Ett steg i den processen har varit att 

undersöka om rapporter eller publikationer via hemsidor har gjorts på uppdrag av någon 
utomstående part eller annan organisation. Syftet var att kunna analysera om informationen 

kan anses vara partiskt vinklad eller ej.  
  

3.6	Intervjuer	

Intervjuer är en metod för att bygga förståelse för individer och gruppers subjektiva 

upplevelser och åsikter. Förståelsen byggs upp genom att intervjupersonens tankar och 
känslor om ett specifikt fenomen framgår i en kvalitativ intervju (Alvehus, 2013). Därav 

lämpar sig intervjuer för att öka förståelsen för hur banker idag arbetar med innovation och 
hur innovation påverkar lojalitet och förtroende. 
  
Initialt genomfördes åtta intervjuer med bankmedarbetare på sju olika banker. Det framkom 

att bankgemensamma samarbeten lagt grunden för innovation i svenska banksektorn och 
därtill kompletterades studien med ytterligare en intervju med en respondent på ett 

bankgemensamt innovationsprojekt. Totalt bygger studien därmed på nio intervjuer, där 
mönster med återkommande teman i empirin kunde identifieras. Målsättningen var att hitta 

fall inom banksektorn som kunde bidra med relevant information och därtill har fokus inte 
varit att genomföra ett visst antal intervjuer. Ambitionen har istället varit att skapa en bredd 

i antal fall, där empirin bidrar till en fyllig och bred bild av det studerade ämnet.  
  

3.6.1	Urval	av	intervjurespondenter	

För urval av intervjurespondenter har denna studie använt ett icke-sannolikhetsurval, vilket 
betyder att urvalet inte har varit slumpmässigt (Bryman & Bell, 2013). Metoden lämpar sig 

vid svårigheter att definiera en urvalsram vilket har varit fallet för denna studie. En form av 
icke-sannolikhetsurval är selektivt urval. Vid ett selektivt urval väljs respondenterna utifrån 

forskarens uppfattning kring vem som är bäst lämpad för studien, vilket innebär att 

respondenter väljs ut utefter specifika kvaliteter eller kunskaper (David & Sutton, 2016). Vid 
valet av respondenter definierades därmed några kvaliteter och kunskaper respondenterna 

torde besitta. För att besvara studiens syfte skulle respondenterna besitta 
arbetslivserfarenhet och kompetens inom innovations- och strategiarbete. Vidare var ett 

kriterium att respondenterna skulle ha arbetat med dessa frågor i åtminstone ett år, vilket 
baserades på att PSD2 verkställdes under 2018 (Hellström, 2017). Respondenternas 

erfarenhet av innovationsarbete både innan och efter verkställandet av direktivet bedömdes 

kunna bidra med intressanta synvinklar och direktivet påverkan på kontexten. Dessa 
kvaliteter valdes för att respondenterna skulle berika studien med intressant material och 

kunna göra en kvalificerad bedömning av hur innovation påverkar lojalitet och förtroende. 
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Individer som uppfyller dessa kvaliteter identifierades via bankernas hemsidor, artiklar, 

nätverksplattformar och tidigare kontakter. Sammanställning av samtliga respondenter, 

genomförande och dess arbetsbeskrivning presenteras i modellen nedan.  
 
Fallföretag Respondent Arbetsbeskrivning 

Bank	1 Respondent	1 
	 
	 
 
	
Respondent	1.2 

Ansvarig	för	arbetet	med	advanced	analytics,	marknadsföring	och	
kommersiella-	och	tredjepartssamarbeten	för	att	stärka	bankens	
värdeerbjudande.	
55:20	min.	Inspelad 
	 
Arbetar	som	specialist	inom	onlinekanaler	och	PSD2.	
Arbetsuppgifter	innefattar	också	mycket	IT-säkerhetsfrågor.	 
60:18	min.	Inspelad.	 

Bank	2 Respondent	2 Ansvarig	för	arbetet	med	att	driva	utvecklingen	av	olika	plattformar	
och	funktioner	som	används	för	digitalisering.	 
48:44	min.	Inspelad.	 

Bank	3 Respondent	3 Lång	erfarenhet	av	ledningsarbete	inom	bank	och	arbetar	nu	som	
styrelseordförande.	 
52:52	min.	Inspelad.	 

Bank	4 Respondent	4 Ansvarig	för	digital	innovation,	driver	bankens	innovationslabb	och	
hjälper	affärssidan	genom	en	rådgivande	roll	kring	nya	
teknikområden. 
55:21	min.	Inspelad.	 

Bank	5 Respondent	5 Affärsutvecklare	på	privatsidan	och	ansvarig	för	en	specifik	
målgrupp,	hållbarhet	och	intern	kommunikation.	
48:22	min.	Inspelad.	 

Bank	6 Respondent	6 Arbetar	med	digitalisering	och	innovation	inom	banken,	vilket	
innefattar	att	förse	banken	och	dess	medarbetare	med	rätt	
förutsättningar	för	att	själva	kunna	arbeta	innovativt.	55:44	min.	
Inspelad.	 

Bank	7 Respondent	7 Ansvarar	för	den	löpande	förvaltningen	av	bolaget	och	har	ett	
övergripande	ansvar	för	bolaget	utveckling	och	strategi.		
54:54	min.	Inspelad.	 

	 Respondent	8 Lång	erfarenhet	som	ansvarig	för	en	banks	utvecklingsfrågor	inom	
affärsutveckling,	digitala	plattformar	och	produktinnovation.	
Numera	ansvarig	för	ett	bankgemensamt	innovationsprojekt.	56:34	
min.	Inspelad.	 

 
Tabell 1: Studiens respondenter, arbetsbeskrivning och genomförande 
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3.6.2	Intervjustruktur	

Kvalitativa intervjuer delas huvudsakligen in i ostrukturerade och semistrukturerade 

intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Enligt Bryman & Bell (2013) har intervjuer ett intresse för 
detaljerade svar där respondenternas egna uppfattningar och synsätt fångas. Ostrukturerade 

intervjuer liknar ett vanligt samtal och eftersträvar respondenternas möjlighet att svara helt 
fritt (David & Sutton, 2016). Även i intervjuer av semistrukturerad karaktär har 

respondenten frihet att utforma sina egna svar, samtidigt som intervjun styrs av förbestämda 
teman (Bryman & Bell, 2013). På det sättet innehar forskaren större kontroll över var 

samtalet leder (Dalen, 2015).  
  
Studiens intervjuer har genomförts i semistrukturerad karaktär, vilket innebär att 
undersökningsområdet på förhand var definierat samtidigt som utrymme för följdfrågor 

funnits. Vidare har intervjupersonens egna infallsvinklar uppmuntrats. Respondentens egna 
infallsvinklar och möjlighet till att avvika från de förutbestämda frågorna reducerar risken 

att viktig information utelämnas. Det kan istället berika empirin med värdefull information, 

då oväntade intressanta ämnen utanför intervjuguidens ramar kan uppkomma (Alvehus, 
2013; Justensen & Mik-Meyer, 2013).  
  
Semistrukturerade intervjuer är vanligt förekommande vid flerfallsstudier (Bryman & Bell, 

2013). I syfte att säkerställa att samtliga intervjuer centreras kring relevanta ämnen 
argumenterar Bryman & Bell (2013) för att det vid flera fall krävs ett visst mått av struktur. 

Något som ytterligare stärker valet av semistrukturerade intervjuer är det hermeneutiska 
forskningsperspektivet som studien grundas på. Perspektivet lägger stor vikt vid ord, 

förståelse och tolkning. Det ställer krav på att insamlingen av empiri ger utrymmer för 
respondenterna att själva beskriva sin verklighet och uppfattningar (Andersson, 2014), vilket 

en semistrukturerad intervju tillåter.  
  

3.6.3	Förberedelse	

Efter urval av respondenter sammanställdes ett introduktionsbrev, där studiens syfte 
kortfattat framgick samt hur studiens resultat skulle vara till nytta för respondentens 

organisation (Bilaga 1).  
 
För att få en mer fokuserad intervju utformades två intervjuguider (Bilaga 3 och 4), vilket 
Dalen (2015) menar leder till att intervjun förhåller sig till studiens centrala ämnen. Genom 

användandet av intervjuguider berör samtliga intervjuer liknande teman, vilket säkerställer 
att insamlad empiri kan användas för att besvara studiens forskningsfrågor (Bryman & Bell, 

2013). Då en respondent inte representerar en specifik bank utformades två olika 
intervjuguider. Valet av teman grundades i studiens teoretiska referensram och landade i fem 
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huvudteman. För respondenterna som representerar en specifik bank var intervjuguidens 

huvudteman internt innovationsarbete, lojalitet, förtroende, möjligheter och utmaningar 

med innovation och kundrelationer. För Respondent 8 var intervjuguidens huvudteman 
istället innovationsarbete, bankgemensamma samarbeten, lojalitet, förtroende samt 

möjligheter och utmaningar med innovation. Intervjuguidens huvudteman skickades i 
förväg till respondenterna för att ge praktiskt information angående vad studien skulle 

behandla (Bilaga 2).  
  
För att inte påverka respondenternas svar formulerades öppna frågor på ett icke ledande 
sätt.  Språket är väldigt betydelsefullt för en lyckad intervju då det är av yttersta vikt att 

intervjupersonen förstår och uppfattar frågorna korrekt (David & Sutton, 2016; Justesen & 
Mik-Meyer, 2011). För att säkerställa kvaliteten på intervjufrågorna, hur dessa var 

formulerade och längden på intervjun genomfördes två pilotintervjuer (David & Sutton, 
2016). Pilotintervjuerna analyserades sedan efter hur väl empirin som pilotintervjuerna 

genererade kunde användas för att besvara studiens frågeställningar samt hur väl 

respondenterna förstod frågorna. Utefter det genomfördes justeringar i intervjuguiden, 
exempelvis förtydligades frågorna kring internt innovationsarbete.  
  

3.6.4	Genomförande	

Vanliga tillvägagångssätt för semistrukturerade intervjuer är telefonintervju eller personligt 
möte. Genom ett personligt möte och direkt interaktion kan kroppsspråk och gester fångas 

upp på ett sätt som utelämnas vid telefonintervjuer (Bryman & Bell, 2013). Bedömningen att 

personliga intervjuer var mest lämpliga för denna studie gjordes då den personliga kontakten 
prioriterades och längre intervjuer skulle genomföras. Intervjuer som genomförs i 

respondentens naturliga miljö kan ha en positiv påverkan på intervjun (Ahrne & Svensson, 
2015; Bryman & Bell, 2013), därtill genomfördes intervjuerna på respektive respondents 

arbetsplats. 
  
Vid en intervjusituation måste forskare ta hänsyn till antalet personer som genomför 
intervjun, samt dess roller i situationen. En intervju mellan två personer kan upplevas som 

för intim och riskerar att fastna inom ett visst ämne. Genom att flera intervjuare medverkar 
minskar risken för detta då intervjuarna kan hjälpa varandra att föra samtalet vidare 

(Bechhofer, Elliot & McCrone, 1984). Med hänsyn till ovannämnda fördelar gjordes 
avvägningen att samtliga intervjuer skulle genomföras med båda författarna på plats. Då 

intervjuerna var av semistrukturerad karaktär tog en författare den aktiva rollen i intervjun 

och ledde samtalet med hjälp intervjuguiden. Den andra författaren intog en mer passiv roll 
och kunde därmed fokusera på följdfrågor samt föra anteckningar.  
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För att med säkerhet få med allt som sagts i intervjuerna har inspelningsutrustning använts 

i samtliga intervjuer. Inspelning underlättar för senare transkribering och analys, då det 

skapar möjlighet att gå igenom samtliga svar på nytt och underlättar säkerhetsställning av 
att materialet uppfattats korrekt (Dalen, 2015; Bryman & Bell, 2013). Samtliga inspelningar 

har godkänts av respondenterna i förväg.  
  

3.6.5	Analys	av	data	

Efter utförda intervjuer bör transkription genomföras (Alvehus, 2013). Studiens inspelade 

intervjuer skrevs därmed ut och tal förvandlades till text. För att underlätta analysen har 

muntliga formuleringar anpassats till skriftspråk (Alvehus, 2013), detta utan att 
informationens innebörd har förändrats. För att förenkla hanteringen av den insamlade 

empiriska datan har en analysmetod med tre steg används. Analysmetodens tre steg består 
av att sortera, reducera och argumentera (Rennstam & Wästerfors, 2015).  
  
Sortering av empirisk data görs för att underlätta analysen genom att skapa ordning och 

överskådlighet (Rennstam & Wästerfors, 2015). Sorteringen görs genom kodning utefter ett 
visst antal huvudteman, där koderna fungerar som nyckelord i de empiriska materialet 

(Bryman & Bell, 2013). Exempel på identifierade koder var innovationsprocess, innovation 
som strategi, samarbeten, kommunikation, kompetens, interaktion, skandaler och kanaler. 

Därefter sorterades koderna in i olika huvudteman som användes för att strukturera empirin. 
Materialet resulterade i sex huvudteman, vilka var den svenska banksektorn, internt 

innovationsarbete, innovation som strategi, partnerskap kring innovation, 

framgångsfaktorer för banker och innovations påverkan, risker med innovation och 
innovations påverkan på hur kunden använder banken. Dessa huvudteman valdes för att 

ge läsaren en överskådlig blick samt beskriva bankernas syn på lojalitet och förtroende i 
kontexten av innovation.  
  
Steg två i Rennstam & Wästerfors (2015) analysmetod är att reducera empirin, vilket syftar 

till att sortera bort material som inte anses vara relevant för studien och dess syfte. I detta 
stadie lades stor vikt på vilken empirisk data som var representativ och betydande för 

studiens syfte. Viktigt att ha i åtanke är att reduceringen ska ske utan påverkan på det 
empiriska materialets komplexitet och nyanser (Rennstam & Wästerfors, 2015).  
  
Analysmetodens sista steg är att argumentera, vilket innebär att analysen ska underbyggas 

med hjälp av insamlad empirisk data. Den insamlade empirin kopplas i detta steg ihop med 
befintlig teori. Genom argumentation i relation till tidigare forskning kan ett kunskapsbidrag 

genereras (Rennstam & Wästerfors, 2015).  
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Bryman & Bell (2013) menar att det är fördelaktigt med kontinuerlig analys, då det är en 

tidskrävande uppgift samt att tolkningsarbetet kan påbörjas direkt efter insamlad empiri. 

Vidare gör det forskarna medvetna om olika teman i intervjuerna som forskarna med fördel 
kan ta upp i kvarstående intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Tolkning av svaren underlättas 

om forskarna själva gjort intervjun då egna intryck och stödanteckningar finns att tillgå 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Med detta som grund har transkriberingen och 

analysen skett löpande och genomförts av forskarna själva.  
  
Då studien är av kvalitativ karaktär innefattas tolkningar av det inhämtade materialet, vilket 
riskerar problem med feltolkningar (Eriksson-Zetterquist & Svensson, 2015). Med hänsyn 

till detta har transkriberingen av intervjun sammanställts och skickats till respondenterna 
för godkännande i efterhand. Då har även renskrivna citat godkänts.  
  

3.7	Dokumentstudier	

Användandet av dokument som datakälla innefattar flera olika typer av källor och syftar till 
dokument som tillkommit utan forskarens intervention (Bryman & Bell, 2013). Därtill 

klassificeras dokumenten som ett icke-reaktivt material, vilket ökar dess pålitlighet. 
Dokumentstudier kan användas som en enskild forskningsmetod samt i kombination med 

andra forskningsmetoder (Bryman & Bell, 2013). I denna studie har dokumentstudier 
använts för att komplettera datainsamlingen med ytterligare information.  
  
Dokument från organisationer kan ge forskare betydelsefull bakgrundsinformation (Bryman 

& Bell, 2013) och dokumenten som huvudsakligen studerats i detta syfte är 
branschrapporter. Vidare har även lagar för berörd kontext studerats.  
  
Vid användandet av dokumentstudier är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter (Scott, 

1990). I syfte att säkerställa materialets kvalitet har därmed materialet granskas enligt fyra 
bedömningskriterier, vilka är autenticitet, trovärdighet, representativt och meningsfullhet. 

Kriterierna innebär att bedömning görs angående materialets ursprung, informationens 
korrekthet och tydlighet samt om material kan anses vara representativt för sin kontext 

(Scott, 1990). 
  

