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Abstract 
The development of the digitalization has resulted in a change from paper-based cash to card and internet 
payments. This change has made it possible to execute bank related activates all hours of the day and 

can be performed anywhere. As a result, the physical bank relations are limited and replaced by digital 

solutions. The on-going pandemic has accelerated the digitalization further, where the digital environment 

is the new normal. As a result, digitalization today is no longer voluntary but instead a more forced 

behavior. In order for the banks to retain long term customer relationships, it is critical that the quality is 

fulfilled despite the digital interactions. To investigate the quality of digital relations within banking, this 

study examines the quality of the relations together with three influential factors: engagement, trust and 
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digital context, which results in an alternative empirical focus. The study investigates SME- bank relations 

since that is a large and important customer group. Therefore, it is of great interest to examine how SME 

experience the quality of digital solutions within banks. 

 

 

The method of this study is based on a positivistic philosophy with a deductive approach where the 

theoretical framework is based on previous research. A quantitative research method is applied to collect 
the empirical data through internet-based surveys. The result of the study was analyzed based on the 

answer from 176 respondents. The result shows that trust and satisfaction effects the quality of digital 
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1. Inledning  
Inledningsvis kommer bakgrundsinformation presenteras om hur digitaliseringens 

utveckling har påverkat (den digitala) relationen mellan bankverksamheten och SME-

kunder. Efter introduceringen av ämnet kommer en problematisering att redogöras för att 

framhäva ämnets bidrag, samt intresse för att undersöka den digitala relationen. Studiens 

syfte och forskningsfråga kommer att presenteras precis innan definitioner samt 

disposition. 

1.1 Bakgrund 
Enligt Svenska Bankföreningen (2019) har utvecklingen av digitaliseringen pågått i hög 

takt under de senaste två åren, vilket har påverkat utvecklingen inom bankverksamheten. 

Digitaliseringens utveckling har bidragit till att betalningsmetoderna har effektiviserats 

genom att gå från pappersbaserade kontanter till bankkort och andra internetbetalningar. 

Vidare menar Svenska Bankföreningen (2019) att utvecklingen av bankens internetbank 

har möjliggjort det för kunderna att utföra sina bankärenden var- och närsomhelst på 

dygnet. Detta har medfört att den traditionella fysiska bankrelationen har blivit en allt 

mer digital relation. En digital relation innebär att bankerna bemöter kunderna digitalt 

istället då de flesta tjänsterna automatiserats, vilket i sin tur har medfört att antalet 

bankkontor har minskat med en tredjedel mellan 2009 och 2019 (Svenska 

Bankföreningen, 2019). Svenska Bankföreningen (2016) menar därför på att det är viktigt 

att bemöta kundernas förväntningar och skapa kundrelationer i en digital värld där fysiska 

mötena blir allt ovanligare.  

 

Vidare menar Svenska Bankföreningen (2016) att digitaliseringen skapar inte bara 

utmaningar med kundrelationer utan även möjligheter i form av effektivisering och 

reducering av produktionskostnader. Författarna menar på att möjligheterna har i sin tur 

medfört att fler aktörer och produkter har kunnat etablera sig på marknaden de senaste 

åren. Trots ständiga förändringar inom det finansiella systemet klassas Sverige som ett 

av de länderna inom Europa som ligger i framkant inom digitaliseringen (Svenska 

Bankföreningen, 2016). Bankomat AB (2018) uppmärksammar att vid fortsatt utveckling 
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av digitalisering inom bankverksamheten kan Sverige få ett samhälle utan kontanter inom 

femton år.  

 

Förutom utmaningen med kundrelationer och nya aktörer utsätts digitaliseringen också 

av andra yttre faktorer såsom den pågående pandemin. Enligt Svenskt Kvalitetsindex 

(2020) har pandemin begränsat den fysiska relationen och förutsättningarna för en digital 

relation har blivit alltmer centrerad. En ökad användning av avancerade digitala tjänster 

såsom onlinemöten har blivit en ny vardag för både kunder och medarbetare, vilket har 

skapat ett nytt normalläge inom svensk bankverksamhet (Svenskt Kvalitetsindex, 2020). 

Att bevara den fysiska relationen samtidigt som bankverksamheten digitaliseras ses som 

den största utmaningen för bankerna enligt Svenskt Kvalitétsindex (2020). Forskarna 

Wójick och Ioannou (2020) menar att pandemin troligtvis kommer att påskynda 

digitaliseringen av banken ytterligare, eftersom kunder har tvingats använda bankens 

digitala tjänster mer och undvikit bankkontoren. Författarna betonar även att kunderna 

mest troligen kommer att fortsätta använda de digitala tjänsterna i större utsträckning efter 

att alla pandemirestriktioner har upphävts (Wójick & Ioannou, 2020).  

