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Sammandrag 
Internet och de sociala medierna har förändrat hur människor kommunicerar med 
varandra och även hur köpbeslut sker. Det är viktigt för företag att kunna bygga 
relationer med användare på sociala medier eftersom den huvudsakliga kontakten 
med företag sker där. Denna uppsats undersöker genom intervjuer vid två av 
Sveriges största banker hur de arbetar på sociala medier för att bygga 
kundrelationer. Resultatet visade att bankerna arbetar efter strategin att erbjuda 
mervärde till användarna via sina aktiviteter på sociala medier. Kommunikation var 
den främsta påverkande variabeln till tillit, engagemang, och kundnöjdhet på de 
sociala medierna. Det behövs längre och mer omfattande studier på ämnet för att 
reda ut hur de olika variablerna påverkar varandra i kontexten av de sociala 
medierna 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Denna uppsats undersöker hur banker arbetar med sociala medier för att bygga 
kundrelationer. Internet, som de sociala medierna är en del av, sågs i början av dess 
skapelse som något av en dagslända, dvs en ytterst kortlivad företeelse. Robert Metcalf, 
en av de tidiga pionjärerna och skapare av de nätverkskablarna som vi använder idag, 
sa 1995 vid ett numera känt föredrag om Internets framtid:  

“I predict the Internet will soon go spectacularly supernova and in 1996 catastrophically 
collapse” (Szczerba, 2015).  

Hans ord speglar hur svårt det var för människor att kunna förutspå vilket inflytande 
Internet skulle komma att ha i människors vardagliga liv nästan 20 år senare. Mängden 
information och teknologin som är tillgänglig för de flesta människor världen över har 
ändrat vårt sätt att kommunicera med varandra. Internet som fenomen har blivit ett av 
de mest definierade och det omformar ständigt hur människor kommunicerar med 
varandra. Vid tidpunkten när Metcalf höll sitt föredrag hade mindre än en procent av 
världens befolkning tillgång till Internet. Idag är den siffran nära 40 procent med över 
tre miljarder människor som använder Internet frekvent (Internet live stats, 2015). Ur 
Internet har det på senare år växt fram ett ytterligare fenomen, de sociala medierna och 
det är i dessa kommunikationskanaler som denna uppsats tar sin början. 
 
De sociala medierna som begrepp har visat sig vara svårt att definiera eftersom de fyller 
många olika funktioner på en och samma gång. Många forskare har försökt att forma en 
heltäckande definition, men det finns en svårighet eftersom fenomenet hela tiden 
utvecklas och förändras. Ett speciellt nämnvärt försök har gjorts av Obar och Wildman 
(2015) som ger fyra olika dimensioner på vad sociala medier är. Uppsatsen utgår från 
Obar och Wildmans arbete när sociala medier definieras enligt följande: En samling av 
kommunikationskanaler online som är speciellt utformade för att användare skall 
kunna dela, interagera, kollaborera, och kommentera användarskapat material. 
 
De sociala medierna har förändrat människors kommunikationssätt, men även hur 
företag gör affärer. Människor har större kontaktnät idag tack vare de sociala medierna, 
och det har lett till att information om ett företag med gott rykte sprids längre jämfört 
med innan de sociala medierna existerade. Företag har också börjat spendera mer av 
sina resurser för att uppvakta och bygga långsiktiga relationer med sina kunder 
(Palmatier, Dant, Grewal, & Evans, 2006). Denna ökande trend bland företag förutspås 
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att öka då de sociala medierna ser ut att växa kraftigt även i fortsättningen. Under 2018 
beräknas de sociala medierna att ha över två och en halv miljarder användare världen 
över (Statista, 2016a). Det är fler människor än Europa, Afrika, Nordamerika, och 
Sydamerika kombinerat. Det är svårt att säga hur landskapet för de sociala medierna 
kommer att se ut då, men just nu är Instagram, Twitter, och Facebook de tre största 
plattformarna. Den överlägset största av alla dessa tre är Facebook med över 1,6 
miljarder användare 2016, se figur 1. Twitter och Instagram hör också de till de största 
men utvecklingen där har stagnerat i skrivandets stund. Twitter har runt 300 miljoner 
användare medan Instagram har 400 miljoner användare världen över (figur 1). 

 
Figur 1. Användare på de tre sociala medierna Facebook, Instagram, och Twitter från 2010 till 2016 

(Statista, 2015bcde). 

 

1.1.1 Förändrat beslutsbeteende till följd av de sociala mediernas intåg 
De sociala medierna har inte bara förändrat hur människor kommunicerar med 
varandra, utan även hur beslutsvägen som används vid köp av en produkt eller tjänst 
har förändrats. Innan Internet och de sociala medierna existerade hade konsumenten ett 
antal företag att välja bland när de skulle köpa en vara eller en tjänst. Beslutsmodellen 
liknade den som kan ses i figur 2. Konsumenten började sin resa i toppen på tratten med 
många potentiella företag och produkter. De fick alternativen från marknadsföring i TV, 
tidningar, annonser, och rekommendationer, m.m. Allteftersom konsumenten närmade 
sig ett köpbeslut, förkastades alternativ som inte var tillräckligt attraktiva. När 
konsumenten gjorde sitt val slutade interaktionen med företaget och varumärket 
förutom själva användandet av produkten eller tjänsten (Edelman, 2010). Konsumenten 
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hade relativt litet inflytande över företag och åsikter färdades inte speciellt långt utanför 
konsumentens umgängeskrets. På den tiden behövde företag inte vara lika transparenta 
eftersom konsumenter inte hade någon större kontakt med varandra. Idag är det 
annorlunda eftersom Internet och de sociala medierna har fört samman konsumenter till 
en maktfaktor som tvingat företag att bli mer transparenta och samtidigt respektera 
konsumenters åsikter. Om en konsument har en negativ upplevelse med ett företag kan 
det få stora negativa konsekvenser, inte bara den affärsmässiga relationen utan även 
skada varumärket. Det beror på att den negativa upplevelsen kan spridas på de sociala 
medierna som andra potentiella konsumenter kan se. Det är en av anledningarna till att 
företag idag behöver ha en närvaro på sociala medier för att möta dessa potentiella hot 
men även för att det är en möjlighet för dem att synas och bygga relationer med 
framtida och existerande kunder.  
 

1.1.2. Konsumentens beslutsväg  
Den beslutsmodell som konsumenter använder idag liknar det som kallas för 
konsumentens beslutsväg (Consumer Decision Journey) (Court, Elzinga, Mulder, & 
Vetvik, 2009), se figur 2. Istället för att beslutsvägen är linjär som i figur 2, är den 
numera cyklisk. Konsumenten börjar att överväga vilka alternativ som denne har att 
välja bland. Sedan går konsumenten in i nästa fas där den utvärderar och expanderar 
sina valmöjligheter. Input kommer från inflytelserika personer på de sociala medierna, 
recensenter, vänner, bekanta, konkurrenter och andra användare på de sociala 
medierna. Efter köp fortsätter relationen med varumärket och företaget på de sociala 
medierna. Där kan bandet mellan konsumenten och företaget fortsätta att stärkas och 
potentiell livslång relation kan skapas där konsumenten fortsätter att köpa företagets 
produkter utan att ta andra konkurrerande alternativ i beaktning. Men innan det kan 
ske måste företag veta hur de bygger långsiktiga relationer, specifikt hur de bygger 
långsiktiga relationer på de sociala medierna. 
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Figur 2. En typisk traditionell beslutsväg innan Internet och de sociala mediernas intåg (t.v.) 

Beslutsprocessen idag med de sociala medierna (t.h.) (Edelman, 2010). 

1.2 Långsiktigt relationsbyggande med hjälp av de sociala medierna 

Modellen om konsumentens beslutsväg visar på att kundrelationen har en central roll 
där de sociala medierna är kärnan. Som nämnts tidigare kan en livslång kundrelation 
utvecklas där företaget fortsätter att sälja sina produkter till konsumenten utan att 
denne funderar över andra konkurrerande varumärken eller produkter (Edelman, 2010). 
Ett långsiktigt relationsbyggande är kärnan i relationsmarknadsföring, som har 
utvecklats till en av de ledande grenarna inom marknadsföring (Grönroos, 1994). Trots 
skiftet är det få företag som har den praktiska kunskapen om hur de skall arbeta på 
sociala medier för att bygga sitt varumärke och sina kundrelationer (Chiranjeev, 
Rajneesh, & Anuj, 2015). Inom ämnet om relationsmarknadsföring finns det mycket 
forskning gjord på just kundrelationsbyggande, och det är uppenbart om man tittar i de 
ledande databaser som tillhandahåller vetenskapliga forskningsartiklar. Några exempel 
är Bauer, Grether, och Leach (2002) som undersökte kundrelationsbyggande på Internet 
och om mängden information kunde ha en negativ inverkan. Även om deras studie var 
utförd på Internet som fenomen och inte sociala medier, visade ändå deras resultat att 
kundrelationsbyggande på Internet sker på ett annorlunda sätt. Även Barnes och 
Cumby (2002) gjorde en snarlik undersökning och kom fram till att det finns ett antal 
olika parametrar som företag måste ta hänsyn till när de bygger relationer på Internet. 
Det finns snarlika artiklar publicerade av andra författare, men gemensamt är att de 
flesta undersöker relationsbyggande på Internet och inte specifikt sociala medier. Ett 
undantag är Briones, Kuch, Liu, och Jin (2011) som tittade på hur det amerikanska Röda 
Korset arbetade med sociala medier för att bygga relationer. De fann att det var 
framförallt Twitter och Facebook som Röda Korset använde sig av för att bygga djupare 
relationer med sina existerande medlemmar. Den artikeln användes som inspiration för 
utformningen av uppsatsen och hur intervjuerna skulle struktureras. 