3.8	Studiens	kvalitet	

Forskning ska ha som avsikt att producera giltiga och hållbara resultat (Merriam, 1994), 

vilket ställer krav på studiens kvalitet. För denna studie har kriteriet trovärdighet används. 
Trovärdighet delas upp i fyra delkriterier vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering (Lincoln & Guba, 1985). 
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För att resultatet ska anses tillförlitligt måste forskaren få det bekräftat att verkligheten har 

uppfattats på ett korrekt sätt (Lincoln & Guba, 1985). Med hänsyn till detta har 

intervjupersonerna i efterhand tagit del av transkriberingen av intervjun. De har fått 
godkänna och redigera materialet för att garantera att tolkningarna var korrekta. 
  
Överförbarhet syftar till att kunna överföra studiens resultat till någon annan kontext, 
situation eller tidpunkt (Lincoln & Guba, 1985). För att uppnå högre överförbarhet har 

samtligt material ämnat till att vara så beskrivande som möjligt, då Lincoln & Guba (1985) 

menar att detaljerade beskrivningar möjliggör att en utomstående part kan bedöma om 
studien kan överföras till en annan miljö eller inte. Vidare har ett kapital om banksektorn 

inkluderas, i syfte att beskriva den kontext som studien berör.  
  
En grundläggande och fullständig redogörelse för hur forskningsprocessen går till skapar en 
högre grad av pålitlighet (Lincoln & Guba, 1985). Studiens tillvägagångssätt finns att följa 

och förklarar de beslut som studien grundar sig på. Under studiens gång har även arbetet 
granskats av handledare samt andra studenter, vilket enligt Bryman & Bell (2013) bidrar till 

att öka pålitligheten. 
  
Konfirmering handlar om att forskaren säkerställer att studien har utförts i god tro. Det ska 
framgå att inga personliga värderingar påverkat processen eller studiens resultat (Lincoln & 

Guba, 1985). Studiens huvudämne är ett fenomen som författarna både är bekanta och 
personligt påverkade av sedan tidigare. Intentionen har varit att inte låta detta påverka 

studiens resultat och därmed har inga spekulationer angående eventuellt resultat gjorts i 
förväg.   
  

3.9	Metodkritik	

Kvalitativa studier kritiseras ofta för sin brist på generaliserbarhet (Ahrne & Svensson, 2015). 
Vidare bör forskare som baserar en studie på kvalitativa intervjuer vara medvetna om 

riskerna med intervjuer (Eriksson-Zetterquist & Svensson, 2015). Samspelet mellan den som 
genomför intervjun och respondenten har en stor påverkan på utfallet av den empiri som 

samlas in (Merriam, 1994). Det är inte möjligt att undvika den mänskliga faktorn i en 

intervjusituation, men forskare bör ta hänsyn till att dessa existerar (Merriam, 1994). David 
& Sutton (2016) beskriver intervjuarbias som en potentiell fara med intervjuer. Begreppet 

innefattar intervjuarens karaktär och hur detta påverkar respondenten och dess svar. 
Forskaren kan inte heller ta för givet att det som respondenten säger stämmer (Eriksson-

Zetterquist & Svensson, 2015). 
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Vid valet av forskningsmetod gjordes en bedömning av syftet i förhållande till de potentiella 

nackdelarna. Då syftet är att öka förståelsen för ett visst ämne krävdes en metod som gav 

utrymme till tolkning, ord och värderingar, vilket motiverade valet av studiedesign. För att 
inte låta intervjun färgas av intervjuarbias har semistrukturerade intervjuer används, vilket 

Justesen & Mik-Meyer (2011) menar kan reducera risken för intervjuarbias. En identifierad 
risk i studien är att informationen kan komma att bli vinklad då respondenterna 

representerar olika företag. Med hänsyn till vad intervjufrågorna berör samt 
respondenternas och fallens anonymitet bedömdes dock inte den risken som kritisk för 

studiens resultat.  
  
Studien grundar sig i det hermeneutiska perspektivet, vilket gör att en kvantitativ 
studiedesign hade begränsat studien. Studien ämnar inte till att generalisera i så stor grad 

som möjligt utan att istället öka förståelsen för ett visst ämne inom en viss kontext. Det bör 
dock påpekas att inga faktiska orsakverkansamband kommer att kunna dras av denna studie. 

Även det är en del av det hermeneutiska synsätt som studien grundas på, där forskning inte 

leder till någon absolut sanning utan snarare en gemensam förståelse för ett ämne. Vidare är 
studien gjord utifrån bankernas perspektiv utan empiri hämtad direkt från bankkunder.  
  

3.10	Etik	

Vid design och genomförande av ett forskningsprojekt behöver etiska aspekter övervägas då 

insamlingen av information och användningen av resultatet väcker etiska frågor (David & 

Sutton, 2016). För att säkerställa god forskningsetik har studiens genomförts i enlighet med 
Kvale & Brinkmanns (2014) fyra etiska grundprinciper som aktualiseras när studien bygger 

på intervjuer.  
  
Informerat samtycke hänvisar till att undersökningspersonerna förstår studiens syfte och att 
medverkan är frivillig (Kvale & Brinkmanns, 2014). Detta har gjorts genom kontinuerlig 

mailkontakt med intervjupersonerna, både före och efter intervjutillfället.  
  
Konfidentialitetsprincipen handlar om respondenternas konfidentialitet och integritet 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Namn på respondenter eller dess arbetsplats bidrar inte till att 

uppfylla studiens syfte och inkluderas därav inte i studien. Med hänsyn till att fallen utgörs 
av svenska banker, vilka är ett begränsat antal aktörer, har inte heller fallbeskrivning 

inkluderas eftersom det riskerar att röja anonymiteten. För att förklara respondenternas 
förståelse för det studerade ämnet har istället deras arbetsbeskrivning inkluderats. 

Konfidentialitetsprincipen handlar även om vilken information som är tillgänglig för vem 
och vad som kan göras med den data som genereras under intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 

2014), därav har den insamlade informationen endast lagrats under studiens gång.  
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Den tredje principen berör konsekvenser av studien. Forskaren måste ta hänsyn till möjliga 

konsekvenser, både för de medverkande personerna och för den grupp som dessa personer 

representerar (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom en dialog med respondenterna gjordes 
bedömningen att intervjuerna inte behandlar känslig information för varken den enskilda 

individen eller den organisation som denne representerar.  
  
Studiens kvalitet och hållbarhet är högst beroende av forskarens roll vilket är den fjärde 

principen som Kvale & Brinkmann (2014) tar upp. I en intervjusituation är forskaren särskilt 

framstående och dennes personlighet, känslighet och empati kan inverka på respondentens 
svar (Kvale & Brinkmann, 2014). För att minimera påverkan av en individs roll har samtliga 

forskare deltagit under intervjuerna. Som ett steg i att hålla distans till empirin 
transkriberades alla intervjuer på varsitt håll för att sedan sammanställas.  
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4.	Empiri	
I följande kapitel presenteras insamlad empiri från respektive bank. Kapitlet inleder med 

ett avsnitt om den svenska banksektorn. Kapitlet disponeras sedan utifrån de huvudteman 

som intervjuerna genererade. Under vardera rubrik kommer den sammanställda empirin 
från de olika bankerna att redovisas i en integrerad struktur.  
 

4.1	Den	svenska	banksektorn	

Banker utgör tillsammans en stor del av den svenska finansmarknaden. Bankers verksamhet 
innebär främst av att ta emot inlåning, lämna krediter samt att agera som 

betalningsförmedlare (Svenska Bankföreningen, 2016). Enligt Svenska Bankföreningen 
(2016) är det svenska betalningssystemet effektivt och utvecklat, vilket även flertalet av 

studiens respondenter stödjer. De svenska bankerna har varit väldigt tidiga med innovativa 
lösningar, vilket har bidragit till hur välutvecklad svenska banksektorn är idag. 

 
Majoriteten av respondenterna påpekar att den svenska banksektorn i förhållande till andra 

länder är unik i sitt slag. Det beror på de stora mängderna gemensamma innovationsprojekt 

som flera banker tillsammans har utvecklat. Dessa projekt bidrar till en allmän banklojalitet, 
ger kunderna bättre och mer värdeskapande lösningar samt utsätter inte de involverade 

bankerna för någon ytterligare konkurrens från varandra. En vanlig bakomliggande orsak till 
bankgemensamma samarbeten är just konkurrens från aktörer i andra branscher. En 

förutsättning för bankgemensamma samarbeten är att de involverade bankernas intressen 
överensstämmer och att de kan hitta en gemensam nytta. Därmed anser respondenterna att 

bankgemensamma samarbeten kan innebära att bankerna gynnas mer än om varje aktör 

agerar enskilt. Respondent 8 sammanfattar lyckade bankgemensamma samarbeten: 

“Gemensam nytta och gemensam fiende är en bra utgångspunkt.”     
(Respondent 8) 

Vidare menar ett stort antal respondenter att bankgemensamma samarbeten på ett väldigt 

bra sätt har lagt grunden för innovation i den svenska banksektorn. Det grundar sig i att 
innovationsprojekten får stor genomslagskraft när bankerna arbetar tillsammans då ett stort 

nätverk skapas.  

 
Det är viktigt att det finns en stabilitet inom det finansiella systemet samt förtroende för det 

(Svenska Bankföreningen, 2016). Därav finns det en rad lagar och regler som omfattar 
banker. Lagar och regler har bidragit till att utforma den svenska banksektorn och har stor 

påverkan på hur aktörer i banksektorn kan agera. För att få driva bankverksamhet behöver 
organisationer ha tillstånd från Finansinspektionen och samtliga banker står under deras 

tillsyn (Svenska Bankföreningen, 2016). Banker måste därmed förhålla sig till lagar och 
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regler och samtliga respondenter påpekar att nya direktiv såsom PSD2 har stor påverkan på 

branschen. Om banker inte förhåller sig till dessa lagar kan det få stora konsekvenser 

(Svenska bankföreningen, 2016). 
 

4.2	Internt	innovationsarbete		

“Är inte saker under utveckling så är de under avveckling.” 
(Respondent 7) 

Samtliga respondenter anser att innovationsarbete numera är en viktig del av bankens 

dagliga arbete. Majoriteten av respondenterna beskriver innovation som både sökandet efter 
nästa stora idé som kommer förändra marknaden, men också som mindre löpande 

förbättringar. Innovation kopplas till nytänkande och en respondent ställer sig kritisk till att 

inkrementella förbättringar faktiskt är innovation. Samtliga respondenter är dock överens 
om att innovation är en nyckel till framgång för banker och är en viktig aspekt i att skapa 

både lojalitet och förtroende. Vidare är internt innovationsarbete ett viktigt verktyg för att 
inte riskera att förlora marknadsandelar. Innovationsarbete nämns därmed som A och O för 

att fortsätta verka i banksektorn och behålla sin relevans gentemot kunder. Något centralt 
som framkom är att innovationsarbete i och med PSD2 har fått allt större fokus och har 

accelererat en förändringstakt.  

 
Hur bankerna arbetar med innovation skiljer sig dock åt. Både Bank 1 och 2 har en separat 

innovationsenhet som mer fokuserat arbetar med att identifiera behov, samtidigt som 
innovation även arbetas med lokalt utspritt i organisationen. Inom bank 1 sker den radikala 

innovationen på koncernnivå i innovationsenheten, för att de ska få arbeta i en 
inkubatormiljö. Med syfte att ha en närhet till marknaden och lättare kunna förstå kundernas 

behov sker den inkrementella innovationen löpande i banken. Inom bank 2 ska innovation 

ske överallt i organisationen. Innovationsenhetens arbete syftar till stor del till att facilitera 
processen och komma på nya idéer för att sedan lämna över ansvaret till den enhet som äger 

tjänsten eller processen. Respondent 1 och 2 ser flera fördelar med att ha en separat 
innovationsenhet, då dessa innovationsenheter ges en större grad av frihet i utformandet av 

nya idéer och omfattas inte heller av bankernas klassiska styrmodell.  
 

Innovationsarbetet i bank 3 utgår inte utifrån någon specifik enhet, utan är snarare något 
som genomsyrar hela bolaget och som samtliga medarbetare ständigt arbetar med. Bank 6 

lägger ett stort fokus på individen och har en avdelning som arbetar med att möjliggöra ett 

innovativt tänk i organisationen. Genom att banken har färdiga mallar och verktyg för 
innovationsarbete anser Respondent 6 att medarbetarna ges en stor frihet att själva vara 

innovativa. Grunden i det arbetssättet är att skapa lättrörlighet och underlätta 
transformationen gentemot en mer digital och innovativ bank. Bank 7 har delat upp kundens 
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upplevelse i flera olika delar, där varje del ansvarar för innovation, utveckling och förvaltning 

i respektive del. Banken arbetar mycket med att låta idéer komma från samtliga delar av 

organisationen. Respondent 7 beskriver vidare att personalen genom interna event arbetar 
tvärfunktionellt med nya idéer och kreativitet, vilket genererar nytänkande idéer.  

 
Vidare arbetar även både bank 4 och 5 mer tvärfunktionellt, då de ser tydliga fördelar med 

att få in fler perspektiv och samla kompetens genom att involvera den egna personalen tidigt. 
De menar att tvärfunktionellt innovationsarbete minimerar tiden från idé till 

implementation och bryter barriärerna för att lyckosamt ta ut idéen till kund. Både bank 4 

och 5 har ett innovationslabb, men hur labben arbetar skiljer sig åt. Inom bank 4 börjas nya 
techområden utforskas inom labbet för att sedan plocka in medarbetare i organisationen. 

Inom bank 5 kan istället medarbetare vara de som genererar nya affärsidéer.  

“Som medarbetare anmäler man då sig och får sedan under en minut 
pitcha sin idé. Om man sedan har tur så får man massa kollegor från 

hela banken som säger ”jag vill vara med dig på den här 

förändringsresan” eller ”jag tror på ditt projekt”.  Sedan går man in i 
innovationslabbet och är där i sex veckor. Där arbetar vi med en 

canvas, ett agilt arbetssätt och specifika arbetsmetoder som är lite 
sprintaktiga.” (Respondent 5) 

Majoriteten av bankerna arbetar med innovation på ett agilt sätt. Respondenterna beskriver 

det som att bankerna arbetar i korta sprintar, där de kontinuerligt kan kundtesta och 
successivt göra förbättringar. Genom att arbeta i korta sprintar menar ett antal respondenter 

att de enklare kan skapa kundnytta, vilket är betydelsefullt för att kunder ska förbli lojala. 
Ett stort antal respondenter beskriver innovationsprocessen vidare som standardiserad, där 

arbetet följer förutbestämda beslutspunkter. På så sätt kan bankerna kvalitetssäkra under 

processens gång. Det framgår dock att vid standardiserade processer är viktigt att genom 
omvärldsbevakning ständigt modifiera processen för att den ska vara så effektiv som möjligt.  

“Vi försöker ändå utgå från en standardiserad process men att alltid 
ha det i bakhuvudet att man kan ändra det om det behövs. Vi 
använder oss av omvärldsbevakning [...] Sedan är vi inte främmande 

för att justera och modifiera den under resans gång.” (Respondent 4) 

 

4.2.1	Involvera	kunden	i	innovationsprocessen		

Samtliga banker arbetar med att involvera kunder i innovationsprocessen. Den 
grundläggande anledningen är att produkter och tjänster som ska accepteras och användas 

av kunder behöver vara relevanta. Majoriteten av respondenterna nämner även att de som 
medarbetare själva inte är representativa för sina kunder, eftersom de i många fall är 
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betydligt mer intresserade än genomsnittskunden. Centralt för kunders involvering i 

innovationsprocessen är feedback och medverkan i kundtester. Hur bankerna utför 

kundtester skiljer sig åt, men majoriteten av respondenterna är eniga om att det är en nyckel 
för att hitta ett verkligt kundbehov. Respondent 7 beskriver kunders involvering i 

innovationsprocessen som: 

“Kunder får komma med förslag på hur en process skulle kunna se 
ut. Så det är nästan varje vecka som kunder är här. De sitter då med 

våra utvecklare, så visar vi saker som vi har gjort.” (Respondent 7) 

Det framkommer att innovation och ökningar av digitala tjänster även har underlättat 

möjligheterna till att involvera kunder. Några av fallföretagen har inbyggda 
feedbackfunktioner i sina applikationer, vilket de anser bidrar till att kunder enkelt kan 

komma med idéer som banken sedan kan ge återkoppling på och eventuellt implementera. 
Med hjälp av innovation menar vidare flertalet respondenter att de enklare kan samla in 

information och åsikter från sina kunder. Detta sker framförallt via digitala kanaler, såsom 
hemsidor och applikationer.  