 

Författarna Shahnoori & Jenkins (2019) menar att till följd av digitaliseringens framfart 

har beslutsfattarna för bankärenden inom små och medelstora företag (SME) kunnat 

effektivisera sin tid genom att spendera mindre tid på transport och logistik, såsom att stå 

i kö, för utföra ett bankärende. Dessutom minskar kostnaderna för denna annars 

nödvändiga transport till och från bankkontoret. Ytterligare en fördel som författarna 

lyfter fram är att bankens digitala tjänster ger chefer och ägare en möjlighet att övervaka 

alla företagets transaktioner och likvida medel var- och närsomhelst (Shahnoori & 

Jenkins, 2019). SME utgör 99,9 procent av alla företag i Sverige, vilket gör dem till en 

betydelsefull och stor kundkrets (Tillväxtverket, 2021). Det är därför viktigt enligt Black 

& Berger (2011) att banken skapar och upprätthåller en god relation med dessa företag 

eftersom de förväntas att expandera till följd av ökade intäkter, och i samband med 

företagets expansion ökar även deras köpbehov. Formisano, Tartaglione, Fedele och 

Cavacece (2020) menar att om bankerna inte värnar om relationen med små- och 

medelstora företag riskerar de att förlora viktiga kunder. En annan anledning till att dessa 

företag är en intressant kundkrets att undersöka är den ‘’digitala klyfta’’ mellan stora 

företag och SME. En studie av Telias Digitala Index (2019) visar på att digitaliseringen 
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kommer få en allt mer central roll och skapar nya möjligheter av digitala lösningar för 

alla företag. Trots detta kvarstår klyftan mellan företagen eftersom SME är mindre 

benägna att investera i ny teknik och riskerar därför att falla efter i utvecklingen. Daniel 

Stark, Chef inom Strategi och Affärsutveckling SME på Telia AB, menar att “det är 

viktigt att lära sig mer om digitaliseringens nytta och förstå både varför och hur, annars 

riskerar SME att halka efter” (Telia Digitala Index, 2020).  

 

1.2 Problematisering 
På grund av digitaliseringens utveckling har förståelsen för en relation blivit alltmer 

betydelsefull (Svenska Bankföreningen, 2016). Förståelsen för relationen skapas genom 

att mäta kvalitén i relationen, vilket kan göras med hjälp av relationskvalitet. 

Relationskvalitet är ett begrepp som använts i tidigare forskning och kan beskrivas som 

kundens helhetsintryck av relationen mellan företag och kund, vilket i denna studie 

innebär relationen mellan SME och banken (Ndubisi, 2007). En god relationskvalitet 

uppnås när banken lär känna och förstår SME:s mål, förväntningar och preferenser och 

på så sätt skapas ett bra helhetsintryck. Relationskvalitet definieras därför som styrkan 

och djupet i relationen när det kommer till att förverkliga mål, förväntningar och 

preferenser (Lu & Wang, 2017). I en studie gjord av Roberts, Varki och Brodie (2003) 

har relationskvalitet studerats utifrån ett serviceföretags perspektiv. De fann att 

serviceföretagen behöver ta hänsyn till både kvalitén på deras tjänster och kvalitén på 

relationen med kunden, för att upprätthålla en hållbar relation. Vidare har en liknande 

studie gjord av Ndubisi (2007) undersökt relationskvalitet utifrån ett bankperspektiv. 

Studien genomfördes på banker i Malaysia där resultatet visade att relationskvalitet är en 

avgörande faktor och säkerställer att företagen med god kännedom kan tillgodose 

kundens behov. Båda studierna (Roberts, Varki, & Brodie, 2003; Ndubisi, 2007) kan 

antas utgå från samma perspektiv, eftersom en bank klassificeras som ett serviceföretag. 

Dessutom är majoriteten av SME enmansföretag, där ägaren med största sannolikhet 

använder sig av samma bank både privat och inom företaget. På så sätt kan studiernas 

urval också inkludera SME-kunder (Eriksson, 2021). Sammanfattningsvis fann båda 

studierna att engagemang, förtroende och tillfredsställelse har en påverkan på 

relationskvalitet.  
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Engagemang anses vara en betydelsefull faktor för att upprätthålla relationskvalitet och 

uppstår när relationen för en part är så viktig att en maximal ansträngning upprätthålls 

(Ledikwe, Roberts-Lombard, & Klopper, 2019). Tidigare forskare (Ledikwe, Roberts-

Lombard, & Klopper, 2019) menar på att engagemang förstärks när banken och SME är 

villiga att samarbeta, vilket i sin tur leder till att banken kan erbjuda lämpliga produkter 

och tjänster till SME. På så sätt förbättras kvalitén i relationen genom att upprätthålla ett 

starkt engagemang mellan parterna. 