1.3 Syfte och Forskningsfråga 

 

1.3.1 Relationsbyggande med de sociala medierna i bankbranschen 
De sociala medierna är ett stort område med många olika typer av företag och 
branscher. Briones et al. (2011) gjorde sin undersökning på en icke-vinstdrivande 
organisation, och beroende på vilken bransch en organisation verkar i kommer 
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relationsbyggandet potentiellt sätt att se olika ut. Uppsatsens fokus ligger på en bransch 
som har fått utstå mycket kritik på senaste tiden, nämligen den svenska bankbranschen. 
Det är en bransch som karaktäriseras av långsiktiga och lojala kundrelationer där 
kunder placerar en stor mängd tillit i den bank de valt. Det finns ett antal studier som 
gjorts på banker och kundrelationer. Bloemer, de Ruyter, och Peeters (1998) tittade på 
vad det är som ligger bakom bankkunders lojalitet och fann komplexa kopplingar 
mellan lojalitet och bankens image, kvalitén på kundservice, samt kundnöjdheten. 
Aldlaigan och Buttle (2005) undersökte vad det var som fick bankkunder att behålla 
samma bank genom livet och de fann att trovärdighet, delade värderingar, och 
personliga relationer var avgörande faktorer. De studier som gjorts på byggandet av 
kundrelationer hos banker har enbart undersökt fenomenet i allmänhet och inte hur det 
sker på Internet eller de sociala medierna. Vi anser därför att vi lyckats identifiera en 
lucka i forskningen som är väl värd att undersöka. Det praktiska värdet är också stort 
eftersom det hjälper banker att lägga resurser på de relationsbyggande aktiviteter som 
ger resultat. Förbättrade kundrelationer skapar inte bara mer värde för bankerna, utan 
även kunderna gynnas av en större tillit och säkerhet som en djupare relation innebär. 
Banksektorn är även intressant i den aspekten med de nyligen läckta Panamadokument 
som uppmärksammats i oberoende media världen över. De har fått allmänheten att 
kräva större öppenhet och transparens från bankerna i hur de bedriver sin verksamhet 
(Stack, Erlanger, Rousseau, Forsythe, MacFarquhar, & Castle, 2016). I en 
intervjusituation kan en händelse som denna förmå bankerna att öppna upp sig mer och 
visa att de faktiskt är transparenta och delge information som de kanske inte skulle 
annars. Med den valda bransch, kontext, och inriktning har uppsatsen följande 
forskningsfråga som den avser att utforska och besvara:  
 

• Hur arbetar svenska banker på sociala medier för att bygga och vårda relationer med 
sina kunder? 

2. Teori 

I följande avsnitt kommer teori om relationer att presenteras och fungerar som ett fundament för 
analysen av uppsatsen. Huvuddelen av teoriavsnittet kretsar kring de tre begreppen tillit, 
engagemang, och kundnöjdhet som har ett brett stöd i litteraturen när det kommer till att bygga 
långsiktiga och djupa affärsrelationer. För att öka läsarens förståelse av de tre begreppen används 
en metafor i kommande paragrafer där en man och en kvinna inleder en relation med varandra. I 
slutet på avsnittet presenteras en analysmodell som ligger till grund för tolkningen av 
uppsatsens resultat. 
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2.1 Relationsmarknadsföring och kundrelationer 

Marknadsföring som teoretiskt ämne har sedan i början av 90-talet gradvis övergått från 
marknadsföringsmixen med dess fyra P, produkt, plats, pris, och påverkan, till 
relationsmarknadsföring. Grönroos (1994) hävdar att det skett som ett resultat på att 
marknadsföringsmixen inte fullständigt kunnat uppfylla konceptet med 
marknadsföring, dvs att ett företag bör ordna sina aktiviteter så att de kan uppfylla sina 
kunders behov. Marknadsföringsmixen är en kortsiktig produktorienterad teori och 
som bara behandlar kunden i relation till de fyra P:na. Istället har 
relationsmarknadsföring växt fram där fokus istället ligger på en långsiktigt relation 
mellan köpare och säljare (Grönroos, 1994). Marknadsföringens fokus har således skiftat 
från vilken produkt ett företag skall sälja och hur de skall sälja den, till hur företaget 
skall agera för att vårda och bygga relationerna med sina kunder (Grönroos, 1994). 
Samma Grönroos definierar relationsmarknadsföring som: “Marknadsföring är att 
etablera, upprätthålla, och förbättra relationer med kunder och andra partners, med 
vinst, så att de involverade parternas mål uppnås” (Grönroos, 1994). Att etablera en 
relation kan ses som den enkla biten, dvs att attrahera nya kunder med hjälp av 
attraktiva erbjudanden eller löften. Att upprätthålla en relation indikerar att den fortgår 
över tid och är långsiktig. Det involverar att företaget faktiskt håller vad de lovat och 
lägger resurser på att fördjupa bandet med kunden. Att förbättra en relation indikerar 
att parterna vill utveckla relationen så att den blir mer effektiv och värdefull för bägge 
parter. Det är framförallt tre olika variabler som är av stor betydelse när det kommer till 
att upprätthålla och utveckla långsiktiga och starka kundrelationer. Dessa tre är tillit, 
engagemang, och kundnöjdhet (Morgan & Hunt, 1994; Garbarino och Johnson 1999). 

2.2 Engagemang 

Denna variabel som på engelska kallas för commitment kan beskrivas som en bestående 
vilja att upprätthålla en uppskattad relation (Moorman, Zaltman, och Deshpandé, 1992). 
Enligt Zeithaml, Berry och Parasuraman (1996) byggs relationer på en grund av 
ömsesidigt engagemang. Även Morgan och Hunt (1994) placerar engagemang som en 
central byggsten när det kommer till att skapa och bygga relationer, inte bara i 
ekonomiska sammanhang men även socialt, se figur 3. För att bygga långsiktiga och 
framgångsrika relationer är engagemang oersättligt (Dwyer, Shurr, & Oh 1987). 
Relationsmässigt engagemang har i sin tur fyra subdimensioner som Garbarino och 
Johnson (1999) identifierat. Den första handlar om att kunden identifierar sig själv med 
organisationen och relationen. Det kan ske på olika sätt, genom att organisationen står 
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för ett ledord eller har ett varumärke som kunden känner en tillhörighet till. Denna 
aspekt är kopplad till företagets ansikte utåt och hur den marknadsför sig till 
allmänheten. Under denna kategori går det att placera förebilder och förespråkare för 
företaget, det som kallas för “celebrity endorsers” på fackspråk (Spry, Pappu, & Bettina 
Cornwell, 2011). Den andra är psykologisk tillgivenhet som betyder att kunden placerar 
företaget i en gynnsam position i sitt sinne gentemot andra aktörer, den tredje är att 
kunderna bryr sig om relationen med organisationen och dess framtida välmående. Den 
fjärde och sista är lojalitet (Garbarino & Johnson, 1999). I fortsättningen menas dessa 
fyra dimensioner när engagemang benämns.  
I exempelmetaforen med mannen och kvinnan som inleder ett förhållande skulle graden 
av engagemang utgöra hur pass involverade de bägge är i relationen. Låt oss säga att 
när relationen började bodde de var och en för sig, men efter en tid bestämmer de sig för 
att flytta ihop till ett gemensamt boende. Denna handling visar på att de bägge tror på 
att relationen är långsiktig och att de vill fortsätta att bygga och fördjupa den. De bägge 
blir mer involverade i relationen eftersom ett gemensamt boende kräver att båda tar 
ansvar för att ha råd att betala räkningar, sköta om huset och även fördjupa relationen 
på samma gång. I en bankrelation skulle graden av engagemang kunna utgöra hur 
mycket av kundens ekonomi som sker i banken. Om kunden flyttar alla sina lån till en 
och samma bank skulle det kunna betecknas som ett ökat engagemang, men även tillit 
från kundens sida. 

 
Figur 3. Relationsmodell där tillit och engagemang har en nyckelposition för hur relationen utvecklas 

(Morgan & Hunt, 1994). 
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2.2.1 Vad påverkar graden av engagemang i en kundrelation 

Enligt Morgan och Hunt (1994) finns det ett par variabler som påverkar engagemang i 
en affärsmässig relation. Den första variabeln är de kostnader som parterna i en relation 
får stå för om den upplöses, medan den andra variabeln handlar om de olika fördelar 
som parterna får genom att vara i en relation. 
 