“Vi har kundundersökningar som sker digitalt på webben. Vad gäller 
applikationen så uppmanas man att ge betyg i Appstore och Google 

play. Vi har även lite idéer kring hur vi ska kunna expandera 
möjligheten att ge betyg [...] Det skulle ge oss regelbunden feedback 

för våra tjänster.” (Respondent 4)  

Flera respondenter betonar vikten av att genomföra kundtester tidigt. En respondent menar 
att det är viktigt att testa en idé även om det endast är en skiss på ett vitt papper. En anledning 

till att bankerna vill involvera kunder i processen tidigt är att det möjliggör ett 
kundperspektiv genom hela processen. Där skiljer sig bank 3 från övriga tillfrågade banker. 

De arbetar i dagsläget inte aktivt med kundtester utan fokuserar istället på att ha flertalet 

kanaler där kunderna kan lämna feedback. Respondent 3 menar emellertid att kundtester 
kan komma att bli aktuella i framtiden. Deras nuvarande arbetssätt har dock alltid kunden i 

centrum, där allt arbete utförs med ett kundperspektiv.  
 

Kunder ställer stora krav på produkter och tjänster och för att få kundlojalitet menar 
respondenterna att det därmed ställs högre krav på bankers innovationsarbete. Någonting 

som framgår är att respondenterna endast i vissa fall uppfattar att kunderna kommer med 

relevanta, nya och innovativa idéer. Vidare anser respondenterna att det grundar sig i att 
kunder tenderar att ha svårt att tänka utanför ramarna då de inte är medvetna om vad som 

är möjligt att efterfråga. Inputs från kunder handlar då snarare om att förbättra befintliga 
produkter och tjänster. Respondent 8 sammanfattar det som att den sanna innovationen och 

det som verkligen driver förändringen inom banksektorn kommer ifrån bankerna själva.  
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“Det handlar inte om att bygga en bättre version av gårdagens bank, 
det handlar om en fantastisk version av framtidens bank. Jag tänker 

på Henry Ford liknelsen – om vi frågar våra kunder skulle de vilja ha 
en snabbare häst och inte en bil. Det är väldigt sant. Kunderna tänker 

inte att det är en bil med motor som de vill ha." (Respondent 8) 

 

4.2.2	Kompetens		

Flera respondenter anser att det finns en koppling mellan kompetens, lojalitet och 
förtroende. Respondenterna menar att den kompetensen som krävs för att både utveckla 

innovation och utbilda kunder om nya innovationer generellt sett finns i organisationen. 
Respondent 6 menar dock att det är en av utmaningarna med innovation.  

“Kontorspersonalen som finns i landet idag är inte alltid digital native 
på något sätt [...] De måste lära sig och vi måste hjälpa dem från ett 

centralt perspektiv att ha de kunskaper som krävs för att i sin tur 
kunna hjälpa kunderna att använda våra digitala tjänster.” 

(Respondent 6) 

En respondent påpekar att banken idag rekryterar andra typer av personer än vad banken 
tidigare gjort, vilket är ett resultat av att innovationsarbete ställer höga krav på 

medarbetarnas kompetenser och kvaliteter. Vidare nämner flera respondenter att de som 
arbetar med att utveckla innovationer måste ha ett nära samarbete med de medarbetare som 

utbildar och stöttar kunder i användandet av bankens produkter och tjänster. Centralt för att 

säkra medarbetarnas kompetenser om innovativa lösningar är att säkerställa att de själva 
använder dem, för det är svårt för bankens medarbetare att vara ambassadörer för lösningar 

som de själva inte använder.  
 

Flera respondenter menar att det är av yttersta vikt att medarbetarna har den kompetens 
som krävs för att kunna förse sina kunder med rätt information samt kunna guida och hjälpa 

dem. Ett antal respondenter menar att det idag finns en okunskap hos allmänheten gällande 

finansiella tjänster och lyfter vikten av att banker behöver hjälpa sina kunder med utbildning 
och support. Vidare framhäver många respondenter att banken och supporten behöver vara 

lättillgänglig. Flera banker använder sig utav både traditionella supportlösningar, såsom 
telefon- och mailkontakt. De använder även mer innovativa supportlösningar, såsom 

interaktiva chattfunktioner och chatbotar. Vidare använder flera banker även innovativa 
lösningar som hjälper kunder i beslutsfattande gällande finansiella beslut, innovation 

används därmed som ett beslutstöd för kunderna. Genom information och lättillgänglig hjälp 
används detta för att underlätta kundernas möjligheter till en bättre finansiell framtid.  
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Majoriteten av respondenterna är överens om att ett sätt att säkerställa kompetens inom 

banken är att ha en stark innovationsfrämjande kultur. Företagskulturen i bank 3 och 6 
bygger på nytänkande och innovation, hela affärsidéen grundas på att bygga enkla och 

smidiga lösningar.  Något som andra respondenter nämner är att det finns en önskan om att 
ha en ännu starkare innovationsfrämjande företagskultur. Ambitionen finns hos de flesta 

bankerna men flera nämner också att det är i praktiken är svårt att vara så innovativ som 
banken önskar.  

 

4.3	Innovation	som	strategi		

“Visst kan innovation attrahera nya kunder. Hittar man en sak som 
verkligen avskiljer en från konkurrenter så kommer det få stort 

inflytande.”  (Respondent 1.2) 

Majoriteten av respondenterna instämmer i att innovation är en bra strategi för att attrahera 
nya kunder. Flera respondenter ser även att det finns en tydlig koppling mellan lojalitet och 

innovation. Det finns kundsegment som gärna vill vara kunder hos en innovativ leverantör, 
då kunderna hos den aktören upplever att de hela tiden får de senaste och bästa lösningarna. 

Majoriteten av dagens kunder förväntar sig vidare att banken hela tiden utvecklas och 

kommer med nytänkande och innovativa lösningar. Genom nytänkande och innovativa 
lösningar menar ett stort antal av respondenterna att kundnöjdheten höjs och att kunderna 

då inte aktivt letar efter andra aktörer. De menar att innovation på så sätt kan användas som 
en strategi för att skapa incitament att stanna kvar som kund hos en bank, för att kunderna 

ska uppleva att de tappar något av värde när de lämnar banken.  
 

Samtliga respondenter är eniga om att innovation även kan användas för att stärka bankens 

varumärke. Majoriteten av respondenterna uttrycker att de som en aktör i banksektorn vill 
uppfattas som innovativa och nytänkande, det är ett steg i att möta kundernas förändrade 

behov och preferenser. Innovation kan vara en strategi i att skapa en branding och en profil. 
En respondent uttrycker det som att innovation inte endast handlar om lösningen i sig utan 

även om att skapa en innovativ känsla kring banken.  
 

Ett antal respondenter menar dock att det kan finnas en kortsiktig och långsiktig aspekt i hur 
innovation mottas från kunderna. Det är vanligt att innovationer som förändrar ett 

nuvarande beteende mottas negativt av kunderna, men att kunderna i längden ändå är nöjda. 

Respondenterna tror att det grundas i att kunder är främmande inför någonting nytt när de 
redan är nöjda med det befintliga. Därmed anser respondenterna att innovation ur ett 

kortsiktigt perspektiv kan dra ner kundnöjdheten, men att det ur ett långsiktigt perspektiv 
ändå är en bra strategi.  
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Det framkom i flera intervjuer att det som har förändrats mest inom banksektorn de senaste 

tio åren är att produkter inte är intressanta på samma sätt längre. Merparten av 
respondenterna menar att produktinnovation knappt förekommer längre, utan fokus i 

innovationsstrategin ligger istället på processer, tjänster och ekosystem. Flera respondenter 
menar att kunder upplever olika aktörers erbjudanden gällande produkter och tjänster som 

väldigt lika, det är inget som sticker ut eller är differentierade för en aktör. Respondenterna 
framhäver även att kunder ofta uppfattar bankerna som väldigt lika, de tror inte att det blir 

bättre om de byter aktör vilket i sin tur gör kunderna lojala. Därmed menar de att innovation 

kan vara en strategi för att differentiera sig och stå för något som bidrar till att kunderna 
känner att det är värt att stanna kvar eller byta dit. Att banker ofta uppfattas som väldigt lika 

exemplifieras i nedanstående citat: 

“Kunder upplever att byta sin nuvarande bank till en annan bank är 
som att byta från ett märke av bubbelvatten till ett annat, med samma 

smak - kunderna uppfattar inte någon skillnad.” (Respondent 8) 

Det framgår av intervjuerna att det idag istället är avgörande hur banker skapar tjänster runt 
en produkt. Där blir ekosystem en viktig fråga, då banker kan erbjuda kunder en 

helhetslösning genom att bygga ekosystem. Respondenterna förklarar att ekosystem gör att 

banker kan erbjuda kunderna att ha så mycket som möjligt på ett och samma ställe, vilket 
skapar ett större värde än en enskild produkt eller tjänst.  

 

4.3.1	Open	Banking	

Till följd av EU-direktivet PSD2 påpekar flera respondenter att deras innovationsstrategi i 

allt större grad centreras kring Open Banking. De menar att arbetet med Open Banking 
handlar om kampen om att ha kunden i bankens egna kanaler. Respondenterna ser det som 

en viktig aspekt för att behålla sina kunder, eftersom de genom att ha kunden i sina egna 
kanaler möjliggör flera affärer. Open Banking väcker också frågor kring bankernas 

traditionella affärsmodeller och vad de ska fokusera på. Det framhävs att det i framtiden kan 

vara svårt att vara en bank som gör allt och passar för alla i och med framväxten av många 
nya specialiserade fintechbolag. Respondent 4 beskriver hur de traditionella rollerna i ljuset 

av Open Banking och PSD2 förändras:  

“Open Banking och PSD2 gör att vi får nya typer av roller, och där 

måste man troligtvis bestämma sig för vilken roll man själv vill ha i 
framtiden – vill man vara den innovativa spelaren som erbjuder en 

tjänst eller vill man vara någon slags plattform som man kan koppla 
upp sig mot?” (Respondent 4) 
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Detta stödjs även av andra respondenter som beskriver att arbetet kring Open Banking 

handlar om banken vill vara distributör eller producent. Medan producentrollen innebär att 

banken erbjuder olika typer av tjänster som sedan distribueras via andra aktörer, tar 
distributörsrollen hand om själva distributionen av tjänster ut till kund.  

 
Innovation i banksektorn har möjliggjort flera nya typer av produkter och tjänster. Kopplat 

till Open Banking ser majoriteten av respondenterna flera stora utmaningar i samband med 
att kunderna nu har möjlighet att genom aggregerade tjänster kunna se olika aktörers 

tjänster i en och samma vy. Merparten av respondenterna tror att det kommer leda till att 

kunderna blir otrogna på bredden och använder sig av flera olika aktörer. Det behöver dock 
inte handla om att kunder helt säger upp sitt engagemang hos banken. Det handlar snarare 

om att kunder börjar sprida ut produkter och tjänster hos olika aktörer istället för att 
använda en bank för samtliga finansiella tjänster. Aggregerande tjänster leder till att 

kundernas överblick blir bättre och att kunder kan samla de aktörer som har det bästa 
värdeerbjudandet för den specifika kunden och dennes behov. Med detta i åtanke ser 

bankerna innovation som en viktig strategi för att kunna erbjuda kunderna det bästa 
värdeerbjudandet.  

 

Ett antal respondenter ser vidare en fara i att banken tappar den dagliga kontakten med 
kunderna. De menar att risken med att banken tappar den dagliga kontakten med kunden är 

att möjligheterna att rekommendera och rådge om bankens erbjudanden försvinner. 
Flertalet respondenter nämner att det som styr valet av bank kanske inte har förändrats av 

innovation, utan att frågan handlar om hur lojala bankkunder kommer vara om de inte längre 
finns i bankens egna kanaler. Som följd av att det blir enklare att konsumera tjänster från 

olika aktörer menar flera respondenter att frågan om lojalitet i banksektorn kan komma att 

handla om lojalitet gentemot en tjänst snarare än mot en aktör. Där ser respondenterna en 
trend i att kunder börjar lägga till flera aktörer och då väljer mer nischade aktörer för olika 

produkter och tjänster. Många respondenter menar vidare att aggregerade tjänster, som 
Open Banking möjliggör, kommer att vara den stora innovationen. Till följd av det anser de 

att en bank i framtiden måste ha förmågan att leverera aggregerade tjänster. Respondenterna 
ser det som någonting avgörande, där de aktörer som på bästa sätt kan samla ihop kundernas 

ekonomi kommer att lyckas bäst. 

 

4.4	Partnerskap	kring	innovation		

Innovation har bidragit till framväxten av många nya mindre aktörer med nischade tjänster 
och produkter. Det är någonting som samtliga respondenter ser som överhängande positivt. 

Delvis driver det på bankernas interna innovationsarbete i syfte att behålla konkurrenskraft, 
samtidigt öppnar det upp för potentiella samarbeten. Många respondenter nämner att de 

numera arbetar aktivt med att samarbeta med mindre fintechbolag, vilket de ser flera 
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fördelar med. Centralt är också att majoriteten av respondenterna ser dessa samarbeten mer 

som partnerskap. Flera respondenter uttrycker det som att partnerskap inte handlar om att 

en part ska vinna, utan om att båda parterna ska vinna och göra någonting bra tillsammans. 
Att arbeta med innovation är dessutom väldigt resurskrävande så att köpa in tjänster av 

andra aktörer bidrar till att lösningen snabbare kommer ut på marknaden.  

”Vi har ett väldigt stort behov av att förändra oss, förflytta oss och 
förbättra våra produkter och tjänster. Även att uppfylla lagkrav och 

anpassa oss till förändringar i marknaden som sker. Det tar väldigt 

stor del av vår utvecklingskapacitet. Vi skulle aldrig hinna med att 
göra allt själva, samtidigt som vi strävar mot att förflytta oss framåt 

och göra nya differentierade tjänster.” (Respondent 2) 

Flertalet av respondenterna förklarar att partnerskap även är en prioriteringsfråga. Tjänster 
kan köpas in om bedömning görs att utvecklingen av den tjänsten inte är ett huvudfokus för 

den egna verksamheten och att det interna innovationsarbetet istället bör fokusera på annat. 
Respondenterna nämner att det i många fall är både billigare, snabbare och bättre att köpa 

tjänster från ett utomstående fintechföretag. Möjligheten att använda fintechföretag kan 
även ge tillgång till en innovationskraft som saknas internt. Det grundar sig i att mindre 

fintechaktörer ofta är nischade på en specifik tjänst, vilket gör dem specialiserade inom ett 

visst område.  
 

Partnerskap med utomstående aktörer bör dock alltid göras med försiktighet, vilket flera 
respondenter nämner. En central aspekt som framkommer är att en riskbedömning måste 

genomföras varje gång banker planerar att ingå ett partnerskap. Genom samarbeten kopplas 
aktörernas varumärken ihop, om någonting går fel för den andra aktörer påverkas även det 

egna varumärket. Vikten av en ordentlig riskanalys uttrycker respondent 1.1:  

”När vi tar in en tredjepartsaktör handlar det ofta om ett fintechbolag 
och då lånar vi på ett sätt ut vårt brand. Därmed går vi ihop med den 
lösningen och företaget också. Därför har vi även en väldigt grundlig 

process innan vi går in i ett partnerskap.” (Respondent 1.1) 

 

4.5	Framgångsfaktorer	för	banker	och	innovations	påverkan	 	

“Jag tror att det kommer ställas större krav framåt på innovation för 

att få kundlojalitet.” (Respondent 3) 
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“Förtroende är det enda vi har. Bank är förtroende och förtroende får 

du egentligen bara i en relation. Förtroende är en grundsten i allt vi 

gör.“ (Respondent 1.2) 

Samtliga respondenter menar att banksektorn är en förtroendebransch och ser förtroende 

som en viktig framgångsfaktor för banker. En viktig grundsten för att skapa förtroende är att 

banker gör det bästa och korrekta för sina kunders ekonomi. Vidare kan förtroende ses som 
lojalitetsskapande. Majoriteten av respondenterna menar att innovation bör ses som något 

positivt och förtroendehöjande, då det är ett sätt att framtidssäkra sig genom att följa med i 
förändringarna på marknaden och i kundernas förändrade beteende.  