 

Förtroende är nästa faktor som har en betydande roll inom relationskvalitet och skapas 

när kunden är villig att godta osäkerhet för att uppnå positiva förväntningar eller beteende 

av banken (Kabadayi, 2016). Till följd av digitaliseringen har flertal bankkontor stängts 

ned och den digitala relationen blivit allt mer central. Bankerna behöver numera bemöta 

och anpassa sig efter kundernas förväntningar digitalt för att bibehålla kvalitén i 

relationen eftersom brist på förtroende kan skada onlineverksamheten (Svenskt 

Kvalitetsindex, 2020; Liébana-Cabanillas, Nogueras, Herrera, & Guillén, 2013)  

 

Tillfredsställelse är ytterligare en faktor som har en viktig funktion inom relationskvalitet 

och uppstår när prestationen motsvarar eller överträffar kundens förväntningar på en 

produkt eller tjänst (Guillén, Tirado, & Tena, 2020). Som tidigare nämnts har 

digitaliseringen gjort att fler aktörer och produkter etablerat sig på marknaden, vilket 

skapar ett större utbud för kunden. Det blir därmed viktigt för banken att differentiera sig 

och skapa nya preferenser hos kunden för att bibehålla en långvarig relation som skapas 

genom tillfredsställelse. Madill, Feeney, Riding och Haines Jr (2002) menar att 

tillfredsställelse har en betydande påverkan på relationskvalitet mellan banken och SME. 

 

Innan den pågående pandemin kunde SME välja om och i vilken takt de ville digitaliseras 

då efterfrågan och behovet av en digitalisering inte var lika brådskande (Eklund, 

Calmfors, Wetterstrand, Loutfi, & Nordström Skans, 2020). Till följd av pandemin har 

digitaliseringen påskyndats och blivit mer nödvändig för att fortsätta upprätthålla 

verksamheten. En process som vanligtvis tar fyra till fem år har nu genomförts på mindre 

än en månad eftersom behovet av digitalisering har påskyndats (Digital strategi, 2020). 

Pandemin och påskyndandet av digitaliseringen har resulterat i att avancerade digitala 
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tjänster såsom rådgivning kring finansiell placering och pension har införts genom 

onlinemöten med banken, vilket har visat att behovet av en relation fortfarande är viktig 

(Industritorget, 2021). Det är därför intressant att undersöka hur SME ser på kvalitén i 

den digitala relationen idag med tanke på det framtvingade digitala beteendet och 

resultatet från Telia Digitala Index (2019) studie som visar på att SME är mindre benägna 

att investera i ny teknik.  

 

Studier gjorda av Roberts, Varki och Brodie (2003), Ndubisi (2007) och Lu och Wang 

(2017) har tidigare undersökt relationskvalitet. Däremot har de inte specifikt studerat 

kvalitén i en digital relation, vilket gör att denna studie kommer utgå från en annan empiri 

där materialet förhoppningsvis är tillräckligt för att undersöka en digital relation med 

tanke på det aktuella framtvingade beteende. Dessutom har de tidigare forskarna inte mätt 

relationskvalitet som en separat variabel, utan de har utgått från engagemang, förtroende 

och tillfredsställelse (Roberts, Varki, & Brodie, 2003; Ndubisi, 2007; Lu & Wang, 2017). 

På grund av detta kommer denna studie utgå från en annan metod, eftersom 

relationskvalitet har operationaliserats genom Lu och Wangs (2017) definition av 

relationskvalitet, där relationskvalitet definieras som styrkan och djupet i relationen när 

det kommer till att förverkliga mål, förväntningar och preferenser. En studie som 

undersöker den digitala relationen mellan banken och SME utifrån ett SME-perspektiv är 

därför aktuell för att fylla forskningsgapet inom ämnet. 

 

1.3 Syfte & Forskningsfråga 
Syftet med studien är att kartlägga vilka faktorer inom relationskvalitet som har en 

påverkan på den digitala relationen idag mellan banken och små- och medelstora företag. 

Förutom att bidra med ny kunskap inom forskningsämnet kan studiens resultat leda till 

praktiska förslag för bankverksamheten. Genom att undersöka den digitala relationen kan 

banker anpassa och utveckla produkter samt tjänster för att tillgodose SME:s behov. På 

så sätt bidrar studien till samhällets konkurrenskraft och tillväxt eftersom SME utgör 99,9 

procent av alla företag i Sverige, vilket gör dem till en viktig kundkrets att skapa hållbara 

relationer med (Black & Berger, 2011). Detta leder vidare till studiens forskningsfråga: 

Hur påverkas kvalitén i den digitala SME-bankrelationen av engagemang, förtroende och 

tillfredsställelse? 
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1.4 Definitioner 
Digitala tjänster: I denna studie definieras digitala tjänster som banktjänster som går att 

genomföra via internetbank eller mobilbank. Dessa banktjänster omfattar finansiella 

investeringar, låneansökan, besparingar, betalningar och swish anpassat till företag. 

 

Avancerade digitala tjänster: I denna studie definieras avancerade digitala tjänster som 

banktjänster som genomförs via onlinemöten med företagets kontaktperson. Dessa 

banktjänster omfattar finansiell rådgivning, rådgivning kring placeringar/investeringar, 

försäkringstäckning, pensionsavtal och rådgivning vid låneansökan.   

 

Digital relation: I denna studie definieras digital relation när SME använder bankens 

digitala tjänster inklusive avancerade tjänster för att utföra sina ärenden, istället för att 

besöka de fysiska kontoren. 