2.2.1.1 Kostnader knutna till att upplösa relationen 
Den första variabeln är kostnader som är knutna till att avsluta förhållandet. Båda parter 
har investerat tid och resurser i ett förhållande och det är något som potentiellt sätt kan 
komma att förloras om relationen upphör. I affärssammanhang kallas dessa kostnader 
för termination costs (Dwyer, Shurr & Oh, 1987). Om ett förhållande har höga kostnader 
knutna till att avsluta relationen kan det öka graden av engagemang. Båda vill att 
förhållandet skall fungera eftersom kostnaderna kommer att bli höga om det upplöses. I 
vårt exempel med paret som flyttat ihop till gemensamt boende har förhållandet vissa 
kostnader knutna till sig om de skulle avsluta det. Hur skall boendet delas upp om 
bägge parter har investerat tid och pengar i huset, de kanske har skaffat barn och bil 
också. Kostnaderna för att avsluta förhållandet är högre i jämförelse med innan de 
flyttade ihop. Morgan och Hunt (1994) menar att ett sådant förfarande stärker graden av 
engagemang i en relation om kostnaderna för avslut är höga. I banksammanhang kan 
det finnas kostnader knutna till att avsluta konton. Det kan finnas lån och sparande som 
är uppbundna på lång tid som gör det besvärligt för kunden att byta. Det kan även 
uppkomma kostnader för banken om kundrelationen upplöses beroende på hur viktig 
och inflytelserik kunden är. 
 

2.2.1.2. Relationsfördelar 
Bägge parter i en relation kan få konkurrensfördelar genom att stanna i relationen. Den 
ena parten kan dra nytta av den andres kompetenser och vice versa. Att hitta en partner 
som kan ge fördelar till den egna verksamheten är eftertraktat och stimulerar beteende 
från den egna organisationen att upprätthålla och fördjupa relationen, vilket är en form 
av engagemang. I exemplet med paret kan det gemensamma boendet göra så att bägge 
parter sparar pengar. Istället för att ha två separata hus sparar bägge på att bo 
tillsammans. Relationen kan även dra nytta av om mannen och kvinnan har olika 
kompetenser. Mannen kanske är en professionell kock men har inget sinne för ekonomi. 
Kvinnan å andra sidan kan vara en slipad revisor men som inte är så duktig på att laga 
mat. De bägge kan dra nytta av varandras färdigheter i relationen på ett sätt som de inte 
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skulle ha möjlighet till annars. Även bankrelationer har fördelar för bägge parter. 
Kunder kan låna pengar till saker som de normalt sätt inte skulle ha råd med, banken 
får å sin sida tillgång till kundernas besparingar som de kan använda för att investera i 
större projekt och öka avkastningen. 

2.3 Tillit i kundrelationer 

Den andra variabeln som har stor påverkan på hur kundrelationer utvecklas är tillit. 
Morgan och Hunt (1994) benämner tillit som förtroende i en bytespartners pålitlighet 
och integritet. Ett flertal författare har pekat på att tillit har en central position (se figur 
3) inom långsiktiga och framgångsrika relationer (Dwyer, Shurr och Oh, 1987; 
Moorman, Zaltman, & Deshpandé 1992; Morgan & Hunt, 1994). Det finns studier som 
pekar på att ju mer tillit som en köpare känner för en säljare desto starkare lojalitet 
kommer att utvecklas (Schurr & Ozanne, 1985). Tillit påverkar som nämnts innan även 
graden av engagemang mellan parterna i en relation. Det beror på att engagemang i en 
relation innebär en risk och sårbarhet för bägge parter som de kan minimera genom att 
välja en partner som går att lita på (Morgan & Hunt, 1994). Tillit kan även indelas i olika 
dimensioner beroende av vilka författare man vänder sig till. Vi har valt att använda oss 
av Walter, Helfert, och Muellers (2000) indelning i godhet, ärlighet, och kompetens. Att 
tillit innefattar godhet har att göra med att en partner förutsätter sig visa godhet i sina 
gärning som påverkar förhållande direkt eller indirekt (Anderson & Weitz 1989). 
Ärlighet innebär att de parterna i relationen uppfattar varandra som trovärdiga. Den 
sista dimensionen av tillit är kompetens som betyder att bägge parter har kompetens 
nog att göra val som ger fördelar till relationen (Andaleeb 1992; Moorman, Zaltman & 
Deshpandé 1992). Med dessa tre dimensioner kommer tillit i en kundrelation att kunna 
uttryckas som: kundens tillit till företagets godhet, ärlighet, och kompetens för att göra 
det som är bäst för relationen (Walter, Helfert, & Muellers, 2000). Ju längre en relation 
varar desto mer tillit utvecklas (under förutsättning att parterna inte gör något som 
skadar relationen), och det illustreras av Dwyer, Shurr, och Oh (1987) i sin modell med 
relationsbyggandets fem faser. Tillit i metaforen med paret som bor i en gemensamt 
boende är helt enkelt hur mycket de båda vågar lita på varandra. Hur pass väl de 
känner varandra gör att tilliten ökar och i början av relationen brukar tilliten vara lägre 
jämfört med ju längre relationen varat. Det gäller under förutsättning att ingen av 
parterna har gjort något som skadat förtroendet för varandra. I banksammanhang 
betyder tillit att bankerna håller vad de lovar och att visar på en öppenhet och ärlighet i 
deras arbete. Kunden skall kunna känna sig trygg med att deras pengar är i goda händer 
och att de förvaltas på ett bra sätt. 
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2.3.1 Transparens 
Inom tillit ligger begreppet transparens nära, och kan beskrivas som en organisations 
öppenhet med vad de gör. Definitionen som använts är “den uppfattade kvalitén av 
information som delgivits av en organisation” (Snackenberg & Tomlinson, 2014). I 
definitionen ryms att informationen som en organisation delar med sig om dess 
verksamhet är vad som faktiskt är sant. Transparens är viktigt eftersom det visar på att 
en part i en relation inte har något att dölja, och på så sätt kan tilliten mellan parterna i 
relationen öka. I den svenska banksektorn är transparens ett omdiskuterat ämne, och på 
grund av lagar som t.ex. banksekretessen, kan inte bankerna vara helt transparenta. I 
kontakten med sina kunder på sociala medier kan de dock påverka bilden av hur 
transparenta de är genom att visa på en ärlighet och öppenhet i deras kommunikation. 

2.3.2. Vad påverkar nivån av tillit i en kundrelation 

Även graden av tillit påverkas av ett antal olika variabler och som presenterades av 
Morgan och Hunt (1994). Den första variabeln har att göra med de delade värderingar 
som parterna i relationen har. Den andra är hur kvalitén och kvantiteten på 
kommunikationen mellan parterna är. Den tredje är graden av opportunistiskt beteende 
som parterna i en relation utövar mot varandra. 
  

2.3.2.1 Delade värderingar 
Om bägge parter i en relation har samma värderingar kommer det att påverka graden 
av tillit, men även graden av engagemang. De delade värderingar är vilka typer normer, 
mål, beteenden, arbetssätt, arbetsmoral och etik som de bägge parter i en relation delar. 
Listan kan göras lång men det viktiga är att ju närmare parterna är i dess delade 
värderingar desto högre chans att parterna visar större tillit och engagemang i deras 
relation (Morgan & Hunt, 1994). Om paret som bor tillsammans har samma typer av 
värderingar kommer de att kunna lita på varandra till en större utsträckning eftersom 
den andra parten liknar en själv. De känner en större samhörighet med varandra och det 
ökar också tilliten. Det samma gäller i banksammanhang, om bankens värderingar 
stämmer överens med kundens värderingar kan det existera en större mängd tillit 
mellan dem. 
  

2.3.2.2 Kommunikation 
Kommunikation påverkar både tillit och engagemang i en relation. Kommunikation är 
ett sätt att utbyta information mellan två eller flera parter. Även icke-kommunikation är 
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en form av kommunikation. Enligt Etgar (1979) är kommunikation ett sätt för parter att 
lösa konflikter och justera riktningen för relationen. Kommunikation hjälper till att 
förbättra tilliten mellan parter, och ju bättre tillit parter har för varandra desto djupare 
och bättre kommunikation (Andersson & Narus, 1990). Eftersom tillit påverkar graden 
av engagemang går det att argumentera för att även kommunikation påverkar 
engagemang, men det sker indirekt. Kommunikation är viktig för alla typer av 
relationer. Med kommunikation kan parterna dela med sig av personlig eller 
affärsmässig information som kan vara till gagn för den andre relationsmedlemmen. De 
bägge parterna som bor ihop kan kommunicera för att lösa konflikter som uppstått i 
deras relation men även för att berätta och dela med sig av personliga erfarenheter. När 
kommunikation används på detta sätt ökar tilliten mellan parterna eftersom de lär 
känna varandra bättre. Hos banker är det mer komplicerat eftersom kommunikationen 
styrs av den svenska banksekretessen. Det är inte tillåtet att kommunicera vilken sorts 
information som helst utan det är styrt efter olika banklagar. Banker kan ändå 
kommunicera med sina kunder och med hjälp av de sociala medierna på ett sätt som gör 
att tilliten till dem ökar. Här ingår även att banker har upprättat 
kommunikationskanaler som kunder kan använda för att känna att de blir hörda och att 
de kan kommunicera med deras bank. 
  