 
Ett antal respondenter påpekar att kunder idag vill dela värdegrunder med sin bank. En 

respondent menar att delade värderingar kan vara ett sätt för banker att skapa lojalitet. Det 

är viktigt att kunderna känner att de är kunder i banken för att de vill vara kunder där, att de 
upplever att aktören har samma värderingar och att de får lösningarna som de efterfrågar. 

En respondent uttrycker det som att lojaliteten på så sätt inte endast blir ett resultatet av ett 
slumpmässigt beteende.  

 
Förtroende kan även höjas med en ökad grad av transparens och det är viktigt att vara 

transparent oavsett goda eller svåra tider. Detta nämns av flera respondenter. Innovation 
kan därmed vara ett sätt att skapa transparens genom möjligheter att skapa öppna och mer 

informativa produkter och tjänster. Respondenterna menar vidare att det resulterat i att 

kundernas kontroll har ökar. Något annat som framkommer är att banker behöver ha 
transparenta och öppna prissättningsmodeller. Det ses som ett steg i att öka kundernas 

förståelse angående vad banker tar betalt för. Slutligen anser respondenterna att transparens 
kan öka kundernas trygghet genom att minska kundernas misstänksamhet mot banker, 

något som kan uppkomma vid oförståelse. 
 

Pris nämns som den traditionellt sett viktigaste komponenten vid val av bank. Flera 

respondenter påpekar att innovation kan ha en påverkan på det pris som banker kan erbjuda. 
Innovation kan därtill påverka priset på flera sätt. Dels kan bankerna ta ett högre pris när de 

med hjälp av innovation kan erbjuda mer attraktiva produkter och tjänster. Samtidigt kan 
bankerna erbjuda ett lägre pris när de med hjälp av innovation kan kostnadseffektivisera 

produktionen. Även samarbeten är en del av att göra produktionen av kunderbjudanden mer 
effektiva och billigare. En ytterligare framstående effekt av innovation är att flertalet nya 

aktörer på marknaden tvingar bankerna att sänka sina priser för att möta konkurrensen. 

Däremot uttrycker en respondent att priset inte alltid är avgörande för lojalitet, då kunderna 
inte alltid aktivt jämför aktörers pris mot varandra. Samtidigt påpekar en annan respondent 

att kunder som tenderar att snabbt byta mellan aktörer värderar just pris väldigt högt.  
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Respondenterna är överens om att det är viktigt att hitta det som är värdeskapande i en 

relation. Kundvärde är centralt och det är av yttersta vikt att tänka kundvärde i varje aspekt. 

Där framgår det att innovation är ett värdefullt verktyg för att kunna erbjuda värdeskapande 
produkter och tjänster till kunder. Flera aspekter av vad som driver kundnöjdhet identifieras, 

de mest centrala är enkelhet, trygghet och tillgänglighet. Det nämns att lösningar som inte 
skapar värde inte ger lojala kunder och att kunderna då kan komma att se sig om efter andra 

lösningar. Ett stort antal av respondenterna menar att dagens bankkunder blir mer och mer 
lojala till sin digitala lösning eller kanal och mindre lojala till personliga rådgivare och 

enskilda bankkontor.  

 
Även om bankkunder idag till stor del fortfarande styrs av pris framhäver flertalet 

respondenter att enkelhet på bankernas produkter och tjänster kan ha en avgörande effekt. 
Att nya produkter och tjänster ska vara enkla är även ett fokusområde för bankernas 

innovationsarbete. Den allmänna uppfattningen är att nya innovativa lösningar inte 
uppfattas som svåranvända eller att olika typer av kundsegment har svårt att ta till sig nya 

lösningar. Respondenterna menar att den digitala kompetensnivån i Sverige generellt sett är 
väldigt hög. Vidare framgår det att enkla innovativa lösningar är avgörande för att de ska 

mottas väl och användas av kunder, vilket exemplifieras av respondent 2:   

“Den innovativa lösningen måste vara intuitiv och enkel. Kraven på 
att de ska vara just intuitiva och enkla är väldigt höga. Om någonting 
lanseras som inte är smidigt eller enkelt att använda så tenderar det 

att misslyckas direkt. När vi utformar enkla lösningar så tar kunden 

till sig lösningen väldigt snabbt - adoptionstempot är väldigt högt när 
någonting är enkelt att använda.” (Respondent 2)  

Trygghet framkommer som en central framgångsfaktor för bankernas relationsarbete, och 

syftar till att kunderna ska känna sig trygga när något händer. Samtliga respondenter anser 
att trygghet handlar mycket om tillgänglighet och att allt ska fungera. Centralt 

framkommande är att nya innovativa lösningar kan vara med och driva både trygghet och 
tillgänglighet. En respondent nämner exempelvis mobilbanken, internetbanken och digitala 

möten som exempel på hur innovation har ökat bankers tillgänglighet gentemot kund. Vidare 
har frågan om trygghet blivit allt viktigare i en mer digitaliserad värld. Några av 

respondenterna menar att säkerhetsaspekten är något som också kan begränsa innovation 

och att det är av yttersta vikt att banken alltid fungerar korrekt.  
 

4.6	Risker	med	innovation	

Samtliga respondenter nämner att innovation kan kopplas till en viss grad av risk. Tydligt 

framgående är att skandaler som både syns och hörs i media har en negativ påverkan på 
förtroende. Här identifieras även att ogenomtänkt innovationsarbete skulle kunna bidra till 



 
 
	

 46 
 

skandaler. Aktörer som verkar inom banksektorn kopplas ofta ihop med varandra,  därtill 

kan en skandal som slår mot en aktör även påverka ryktet för andra aktörer. Kopplat till det 

uttrycker ett stort antal respondenter en oro för att inte lika hårt reglerade fintechaktörer kan 
komma att skada även deras förtroende. Däremot uttrycker en respondent att det ur ett annat 

perspektiv kan innebära en fördel för de redan etablerade aktörerna. Flera respondenter 
menar att de etablerade aktörerna står för en trovärdighet och stabilitet som många av de 

nya aktörerna saknar. Ytterligare en respondent nämner att de etablerade aktörerna har 
skapat ett varumärke som kunderna kan lita på och att uppbyggnad av förtroende är något 

som tar tid.  

 
En identifierad risk är att lösningar som inte är tillräckligt bra släpps. Där uttrycker en 

respondent en fara med att banken känner att marknaden utvecklas väldigt snabbt och att 
banken måste utvecklas i samma snabba takt. Som följd av det finns risken att banken missar 

att säkra produkter och levererar dåliga lösningar. Samtliga respondenter nämner att banker 
måste vara helt säkra på de produkter och tjänster som släpps eftersom det handlar om 

människors pengar. Respondent 3 beskriver det som att:  

“Det finns absolut risker. Innovationen måste vara rätt och det måste 

fungera – det är otroligt viktigt. Finns inte funktionaliteten eller att 
någonting går fel, det kan ju rasera förtroendet.” (Respondent 3) 

Vidare framhäver samtliga respondenter att banker måste uppvisa en hög grad av stabilitet. 

För banker är det viktigt att hålla sina löften och vara förutsägbar. Flera respondenter 
uttrycker att just stabilitet och förutsägbarhet är grundläggande för att förtroende ska 

skapas. Vidare menar de att detta blir särskilt viktigt med tanke på att banker hanterar 
någonting som är väldigt betydelsefullt för kunderna.  

“Jag tror att vi kan konstatera att det som är det absolut viktigaste ur 
ett kundperspektiv är att det finns ordning och reda. Vi hanterar 

deras pengar och då måste det finnas ordning och reda.“ (Respondent 
2) 

Ett antal respondenter påpekar att banker i sin utvecklingsprocess ständigt behöver 

kartlägga och mitigera risker. De nämner att om banker inte genomför ordentliga 
riskbedömningar kan förtroendet påverkas negativt, för att förtroendet inte ska skadas måste 

lösningarna fungera och vara stabila. Vidare bör en bank som arbetar med innovation 

konstant väga snabbhet mot säkerhet för att inte riskera att skada kundernas förtroende. Det 
är viktigt att störst fokus alltid ligger på säkerhet. En central aspekt är att banker måste arbeta 

igenom det som produktionssätts mer än i andra branscher, där aktörer har möjligheter att 
ta större risker. Det gör även att innovation traditionellt sett har varit ovanligt inom 

banksektorn. Det är någonting respondent 8 beskriver som: 
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“Riktig innovation har hög risk. Egentligen är innovation rent 
kulturellt något som inte hör hemma i en bank. En bank har en annan 

typ av riskkultur och innovation har hög risk, vilket gör att 
däremellan finns en spänning.” (Respondent 8) 

Majoriteten av respondenterna beskriver att innovativa lösningar gör det enklare och 

generellt sett öppnare. Samtidigt innebär det även möjligheter för människor som vill 
utnyttja det. Det har lett till olika typer av bedrägerier. Här nämner flera respondenter att 

problemet inte ligger i den tekniska lösningen utan att det handlar om människor som lurar 
bankkunder. Felet ligger därmed inte i den innovationen i sig utan snarare i hur människor 

utnyttjar andra människors naivitet och okunskap. Flera respondenter menar vidare att det 
dock kan finnas en viss misstänksamhet gentemot nya lösningar, där misstänksamheten från 

kunder kan variera beroende på vilken lösning och aktör som står bakom lösningen. När 

lösningen kommer från etablerade aktörer finns det ett förtroendekapital att röra sig med. 
Vidare menar de att lösningar med en tydlig kundnytta kan göra att kunder blir mer benägna 

att ta något fler risker. Med svårdefinierad kundnytta och inget tydligt behov är kunder 
troligtvis mindre benägna att testa någonting nytt. Misstro inför nya lösningar och ny teknik 

kan även bero på okunskap och oförståelse för hur lösningarna fungerar.  
 

4.7	Innovations	påverkan	på	hur	kunden	använder	banken		

Samtliga respondenter påpekar att bankens kunder nu finns i andra kanaler än tidigare. 

Genom innovation och uppkomsten av flera digitala lösningar har användandet av banken 

gått från fysiska möten till digitala kanaler. Dagens bankkunder efterfrågar bra, snabb och 
tillgänglig information. Att ställa frågor och få svar snabbt är viktigt. Majoriteten av 

respondenterna menar att så länge banken tillgodoser kundernas behov har det ingen 
betydelse var banken befinner sig, digitalt eller fysisk. En bank menar dock att den fysiska 

kontakten fortfarande har stor betydelse och inverkan på kundrelationer. Några få 
respondenter instämmer i att fysisk kontakt kan ha en viss betydelse, men menar att den 

fysiska interaktionen som minskat i takt med ökad innovation endast har haft en negativ 

påverkan på en mindre mängd kunders lojalitet. Vidare identifieras efterfrågan på fysiska 
kontor främst i samband med vissa livshändelser där kunder upplever en osäkerhet och 

okunskap, snarare än i samband med vardagliga tjänster.  
 

Flertalet respondenter anser inte att bankers grunderbjudande har förändrats, det handlar 
snarare om att sättet som kunderna konsumerar tjänsterna har förändrats. Respondent 1.1 

uttrycker det som: 

“Det som förändrats är hur man konsumerar grundtjänster, istället 

för att kunden gör allt på kontoret har kunderna nu fler möjligheter 
för att konsumera och kan bygga på med fler kanaler. Det är därmed 
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konsumtionsmönstren som har förändrats, snarare än produkterna i 

sig då kärnprodukterna är ungefär samma.” (Respondent 1.1) 

Det förändrade konsumtionsmönstret och den stora ökningen av digitala tjänster grundar 
sig i att kunder nu använder banken mer frekvent, då banken nu finns enkelt och 

lättillgänglig via bankens hemsida och i mobilbanken. Detta framhäver samtliga 

respondenter. Vidare menar de att kunderna nu har mer information och kontroll, dessutom 
kan de i realtid följa sin ekonomi på ett helt annat sätt än vad som tidigare var möjligt. På så 

sätt anser respondenterna att innovation har bidragit till att kunderna får en bättre överblick 
över sin ekonomi och som ett resultat av det är kunder inte längre lika beroende av en 

personlig bankkontakt. 
 

Flera respondenter menar att banker idag jämfört med tidigare är mer personliga. Vidare 

nämner de att innovation har gjort användandet av banken mer personlig då 
kommunikationen och interaktionen mellan kund och bank har ökat. Framväxten av digitala 

kanaler har gjort kommunikation och interaktion otroligt mycket mer frekvent, där också 
kunders möjligheter att kommunicera tillbaka till banken har ökat. Respondenterna påpekar 

att en personlig digital kommunikation kan skapa mycket värde och är nödvändigt för att 
bankerna ska överleva. Respondent 3 beskriver att bilden av att den digitala banken är 

opersonlig inte stämmer:  

“Jag kan tycka att det har blivit en grej kring åsikten om att banken 

är opersonlig nu för tiden. Banken idag är snarare mer informativ och 
mer personlig om kunden använder banken som den är avsedd till att 

användas.” (Respondent 3) 

Banker besitter mycket kunddata och centralt framkommande är att användande av 
kunddata är en stor möjlighet för att kunna skapa personaliserade tjänster och bättre 

upplevelser. Ett antal respondenter påpekar att konkurrerade branscher i dagsläget lyckas 
skapa personaliserade digitala erbjudanden på ett helt annat sätt. Ett exempel är aktörer i 

retailbranschen där deras erbjudanden är väldigt personaliserade. Respondenterna anser att 

det resulterar i att kunder förväntar sig personaliserade digitala erbjudanden från banken 
och att kunder idag jämför sina banktjänster med andra branschers erbjudanden. Kunderna 

vill vid användandet av banken få samma personliga upplevelse som de bemöts av inom 
andra branscher. Att innovation efterfrågas i banksektorn är flertalet av respondenterna 

eniga om. Kunder efterfrågar enkla och bra lösningar som ett resultat av bankens 
innovationsarbete. En respondent beskriver det som att bankernas innovationsarbete till stor 

del är det som driver efterfrågan på innovation, när en aktör förändrar sitt erbjudande 

förväntar sig kunder att även andra aktörer ska erbjuda samma sak. Respondent 6 uttrycker 
det som:  
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“Med förändrat kundbeteende kommer också förändrade 
förväntningar på vad vi ska ha för typ av produkter och tjänster.” 

(Respondent 6) 

Samtliga respondenter är vidare överens om att många kunder idag har en bild av att det är 

krångligt och svårt att byta bank. Det framkommer att många bankkunder förblir kunder på 

grund av ett vanemönster, och i kombination med tron om att det är svårt att byta bank anser 
respondenterna att lojalitet därmed skapas. De menar dock att bilden av att det är svårt att 

byta bank i praktiken inte stämmer då bankbyte idag är relativt enkelt och smidigt. Flera 
respondenter nämner även att innovation har gjort det lättare att byta bank. En respondent 

uttrycker att det är betydligt enklare att byta bank via en hemsida gentemot att behöva säga 
upp sitt engagemang till en personlig bankman. Vidare tror flertalet av respondenterna att 

denna barriär kommer att minska i takt med att kunderna inser att bilden av att det är svårt 

att byta bank inte stämmer.  
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5.	Analys		
I följande avsnitt analyseras studiens empiriska data tillsammans med valda teorier för att 

besvara studiens frågeställningar. Avsnittet disponeras utefter studiens analysmodell.  

 

5.1	Bankers	arbete	med	innovation		

Samtliga banker uppger att de arbetar med innovation och att det är ett viktigt fokusområde. 
Hur de ser på begreppet innovation skiljer sig dock åt, även om majoriteten är enhälliga i att 

innovation ska innefatta någon form av nyhet. Respondenterna menar att innovation 
handlar om nytänkande. Detta nämner även Frankelius (2009) och Rehn (2017) som en 

viktig aspekt vid definition av innovation. Innovation kan enligt flera respondenter både vara 

sökandet efter nästa stora idé samt små kontinuerliga förbättringar, vilket enligt Rehn (2017) 
tyder på att bankerna arbetar med både inkrementell och radikal innovation. 