 

1.5 Disposition 
Kapitel 1 – Inledning 

Studien introduceras med bakgrundsinformation om hur digitaliseringens utveckling har 

påverkat den digitala relationen mellan bankverksamheten och SME-kunder. Vidare 

presenteras studiens relevans och bidrag i form av en problematisering och därefter 

framförs studiens syfte och forskningsfråga. Till sist kommer betydelsefulla 

begreppsdefinitioner och studiens disposition att presenteras. 

 

Kapitel 2 – Teori  

I teorikapitel introduceras studiens teoretiska ramverk. Först presenteras relationskvalitet 

och sedan presenteras de tre påverkande faktorerna; engagemang, förtroende och 

tillfredsställelse. Varje avsnitt kommer sedan att avslutas med en hypotes. 

 

Kapitel 3 – Metod 

I detta kapitel redogörs studiens vetenskapliga och empiriska metod för att förtydliga hur 
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tillvägagångssättet för studiens ämne har genomförts. Kapitlet inleds med en presentation 

av studiens forskningsfilosofi och därefter har den mest lämpliga forskningsansatsen och 

forskningsmetoden tagits fram och presenterats. Vidare presenteras litteratursökningen, 

insamlingen av data, test av enkät och operationaliseringen. Avslutningsvis redogörs 

studiens insamlade data i form av beskrivande statistik och Cronbach’s Alpha. 

 

Kapitel 4 – Analys  

Efter studiens metod analyseras och redovisas den insamlade datan kopplat till studiens 

teori och de framtagna hypoteserna. Vidare kommer olika tester som 

normalfördelningstest, korrelationstest och regressionsanalys att appliceras på den 

insamlade datan. Avslutningsvis kommer studiens samtliga hypoteser att testas genom en 

hypotesprövning. 

 

Kapitel 5 – Slutsats 

Studiens sista kapitel introduceras med att besvara forskningsfrågan och därefter 

diskuteras studiens slutsatser och bidrag. Vidare presenteras självkritiken som omfattar 

hur studien hade kunnat förbättras. Avslutningsvis kommer framtida forskningsförslag 

om kvalitén i en digital relation att presenteras för att utveckla ämnet ytterligare.  
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2. Teori 
I detta kapitel kommer studiens teoretiska ramverk och centrala begrepp presenteras. 

Inledningsvis kommer relationskvalitet att introduceras och därefter kommer de tre 

påverkande faktorer att presenteras; engagemang, förtroende och tillfredsställelse. Varje 

avsnitt kommer att avslutas med en hypotes, som kommer att testas i analyskapitlet. Till 

sist kommer en sammanfattning av den teoretiska ramverket att presenteras i både text 

och figur.  

 

2.1 Relationskvalitet  
På grund av att det mestadels är SME-kunder som avslutar relationen med banken, blir 

identifieringen av kvalitén i relationen betydelsefull för att kunna tillämpa SME-

kundernas behov och för att säkerställa en stabil och långvarig relation (Madill, Feeney, 

Riding, & Haines Jr, 2002). Relationskvalitet definieras som styrkan och djupet i 

relationen när det kommer till att förverkliga mål, förväntningar och preferenser. Genom 

att skapa en bättre förståelse om SME:s mål, förväntningar och preferenser kan 

ekonomiska fördelar uppstå för banken. Detta eftersom rätt förståelse kan leda till tillväxt 

och produktutveckling för SME, vilket resulterar i större mängd likvida medel för inköp 

och tjänster kommer spenderas. Dessutom kan en långvarig relation bidra till minskade 

kostnader för banken eftersom kostnaden vid nyförvärv av kund är fem gånger mer 

kostsamt än att bibehålla en befintlig kund (Lam & Burton, 2006). En hög grad av 

relationskvalitet gör det möjligt för SME att förlita sig på banken för att bevara värdet av 

kvalitén i relationen (Rauyruen & Miller, 2007). 

 

Vidare kan relationskvalitet ses som ett verktyg på hur kundernas framtida välbefinnande 

ser ut inom långsiktiga relationer. Det framtida välbefinnandet är baserat på SME:s 

tidigare förväntningar och upplevelser av banken, vilket betyder att när banken 

tillgodoser SME:s förväntningar och upplevelse är SME:s villiga att bibehålla relationen 

(Lin & Wu, 2011). Under den pågående coronapandemin har nya restriktioner och 

metoder införts, vilket kan upplevas som osäkert och komplext. På så sätt kan 

relationskvalitet fungera som en hållbar förbindelse genom en försäkran om att banken 
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kommer uppnå SME:s förväntningar trots förändringar inom banksektorn (Lin & Wu, 

2011).  

 

Relationskvalitet associeras främst med tre faktorer: Engagemang för relationen med 

banken, förtroende för banken och tillfredsställelse med bankens resultat (Lu & Wang, 

2017). Genom höga nivåer av engagemang, förtroende och tillfredsställelse uppstår starka 

känslomässiga relationer. Det är viktigt att inte bara vara medveten om faktorerna utan 

också förstå hur de fungerar och kan påverka kundernas uppfattning om kvalitén på 

relationen. Detta för att kunna utveckla strategier och anpassa produkter samt tjänster som 

är lämpliga för SME (Guillén, Tirado, & Tena, 2020). Följande avsnitt kommer därför 

behandla de tre faktorerna som associeras med relationskvalitet för att tydliggöra för 

läsaren hur studiens forskningmodell är uppbyggd. 