2.3.2.3 Opportunistiskt beteende 
I denna kategori faller beteende som sker i självintresse utan med tanke på den andra 
parten. Beteendet skadar relationen och nivån av tillit eftersom det går emot vad 
parterna förväntas bete sig uppträda mot varandra (Morgan & Hunt, 1994). I ett 
förhållande är det en stor chans att man får reda på information om den andre partnern, 
och att använda denna informationen för egen vinning kan klassas som opportunistiskt 
beteende. I vårt exempel kan det illustreras med en konflikt där den ena parten 
använder känslig information om den andre för att vinna konflikten. Det skadar inte 
bara nivån av tillit som bägge parter har mot varandra utan även nivån av engagemang. 
Den senaste krisen i banksektorn med de läckta Panamadokumenten är ett bra exempel 
på opportunistiskt beteende från bankernas sida. I vissa fall har bankerna gått bakom 
ryggen på sina kunder och uppträtt på ett sätt som går emot vad både de egna 
riktlinjerna och hur de förväntas uppträda. 
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2.4 Ytterligare dimension som påverkar kundrelationer  

Morgan och Hunt (1994) gör ingen skillnad på de typer kundrelationer som kan existera 
hos ett företag. Alla kunder har inte samma typ av relation med företaget, en del kan ha 
en relativt svag relation, medan andra kan har en stark relation och de kan värdesätta 
olika typer av kvalitéer. Garbarino och Johnson (1999) visade att besökare som hade en 
relativt svag relation till en Broadwayteater hellre ville ha en bra föreställning och bli 
nöjd än att känna tillit och engagemang. De besökare som hade en starkare relation 
värdesatte däremot tillit och engagemang högre. Det kan signalera att ett företag 
behöver fokusera på olika typer av kvalitéer beroende på hur stark kundrelationen är. I 
början kan det vara viktigt att göra kunden nöjd, medan allteftersom relationen 
utvecklas det blir allt viktigare att bygga tillit och engagemang. Att en relation har olika 
faser anser även Dwyer, Shurr, och Oh (1987) i sin modell om relationsbyggande mellan 
köpare och säljare. De identifierade fem distinkt skilda faser, men kommer inte att 
beröras i detalj på dessa utan vi nöjer oss med att en relation behöver olika sorters 
kvalitéer vid olika tidpunkter. 

2.4.1 Kundnöjdhet 

En nöjd kund är en utgångspunkt för att affärsmässig relation skall kunna fortsätta att 
utvecklas. Det finns olika sätt att mäta kundnöjdhet, antingen per upplevelse som en 
kund har med företaget eller som ett genomsnitt av alla upplevelser som kunden har 
med företaget under en längre tid (Garbarino & Johnson, 1999). För att förbättra 
kundnöjdheten är det viktigt att man har ett system för att mäta den. Av den enkla 
anledningen till att veta var man befinner sig för att kunna komma närmare ett mål man 
har. Om man inte mäter kundnöjdhet blir det svårt att få tillförlitlig data som 
säkerställer att det man gör har en positiv effekt på kundnöjdheten. Enligt Walter, 
Mueller, och Helfert (2000) har det utvecklats ett antal modeller för att beskriva 
kundnöjdhet. Eftersom det i vår kontex handlar om en tjänst som banker erbjuder sina 
kunder behöver de (kunderna) få en upplevelse av tjänsten innan de kan bestämma hur 
nöjda de är med den (Anderson, Fornell & Lehmann, 1994). Eftersom ett företag kan 
sälja många olika produkter och tjänster till en kund vill vi att begreppet även innefattar 
hur nöjd kunden är med relationen till företaget i fråga. Samtidigt vill vi fånga in 
aspekten om kundens förväntningar uppfylls eller inte. Vi använder oss därför en 
kombination av Palmatier (2006) som beskriver begreppet relaterat till hela relationen 
med företaget som: “Kundens känslosamma eller emotionella tillstånd gentemot en 
relation som brukar utvärderas kumulativt över tid”, med Gruen (1995) som beskriver 
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förväntningar knutet till en relation med: “Den omfattning av fördelar som kunden tar 
emot av en vara eller tjänst möter eller överträffar de förväntade fördelar som kunden 
har”. Det kan argumenteras för att bägge definitionerna kan spegla hur sannolikt det är 
att kunden vill fortsätta att vara i relationen med företaget i framtiden. Ju nöjdare 
kunden är med relationen och om dess förväntningar uppfylls, desto mer sannolikt är 
det att den vill fortsätta att vara i relationen och fördjupa den ytterligare. För ett företag 
är det viktigt att känna till detta eftersom det kan ge en bild av vilka som tänker stanna 
och vilka som ämnar att lämna. Relationsbyggandet kan på sätt sättas in på de kunder 
som ämnar att lämna organisationen och få dem att stanna. I vissa fall har visat sig att 
om ett företag kan behålla fem procent fler kunder kan det betyda ett ökat nuvärde på 
mellan 25 till 85 procent beroende på vilket typ av bransch det rör sig om (Reichheld & 
Sasser, 1990). Bauer et al. (2002) fann att det fanns en koppling mellan tillit, engagemang, 
och kundnöjdhet. Både tillit och kundnöjdhet hade en positiv inverkan på engagemang 
eftersom ju nöjdare kunder ett företag har desto mer engagemang känner de gentemot 
företaget. Garbarino och Johnson (1999) fann i de fall när en relation var ny att 
kundnöjdhet var den viktigaste medierande variabeln för att avgöra om relationen 
skulle fortsätta att existera, medan tillit och engagemang var de viktigaste variablerna 
om relationen existerat en längre tid. Vi vill uppmärksamma att det behövs två separata 
teoretiska modeller som visar relationsbyggandet vid olika tidpunkter. Eftersom 
omfattningen av arbetet med uppsatsen varit begränsad har vi valt att enbart analysera 
våra resultat med den ena av de två modellerna nämligen modellen med tillit och 
engagemang som huvudsakliga medierande variabler. 

2.5 Analysmodell 

Utifrån teorin om hur relationer utvecklas har en analysmodell utarbetats som har till 
uppgift att fungera som ett ramverk för vår analys. Modellen har konstruerats från 
teorin och tidigare forskning men även den kvalitativa studien har använts för att skapa 
analysmodellen. 
Vi kommer att analysera hur banker bygger och upprätthåller kundrelationer på sociala 
medier genom att använda modellen i figur 4. Kontexten är sociala medier och hur 
bankerna arbetar där för att bygga relationer med sina kunder. En liknande modell har 
konstruerats av Bauer et al. (2002) i deras studie hur kundrelationer byggs på Internet. 
Eftersom de sociala medierna är en del av Internet tror vi att modellen vi använder är 
relevant för vårt ändamål.  De tre variablerna som används är tillit, engagemang, och 
kundnöjdhet. Enligt tidigare forskning vet vi att tillit påverkar engagemang, medan 
kundnöjdhet påverkar både tillit och engagemang. Engagemang påverkar inte de andra 
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två variablerna. I vår analys kommer handlingar identifieras som bankerna gör och 
sedan analysera dem med hjälp av vår analysmodell enligt figur 4.  

 
Figur 4. Vår analysmodell över kundrelationsbyggande på sociala medier. 

3. Metod 

I följande avsnitt presenteras och motiveras de metodval som använts i studien. Inledningsvis 
presenteras de avgränsningar som gjorts varefter metodvalet motiveras. Därefter diskuteras valet 
av företag, hur undersökningen operationaliserats, hur intervjuerna genomförts, och hur data har 
bearbetats. Kapitlet avslutas med en diskussion kring metodkritik.  

3.1 Avgränsning 

Studiens fokus ligger i att undersöka svenska storbankers arbete via sociala medier i 
syfte att bygga och vårda kundrelationer. Då de banker som deltagit i studien är aktiva 
även utanför den svenska marknaden har avgränsningen för uppsatsen satts till arbetet 
med sociala medier som det sker i Sverige och för svenska användare. 