Innovationsforskning kritiserar ofta inkrementell innovation då begreppet innefattar små 
förändringar som kan gå obemärkta förbi (Rehn, 2017). Det överensstämmer även med vad 

en respondent uttrycker som kritik gentemot inkrementell innovation. En diskussion kan 
därmed föras om vad som egentligen är innovation, där respondenten likväl tidigare teori, 

upphäver att små förändringar inte innefattas i fenomenet innovation. Vad Rehn (2017) dock 
menar är att effekten av inkrementell innovation är den aggregerade effekten av flera små 

förändringar. Det som framgår av empirin är att de grundtjänster som banken erbjuder; låna, 

sparande och betalningar, inte har förändrats. Det är snarare sättet som kunden konsumerar 
dessa grundtjänster som har förändrats. Innovationer som däremot kantas av mer radikal 

innovationskraft är bankgemensamma innovationsprojekt. Många respondenter menar att 
dessa innovationer har haft en stor påverkan på branschens utformande och lagt en bra 

grund för innovation i den svenska banksektorn. Dessa innovationsprojekt genomförs 
tillsammans för att få en stark genomslagskraft och tidigare bankgemensamma 

innovationsprojekt har haft en stor påverkan på kundernas beteendemönster. Rehns (2017) 

definition av radikal innovation överensstämmer med den innovationen som uppkommit 
utifrån dessa projekt, då det är helt nya produkter och tjänster som förändrat kundernas 

beteende och branschens utformande. Bankgemensamma projekt resulterar inte i någon 
ytterligare konkurrenssituation eftersom flera banker är involverade. Genom att fokusera 

radikal innovation inom bankgemensamma projekt påverkas därmed inte kunders lojalitet.  
 

Även om alla banker uppger att de arbetar med innovation så skiljer sig det praktiska arbetet 

åt. Medan vissa respondenter uppger att de finns en separat innovationsenhet så uppger 
andra respondenter att arbetet med innovation är utspritt i organisationen på ett mer 

tvärfunktionellt sätt. Samtliga bankers innovationsarbete bär dock liknande karaktärsdrag. 
Dels nämner majoriteten av respondenter att banken är  agila i sitt innovationsarbete. 

Innovationsprocessen består av sprintar, där idéer kontinuerligt prövas och testas. Att 
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kontinuerligt testa idéer under processens gång är positivt ur ett förtroendeperspektiv då 

innovation ofta förknippas med osäkerhet för utfallet (Bachmann & Zaheer 2013).  

 
Någonting som är tydligt framstående är bankernas fokus på partnerskap kring innovation. 

Med partnerskap ser bankerna flera fördelar. Enligt Svensson & Nilsson (2008) bygger 
partnerskap på att olika parter kompletterar varandra och gemensamt skapar en nytta. Det 

går tydligt att koppla till hur respondenterna beskriver partnerskap. De beskriver 
partnerskap som ett samarbete där alla involverade parter ska vinna och göra någonting bra 

tillsammans. Samtliga respondenter nämner vidare att den stora ökningen av nya aktörer till 

absolut största del är av positiv karaktär, där det också öppnar upp för möjligheten att 
samarbeta. En av utmaningarna med att arbeta med innovation är att matcha behov på 

marknaden med intern kompetens (Dover, 1987). Ytterligare utmaningar som 
respondenterna ser är att det finns ett stort behov av att innovera och utveckla nya produkter 

och tjänster, samtidigt som innovationsarbete är väldigt resurskrävande. På så sätt bidrar 
partnerskap till att underlätta arbetet med innovation då banker får tillgång till resurser som 

saknas internt inom banken. Genom tillgång till extern kompetens ökar också deras 
möjligheter att erbjuda kunderna produkter och tjänster som de inte själva kan utveckla. På 

så sätt är möjligheterna att skapa kundnöjdhet större, vilket tidigare forskning menar är en 

bidragande faktor till att skapa lojalitet (Oliver, 1999; Söderlund, 2001; Ndubisi, Kok Wah & 
Ndubisi, 2007; Methlie & Nysveen, 1999). Däremot bör en utmaning med partnerskap 

uppmärksammas. I samband med partnerskap kopplas varumärken samman och bankerna 
löper därmed en risk att påverkas negativt om någonting går fel för den andra parten.   

 
Ett tydligt fokus för bankernas innovationsarbete är tjänster och ekosystem. Chakravorti 

(2014) framhäver att företag som arbetar med innovation måste undersöka marknadsläget 

och skapa en övertygelse om att nya lösningar skapar mer värde än tidigare lösningar. 
Numera handlar det inte endast om att leverera bra produkter, utan respondenterna 

framhäver att det som verkligen är värdeskapande är just tjänster och ekosystem. Bankernas 
diskussion kring ekosystem antyder att ett mål med innovation är att skapa integrerade 

tjänster, då banker kan erbjuda kunder en helhetslösning. Bankernas fokus på ekosystem 
indikerar på att kunder idag efterfrågar möjligheten att samla så mycket som möjligt på 

samma ställe, då det ger ett större värde än en enskild produkt. Detta överensstämmer med 

vad Cornet et al (2000) menar är värdeskapande med integrerade lösningar, det totala 
kundvärdet överstiger värdet av den enskilda produkten. Vidare kan arbetet med 

partnerskap hjälpa till att bygga ekosystem och integrerade tjänster, då integrerade tjänster 
bygger på en hög grad av interaktion mellan alla involverade parter i en relation (Cornet et 

al, 2000). Därmed kan skiftet från samarbeten till partnerskap vara värdeskapande för 
kunder. Bankerna arbetar även ständigt med kunden i fokus i sina innovationsprocesser. 

Enligt Slywotsky (1996) måste företag arbeta med kunden i centrum vid utformandet av 
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integrerade tjänster. Bankernas fokus på just ekosystem och integrerade tjänster bidrar 

därmed till mer värde för kunderna.  

 
Open Banking nämns även av samtliga banker, både som en del av deras innovationsarbete 

och en viktig aspekt av innovationsarbete i framtiden. Förutom att vara ett stort fokusområde 
framgår det att Open Banking också förändrat det format som respondenterna tror att 

bankerna kommer att ha. Flera respondenter beskriver framtidens bank som mer nischad. 
Det är även någonting som Hellström (2017) beskriver som en effekt av ökad teknologi inom 

banksektorn. Teknologi tvingar banker att revidera sina gamla affärsidéer för att anpassa sig 

till ett nytt klimat inom branschen (Hellström, 2017), vilket flera respondenter ser i och med 
att branschen blir mer nischad. Branschens etablerade aktörer har tidigare varit en bank för 

alla som erbjuder alla typer av finansiella produkter och tjänster. Till följd av nya aktörer och 
mer disruptiv innovation behöver nu aktörerna diskutera vilken roll som de ska ha i 

framtiden. Detta kopplas till Christensen (1997) definition av disruptiv innovation, där nya 
företag och nya lösningar stör den befintliga strukturen på en stabil marknad. Christensen 

(1997) menar vidare att etablerade aktörerna anser sig sakna kapacitet för att förändra sina 
affärsmodeller. Disruptiv innovation blir därtill ett sätt för nya företag att konkurrera ut 

etablerade aktörer, genom att ha affärsmodeller centrerade kring innovation. Centralt 

framgående är att de etablerade aktörerna ser ett behov av att förändra sin gamla 
affärsmodeller och fokusera på internt innovationsarbete, till följd av ett förändrat 

marknadsklimat. Ett exempel är frågan om banken ska ta en distributions- eller 
producentroll gentemot kund.  

 

5.2	Innovations	effekt	på	lojalitet	och	förtroende	
 

5.2.1	Uppbyggnad	
 

5.2.1.1	Kommunikation	

Framträdande är att innovation har haft stor effekt på hur banker kommunicerar med sina 
kunder. Kommunikationen har i allt större utsträckning gått från att vara i en  fysisk miljö 

till en mer digital miljö. Det har resulterat i en otroligt större mängd interaktioner mellan 

banken och kunden. Utifrån en lojalitets- och förtroendeaspekt kommer en ökad mängd 
kommunikation med flera fördelar (Kotler & Armstrong, 2013; Grönroos, 2008). Grönroos 

(2008) argumenterar för att kommunikation är viktigt eftersom lojalitet inte endast bygger 
på att kunden är lojal mot företaget, utan även på att företaget är lojal mot kunden. Det 

indikerar på att ett företag som vill skapa lojalitet behöver ha kanaler för att kommunicera 
med sina kunder, vilket bankerna har skapat med hjälp av innovation. Genom att öka 

möjligheterna för interaktion mellan kund och bank skapas vad Kotler & Armstrong (2013) 
kallar kommunikation via personliga kanaler. Icke-personliga kanaler kan mer liknas vid en 
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monolog från företagets sida, där kunden inte har möjlighet att svara på vad företaget säger. 

Kommunikation via personliga kanaler  är istället ett sätt för två parter att direkt 

kommunicera med varandra (Kotler & Armstrong, 2013). Ur ett relationsbyggande 
perspektiv är kommunikation via personliga kanaler att föredra, då det bidrar till en känsla 

av säkerhet och förtroende (Kotler & Armstrong, 2013). Genom att öka antalet interaktioner 
mellan kunden och banken ökar även det processbaserat förtroendet (Grönroos, 2008).  

 
Flertalet respondenter nämner att det är av yttersta vikt att göra den digitala 

kommunikationen personlig. Här framhävs att banker med hjälp av kunddata kan lära känna 

sina kunder och även erbjuda mer personaliserade produkter och tjänster. Detta 
överensstämmer med Dahlén & Lange (2011) som menar att relationer som utvecklas och 

blir mer personlighetsanpassande över tiden bidrar till en högre kundnöjdhet och i sin tur en 
högre lojalitet. Samtidigt innebär det också en utmaning för bankerna. Det framgår att 

bankerna i sitt erbjudande ligger efter andra branscher i att personalisera digitala 
erbjudanden. Det i sin tur gör att kunder har förväntningar på banker, någonting som banker 

i vissa fall inte kan leva upp till. Just förväntningar är en central del av förtroende, där hur 
väl den faktiska upplevelsen motsvarar förväntningarna skapar förtroende (Grönroos, 2008; 

Oliver, 1999). På så sätt möter bankerna en utmaning att med hjälp av innovation kunna 

skapa samma eller ännu mer personaliserade digitala erbjudanden som aktörer i andra 
branscher, för att på så sätt kunna möta sina kunders förväntningar. 

 
Att bankerna värdesätter kommunikation framgår också av de utmaningar som de ser att 

Open Banking och PSD2 innebär. När kunder kan använda aggregerade tjänster och samla 
olika erbjudanden i en och samma vy finns risken att bankerna tappar en 

kommunikationskanal till sina kunder. Ett antal respondenter beskriver det som kampen om 

att ha kunden i sina egna kanaler. En betydelsefull framgångsfaktor i framtiden blir att 
erbjuda aggregerande tjänster av hög kvalitet. Sammanfattningsvis tyder detta på att 

innovation från ett internt perspektiv ökar graden av kommunikation mellan kunden och 
banken samt gör kommunikationen mer personlig. Genom aggregerade tjänster riskerar 

innovation utifrån ett externt perspektiv att reducera kommunikationen mellan kunden och 
banken.  

 

5.2.1.2	Kompetens	

För att skapa lojalitet och förtroende bör ett företag besitta rätt kompetens (Oliver, 1999; 

Ndubisi, Kok Wah & Ndubisi, 2007; van Esterik-Plasmeijer & van Raaij, 2017). Det väcker 
också utmaningar med innovation. En bank som med hjälp av innovation vill skapa lojalitet 

och förtroende måste se till att banken har rätt kompetenser. Att rätt kompetenser inom 
banken finns nämner majoriteten av respondenterna men en respondent nämner ändå att 

det är en av utmaningarna med innovation. En respondent uttrycker att banken från ett 
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centralt håll måste hjälpa till och utbilda de medarbetarna som ska supporta kunderna i 

adoptionen av nya innovativa lösningar. van Esterik-Plasmeijer & van Raaij (2017) menar att 

kompetens innefattar bankers förmåga att förse sina kunder med rätt information samt guida 
och hjälpa kunder med problem och klagomål. Utifrån den teorin kan en ytterligare 

diskussion om innovations påverkan på kompetens föras. I dagsläget arbetar flera banker 
med innovation för att supporta kunderna. Ett exempel är utvecklandet och användandet av 

chatbotar och andra innovativa lösningar som hjälper kunderna att ta finansiella beslut. 
Därmed går det att resonera kring huruvida innovation inte enbart påverkar kompetensen 

hos bankers medarbetare utan även är ett sätt för att stötta medarbetarnas kompetens i 

support av kunderna. Detta antyder också att innovation kan användas för att öka kundernas 
egna kompetens. Utifrån den synvinkeln påverkar innovation kompetens utifrån två 

aspekter. Dels bidrar det till att skapa kompetens hos bankers kunder, samtidigt fungerar det 
även som stöd för medarbetarna i deras support gentemot kunderna.   

 

5.2.1.3	Transparens	

Det är framstående att respondenterna även ser en koppling mellan innovation och 
transparens. Med hjälp av innovation kan bankerna skapa mer öppna och transparenta 

lösningar. Vidare ser respondenterna att transparens kan vara en bidragande faktor till 
förtroende inom banksektorn, vilket även van Esterik-Plasmeijer & van Raaij (2017) nämner 

som en bidragande faktor till förtroende. Innovation har även varit med och format det som 

gör banken enkel och tillgänglig, vilket respondenterna anser leder till att kunderna idag har 
mer kontroll. Denna ökning av information kan också bidra till högre förtroende då desto 

mer information som två parter har om varandra skapar en större förutsägbarhet i relationen 
(Shapiro, Sheppard, & Cheraskin, 1992). Med hänsyn till hur transparens har ökat finns det 

stöd för att förtroende påverkas positivt av innovation.  
 

Vidare anser respondenterna att mycket av den misstänksamhet som skapas av oförståelse 

kan minskas genom transparens, exempelvis genom transparenta prismodeller. van Esterik-
Plasmeijer & van Raaij (2017) menar att transparens skapas genom att informera angående 

både för- och nackdelar gällande olika finansiella tjänster. Med denna aspekt i åtanke kan en 
vidare diskussion föras angående om innovation per automatik gör banker mer transparenta 

eller inte. Som respondenterna nämner har innovation bidragit till en ökad grad av 
transparens, men valet att vara transparent kommer fortfarande som ett aktivt beslut från 

bankens sida. Därmed bör det snarare ses som att innovation främst ökar bankers 

möjligheter till att uppvisa transparens, till exempel genom möjligheten att skapa öppna och 
mer informativa produkter och tjänster.  
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5.2.1.4	Integritet	

Den svenska banksektorn är tungt reglerad, vilket påverkar bankers möjligheter att arbeta 
med innovation. Dels kan regleringar vara med och accelerera en innovationskraft, samtidigt 

som banker inte kan arbeta med innovation på ett sätt som motsätter sig lagar och regler. 
Utifrån Grönroos (2008) teori om olika former av förtroende är banksektorn kantad av 

systembaserat förtroende, där lagar och regler skapar en trygghet i att banker ska bete sig på 
ett visst sätt. Genom att det finns tydliga konsekvenser för banker som inte följer lagar och 

regler skapas därmed en viss grad av förtroende. Integritet handlar inte endast om att 
tillgodose kunders bästa intresse, utan även om att göra det på rätt sätt (van Esterik-

Plasmeijer & van Raaij 2017).  Givet att banker följer de lagar och regler som finns kan inte 

innovation påverka integriteten på ett sätt som har en negativ påverkan för förtroendet.  
 

Vidare innefattar begreppet integritet att banken behandlar kunden på ett rättvist sätt (van 
Esterik-Plasmeijer & van Raaij 2017). Något respondenterna framhäver är att vissa 

kundsegment har en önskan om mer traditionella bankkontor där kontakten till stor del är 
baserat på fysiska möten. Innovation har bidragit till att en stor del av den fysiska kontakten 

istället nu är digital. För de kundsegment som önskar mer fysisk kontakt matchar inte den 

nya digitala banken deras behov och på så sätt behandlas inte dessa kunder rättvist. Det 
indikerar på att innovation kan påverka förtroende negativt för vissa kunders förtroende, då 

den digitala banken inte är vad alla kunder önskar.  
 