 
Tabell 1 

Litteraturöversikt för relationskvalitet 

 
 

2.2. Engagemang 
Ledikwe, Roberts-Lombard och Klopper (2019) definierar engagemang som önskan att 

upprätthålla en betydelsefull relation. Engagemang uppstår när en av parterna anser att 

den aktuella relationen med en annan part är så betydelsefull att maximal ansträngning 

upprätthålls. När engagemang existerar reduceras risken för sårbarhet samtidigt som det 

sociala utrymmet för etableringen av långsiktiga relationer möjliggörs. Från ett SME-

Författare Urval Titel Källa Upptäckt
Keith Roberts, Sajeev Varki och Rod 

Brodie (2003)
Serviceföretag Measuring the quality of 

relationships in consumer services: 
an empirical study

European Journal of Marketing Författarna fann att kvalitén på 
relationen med kunden är minst lika 

vitkig som kvalitén på företagets 
tjänster 

Nelson Oly Ndubisi (2007) Malaysiska banker Relationship quality antecedents: the 
Malaysian retail banking perspective

International Journal of Quality & 
Reliability Management

Resultatet visade på ett signifikant 
positivt samband mellan förtroende, 
engagemang och konflikthantering 

när det gäller relationskvalitet.

Judith J. Madill, Lisa Feeney, Alan 
Riding, George H. Haines Jr (2002)

SME i Kanada (1997-1998) Determinants of SME owners' 
satisfaction with their banking 
relationships: a Canadian study

International Journal of Bank 
Marketing

Resultatet av studien visar att SMF-
tillfredsställelse med sin huvudbank 

är starkt relaterad till 
tillfredsställelse med bankens 

hantering av relationen

Wenxue Lu & Jishuang Wang (2017) Ägare och anställda som deltog i 
ett byggprojekt i Kina (Augusti 2016 

- November 2016)

The influence of conflict management 
styles on relationship quality: The 

moderating effect of the level of task 
conflict

International Journal of Project 
Management

Forskningsresultatet visar på att 
den integrerande stilen är positivt 
relaterad till relationskvaliteten, 

medan den kompromissande stilen 
är negativt relaterad till 

relationskvaliteten
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bankrelations perspektiv är parterna mer tillmötesgående när det kommer till att 

samarbeta och dela känslig information om båda parterna uppvisar ett starkt engagemang 

för sin relation. Detta gör det möjligt för banken att sälja och tillämpa produkter och 

tjänster som är användbara för SME-kunderna (Ledikwe, Roberts-Lombard, & Klopper, 

2019).  

 

Engagemang beskrivs med hjälp av tre egenskaper; affektivt engagemang, 

kontinuitetsengagemang och normativt engagemang. Affektivt engagemang beskriver i 

vilken omfattning SME beaktar sig samt upplever en positiv förbindelse till motsvarande 

part och normativt engagemang beskriver vilken utsträckning SME känner sig förpliktad 

att göra affärer med motsvarande partner. Slutligen beskriver kontinuitetsengagemang i 

vilken omfattning SME känner ett beroende till banken (Fullerton, 2011).  

 

En studie gjord av Ojeme, Robson och Coats (2018) visar på att affektivt engagemang 

har ett positivt samband med en långvarig och betydelsefull relation mellan bank och 

SME. När SME upplever en positiv förbindelse med banken skapas även uthållighet 

utformad av preferenser och mål. Istället för att känna rädsla i relationen bygger SME:s 

upp en förståelse för relationen, vilket resulterar i att relationen förblir långvarig. Vidare 

uppstår normativt engagemang vid ömsesidiga relationer där banken har SME:s bästa 

intresse och SME besvarar relationen genom att fortsätta använda deras produkter och 

tjänster. För att upprätthålla och bevara den ömsesidiga relationen krävs det att 

kontinuerligt anpassa produkterna och tjänsterna utefter förändringarna i kundbehovet 

(Ojeme, Robson, & Coates, 2018). Däremot redogör Fullerton (2011) i sin studie att 

kontinuitetsengagemang har en skadlig effekt på relationen. Det kan uppstå när SME inte 

anser att banken lever upp till deras förväntningar, vilket leder till att relationen avslutas. 

Därför är det viktigt för banken att värna om relationen med SME och tillgodose deras 

förväntningar.  

 

Karjaluotoa, A. Shaikh, Saarijärvib och Saraniemic (2019) menar på att engagemang vid 

digitala tjänster och produkter är förknippat med hedoniskt värde, vilket innebär att värdet 

för digitala produkter och tjänster tillhandahålls av känslor för konsumtion. Studien 

uppvisar att desto större värde användaren upplever, desto mer positiv känsla får 

användaren av relationen med banken. Detta betyder att engagemang har en betydande 
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roll vid digitala relationer. Avslutningsvis har litteraturen påvisat ett positivt samband 

mellan engagemang och kvalitén på relationen och därmed bidragit till studiens första 

hypotes: 

 

H1: Engagemang är positivt associerat med upplevelsen av kvalitén i den digitala 

relationen. 
 