3.2 Kvalitativ metod 

Studien omfattas av en kvalitativ metod för att få en djupare insyn i bankers aktivitet via 
de sociala medierna. Forskningsfrågan som undersökningen avser att besvara är hur 
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banker arbetar med att bygga sina kundrelationer på sociala medier. Undersökningen 
kommer inte att omfatta någon form av mätning för att definiera om deras arbetssätt är 
bra eller dåligt eftersom det inte är kongruent med vår forskningsfråga. Valet av en 
kvalitativ metod är därför att föredra då det ger möjlighet att utforska och förklara ett 
fenomen (Saunders et al, 2009). En kvantitativ metod gör det svårare att komma åt den 
djuplodande informationen men dock är värdet av generaliseringar högre för 
kvantitativa än för kvalitativa metoder (Saunders et al, 2009). Vid intervjuer går det 
även att tolka svar utifrån ansiktsuttryck och kroppsspråk vilket bidrar med en djupare 
förståelse av datamaterialet i en diskussion av resultatet (Saunders et al, 2012). Eftersom 
att vår undersökning utgår från vårt teoretiska ramverk som består av tre begrepp, 
kräver det en uppdelning av frågorna för att effektivt kunna ställa följdfrågor och styra 
samtalet i önskad riktning. Av denna anledning har semi-strukturerade intervjuer 
använts. Det innebär att frågorna i intervjuformuläret delats in i olika delar baserat på 
tillit, engagemang, och kundnöjdhet, men även att frågorna är anpassningsbara efter 
respondentens svar (Saunders et al, 2009). Genom denna intervjudesign reduceras 
risken att utelämna viktig information. I resultatet presenteras datamaterialet i löpande 
form med inslag av citat från respondenterna själva. Det gör att läsaren förstår 
materialet tydligare och hjälper denne att bilda sin egen uppfattning utifrån 
respondentens exakta ord. 

3.3 Urval 

Valet av företag var strategiskt i förhållande till studiens fokus vilket är kundrelationer. 
Då relationer i allmänhet och i allra högsta grad inom bankrelationer bygger på tillit och 
förtroende valdes banksektorn då den anses vara en förtroendebransch. Bedömningen 
gjordes  att korrelationen mellan branschens karaktär och studiens fokus skulle bidra 
med en ökad relevans för arbetet. Bankerna som intervjuats arbetar aktivt med sociala 
medier och finns på flertalet plattformar. Valet av respondenter var givet då 
undersökningen handlar om att få insikt i hur bankernas arbete bedrivs samt hur det är 
utformat. Respondenterna var därför ansvariga för sociala medier som har till uppgift 
att implementera de strategier som den koncernansvariga chefen utformat. Valet av 
banker baserades på svenskt kvalitetsindex där den med högst respektive lägst 
kundnöjdhet av de fyra storbankerna i Sverige valdes (SKI, 2015). Antagandet gjordes 
att valet skulle kunna visa på stora som små skillnader i arbetssätt vilket skulle ge 
uppsatsen en komparativ dimension. 
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3.4 Operationalisering 

Istället för att ställa en direkt fråga till de båda bankerna hur de arbetar för att bygga 
relationer på sociala medier, låg fokus på de tre huvudbyggstenarna tillit, engagemang, 
och kundnöjdhet. Teorin kring dessa tre dimensioner var vägledande för utarbetandet 
av de intervjufrågor som använts. Frågor som baseras på tillit, engagemang, och 
kundnöjdhet skulle kunna ge mer användbar information om relationsbyggande än en 
direkt fråga. Genom att ställa frågor kring dessa byggstenar skulle det vara möjligt att 
identifiera de specifika handlingar som de olika bankerna gör för att bygga relationer 
med användare på sociala medier. Utgångspunkten har varit att de båda ansvariga vid 
respektive bank har insikt i de strategier och arbetssätt som rör sociala medier och 
byggandet av kundrelationer.  

3.5 Intervjuer 

Valet av semi-strukturerade intervjuer baseras på att de lämpar sig bra att använda när  
ämnet är brett och att arbetssätten potentiellt skiljer sig mellan bankerna. Skulle en fullt 
strukturerad intervju användas finns det en risk att missa information eftersom det går 
inte att utforska respondenternas svar med följdfrågor på samma sätt. De intervjuer som 
genomfördes  var båda fysiska och mallen för intervjuerna konstruerades med hjälp av 
en doktorsavhandling (Buhr, 2008). Intervjuformuläret bestod av frågor i tre teman som 
bygger på uppsatsens valda teori. Samma frågeformulär användes vid båda 
intervjuerna. För att samla få in så mycket information som möjligt ställdes öppna, 
breda frågor för att sedan bli uppföljda med följdfrågor i visst tema för att komma åt 
mer specifik information. Vid båda intervjuerna fördes anteckningar samt att de även 
spelades in.  
 
En viktig aspekt vid en intervjusituation är att respondenten är bekväm, för att personen 
ska svara så ärligt som möjligt men även för att undvika neutrala svar. Av den 
anledningen fick respondenterna möjligheten att välja om intervjuerna skulle 
genomföras per telefon eller fysiskt, och de fick även möjligheten att vara anonyma om 
så önskades. Båda intervjuerna genomfördes på de respektive ansvarigs kontor i 
Stockholm och varade mellan 35-65 minuter. Variationen i tid berodde på antalet 
följdfrågor som ställdes, och det i sin tur berodde på hur utförligt och tydligt 
respondenterna besvarade de ställda frågorna. 
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3.6 Bearbetning av datamaterial 

Datamaterialet bearbetades genom att transkribera inspelningen från de båda 
intervjuerna. Alla ord transkriberades medan skratt, pauser, etc. inte inkluderades i 
transkriberingen. Följdfrågor var frekvent förekommande under intervjuerna. Efter 
transkriberingen delades svaren in i de olika dimensionerna tillit, engagemang, och 
kundnöjdhet. Det fanns en svårighet eftersom en del svar inte tycktes passa in i någon 
av de olika dimensionerna. De placerades i en grupp för sig och när all indelning var 
klar granskades dessa igenom igen. De svar som inte kunde placeras någonstans, 
markerades som irrelevanta och togs bort från resultatet. 

3.7 Metodkritik 

För att undersökningen ska ha en så hög trovärdighet som möjligt sätter det krav på att 
den är kongruent med den operationalisering som presenterats Det faktum att access 
inte säkrades till de andra två bankerna medför dock att reliabilitet i undersökningen 
sjunker eftersom den totala helhetsbilden av alla storbankers arbete försvinner. 
Intervjufrågorna var strukturerade och formulerade efter uppsatsens teoretiska 
ramverk. Insamlad data granskades kritiskt och behandlades efter teorin, och trots 
bortfallet av intervjuobjekt, anser vi att uppsatsen håller en relativt hög validitet.  
 
Avvikelser eller att saker som sägs under en intervju inte stämmer förekommer givetvis. 
Det kan bero på att respondenten helt enkelt inte har kännedom om ett område samt att 
svaren vissa gånger bygger på subjektiva bedömningar eller åsikter. Det kan minimeras 
genom att använda följdfrågor och undersöka ämnet på en djupare nivå. Båda 
respondenterna är ansvariga för sociala medier på respektive bank, och deras svar bör 
rimligtvis hålla en hög grad av tillförlitlighet.  

4. Resultat 

I följande avsnitt kommer data från de intervjuer som gjorts hos två av de fyra största bankerna i 
Sverige att presenteras. Både Nordea och Handelsbanken har en ansvarig för respektive banks 
närvaro på sociala medier i Sverige. De har en ansvarig med ett koncernövergripande ansvar som 
utformar de övergripande strategier och riktlinjer som sedan varje lands social media ansvarig 
implementerar. Avsnittet är baserat på den deskriptiva information kring som dessa personer 
delgivit. Resultatet är indelat i samma dimensioner som teorin, dvs tillit, engagemang, och 
kundnöjdhet.  
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4.1 Engagemang och arbetet att skapa mervärde på sociala medier 

Vilka social media plattformar de båda bankerna är aktiva på varierar. Nordea finns 
närvarande på Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Linked-in, och Periscope. 
Handelsbanken har enbart närvaro på Facebook, Twitter och Linked-in men har 
registrerat konton på de flesta plattformar på de sociala medierna ifall de skulle 
expandera. Innan bankerna skapar ett konto och börjar sina aktiviteter på en plattform 
krävs det en hel del planering och analys. Det primära är långsiktighet och att det 
faktiskt finns en tanke bakom och att det tillför någonting som saknades innan, enligt 
Nordea:  

“Man måste kunna upprätthålla och det ska tillföra ett mervärde, ska du göra det ska du göra det 
jävligt bra annars kan du lika väl skita i det” (Nordea, 2016). 

Handelsbanken är inne på ett liknande spår, om de inte ser att närvaron på någon 
plattform är långsiktig eller skapar något mervärde lägger de heller inte särskilt mycket 
tid på det. De har ett registrerat Instagramkonto som de knappt är aktiva på just av den 
anledningen: 

“Man skulle kunna ta bilder på Instagram och följa en bankman under en dag men det blir svårt då 
man inte får fota i lokaler exempelvis, då juridiska riktlinjer sätter stopp. Det skapar inget vidare mervärde” 
(Handelsbanken, 2016). 

Varken Nordea eller Handelsbanken har någon tydligt uttalad strategi i deras arbete via 
sociala medier. Handelsbanken arbetar dock efter två ledord; trygghet och stabilitet. 
Nordea har inte något uttalat ledord men strävar efter att innehållet de kommunicerar 
ska genomsyra relevans och att det ska engagera deras följare och de skall känna sig 
trygga.  