5.2.1.5	Kundorientering	

Samtliga banker arbetar med att ha kunden i fokus. Det exemplifieras både genom 

kundtester där kunderna får hjälpa till och påverka hur innovationer utformas, men även 
genom feedback där kunderna kan komma med synpunkter på innovationer. Till skillnad 

från integritet som i större utsträckning bygger på lagar och regler handlar kundorientering 

om välvilja från banken, på så sätt ser banken till kundens bästa intresse (van Esterik-
Plasmeijer & van Raaij, 2017). Utifrån det perspektivet möjliggör bankers kundfokus i 

innovationsprocessen kundorientering, då kunderna får vara delaktiga samtligt som banker 
lyssnar till kundernas åsikter. Det kan ses som ett bevis på att ha kundens bästa intresse i 

fokus. Innovativa lösningar kan även bidra till att skapa kundorientering då det möjliggör att 
banker kan skapa de produkter och tjänster som kunder verkligen efterfrågar. Ett exempel 

är hur innovativa lösningar underlättar bankers möjligheter att ta emot feedback och respons 

från kunderna.  
 

Respondenterna framhäver att det finns en efterfrågan på bra produkter och tjänster. För att 
banker ska ta hänsyn till kundens välmående måste därmed banker kunna leverera det som 

kunderna efterfrågar. En respondent uttrycker att banker i takt med förändrat kundbeteende 
också möter förändrade förväntningar på vad banken ska erbjuda för typer av produkter och 
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tjänster. Att arbeta med innovation för att ta fram produkter och tjänster som kunder 

verkligen efterfrågar blir på så sätt en tillvägagångssätt för att skapa kundorientering.  

 
Shapiro, Sheppard, & Cheraskin (1992) menar att kundorientering kan kopplas till 

förtroende byggt på identifikation. Innovation kan användas av banker för att skapa 
identifikation. Delvis bidrar det till att skapa ett varumärke. Ur en brandingaspekt är 

innovation ett verktyg för att visa att banken är innovativ och nytänkande. Respondenterna 
menar därtill att innovation är ett sätt attrahera kunder. Dessutom kan delade värderingar 

vara ett sätt att bygga identitet (Shapiro, Sheppard, & Cheraskin, 1992), vilket 

överensstämmer med flera respondenters åsikt om att kunder idag vill dela värdegrund med 
sin bank. Därtill går det att argumentera för att innovation och nytänkande är värderingar 

som kan skapa en enad identitet och gemenskap.  
 

5.2.1.6	Kundnöjdhet	

Det är centralt att innovation används som en strategi för att behålla bankens relevans 

gentemot kund och skapa kundnöjdhet. En framkommande aspekt är att kunder idag 
efterfrågar enkla, trygga och tillgängliga lösningar. Innovation nämns som ett sätt för banker 

att utveckla och leverera det som är värdeskapande och skapar kundnöjdhet. En respondent 
nämner exempelvis digitala möten och mobilbanken som tjänster som har ökat bankers 

tillgänglighet gentemot kund. På så sätt blir banken inte endast tillgänglig via kontor utan är 

någonting som kunden ständigt har tillgång till. Ur ett lojalitetsperspektiv är detta positivt 
för banker (Oliver, 1999; Söderlund, 2001). Vidare fokuserar banker på att innovativa 

lösningar ska vara enkla att både använda och förstå. Det går här att argumentera för att 
bankernas möjligheter att leverera enkla lösningar underlättas av uppfattningen om att det 

är väldigt hög digital kompetensnivå i Sverige. Samtidigt som enkla lösningar bidrar till 
kundnöjdhet, som är positivt för lojalitet (Oliver, 1999; Söderlund, 2001) väcker det andra 

frågor för hur det påverkar lojalitet. Framgående är också att innovation har gjort det enklare 

att byta bank, vilket underlättar kundernas möjligheter att vara illojala mot banken. Utifrån 
den aspekten kan det ständiga arbetet med enkelhet i praktiken ha en kontraproduktiv effekt 

på lojalitet.  
 

Kundnöjdhet påverkas av innovation på flera sätt. Dels kan nytänkande och innovativa 
lösningar skapa kundnöjdhet eftersom det uppfyller kundernas behov, på så sätt menar flera 

respondenter att innovation gör att kunderna inte ser sig om efter andra aktörer och förblir 

lojala. Samtidigt finns det en långsiktig och en kortsiktig aspekt i hur innovation påverkar 
kundnöjdhet. Det framgår att flera respondenter uppfattar att kunderna initialt reagerar 

negativt på det som är nytt. Det grundar sig i att kunder kan vara främmande inför det nya 
och anse att de redan är nöjda med det befintliga. På lång sikt kan ändå kunderna vara nöjda 

med nya och utvecklade produkter och tjänster. Därmed anser flera respondenter att 
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innovation ur ett långsiktigt perspektiv är en bra strategi, men någonting som kortsiktigt drar 

ner kundnöjdheten.  

 
I en diskussion om hur kundnöjdhet påverkar lojalitet bör dock hänsyn tas till att 

kundnöjdhet inte är synonymt med lojalitet (Söderlund, 2001). Det finns flera bytesbarriärer 
som gör att en kund förblir lojal trots att kunden egentligen inte uppvisar kundnöjdhet 

(Söderlund, 2001), vilket även leder diskussionen vidare till hur innovation påverkar dessa 
bytesbarriärer.  

 

5.2.1.7	Bytesbarriärer	

Innovation har skapat en ny konkurrenssituation på marknaden där många nya aktörer 

utmanar de etablerade aktörerna med nya typer av produkter och tjänster. 
Marknadsstrukturella barriärer uppstår när kunders val är begränsade av ett fåtal aktörer 

(Söderlund, 2001), i och med ökningen av aktörer på marknaden har därtill dessa 
bytesbarriärer försvagats. Även långa geografiska avstånd mellan kund och aktör skapar 

marknadsstrukturella barriärer (Söderlund, 2001). I kontext av att bankerna har blivit allt 
mer digitala beskriver respondenterna att fysiska möten inte längre är i fokus. Därmed får 

frågan om geografiska avstånd mindre relevans. Genom att banker erbjuder digitala tjänster 
kan vem som helst använda tjänsterna oavsett var banken rent geografisk sett är lokaliserad. 

Det är viktigt att påpeka att detta dock inte behöver stämma för alla kunder och inte heller 

alltid, flera respondenter menar att det fortfarande finns kundsegment som efterfrågar 
fysiska möten. Vidare menar de att behovet att fysiska möten uppkommer i samband med 

specifika livshändelser.  
 

Respondenterna är eniga om att kunder har svårt att uppfatta skillnaderna mellan olika 
banker och anser att många kunder ser olika aktörers erbjudanden som densamma. 

Kunderna ser ingen nytta med att byta bank och stannar därtill kvar hos sin nuvarande aktör. 

Söderlund (2001) hävdar att valet att stanna hos en aktör trots missnöje beror på att 
kunderna vill undvika sämre alternativ. Innovation kan därtill vara en strategi för banker att 

differentiera sig och påverka kundernas beteende att faktiskt byta aktör om de uppfattar sin 
nuvarande bank som otillräcklig. Med det i åtanke kan innovation underlätta för kunderna 

att välja aktörer som de anser är bäst utifrån deras preferenser.  
 

Det framgår att flertalet banker anser att lojalitet i många fall är baserat på en vana av att 

vara kund i en specifik bank. Detta kan förklaras av vad Söderlund (2001) kallar 
förändringsbarriärer, där kundernas ovilja att förändras är en följd av ett vanemönster (van 

Van Trijp, Hoyer & Inman, 1996). Vidare kan kunder förbli lojala till följd av ett ointresse av 
att byta aktör. Respondenterna menar även att det råder en allmän uppfattning hos kunder 

om att det är svårt att byta bank. Detta kan enligt Söderlund (2001) beskrivas som 
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informationsbarriärer, där viljan att byta bank finns men begränsas av brist på information 

eller ork att söka efter information. Innovation har gjort det lättare att samla information via 

möjligheten att samla olika aktörers erbjudanden i samma vy. Innovation har även bidragit 
till att interaktionen och kommunikationen mellan kund och bank har ökat, vilket indikerar 

på att informationsbarriärerna minskar. Att det har blivit lättare att byta bank är även 
centralt i frågan om hur bytesbarriärerna har påverkats av innovation. En respondent 

uttrycker att det är stor skillnad på att byta bank nu än tidigare. Det är betydligt lättare för 
kunder att byta bank via bankens hemsida än att göra det via en personlig bankman.  

 

Enligt Söderlunds (2001) teori angående bytesbarriärer finns det i ovanstående resonemang 
stöd för att informations-, marknadsstruktuella och förändringsbarriärna är de 

bytesbarriärer som primärt påverkas av innovation. Det framgår inte om respondenterna 
anser att innovation har någon direkt effekt på avtals-, budget- och sociala barriärer.  

 

5.2.2	Hinder	
 

5.2.2.1	Brist	på	personlig	interaktion	

Att den personliga interaktionen är viktig påpekar flera respondenter. Det nämns även som 

en kritisk del av bankers arbete för att de ska överleva på marknaden. Detta överensstämmer 
med Durkin et al (2013) som menar att brist på personlig interaktion kan skada förtroende. 

Trots att fysiska möten minskat i takt med innovationens framväxt menar majoriteten av 
respondenterna att det inte gör interaktionen mellan kunden och banken mindre personlig. 

En respondent påpekar att uppfattningen om att banker idag är opersonliga är överdriven, 

istället är banker idag tvärtom mer personliga och informativa.  
 

Flera respondenter framhäver även stora möjligheter med att göra den digitala 
kommunikationen personlig. I kombination med att interaktionen mellan kunden och 

banken har ökat kan innovation därtill bidra till mer interaktion som även är mer personlig. 
Med personlig interaktion ökar möjligheterna till förståelse för varandra (Johansson, 

Jönsson & Solli, 2006), där ser flera respondenter en stor möjlighet i att kunna använda 

kunddata. En ytterligare aspekt är att innovation bidrar till att minska behov av en personlig 
bankkontakt. Det är ett resultat av att kunden får en bättre överblick och kontroll än tidigare. 

Det indikerar på att det personlighetsbaserade förtroendet som Grönroos (2008) nämner 
som en form av förtroende, i allt större utsträckning blir mer baserat på egenskaper hos 

banken och dess tjänster snarare än egenskaper hos en enskild medarbetare på banken.  
 

5.2.2.2	Kundens	personlighetsdrag	

Kunders personlighetsdrag nämns av Oliver (1999) som faktorer som kan påverka lojalitet 

negativt. Det innefattar kunders tendenser till att vara variationssökande och användandet 
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av flera aktörer för liknande produkter och tjänster. Det går att diskutera om banker 

verkligen kan påverka kunders personlighetsdrag, men det går ändå att göra en koppling till 

hur innovation påverkar kundens möjligheter att omvandla dessa personlighetsdrag till ett 
faktiskt beteende. Kopplat till det realiseras fler utmaningar med Open Banking. Då Open 

Banking möjliggör aggregerade tjänster är det lättare för kunder att konsumera flera tjänster 
från olika aktörer. På så sätt underlättas det beteendet, vilket enligt Oliver (1999) påverkar 

lojalitet negativt. Per definition kan inte banken förändra en kunds personlighetsdrag, men 
genom Open Banking blir det likväl enklare för kunden att agera på det personlighetsdraget.  

 

Däremot handlar inte kundens personlighetsdrag endast om tendenser till att vara 
variationssökande utan även om intentioner av att byta aktörer (Colgate & Hedge, 2001). 

Framgående är att innovation är ett sätt att kunna erbjuda kunden bättre priser, både genom 
att innovation effektiviserar processer men också genom att de skapar mer attraktiva 

erbjudanden. På så sätt behandlar innovation två av de stora orsakerna till att kunder byter 
bank, vilka enligt Colgate & Hedge (2001) är problem med prissättning och problem med 

produkten eller tjänsten. Ytterligare en vanlig orsak till att kunder byter bank är nekad 
service (Colgate & Hedge, 2001). Respondenterna framhäver att support till följd av 

innovation idag är mycket mer lättillgänglig, där fungerar även nya innovativa 

supportfunktioner som ett sätt att supporta kunderna. På så sätt relaterar även innovation 
till hur nekad service kan undvikas.  

 
Det bör dock belysas att dessa orsaker till bankbyte är beroende av den specifika kunden. Det 

innebär att kunden per automatik inte blir mer nöjd till följd av förändrade och billigare 
erbjudanden. Däremot kan innovation användas som ett verktyg för att bemöta de kunder 

som önskar att byta bank till följd av problem med produkten/tjänsten, problem med 

prissättning eller nekad service. Colgate & Hedge (2001) belyser även att de intentioner som 
främst påverkar influerar ett bankbyte inte kommuniceras till banken. Med hjälp av 

innovation har kundens möjligheter att kommunicera med banken ökat, där ett exempel är 
kundens möjlighet att ge feedback och ge betyg på bankens produkter och tjänster. Därmed 

ökar bankernas möjligheter att anpassa sig efter kunders åsikter och på så sätt ta hänsyn till 
deras intentioner av att byta bank.  

  

Vidare kan även kunders förändrade behov ses som ett personlighetsdrag som påverkar 
lojalitet negativt (Oliver, 1999). Det framgår att respondenterna ser att kundernas behov 

förändras, eftersom de möter nya förväntningar på vad de ska erbjuda för produkter och 
tjänster. Det uppfattas dock inte som någonting negativt kopplat till innovation, utan snarare 

kan innovation användas som ett verktyg för att bemöta nya förväntningar. Det är även 
tydligt att bankernas innovationsarbete används som ett sätt för att behålla sin relevans 

gentemot kunder.  
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5.2.2.3	Risker	och	maktobalans	

En respondent uttrycker att det måste finnas ordning och reda eftersom banker hanterar 
kunders pengar. Samtliga respondenter uttrycker även att innovation måste anpassas med 

tanke på den verksamhet som banker ägnar sig åt. När resultatet av en relation ses som 
viktigt kan det innebära att en maktobalans skapas, där den som får förtroende även får makt 

(Kipnis, 1996). Utifrån det resonemanget går det att argumentera för att det råder en 
maktobalans i relationen mellan banken och kunden, då banken hanterar något sådant 

viktigt som pengar. Det stöds även av Johansson, Jönsson & Solli (2006) som menar att 
kunder utelämnar makt till tjänsteleverantören när komplexa finansiella tjänster behandlas.  

 

Johansson, Jönsson & Solli (2006) kallar dessa relationer för asymmetriska relationer och 
menar att de ofta uppstår på grund av brist på information. Som ovan nämnt menar flertalet 

respondenter att innovation har bidragit till att öka kommunikationen mellan kunden och 
banken, dessutom har kunderna större kontroll i och med den ökade transparensen som 

digitalisering har medfört. På så sätt kan innovation bidra till att reducera maktobalans och 
asymmetri i relationen mellan kunden och banken. 

  

Med hänsyn till den verksamhet som banker ägnar sig åt finns det flera utmaningar med 
innovation. Dels framgår det att kunder kan uppvisa en viss misstänksamhet mot nya typer 

av lösningar men även att banker ständigt behöver väga snabbhet mot säkerhet. Vidare måste 
banker kontinuerligt arbeta med att mitigera risker. Detta överensstämmer med vad 

Bachmann & Zaheer (2013) menar är riskfyllt med innovation, det är ofta svårt att beräkna 
utfallet. Det skapar därtill en avvägning i hur snabbt en bank vill lansera nya innovativa 

lösningar i relation till hur noga de måste säkerhetstesta lösningen. Även begreppet 

förtroende innefattar risk, där den som litar på någon tar en risk (Kipnis, 1996). Att 
banksektorn benämns som en förtroendebransch gör därmed frågan om innovation i just 

banksektorn särskilt komplext, någonting som respondent 8 nämner. Respondent 8 
beskriver det som att banker traditionellt sett är lågrisktagare, vilket är en anledning till att 

det finns en spänning kopplat till innovation inom banksektorn.  
 