Tabell 2 

Litteraturöversikt för engagemang 

 
 

2.3 Förtroende 
Kabadayi (2016) definierar förtroende som individens benägenhet att godta sårbarhet för 

att uppnå positiva förväntningar eller beteenden av banken som karaktäriserar ömsesidigt 

beroende samt risk. Forskaren Kabadayi (2016) menar på att förtroende har en betydande 

faktor framför allt i relationer som inkluderar osäkerhet, vilket är mycket viktigt med 

tanke på den rådande pandemin som skapar osäkerhet i världen. Förtroende skapas genom 

förväntningarna att bankerna ska vara välvilliga, har en god integritet och tillhandahålla 

rätt kompetens. Upplevs alla tre faktorer som höga räknas banken som pålitliga. 

 

Kabadayi (2016) beskriver välviljan i en bankverksamhet som förtroendet för att banken 

har en positiv orientering gentemot sina kunder utöver ett egocentriskt vinstmotiv, vilket 

innebär bankens förmåga att fokusera på kundens välbefinnande utöver bankens egna. 

Författare Urval Titel Källa Upptäckt
Aobakwe Ledikwe, Mornay Roberts-
Lombard & Hendrik Baltus Klopper 

(2019)

Tre SME i storstaden Gaborone, 
Botswana

The perceived influence of 
relationship quality on brand loyalty: 

An emerging market perspective

African Journal of Economic and 
Management Studies

Tillit, engagemang och 
tillfredsställelse har en positivt och 

betydande påverkan på SMF-
kundernas relationskvalitet när det 

kommer till varumärkeslojalitet

Gordon Fullerton (2011) Utifrån tre serviceföretag: frisörer, 
auto-repair och finansiella institut 

som är belägna i Kanada.

Creating advocates: The roles of 
satisfaction, trust and commitment

Journal of Retailing and Consumer 
Services

Rsultatet visade att kundens 
engagemang är en viktig faktor som 
leder till viljan att fungera som en 

förespråkare för en 
tjänsteleverantör.

Heikki Karjaluoto, Aijaz A. Shaikh, 
Hannu Saarijärvi & Saila Saraniemi 

(2019)

Bankapp användare i Finland 
(sommaren 2015)

How perceived value drives the use 
of mobile financial services apps

International Journal of Information 
Management

Resultaten visade att det upplevda 
värdet av MFSA ger starka positiva 

effekter på kundernas  
tillfredsställelse och engagemang 

för sin bank

Mark Ojeme, Andrew Robson & 
Nigel Coates (2018)

850 små och medelstora företag i 
Nigeria

Investigating the Nigerian small and 
medium enterprises (SMEs)-banking 

long-term relationship building

International Journal of Bank 
Marketing

Studien fann att affektiv 
engagemang har den största 

effekten på små och medelstora 
företags beteendeintentioner 

gentemot sina banker.
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Detta medför att kunderna upplever en sympatisk känsla om att banken garanterar att 

arbetet inte utförs ofördelaktigt och om problem uppstår hjälper banken kunderna. Vidare 

beskriver Kabadayi (2016) integriteten i en bankverksamhet som bankens agerande i 

enlighet med standarder och principer som är accepterande för vägledning och ärlighet 

när det kommer till banktjänstemännens etiska beteende. Med andra ord betyder det att 

banktjänstemännen är ärlig och behandlar sina kunder med respekt. Detta medför en 

försäkran för kunden att banken kommer ge korrekt information och vidta etiska riktlinjer 

vid problem. Slutligen beskriver Kabadayi (2016) kompetens i en bankverksamhet som 

kundernas övertygelse att banken och deras personal besitter väsentliga färdigheter och 

förmågor för att genomföra finansiella tjänster. Kundernas kompetensuppfattning kan 

medföra en försäkran för individerna att banken kommer fortsätta att leverera samma 

service i framtiden oavsett vilken distributionskanal de använder. 

 

Förtroende kan byggas upp med hjälp av de digitala tjänsterna under förutsättningar att 

tjänster omfamnas av kunderna. Användningen av avancerade digitala tjänsterna har 

sedan pandemins början påskyndats på grund av dess fördelar. Fördelarna kan uppfattas 

som bekvämlighet, tillgänglighet, kostnad och tidsbesparingar (Svenskt Kvalitetsindex, 

2020). Dock kan fördelarna leda till nackdelar för förtroendet när det kommer till 

osäkerheten. Där förtroendet skapas genom förväntningarna att bankerna ska vara 

välvilliga, har en god integritet och tillhandahålla rätt kompetens. Detta för att minska 

osäkerheten och frånvaron av kundernas integritet (Kabadayi, 2016). Förtroende har en 

betydande roll när det kommer till digitala tjänster, där studier har visat att brist på 

förtroende kan skada onlineverksamheten (Liébana-Cabanillas, Nogueras, Herrera, & 

Guillén, 2013).  