“Du skall vara trygg som kund hos Nordea, det är den känslan vi vill förmedla med allt vi lägger upp 
på sociala medier” (Nordea, 2016). 

När det kommer till att engagera sina följare är det den personliga aspekten som är 
viktig istället för företagets åsikter, för att citera Nordea: 
  “Folk vill inte höra corporate bullshit, det är sjukt ointressant. Jag vill ha det när jag vill, det ska 
finnas där hela tiden. Ofiltrerat. Den närhet, det behöver inte vara polerat eller den ”klassiska bankmannen” 
liksom, det är inte så intressant” (Nordea, 2016).  

Av den anledningen har inte Nordea några särskilda riktlinjer för hur deras anställda 
kommunicerar på de sociala medierna, de vill vara personliga och anpassar sitt 
bemötande. Handelsbanken vill ha mer kontroll på vad som sägs av anställda och där är 
det krav på språket och tonen att vara mer formell jämfört med Nordea.  
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“Jag har inget krav på att vara formell, de skall vara korrekta det är det enda krav jag har” (Nordea, 
2016). 

“Vi är inte ”Tjenixen, tjenixen” men vi försöker vara korrekta, schyssta och hjälpsamma och 
omtänksamma. Men vi kan få kritik för att vi känns fyrkantiga, tråkiga men det är sådana vi är. 
(Handelsbanken, 2016). 

Kontroll är någonting som Handelsbanken värnar om vilket är en av anledningarna till 
att de inte vill närvara på alltför många sociala medier då de anser att de ger bort 
mycket av kontrollen till ett annat företag. De vill ha kontroll på hur de uppfattas av 
användare på de sociala medierna och ibland görs ändringar av de sociala medierna 
som är positivt för användare men påverkar bankernas image. Nordea å sin sida har en 
annorlunda inställning och vill synas på så många sociala medier som möjligt. Närvaron 
skall dock ge mervärde annars är det ingen idé att genomföra. Nordea finns till exempel 
på snapchat i Norge och planerar att lansera det i Sverige inom kort. 

“Vi har rätt starka tankar på det och sitter och inleder diskussioner om det och arbetar fram nya 
strategier på det” (Nordea, 2016). 

Handelsbanken å sin sida har en stor satsning på EFN (Ekonomi- och finansnyheter) 
som tidigare hette Handelsbanken-TV med tre livesändningar per dag. Det är ett webb-
baserat program där de delar med sig av sin kunskap om ekonomi och ger sina följare 
bättre redskap för att förbättra sin privatekonomi. 

“... Vilket då i slutändan också gör att de blir kunnigare samtidigt som dom riskerar inte lika mycket 
pengar, vi sänker våra kreditförluster, det är ju en win-win” (Handelsbanken, 2016). 

 

4.1.1 Att engagera med hjälp av inflytelserika personer 
Handelsbanken är noga att understryka att de har ingen annonsering på sociala medier 
eller någon central marknadsföring eftersom de säger att de inte tror på reklam på det 
sättet. Istället säger de sig leva på word-of-mouth och rekommendationer från nöjda 
kunder. Handelsbanken uttryckte det som:  
“Vi sponsrade hela skidskyttelandslaget och gör det fortfarande tror jag, man kan se vår logga på deras mössor 
etc. Men nej, det hänger fortfarande ihop med att vi gör ingen marknadsföring, vi håller inte på med reklam, vi 
tror inte på reklam i den aspekten …. det var att för vi gör inga centrala marknadskampanjer eller 
marknadsföring, man ser inte Handelsbanken skylta i tunnelbanan eller flygplatsen utan det är kontoren som 
gör egen marknadsföring” (Handelsbanken, 2016). 

Den “marknadsföring” som Handelsbanken använder sig av är bland annat på Google 
där de har kontroll över alla sina kontors kontaktuppgifter samt att de gjort reklam på 
Facebook för sitt studentprogram. Den enda egentliga reklamannons de gör är i 
tidningar är när Sveriges kvalitetsindex kommer med sin årliga 
kundnöjdhetsundersökning, där de har legat i topp de senaste åren bland storbankerna.  
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“Då brukar vi göra en annons där vi säger ”vi har nöjdast kunder i år igen” tack för förtroendet! 
(Handelsbanken, 2016). 

Marknadsföringen hos Handelsbanken är någonting som istället sköts av de lokala 
kontoren som bestämmer hur de vill synas och med vem. Huvudkontoret har en 
stöttande funktion men eftersom Handelsbanken ännu inte har implementerat de lokala 
Facebook sidorna finns ingen möjlighet för deras lokala kontor att synas på de sociala 
medierna. För Nordea handlar det om att göra sina personliga bankmän och rådgivare 
till “kändisar”. De uppmuntrar dem att ha sina egna Facebooksidor som gör dem 
personliga som i förlängningen kan stärka deras kundrelationer.  

“Ja och göra liksom våra personliga bankmän och rådgivare till de kändisar de är. För de känner i 
princip hela sin kundkrets där de jobbar” (Nordea, 2016). 

Som tidigare nämnt menar Nordea att människor inte lyssnar på vad ett företag säger 
då det är svårt att relatera som privatperson. Istället är det lättare att relatera till en 
person. Av den anledningen har Nordea använt sig av inflytelserika personer för att 
annonsera på de sociala medierna. De har bland annat använt inflytelserika bloggare 
och Instagrammare för att nå ut och till människor bättre. Samtidigt medger de att det 
föreligger en risk med denna strategi eftersom varumärket knyts till personen som de 
inte har någon kontroll över. 

4.2 Tillit   

Ingen av de båda bankerna har någon tydlig utarbetat strategi för att förmedla tillit via 
de sociala medierna utan det genomsyras i allt deras arbete. Handelsbanken menar på 
att deras ledord om trygghet och stabilitet skapar tillit även på sociala medier. De menar 
också på att sättet att kommunicera på inger tillit, vilket är att de ska vara korrekta och 
formella i deras språkbruk på de sociala medierna. Nordea väljer däremot att matcha 
språkbruket från fall till fall och istället lägger vikt vid att vara korrekta när det gäller 
informationen som förmedlas. Nordea uttrycker det som:  

“Exempelvis om kunden skriver ”Yo Nordea, Wazzap?” så spelar man efter det” (Nordea, 2016).  

     och 
“Vi jobbar i en förtroendebransch och allt vi gör ska inge förtroende, vi vill vara korrekta och det inger 

förtroende” (Nordea, 2016). 

Nordea menar också på att kommunikationssättet varierar beroende på vilken plattform 
som används och att applikationer som Snapchat och Instagram inte passar lika bra för 
att bygga tillit. Handelsbanken däremot har samma språkbruk på Facebook och Twitter 
där de är aktiva. 
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4.2.1 Transparens 
Handelsbanken definierar transparens som att de är öppna och ärliga i allt de gör. De 
använder inte sociala media till att visa sin transparens utan förlitar sig på att 
årsredovisningarna den. Inläggen som Handelsbanken gör på sociala media handlar 
inte om dem själva som varumärke utan använder dem som ett komplement i sin 
kundkontakt och som en kommunikationskanal för en tjänst eller produkt de har. 
Nordeas ansvarig för sociala medier menar att transparens handlar om att vara 
öppensinnad och sätter transparens och personlighet nära varandra. Nordea väljer att 
visa sin transparens bland annat genom att bjuda in till webb-sända diskussioner där 
allmänheten kan ställa frågor; 
  “Det är ett mått på transparens. Du ställer en fråga och jag svarar i den mån jag kan. Vi välkomnar in 
och är personliga” (Nordea, 2016).  
Nordea menar också att det inte går att vara transparenta fullt ut då vissa aspekter i 
deras verksamhet skyddas av banksekretessen.  
På frågan om hur bankerna har hanterat skandalen med Panamadokumenten svarar 
Handelsbanken att de svarade direkt på alla frågor som kom in att de aldrig jobbat med 
sådana lösningar för sina bankkunder. Nordea försökte att svara på frågorna i början 
precis när skandalen briserade vilket sedan blev ohållbart då de hade över tusen frågor i 
timmen efter ett tag. De menar att de kan inte laga något via de sociala medierna utan 
måste först utreda saken internt innan de kan ge några svar.  
Det är inget vi kan fixa till via sociala medier … Vi håller på att göra den interna undersökningen och innan 
den kan vi inte rätta till någonting (Nordea, 2016). 

4.3 Kundnöjdhet och kommunikation 

Handelsbanken använder de sociala medierna som ett komplement till den personliga 
kontakten som sker via kontoren. Mestadels av kontakten sker med brev eller att de 
ringer upp kunderna. De vill att det skall vara så eftersom de menar på att det blir en 
form av distans mellan banken och kunden med Internet. På frågan om den personliga 
kontakten: 

“Den är fundamentet skulle jag säga för hela vår verksamhet” (Handelsbanken, 2016).  