Flera respondenter nämner skandaler som någonting tydligt negativt för förtroende, vilket 
överensstämmer med Johansson, Jönsson & Solli (2006). Det framgår vidare att det finns en 

risk i att innovation bidrar till att skapa skandaler som syns och hörs i media, vilket är 

ytterligare en anledning till att banker måste vara helt säkra på de produkter och tjänster 
som släpps. En ytterligare parallell kan dras till en ökad grad av innovation och nya aktörer i 

branschen. Ett stort antal respondenter nämner att skandaler som slår mot en aktör skadar 
förtroende även för andra aktörer i branschen. Det indikerar på att förtroende för 

banksektorn till viss grad bygger på det sociala sammanhanget och inte endast på personliga 
erfarenheter av sin egna bank (Johansson, Jönsson & Solli, 2006). Då många nya aktörer 
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inom branschen inte är lika hårt reglerade som de etablerade bankerna finns det därmed en 

risk med att dessa aktörer skapar skandaler. Dessa skandaler kan skada förtroendet även för 

andra aktörer inom branschen. Det framgår dock att de etablerade aktörerna i denna fråga 
kan dra fördel av att de står för en trovärdighet och stabilitet som de nya aktörerna saknar. 

Enligt Grönroos (2008) föds generaliserat förtroende av etablerade aktörers goda rykte, 
storlek och etablerade position. Det bankerna ser som en fördel kan därmed förklaras av att 

de anser sig ha högt generaliserat förtroende. I den här frågan kan därmed det generaliserade 
förtroende för bankernas fungera som någonting som reducerar risken av att drabbas av 

skandaler som skapas av nya aktörer.  

 

5.2.2.4	Produktutveckling	

Framgående är att innovation inom banksektorn bidrar till att skapa nya typer av produkter 
och tjänster. Enligt Söderlund (2001) kan illojalitet uppstå som ett resultat av ett företags 

förändrade erbjudanden. Till följd av produktutveckling kan kunder uppfatta de nya 
erbjudandena som otillfredsställande (Söderlund, 2001). Detta är även något som 

respondenterna identifierar främst ur en kortsiktig aspekt då nya innovationer bidrar till att 
förändra ett befintligt beteende. I det långa loppet nämner dock respondenterna att 

innovation ändå är en bra strategi för att behålla kundnöjdhet.  
 

Den svenska banksektorn är unik på grund av den stora mängd gemensamma 

innovationsprojekt. Det är projekt som flera banker är involverade i, vilket gör att 
bankgemensamma innovationsprojekt inte bidrar till någon ytterligare konkurrenssituation. 

För att innovation ska bidra till lojalitet krävs dock att kunder är mottagliga till nya produkter 
och tjänster (Söderlund, 2001). Något som möjliggör att kunder tar till sig an nya produkter 

och tjänster är bankernas fokus på kundtestning vid produktutveckling. Även feedback 
används som ett sätt att ta hänsyn till kundernas behov. På så sätt är kundernas involvering 

i innovationsprocessen ett steg i att säkerställa att kunderna finner värde i bankers nya 

erbjudanden. Vikten av bra kommunikation och interaktion styrker även Grönroos (2008), 
då det är relationsbyggande och en viktig aspekt för att skapa lojalitet. Grönroos (2008) 

menar vidare att lojalitet inte endast bygger på att kunden är lojal mot ett företag, utan även 
på att företaget måste vara lojal mot kunden. Genom att ha ett centralt kundfokus och 

ständigt lyssna på kundernas önskemål i produktutveckling skapas inte endast lojalitet från 
kunderna, utan även från bankens håll där de befintliga kundernas behov och önskemål 

tillvaratas. Det går därmed att resonera kring att produktutveckling som Söderlund (2001) 

nämner som ett hinder mot lojalitet har låg påverkan på lojaliteten inom banksektorn. Det 
grundar sig i bankgemensamma innovationsprojekt och den efterfrågan på innovation som 

finns inom banksektorn.  
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5.2.3	Sann	och	falsk	lojalitet		

Till följd av ovanstående resonemang kan en vidare diskussion föras kring hur innovation 

påverkar lojalitet i form av sann och falsk lojalitet utifrån Dick & Basus modell (1994). 
Innovation är ett sätt för banker att kunna erbjuda produkter och tjänster som bidrar till att 

skapa lojalitet. Samtidigt går det att argumentera för att innovation också bidrar till att 
minska bytesbarriärerna som gör kunder lojala. 

 
Dick & Basu (1994) menar att falsk lojalitet baseras på ett lojalt beteende, men med avsaknad 

av en lojal attityd. I den här kontexten kan det kopplas till de bytesbarriärer som gör 
bankkunder lojala trots ett missnöje. Innovation har kommit att påverkat dessa 

bytesbarriärer. Dels har det ökat antal aktörer, erbjudanden på marknaden och tillgänglig 

information. Dessutom har det gjort det praktiskt enklare att byta bank. Genom minskade 
bytesbarriärer blir kundernas beteende mindre slumpmässigt, vilket indikerar på att 

lojaliteten baserad på både beteende och attityd ökar. Det beskrivs av Dick & Basu (1994) 
som sann lojalitet. Att bytesbarriärerna minskar indikerar också på att den falska lojaliteten 

minskar. Detta grundar sig i att kunder som är missnöjda har större möjligheter att byta bank 
då deras beteende inte begränsas i lika stor utsträckning av bytesbarriärer. Kunder kan också 

uppvisa en latent lojalitet, där kunden uppvisar en lojal attityd men inte ett lojalt beteende 

(Dick & Basu, 1994). Även den latenta lojaliteten minskar när bytesbarriärerna minskar, 
eftersom kunders möjligheter att uppvisa ett lojalt beteende mot prefererade aktörer ökar. 

Genom innovativa lösningar har kunderna nu börjat välja de lösningarna som skapar mest 
värde. Som en effekt av innovation går det därmed att argumentera för att lojalitet i 

banksektorn i större utsträckning kommer att baseras på antingen sann eller ingen lojalitet, 
och i mindre utsträckning av latent och falsk lojalitet. En ytterligare parallell av hur 

innovation påverkas är vad banker nämner som ett förändrat fokus för lojalitet. 

Respondenterna menar att lojalitet snarare är kopplad till en viss produkt eller tjänst, än mot 
en aktör.  

 
Flera banker nämner även att de ser tendenser till att kunderna kommer bli mer illojala på 

bredden, då de använder olika aktörer för olika tjänster. Detta kan ses som ett exempel på 
vad Weidemanis Mägi (2000) menar är två motsägelsefulla aspekter av beteendelojalitet. En 

kund kan anses vara lojal ur ett långsiktigt perspektiv då den är kund hos en och samma aktör 

under en längre period. Däremot kan samma kund anses vara illojal på kort sikt då den 
sprider ut sina tjänster och produkter hos olika aktörer. Detta framgår tydligt i empirin, då 

respondenterna framhäver att kunderna i större utsträckning lägger till aktörer och använder 
sig av flera olika aktörer. Istället för att använda en bank för samtliga finansiella tjänster 

sprider kunder ut sina tjänster hos olika aktörer. Att lägga till aktörer istället för att byta 
mellan aktörer menar även Oliver (1999) är ett personlighetsdrag hos konsumenter som kan 

anses vara något som försvårar lojalitet.  
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5.2.4	Hur	lojalitet	och	förtroende	relaterar	till	varandra		

Det framförs att förtroende är en viktig grundsten för lojalitet, vilket även Ndubisi, Kok Wah 

& Ndubisi (2007) stödjer. Samtliga respondenter menar att banker agerar i en 
förtroendebransch och en respondent framhåller att det viktigaste för en bank är att banken 

håller vad den lovar. Det indikerar på ett särskilt starkt samband mellan parametrarna 
lojalitet och förtroende inom banksektorn.  

 
En respondent uttrycker vidare att förtroende är någonting som endast kan uppnås genom 

att ha en relation med kunden. Detta indikerar på att det finns en långsiktig aspekt i hur 
förtroende byggs upp. Genom att skapa relationer som sträcker sig över tid ökar därmed 

bankernas möjligheter till att bygga förtroende. Utifrån den aspekten finns det stöd för att 

förtroende inte endast bidrar till att skapa lojalitet utan även att lojalitet möjliggör för att 
förtroende byggs. Därmed bör förtroende och lojalitet inte se som en process där det ena per 

automatik leder till det andra. Istället kan ett samband mellan parametrarna utläsas där 
förtroende till viss del hjälper till att bygga lojalitet, och där lojalitet till viss del hjälper till att 

bygga förtroende 
 

Tydligt förekommande är att respondenterna ser en koppling mellan innovation, lojalitet och 

förtroende. Det är även någonting som stärks av tidigare forskning (Bachmann & Zaheer, 
2013; Naveed, Akhtar & Cheema, 2012; Pappu & Quester, 2016). Det betyder att banker som 

önskar att framgångsrikt arbeta med innovation också ständigt måste sätta det i relation till 
hur det påverkar lojalitet och förtroende. Med hänsyn till hur lojalitet och förtroende 

relaterar till varandra måste även banker som önskar att skapa lojalitet inte endast ta hänsyn 
till de parametrar som bygger eller förhindrar lojalitet, de måste även titta på begreppet 

förtroende. Det gäller även för banker som önskar att skapa förtroende med innovation. 

Genom att endast fokusera på lojalitet eller förtroende finns risken att arbetet blir 
kontraproduktivt. Banker bör snarare se på begreppen lojalitet och förtroende som 

någonting sammankopplat. Värt att påpeka är att parametrarna inte är synonyma med 
varandra. Det innebär att en kund kan ha förtroende för bank utan att uppvisa lojalitet, 

alternativt uppvisa lojalitet utan att ha förtroende för banken. Däremot ökar chanserna för 
att lojalitet påverkas positivt av innovation om även förtroende gör det, och att förtroende 

påverkas positivt av innovation om även lojalitet gör det.  
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6.	Slutsats	
I följande kapitel besvaras studiens syfte med hänsyn till studiens forskningsfrågor. I den 

avslutande delen presenteras studiens forskningsbidrag, praktiska implikationer och 

förslag till vidare forskning.  
 
Studiens syfte är att öka förståelsen för hur innovation påverkar lojalitet och förtroende inom 

banksektorn. För att uppfylla studiens syfte har tre frågeställningar legat till grund för 

studien. De två första frågeställningarna behandlar hur banker arbetar med innovation 
kopplat till lojalitet och förtroende samt hur innovation påverkar lojalitet och förtroende. Det 

kan konstateras att samtliga fallföretag ser innovation som en viktig del av deras arbete och 
som ett värdefullt verktyg för att skapa både lojalitet och förtroende. Fallföretagen arbetar 

främst med inkrementell innovation, medan radikal innovation framförallt är sprunget ur 
bankgemensamma innovationsprojekt. Bankgemensamma innovationsprojekt bidrar till en 

allmän banklojalitet och därmed inte till någon ytterligare konkurrens mellan involverade 
banker. Fallföretagen uppger att deras möjligheter att skapa värde för kunderna ökar genom 

att arbeta med partnerskap och ekosystem, eftersom de kan utnyttja externa resurser samt 

skapa helhetstjänster.  
 
Förtroende påverkas främst genom att kundorientering, transparens, kompetens och 

kommunikation påverkas till det bättre. Genom innovation ökar bankers möjligheter till att 

öka dessa faktorer. Resultatet indikerar även på att kunder kan uppleva risker kopplat till 
innovation men att varken maktobalanser eller den personliga interaktionen påverkas åt det 

negativa. Däremot ökar risken för att skandaler kopplade till innovation uppstår. Med 
hänsyn till det resonemanget bör innovation ses som något som ökar bankernas möjligheter 

till att skapa förtroende, men kan även ge potentiella negativa effekter för förtroende. 
Studiens resultat visar även att förtroende inom banksektorn har skiftat fokus som ett 

resultat av innovation. Istället för att det personlighetsbaserade förtroendet riktas mot en 
enskild medarbetare på banken är det personlighetsbaserade förtroendet nu mer riktat mot 

hela banken och den specifika tjänsten. Den stora ökningen av kommunikation och 

interaktioner visar även att det processbaserade förtroendet ökar som ett resultat av 
innovation. Resultatet pekar även på ett starkt samband mellan lojalitet och förtroende, den 

ökade graden av förtroende bör därmed ses som positivt för lojalitet.  
 
Lojalitet påverkas genom att förtroende, kommunikation, kundnöjdhet och kompetens ökar. 
Även här kan innovation användas som ett verktyg för att öka de faktorer som bygger 

lojalitet. Innovation bidrar vidare till att bytesbarriärer påverkas. Genom bankernas egna 
innovationsarbete minskar de marknadsstrukturella barriärerna, informationsbarriärerna 

samt förändringsbarriärerna. Gällande hinder mot lojalitet finns indikationer på att 
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kundernas personlighetsdrag till följd av innovation enklare omvandlas till beteende, något 

som påverkar lojalitet negativt. Samtidigt ökar även innovation bankernas möjligheter att 

agera på kunders intentioner av att byta bank. Med hänsyn till ovanstående resonemang kan 
innovations påverkan på lojalitet sammanfattas som att banker numera har större 

möjligheter att påverka de faktorer som bygger lojalitet. Samtidigt bidrar det till att minska 
hinder som bidrar till att kunder förblir lojala trots missnöje. Det indikerar på att lojaliteten 

inom banksektorn i större grad kommer bygga på sann eller ingen lojalitet, och i mindre 
utsträckning baseras på falsk eller latent lojalitet. Studiens resultat visar även att lojalitet i 

större utsträckning nu handlar om lojalitet gentemot en viss produkt eller tjänst snarare än 

lojalitet gentemot ett företag. 
 
Den sista frågeställningen berör utmaningar och möjligheter med innovation kopplat till 

lojalitet och förtroende. Studiens resultat visar att fallföretagen ser flera utmaningar och 
möjligheter, både utifrån ett internt och externt perspektiv. En framstående möjlighet med 

innovation är partnerskap. Innovation är väldigt resurskrävande och kräver att banker har 

rätt interna kompetenser. Med hjälp av partnerskap ökar möjligheten att genom innovation 
skapa mer värde för kunderna. Kopplat till vikten av personaliserade tjänster ser 

fallföretagen att användandet av kunddata innebär stora möjligheter i att kunna erbjuda 
kunderna personaliserade tjänster. Samtidigt ligger flera andra branscher idag före 

banksektorn i detta avseende, vilket skapar förväntningar hos kunder som kan ha en negativ 
effekt på förtroendet. Med Open Banking finns även utmaningar i att banker tappar kunder 

från sina kommunikationskanaler. Där beskrivs det som att utmaningen i framtiden kommer 

är att vara den bank som levererar den bästa aggregerade tjänsten.  
 
Studiens resultat visar att bankerna ser tydliga tendenser att kunder idag lägger till flera 

aktörer. De beskriver det som att kunder blir mer illojala på bredden. Då bytesbarriärerna 
har minskat till följd av innovation blir det enklare att byta bank. En utmaning blir således 

att kunna erbjuda det som kunderna verkligen efterfrågar. Där kan även innovation ses som 

ett verktyg för att kunna anpassa sig till kundernas förändrade beteende. Vidare kan 
innovation också vara någonting som bidrar till skandaler, vilket har en negativ effekt på 

förtroende. Därmed behöver banker ständigt väga innovation mot säkerhet. Det går att 
konstatera att förtroende inom banksektorn i stor utsträckning bygger på det sociala 

sammanhanget, vilket gör att aktörer inom den finansiella sektorn ofta kopplas samman. Där 
finns en risk och utmaning med att mindre oreglerade fintechföretag skapar skandaler som 

även skadar förtroendet för andra aktörer inom branschen.  
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6.1	Studiens	forskningsbidrag	

Syftet med studien har varit att öka förståelsen för hur innovation påverkar lojalitet och 
förtroende inom banksektorn. Genom att studera bankernas innovationsarbete och hur det 

kopplas till lojalitet och förtroende har studiens resultat tagit hänsyn till behovet av studier 
som fokuserar på relation och inte endast funktion i ljuset av innovationsarbete. 

Förhoppningen är att studiens resultat ger en bred och nyanserad bild av hur innovation 
påverkar lojalitet och förtroende. Detta aktualiseras genom att studien inte endast har 

undersökt om lojalitet och förtroende ökar respektive minskar, utan även på vilket sätt det 

påverkas. Genom att undersöka hur banker idag arbetar med innovation kopplat till lojalitet 
och förtroende har även möjligheter och utmaningar med innovation inom banksektorn 

kunnat belysas.  
 