 

Avslutningsvis har litteraturen påträffat ett positivt förhållande mellan banker och kunder 

när relationen till kunden är baserad på principerna om välvillighet, integritet och 

kompetens. Om förtroendet är högt bland kunderna är de villiga att utföra kortvariga 

uppoffringar. Detta eftersom kunderna beaktar att samarbete med ett specifikt företag kan 

leda till många fördelar på längre sikt. För att skapa högt förtroende spelar kundernas 

upplevelse av kvalitén i den digitala relationen en stor roll, vilket har bidragit till studiens 

andra hypotes. 
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H2: Förtroende är positivt associerat med upplevelsen av kvalitén i den digitala 

relationen. 

 
Tabell 3 

Litteraturöversikt för förtroende 

 
 

2.4 Tillfredsställelse  
Gullién, Tirado och Tena (2020) definierar tillfredsställelse som en emotionell reaktion 

på skillnaden mellan kundernas förväntningar på en produkt eller tjänst och den faktiska 

upplevelsen av prestationen vid interaktion med banken. Konsumenterna uppnår 

tillfredsställelse när prestationen av produkten eller tjänsten motsvarar deras 

förväntningar. Missnöje däremot skapas när prestationen inte lever upp till kundernas 

förväntningar (Guillén, Tirado, & Tena, 2020). På grund av digitaliseringens utveckling 

menar forskarna Kingshott, Sharama och Chung (2018) att de digitala tjänsterna har blivit 

en permanent del av bankverksamheten, där bankerna måste anstränga sig för att 

säkerställa att tjänsternas prestation uppfyller SME:s förväntningar. Kvalitén på de 

digitala tjänsterna är därmed nyckeln till att säkerställa tillfredsställelse vid en digital 

relation ( (Kingshott, Sharma, & Chung, 2018).  

 

Madill, Feney och Haines Jr (2002) undersöker tillfredsställelse i SME-bankrelationer 

utifrån banktjänstemännens tillgänglighet. SME-kunder uppskattar banktjänstemän med 

hög tillgänglighet för att undvika spendera tid på fysiska besök och i telefonköer. Förutom 

banktjänstemännens tillgänglighet redogör Madill m.fl. (2002) att grunden för 

tillfredsställelse är hur banken framhäver SME-kunderna som betydelsefulla kunder. Om 

SME-kundernas intryck av sin bank uppfyller eller överträffar dess förväntansbild 

kommer företagen att uppleva känslan av att vara en betydelsefull kund. Utöver 

tillgängligheten bidrar även banktjänstemännens förmåga att förstå SME:s verksamhet 

Författare Urval Titel Källa Upptäckt
Sertan Kabadayi (2019) 226 privata bankerkunder i en stor 

nordöstra USA-stad
Customers’ dissatisfaction with 

banking channels and their intention 
to leave banks: The moderating effect 

of trust and trusting beliefs

Journal of Financial Services 
Marketing,

Resultat visar att när kunder har ett 
högt förtroende för sina banker är 

det mindre benägna att lämna sina 
banker trots att de är missnöjda 

med sin primära bankkanal.

F. Liébana-Cabanillas, R. Nogueras, 
L.J. Herrera & A. Guillén (2013)

En nationell räddningsbank i södra 
Spanien (September - Oktober 2009)

Analysing user trust in electronic 
banking using data mining methods

Expert Systems with Applications Resultaten visade att de studerade 
variablerna inte påvisade någon hög 

relevans till företagsledningen
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till tillfredsställelsen. Denna känsla ökar SME:s intention att stanna kvar hos sin bank 

samt deras vidare rekommendation av banken. Omsättningen på banktjänstemän bör 

därför vara låg för att tillgodose efterfrågad förståelse om SME:s verksamhet då denna 

kunskap kan ta lång tid att bygga upp (Madill, Feeney, Riding, & Haines Jr, 2002).  

 

Tillfredsställelse är med andra ord en viktig och avgörande faktor som uppstår när 

banktjänstemännen har hög tillgänglighet och rätt kompetens om verksamheten, vilket 

leder till SME:s upplevda känsla som en betydelsefull kund. Till följd av den pågående 

pandemi och dess påverkan på digitaliseringens utveckling är det därför intressant att 

undersöka hur tillfredsställelsen ser ut idag inom den digitala relationen. Avslutningsvis 

har litteraturen påträffat ett positivt samband mellan tillfredsställelse och kvalitén på 

relationen, vilket leder till den tredje och sista hypotesen. 

 

H3: Tillfredsställelse är positivt associerat med upplevelsen av kvaliteten i den digitala 

relationen. 

 
Tabell 4 

Litteraturöversikt för tillfredsställelse 

 
 

 

 

 

 

 

 

Författare Urval Titel Källa Upptäckt
Marta Estrada-Gullién, Diego 
Monferrer-Tirado och Miguel 

Moliner-Tena (2017)

1125 privata bankkunder i fyra 
spanska regioner: Castellón, 

Valencia, Alicante och Murcia

Improving relationship quality during 
the crisis

The Service Industries Journal Resultatet av studie visar att 
identifiering, förståelse och 

hantering av känslor har en viktig 
roll för att utveckla relationskvalitet.