 
Det går exempelvis inte att öppna ett konto hos Handelsbanken via nätet eller de sociala 
medierna utan man måste boka tid på ett lokalt bankkontor. Det menar att de vill kunna 
vara den bästa banken för sina kunder och för att kunna vara det behöver de lära känna 
kunderna så att de kan skräddarsy personliga råd. På frågan om de sociala medierna har 
en supportfunktion: 
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“Ja absolut har de det. Det har diskuterats men än så länge måste du komma in på ett kontor för att bli kund 

i handelsbanken. Du kan inte knappa in dig på nätet och öppna ett sparkonto, det får du inte” (Handelsbanken, 2016).  

Nordea vill vara experter på det de gör och vill förmedla känslan av expertis till 
användare på sociala medier. De har en snarlik syn på att de sociala medierna är ett 
komplement av den personliga kontakten men har istället flyttat mycket av den 
personliga kontakten online.  

Nordea skall vara experter inom det vi gör, på det sättet stärka våra kundrelationer (Nordea, 2016). 

 

4.3.1 Kundservice 
Handelsbanken använder Facebook och Twitter som en slags kundtjänst där användare 
kan ställa frågor och få hjälp. Skillnaden mellan servicen på dessa plattformar är att på 
Facebook svarar de bara på frågor som användare ställer medan de på Twitter är mer 
reaktiva;  
“Vi ligger ju med realtidssökningar och så fort någon skriver Handelsbanken eller #handelsbanken så ser vi det och 
om det är något som vi tror att vi kan hjälpa till med så går vi in och säger ”Hej vi finns även här på Twitter, är det 
någonting vi kan hjälpa dig med?”. Detta gör vi inte på Facebook “ (Handelsbanken, 2016).  

Även Nordea använder Facebook och Twitter på liknande sätt, de har en tydlig strategi 

av att använda Facebook som kundtjänst: 

“Facebook är ju en kundservice kanal för oss, du kan gå in och ställa frågor 24/7, alla dagar om året och dom 
svarar. Det är ju en tydlig strategi vi har, vilket är väldigt uppskattat. Samma sak på Twitter, så fort Nordea blir 
omnämnda så fångar social media teamet upp det och svarar på det som skrivs” (Nordea, 2016).  
Skillnaden mellan de två bankerna är att Nordea har sin kundservice öppen alla dagar om året 24 
timmar om dygnet och skall svara så snabbt som möjligt, inom loppet av några minuter; 

“Vi ska svara snabbt, enkelt, korrekt, och så att du som kund förstår det” (Nordea, 2016).  
Handelsbanken däremot bevakar sina sidor 24 timmar om dygnet men de är inte 
tillgängliga dygnet runt. De är aktiva och svarar på frågor mellan åtta på morgonen till 
tio på kvällen. 

“Är det något som är viktigt så är det att man har koll på sin sida, inte att man ska kunna svara på frågorna 
24/7 men att man ska bevaka sidan 24/7 för att kunna plocka bort saker som inte ska vara där” (Handelsbanken, 
2016). 

Handelsbanken har en intern policy att svara på Twitter inom 30 minuter och på 
Facebook inom två timmar. Båda bankerna använder Facebook och Twitter för att göra 
sina kunder nöjdare, eller de som är missnöjda mindre missnöjda. Bägge bankerna 
mäter kundnöjdhet på de sociala medierna, Nordea använder sig av algoritmer som 
mäter positiva och negativa ord medan Handelsbanken har ett ärendehanteringssystem 
som ger rapporter och statistik på klagomål och om de blivit lösta. 
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5. Diskussion 

Med hjälp av analysmodellen som presenterades i uppsatsens teorikapitel kommer nu resultatet 
att diskuteras. Kapitlet är utformat efter de tre variablerna om relationsbyggande och ämnar till 
att knyta ihop tidigare forskning, teori, och resultat till en lättförståelig helhet. 

5.1 Engagemang och tillit genom kommunikation 

Engagemang en av de viktigaste beståndsdelarna i en kundrelation (Moorman, Zaltman, 
och Deshpandé, 1992; Zeithaml, Berry & Parasuraman, 1996; Morgan & Hunt, 1994; 
Dwyer, Shurr, & Oh 1987; Garbarino och Johnson 1999). Som vi presenterade under 
teoriavsnittet finns det fyra olika beståndsdelar av engagemang: att kunden identifierar 
sig själv med organisationen, att kunden bryr sig om organisationen och dess framtida 
välmående, att kunden placerar organisationen på ett gynnsamt sätt gentemot andra 
aktörer, och den sista är att kunden är lojal mot organisationen (Garbarino & Johnson, 
1999). Eftersom de sociala medierna är en samling kommunikationskanaler online där 
användare kan kommentera på olika sorters innehåll, är kommunikation den 
huvudsakliga byggstenen för att skapa engagemang, och det sker indirekt genom tillit 
som Morgan och Hunt (1994) visade. För att kommunikationen skall bygga tillit och i 
förlängning även engagemang behöver den ge ett värde för mottagaren. Det kan 
argumenteras för att det ökar sannolikheten för att mottagaren av informationen på de 
sociala medierna väljer att svara genom att kommentera, dela, eller på annat sätt reagera 
på innehållet. Briones et al. (2010) menar att om en användare väljer att svara på ett 
inlägg kan det tolkas som ett mått på engagemang. Det är i sin tur är början på en 
tvåvägs-kommunikation som signalerar skapandet av en relation mellan två parter. 
Under intervjuerna framkom det att båda bankerna har som strategi att allt de lägger 
upp på de sociala medierna skall ge mervärde för användarna. Mervärdet skall få 
användarna att kommunicera tillbaka och på så vis byggs engagemanget i relationen på 
de sociala medierna. Handelsbanken använder sig av sin version av ekonominyheterna 
(EFN) där de har upp till tre livesändningar om dagen. Nordea finns på flera platser på 
de sociala medierna, men har även webb-sända frågestunder med inbjudna experter där 
användare kan skicka in sina frågor och få dem besvarade. Vi anser att ju mer 
engagemang som byggs på detta sätt, desto starkare blir även de fyra beståndsdelarna. 
Till exempel sker identifikation med en organisation över en natt utan är ett resultat av 
en tvåvägs-kommunikation över längre tid. Likaså med den aspekt som rör att 
användaren utvecklar en omtanke för organisationen och dess framtida välmående. En 
användare som har följt Handelsbankens EFN-tjänst över tid kommer att utveckla 
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denna omtanke eftersom individen vill fortsätta att få mervärde från tjänsten även i 
framtiden. Denna omtanke kan utvecklas till att användaren vill dela med sig av vad 
den lärt sig till andra och även tipsa nya användare om tjänsten. När det kommer till 
lojalitet och gynnsam positionering tror vi att bankerna skulle kunna dra fördel av att 
finnas på de sociala medierna och bygga en relation tidigt med sina framtida potentiella 
kunder. De yngre användarna som ännu inte tagit lån eller blivit större kunder i banken 
kan basera sitt val delvis på den kontakt de haft med banken på de sociala medierna. 
Om bankerna har byggt och utvecklat en relation med de yngre kunderna kan nästa steg 
ske naturligt. Föräldrarna i dessa fall har en viss påverkan i val av bank, men även dessa 
personers egen upplevelse och kontakt med banker på de sociala medierna påverkar. 
Troligtvis kan även val av bank beror på om en förebild, eller känd person har samma 
typ av bank (Spry, Pappu, & Bettina Cornwell, 2011). Nordea borde ha en fördel över 
Handelsbanken i detta avseende eftersom de använder sig av dessa strategier på sociala 
medier. Anledningen till att Handelsbanken inte använt sig av dessa strategier är att de 
vill ha mer kontroll över var och vilka de figurerar med. Det finns givetvis en risk med 
att använda inflytelserika personer som förespråkare för sitt varumärke både på och 
utanför de sociala medierna, speciellt eftersom bankerna befinner sig i en 
förtroendebransch. Vi tror dock att bankerna behöver anpassa sig till var användarna 
befinner sig och vilket beteende de har på de sociala medierna. Morgan och Hunts 
(1994) relationsmodell visar att gemensamma värderingar är en faktor som både bygger 
tillit och engagemang. Att bankerna finns på samma platser på de sociala medierna som 
deras potentiella kunder och även pratar samma språk är något som kan ses delade 
värderingar. Handelsbanken som i detta fall inte finns på så många platser och har en 
mer formell och professionell ton i sin kommunikation kan uppfattas som onaturligt på 
de sociala medierna. I förlängningen kan det betyda att de går miste om en del framtida 
kunder. Nordea å sin sida vill tvätta bort den formella stämpeln men vill fortfarande 
uppfattas som korrekta men mer personliga. Denna strategi skulle enligt Morgan och 
Hunt (1994) öka tillit och även engagemang i relationen. Det är ett medvetet val från 
Nordeas sida eftersom användarnas kontakt med banken på sociala medier liknar 
kontakten de har med sina vänner och gör de mer tillitsfulla. Det är givetvis en 
balansgång eftersom det finns risk att uppfattas som oseriös om ens 
kommunikationssätt är för personligt. Å andra sidan bör det huvudsakliga sättet att 
inge tillit att vara korrekta i den kommunikation bankerna bedriver, vilket båda strävar 
efter. Tillit bör istället utstrålas av bankernas vardagliga arbete där kunderna skall 
känna att deras pengar är i tryggt och säkert förvar. De sociala medierna är som vi 
nämnde tidigare en kommunikationskanal och där byggs tilliten indirekt genom 
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bankernas kommunikation med kunderna. De kan i de fall som vid de läckta 
Panamadokumenten användas för att visa på att banken är transparent med det den vet 
och med de frågor som kunder har. De sociala medierna kan på det sättet fungera som 
en plats där bankerna löser konflikter och förmedlar den information som de har att 
tillgå. 