Studiens resultat kan även anses bidra till befintlig litteratur inom ämnet då det visar på en 

ny aspekt inom forskningsområdet. Genom att belysa frågan om lojalitet och förtroende i 

samverkan med innovation inom banksektorn har studien kunnat visa på fler effekter av 
innovation än vad som tidigare studerats och behandlats i befintlig litteratur. På så sätt kan 

studiens resultat anses komplettera befintlig litteratur med en nyanserad bild av innovations 
effekt på banksektorn. Vidare är det även möjligt att studiens resultat kan vara av intresse 

för studiens sekundära målgrupp. Studiens resultat ämnar inte att kunna generaliseras, men 
för branscher som möter liknande förutsättningar som banksektorn bör även studiens 

resultat i viss mån kunna tillämpas.  
 

6.2	Praktiska	implikationer		

Studiens resultat medför inte endast ett teoretiskt och empiriskt kunskapsbidrag utan kan 

även användas och ge konsekvenser för de banker som arbetar med eller önskar att arbeta 
med innovation. Resultatet indikerar på att banker med hjälp av innovation har större 

möjligheter att öka parametrarna som ger positiva effekter för både lojalitet och förtroende. 

Studien visar även hur innovation potentiellt kan öka hinder mot lojalitet och förtroende. 
Därmed rekommenderas banker att inte behandla innovation som en isolerad aspekt av 

verksamheten, utan innovation bör ständigt vägas mot hur det potentiellt kan påverka de 
parametrar som berör lojalitet och förtroende. Med hänsyn till de potentiellt negativa 

effekterna av innovation föreslås det även att banker inte hanterar innovation som någonting 
som automatiskt leder till framgång. I praktiken innebär det att mer innovation inte alltid är 

lyckosamt för banker. Framgång skapas istället av att medvetet använda innovation på ett 

sätt som uppfyller kundernas behov samtidigt som det har en positiv effekt på lojalitet och 
förtroende.  
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Förtroende inom banksektorn har skiftat fokus. Förtroende är nu riktat mot banken eller 

tjänsten som banken erbjuder snarare än en enskild medarbetare på banken. En naturlig 

följd av detta är att kraven på banken och dess tjänster ökar. Ett sätt att öka förtroende för 
banken och dess tjänster är att bygga ett innovativt varumärke. Innovation kan enligt 

studiens resultat även användas för att skapa en gemenskap och enad identitet med sina 
kunder. Att lägga större fokus på just de tjänster som banken erbjuder är i ljuset av hur 

lojalitet påverkas av innovation att rekommendera. I samband med att bytesbarriärerna 
minskar ökar kunders möjligheter till att välja aktörer efter sina personliga preferenser. 

Detta innebär att det är av yttersta vikt att de tjänster som bankerna erbjuder verkligen 

matchar kundernas behov. För att inte riskera att tappa kunder till konkurrenter föreslås det 
att banker bör arbeta med att förstå vad som skapar sann lojalitet för just deras bank. Det 

kan förslagsvis göras med hjälp av kommunikation via personliga kanaler, feedback och 
genom att involvera kunder i verksamheten. Studiens resultat visar att innovation även där 

kan vara ett värdefullt verktyg.  
 
Centralt är att innovation kopplat till lojalitet och förtroende innebär både utmaningar och 
möjligheter. Genom att belysa dessa ökar bankers möjlighet att dra nytta av de fördelar som 

innovation innebär samt skapar en medvetenhet om de risker som innovation medför. Med 
en ökad kännedom om möjligheter och utmaningar ökar potentialen till ett 

innovationsarbete som också effektivt skapar goda kundrelationer. Slutligen visar även 
studiens resultat att det finns ett starkt samband mellan lojalitet och förtroende. Det 

indikerar på att banker som vill ha framgångsrika innovationer som bidrar till att skapa 

lojalitet även måste ta hänsyn till hur förtroende påverkas. På samma sätt måste banker som 
önskar att skapa förtroende ta hänsyn till hur lojalitet påverkas av innovation. En konsekvens 

blir att banker inte bör behandla begreppen lojalitet och förtroende separat utan som en 
gemensam aspekt av verksamheten. Med det som utgångspunkt kan studiens resultat 

användas som ett verktyg för att utforma ett framgångsrikt innovationsarbete inom 
banksektorn.  
 

6.3	Förslag	till	vidare	forskning	

Studien är av kvalitativ karaktär vilket gör studiens resultat svår att generalisera. Istället kan 
och bör studiens resultat användas för att öka förståelsen för det fenomen som studerats. Då 

studien baseras på respondenternas uppfattningar, tankar och åsikter om innovations 
påverkan på lojalitet och förtroende finns det ett intresse för kompletterande studier som 

antar en kvantitativ ansats. Förslagsvis kan den studien anta en mer realistisk utgångspunkt 
med kvantitativa mätningar om kunders beteende. På det sättet kan kvantitativa mätningar 

styrka att innovation har en faktiskt påverkan på lojalitet och förtroende.  
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I denna studie framgår det vidare att relationen mellan kund och bank påverkas av båda 

parter. Denna studie bygger på synsättet och uppfattningen från banker och ett framtida 

forskningsförslag är därtill studier som undersöker fenomenet utifrån kundernas perspektiv. 
Fokus bör ligga på kundernas uppfattning av hur innovation och innovativa lösningar 

påverkar deras lojalitet och förtroende för banker. Vidare kan detta förslag genomföras i både 
kvalitativ och kvantitativ karaktär. Kvalitativ metod i syfte att fånga kunders uppfattning och 

känslor angående fenomenet och kvantitativ metod i syfte att mäta ett faktisk orsak- och 
verkansamband.  
 
Det framkommer i det empiriska materialet att innovation påverkar lojalitet och förtroende. 

Resultatet indikerar på att banker anser att innovation kommer få stor effekt för lojalitet och 
förtroende framöver, vilket motiverar en studie som tittar på detta fenomen över tid. Genom 

en longitudinell fallstudie kan resultatet av bankernas innovationsarbete och dess påverkan 
på lojalitet och förtroende mätas upprepade gånger. Flera respondenter nämner att det 

interna innovationsarbetet har accelererats till följd av PSD2. Därmed kan en longitudinell 

fallstudie ge insikt om vilken påverkan innovation har för långtgående effekter på lojalitet 
och förtroende. 
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Bilagor		
  
Bilaga	1.	Introduktionsmejl	till	respondenter	

Hej [Namn] 

Vi heter Elin Burell och Linn Sandin och vi läser för tillfället vår åttonde termin på 
civilekonomprogrammet vid Linköpings Universitet. Under denna termin skriver vi 
ett examensarbete på magisternivå, där valt ämne är hur innovationsarbete påverkar 
lojalitet och förtroende inom banksektorn.  

Vi tycker att innovation är ett väldigt spännande ämne och studier visar att 
innovation har en positiv påverkan på ett företags prestation. Ämnet har även högt 
aktualitet efter verkställandet av EU direktivet PSD2 och dess syfte att främja 
innovation inom bankbranschen. Vi är medvetna om att ni på [Bankens namn] 
arbetar mycket med innovation och vi vill gärna veta mer angående ert 
innovationsarbete. Studien ämnar vidare att undersöka vilka utmaningar och 
möjligheter banker ser med innovation och dess påverkan på kundrelationer. Om du 
är intresserad, finner du bifogat mer information om studien och dess syfte.  
 
Vi fann dig genom [Linkedin/Hemsida/Artikel/Pressutskick/Google sökord 
[Bankens namn och Innovation]]. I din roll som [personens roll] tror vi att du har 
mycket kompetens inom studiens område och tycker därmed att det vore väldigt 
intressant att få intervjua dig. Intervjun tar ungefär en timme och vi kommer gärna 
till ditt kontor. Inga förberedelser från ditt håll krävs. För att hitta en tid som passar 
dig och ditt schema är vi väldigt anpassningsbara. 

Nu hoppas vi att vi väckt ert intresse och ser fram emot att förhoppningsvis få träffas 
på en intervju. Om du inte har möjlighet till intervju vore det mycket uppskattat om 
du kan rekommendera någon eller några på [Bankens namn] som har kunskap inom 
innovation- och strategiarbete och kan tänkas ställa upp på en intervju. 

Ha en fortsatt trevlig dag! 

Med vänliga hälsningar, 
Elin Burell och Linn Sandin 
Civilekonomprogrammet vid Linköpings Universitet 
 
 



 
 
	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
  Bifogad fil i Bilaga 1: Introduktionsmejl till respondenter  



 
 
	

 

Bilaga	2.	Informationsmejl	till	respondenter	

 
 
Hej,  
 
Vad roligt att ni vill medverka i vår studie! Vi är väldigt tacksamma för att du tar dig tid 
att träffa oss. Nedan följer lite praktiskt information inför [datum]  intervju. 
 
Vår studie syftar till att öka förståelsen för hur innovation påverkar lojalitet och 
förtroende inom banksektorn. Intervjun kommer att ta cirka en timme och är uppdelad i 
fem delar, vilka är innovation, lojalitet, förtroende, möjligheter och utmaningar med 
innovation och kundrelationer.   
 
Inga förberedelser krävs från er sida. Det kommer även finnas utrymme för följdfrågor 
samt egna tankar och reflektioner. Intervjun kommer att spelas in, endast vara 
tillgänglig för författarna och endast användas för studiens syfte. När arbetet är slutfört 
kommer allt material att raderas. Medverkan i studien är frivillig och du kan när som 
helst välja att avsluta eller avbryta din medverkan.  
 
Återkoppling gällande intervjun kommer att ske via mejl där du får tillgång till den 
transkriberade intervjun. Vänligen återkom om du önskar att redigera materialet eller har 
andra synpunkter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du i efterhand önskar lägga 
till något. 
 
Vi ses [Datum och Tidpunkt]. Om du önskar kontakta oss innan intervjun finner du våra 
kontaktuppgifter nedan.  
 
Vänliga hälsningar,  
Elin Burell & Linn Sandin 
Civilekonomprogrammet vid Linköpings Universitet  
  
 

Kontaktuppgifter 
Elin Burell    Linn Sandin 
Telefonnummer:    Telefonnummer:  
Mail:    Mail:  
 
 
 

 	



 
 
	

 

Bilaga	3.	Intervjuguide	ett	

 
Del 1: Inledning 
Information om studien 
Informera om vilka vi är och var vi kommer ifrån 
Informera om studien och studiens syfte  
Informera om intervjun tillvägagångssätt och återkoppling efter intervjun 
Informera om etiska aspekter, berätta om respondentens rättigheter och be om tillåtelse 
att spela in 
 
Bakgrundsinformation och personlig information 
Kan du berätta kort om dig själv och din befattning inom organisationen? 
Hur länge har du arbetat i organisationen? 
 
Del 2: Huvuddelen  
Internt innovationsarbete  
Hur ser Ni på innovation? 
Är innovation koncentrerat till en del av verksamheten eller någonting som genomsyrar 
hela företaget? 
Hur arbetar Ni med att ta fram nya produkter och tjänster?  
Vilka typer av innovationer arbetar Ni med?  
 
Lojalitet 
Vad uppfattar Ni gör era kunder lojala? 
Vad är er uppfattning om relationen mellan innovation och lojalitet? 
Vad finns det för svårigheter med att behålla hög kundlojalitet när Ni levererar 
innovativa lösningar och produkter?  
Hur påverkar innovation kommunikationen mellan banken och kunden? 
Hur uppfattar Ni att nya innovationer mottas av kunder? 
Hur uppfattar Ni att era medarbetare och deras kompetens angående er nya innovativa 
lösningar påverkar kundernas lojalitet för banken?  
Hur använder Ni innovation som en strategi för att attrahera nya kunder? 
Hur anser Ni att innovation har påverkat hur kunden använder banken?  
 
Förtroende  
Vad uppfattar Ni påverkar era kunders förtroende?  
Vad är er uppfattning om relationen mellan innovation och förtroende?  
Vad finns det svårigheter med att behålla högt kundförtroende när Ni levererar 
innovativa lösningar och produkter? 
Hur upplever Ni möjligheten att integrera kunder i 
innovationsprocess/produktutveckling? 
Hur kommunicerar Ni med era kunder angående innovation?  
Hur kommunicerar Ni med kunder för att säkerställa att nya produkter matchar 
kundernas behov? 
Vilka risker ser Ni med innovation?  
 
Möjligheter och utmaningar med innovation 
Vad ser Ni för fördelar och nackdelar med innovationsarbete? 
Hur har förändringar såsom nya direktiv (PSD2) och fintechbolagens framfart påverkat 
er och ert innovationsarbete?  



 
 
	

 

Vad händer om Ni inte arbetar med innovation?  
Hur upplever Ni möjligheterna att vara en innovativ aktör genom olika samarbeten med 
fintech bolag?  
	
Kundrelationer 
Vilka aktiviteter ser Ni som relationsbyggande? 
På vilket sätt är relationsbyggande viktigt för er? 
Hur uppfattar ni att innovation har påverkat relationen mellan kund och bank? 
 
Del 3: Avslutning  
Avslutande fråga 
Har Ni något övrigt som Ni önskar tillägga/tycker är viktigt inom innovation att ta 
hänsyn till? 
 
Avslutande information om studien 
Informera om återkoppling efter intervjun  
Möjlighet att ta del av studien efter framläggning 
 

	 	



 
 
	

 

Bilaga	4.	Intervjuguide	två		

 
Del 1: Inledning 
Information om studien 
Informera om vilka vi är och var vi kommer ifrån 
Informera om studien och studiens syfte  
Informera om intervjun tillvägagångssätt och återkoppling efter intervjun 
Informera om etiska aspekter, berätta om respondentens rättigheter och be om tillåtelse 
att spela in 
 
Bakgrundsinformation och personlig information 
Kan du berätta kort om dig själv, relevant arbetslivserfarenhet och ditt nuvarande 
arbete? 
Kan du berätta kort om projektets syfte och innebörd?  
Hur länge har du arbetat inom organisationen/projektet? 

 
Del 2: Huvuddelen  

 
Innovationsarbete  
Hur skulle du definiera begreppet innovation? Hur ser Ni på innovation? 
Vilka typer av innovationer arbetar Ni med?  

 
Bankgemensamma samarbeten 
Hur ser samarbetet ut mellan olika banker idag, hur har det sett ut historiskt?  
Hur ser Ni på innovation i bankgemensamma samarbeten? 
Vad ser Ni för utmaningar och möjligheter med bankgemensamma samarbeten? 
Hur anser Ni att dessa samarbeten påverkar lojalitet respektive förtroende? 

 
Lojalitet 
Vad uppfattar Ni gör bankbranschens kunder lojala? 
Vad är er uppfattning om relationen mellan innovation och lojalitet? 
Hur anser Ni att innovation påverkar barriärer i branschen som gör det enklare 
respektive svårare att byta bank? 
Hur påverkar innovation kommunikationen mellan banken och kunden? 
Hur anser Ni att innovation har påverkat hur kunden använder banken?  
Hur uppfattar Ni att innovation har påverkat relationen mellan kunder och banken? 
 
Förtroende  
Vad uppfattar Ni skapar förtroende inom bankbranschen?  
Vad är er uppfattning om relationen mellan innovation och förtroende?  
Vilka risker ser Ni med innovation? 
Anser Ni att det finns en risk med att innovation kan skapa skandaler i branschen som 
ger negativ effekt för förtroende? 

 
Möjligheter och utmaningar med innovation 
Vilken potential skapar innovation för banker? 
Vilka svårigheter ser Ni med innovation i bankbranschen? 
Hur ser Ni att förändringar såsom nya direktiv (PSD2) har påverkat branschen? 
Hur ser Ni att fintechbolagens framfart har påverkat branschen? 
Anser Ni att det finns en efterfrågan på innovation inom branschen? 



 
 
	

 

 
Del 3: Avslutning  
Avslutande fråga 
Har Ni något övrigt som Ni önskar tillägga/tycker är viktigt inom innovation att ta 
hänsyn till? 

 
Avslutande information om studien 
Informera om återkoppling efter intervjun  
Möjlighet att ta del av studien efter framläggning 
	