5.2 Kundnöjdhet 

Bauer et al. (2002) påvisade att det fanns en koppling mellan kundnöjdhet, tillit och 
engagemang. Som vår analysmodell visar påverkar kundnöjdhet både tillit och 
engagemang, dvs en nöjd kund känner större tillit och engagemang i relationen med 
organisationen. Hos båda bankerna fungerar Facebook och Twitter som kundsupport 
och är ett sätt för dem att vårda kundrelationen. Enligt Walter, Mueller, och Helfert 
(2000) utvecklas kundnöjdhet över tid och de flesta kunderna kommer i kontakt med 
bankerna via deras kundtjänst. Kundtjänsten på Facebook och Twitter är till för att lösa 
problem och konflikter, något som kan argumenteras för att öka kundnöjdhet om det 
sker på rätt sätt. Det finns en skillnad mellan bankerna, Handelsbanken sätter stor vikt 
vid den personliga kontakten och ser att kunderna kommer in på deras personliga 
bankkontor för att lösa eventuella problem. Kundtjänsten fungerar i det fallet som en 
förlängning av den personliga kontakten. De anser att en personlig kontakt kan tjäna en 
relation bättre och ge nöjdare kunder över lag. Nordea har en annan inställning och vill 
flytta mer av kontakten med sina kunder online. Risken är att Nordea kommer förlorar 
den personliga kontakten vilket skulle kunna skada tilliten kunderna känner eftersom 
de sällan träffar någon personligen. Tillgängligheten mellan de båda bankerna skiljer sig 
åt vilket kan påverka kundnöjdheten i sin tur. Handelsbanken har en långsammare 
svarstid än Nordea vilket kan vara ett potentiellt irritationsmoment om kunden har ett 
brådskande ärende. Bankernas tillgänglighet på Facebook och Twitter kan hjälpa till att 
lösa konflikter och att styra relationen men är inte en källa för nöjda kunder i sig självt. 
Vi anser att det finns många olika parametrar relaterat till vilka förväntningar kunden 
har på banken och om de infrias som ligger till grund för kundnöjdhet. Istället är den 
kundservice som bankerna bedriver på sociala medier ett hjälpverktyg till att hålla 
relationen flytande och göra missnöjda kunder mindre missnöjda. 
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6. Slutsats 

I det avslutande kapitlet kommer återigen uppsatsens syfte och forskningsfråga att tas upp i syfte 
att besvara dem. Sedan presenteras teoretiska och praktiska implikationer samt vad studien har 
för begränsningar. Kapitlet avslutas med förslag på framtida studier. 
 

6.1 Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att med hjälp de tre relationsbyggande variablerna tillit. 
engagemang, och kundnöjdhet undersöka hur svenska banker bygger kundrelationer på 
sociala medier. De relaterade studier som gjorts på relationsbyggande har undersökt 
ämnet i kontexten Internet och inte specifikt sociala medier. Ännu färre studier om ens 
någon har gjort detta explicit i kontexten sociala medier. Det finns således en teoretisk 
lucka i forskningen, men även en praktisk lucka som kan hjälpa banker att skapa bättre 
och stabilare relationer till sina kunder. Ur resonemanget formulerades följande 
forskningsfråga: 
 
Hur arbetar svenska banker på sociala medier för att bygga och vårda relationer med sina 
kunder? 
 
De sociala medierna fungerar som en sorts kommunikationskanal där information på 
olika sätt skickas från sändare till mottagare. Det är då ingen överraskning att även 
banker bygger sina relationer på de sociala medierna med hjälp av kommunikation. 
Resultatet i studien visar att de banker som undersökts har som huvudsaklig strategi att 
erbjuda mervärde med de inlägg som de gör på sociala medier. Mervärdet är tänkt att 
initiera en tvåvägs-kommunikation som i första hand är tänkt att engagera användare, 
men som även bygger tillit. När användarna svarar eller reagerar på inlägg som 
bankerna gör kan det ses som en form av engagemang och en början på en relation. 
Bankerna använder även de sociala medierna till att vårda kundrelationen genom att ha 
kundsupport på Facebook och Twitter. Denna närvaro och tillgänglighet kan inte ses 
som en källa till kundnöjdhet i sig utan är en del av bankernas service och att vara nära 
till hands. Vi anser att kundnöjdheten byggs på fler sätt och utvecklas i kundens 
interaktion med banken över tid. 
 

6.2 Teoretiska implikationer 
De främsta teoretiska implikationerna av denna studie är att den relationsmodell som 
Morgan och Hunt (1994) publicerat behöver modifieras när den används i kontexten 
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sociala medier. Det är framförallt kommunikation som är den medierande variabeln till 
tillit och engagemang. Vi är osäkra på om kommunikation enbart påverkar tillit, och 
indirekt engagemang som Morgan och Hunt hävdar, eller om kommunikation påverkar 
både tillit och engagemang direkt. Vi vet helt enkelt för lite om dessa potentiella 
samband för att kunna säga något konkret. 
 

6.3 Praktiska implikationer 
De banker som inte har eller håller på att etablera en närvaro på de sociala medierna kan 
använda vårt resultat för att lägga sina resurser på rätt ställe. Den främsta lärdomen för 
dem är att planera, utveckla, och publicera material som ger mervärde. Det kan hjälpa 
dem att engagera användare och på så sätt skapa och börja bygga en relation. De finns 
också ett praktiskt värde i att ha sin kundservice på Facebook och Twitter eftersom de 
flesta människor har dessa som kommunikationssätt nu för tiden. 
 

6.4 Begränsningar 
Studien har bara undersökt två av de fyra största bankerna i Sverige och det är helt klart 
en begränsning. Studiens ursprungliga syfte var att säkra access till alla fyra storbanker 
men det gick inte på grund av tidsbrist och att en person inte var tillgänglig. 
Konsekvensen är att studien har en lägre reliabilitet. Studien har inte undersökt hur de 
tre olika variablerna tillit, engagemang, och kundnöjdhet påverkar varandra, och det 
kan finnas dolda samband som påverkar vårt resultat. 
 

6.5 Framtida Studier 
Vi undersökte bara två av Sveriges största banker i denna studie och för att få en bättre 
bild bör fler banker tas med. I framtiden kan en studie göras på alla fyra storbanker, och 
om tid och resurser finns inkludera flera av de mindre bankerna.  
Det är även intressant att undersöka hur Morgan och Hunts (1994) relationsmodell 
faktiskt ser ut på de sociala medierna. Dels för att undersöka om det finns samband 
mellan de olika variablerna tillit, engagemang, och kundnöjdhet, dels vad som påverkar 
dessa tre i kontexten av de sociala medierna. 
 

Tackord 
Vi vill passa på att tacka vår handledare Henrik Dellestrand för all hjälp och 
återkoppling på uppsatsens samtliga delar. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Underlag för intervjuer 

 

Intervjuformulär 

  

Allmänt: 

  

-    Vilken är din roll inom företaget? 

  

-    Vilka är dina arbetsuppgifter? 

  

Tema: Engagemang 

  

-    Hur arbetar Ni med sociala medier? Har ni några tydligt formulerade strategier eller 

ledord som genomsyrar ert arbete? 

  

-    Beskriv Ert primära mål med användandet av sociala medier. 

  

-    Vilka sociala media plattformar använder Ni idag? 

  

-    Har ni olika arbetssätt eller syfte på de olika plattformerna? Skiljer det sig vad som 

kommuniceras ut mellan de olika plattformerna? 

  

-    Hur tillgängliga är Ni via sociala medier? 

  

-    Vilka är de främsta för- och nackdelarna med Era aktiviteter via sociala medier? 
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Tema: Kundrelationer 

  

-    Vad använder Ni för metoder i syfte att stärka Era kundrelationer? 

  

-    Har era kundrelationer stärkts i jämförelse med innan sociala medier användes i samma 

utsträckning? 

  

-    Hur gör ni för att bygga lojalitet hos kunderna? 

  

-    Hur mäter Ni kundnöjdheten/kundlojaliteten? 

  

  

Tema: Tillit 

  

- Beskriv hur Ni arbetar med transparens via sociala medier. 

  

- Vad innebär det för Er att vara transparanta? 

  

- Kan Ni se indikationer på bättre kundrelationer till följd av en högre grad av 

transparens? 

  

  

  

  

 