Russel P.J. Kingshott, Piyush 
Sharma & Henry F.L. Chung (2018)

336 SME-bankkunder i  New Zealand The impact of relational versus 
technological resources on e-loyalty: 
A comparative study between local, 
national and foreign branded banks

Industrial Marketing Managemen Resultaten visar på att både offline 
och online-servicekvalitet påverkar e-

banktillfredsställelse

Judith J. Madill, Lisa Feeney, Alan 
Riding, George H. Haines Jr (2002)

SME i Kanada (1997-1998) Determinants of SME owners' 
satisfaction with their banking 

relationships: a Canadian study

International Journal of Bank 
Marketing

Resultatet av studien visar att SMF-
tillfredsställelse med sin huvudbank 

är starkt relaterad till 
tillfredsställelse med bankens 

hantering av relationen
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2.5 Sammanfattning av modell 
Utifrån studiens teoretiska ramverk har en sammanfattning av ämnet framställts i form av 

en figur (Figur 1). I figuren går det att avläsa och kartlägga vilka faktorer som har en 

påverkan på relationskvalitet idag mellan banken och SME, vilket utgör även studiens 

teoretiska ansats. I enlighet med vad tidigare forskning (Lu & Wang, 2017) antas kvalitén 

i den digitala relationen påverkas av SME:s engagemang, förtroende och tillfredsställelse. 

Engagemang anses påverka kvaliteten i den digitala relationen eftersom grunden till 

engagerade SME kunder utgår från hur deras identifiering av behov, fortsatt användning 

av digitala tjänster och företagets förändringsbehov tillgodoses av banken. På grund av 

digitaliseringens utveckling har betydelsen av förtroende mellan SME och banken ökat, 

där kontaktpersonens integritet, välvilja och kompetens har en effekt på bankens 

onlineverksamhet. Genom att kontaktpersonen på banken upprätthåller en god 

tillgänglighet, förståelse för verksamheten samt behandlar SME som värdefulla kunder 

ökar SME:s tillfredsställelse. För att kunna skapa en förståelse om relationskvalitet är det 

viktigt att undersöka och förstå hur de underliggande faktorerna fungerar och inte enbart 

medveten om deras existens.  

 
Figur 1 

Forskningmodell 
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3. Metod 
I följande kapitel kommer studiens vetenskapliga och empiriska metod att presenteras, 

för att tydliggöra för läsaren vilka metoder och tillvägagångssätt som har använts i 

undersökningen om den digitala SME-bankrelationen.   

 

3.1 Vetenskaplig Metod 
I den vetenskapliga metoden förklaras studiens tillvägagångssätt samt motiveringar till 

den valda metoden. Först presenteras vilken forskningsfilosofi som studien har utgått 

ifrån och därefter presenteras den lämpligaste forskningsansatsen för studien. Vidare 

diskuteras studiens forskningsmetod som upplyser både en kvantitativ och kvalitativ 

metod för att konstatera vilken metod som är lämpligast för studien.  Slutligen kommer 

studiens litteratursökning att presenteras, som förklarar hur teorier och begrepp har 

inhämtats. 

 

3.1.1 Forskningsfilosofi 
En forskning kan utgå från fyra diverse forskningsfilosofier, interpretivism, positivism, 

pragmatism och realism. Enligt Bryman och Bell (2017) är interpretivism, positivism och 

realism de tre huvudsakliga inriktningarna inom forskningsfilosofi och dessa kommer 

presenteras nedan. Interpretivism är baserat på en uppfattning där en strategi som avser 

skillnaderna mellan samhällsvetenskaplig- och naturvetenskapliga studieobjekt behövs, 

vilket kräver att forskaren uppmärksammar den subjektiva betydelsen av social handling. 

Interpretivism är tillämpbar i studier där forskningsområdet är outforskat (Bryman & 

Bell, 2017).  

 

Till skillnad mot interpretivism tillämpas positivism i studier där redan befintliga teorier 

från tidigare forskning används, för att sedan kunna generera hypoteser som prövas 

genom statistiska metoder för att resultera i konkreta ställningstagande. Fakta som samlas 

in till positivism ska vara värderingsfri, med andra ord vara objektiv (Bryman & Bell, 

2017). Realism kan förknippas med positivism eftersom realism delar uppfattningen om 

att naturvetenskapen och samhällsvetenskapen kan applicera liknande metoder när det 
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kommer till insamling samt förklaring av data. Ytterligare en uppfattning realism delar 

med positivism är att det finns en yttre verklighet som forskare ska inrikta sig mot 

(Bryman & Bell, 2017). Avslutningsvis anses positivism vara den lämpligaste 

forskningsfilosofin i denna studie eftersom forskningsområdet för studien redan är bekant 

sedan tidigare samt att studien använder sig av existerande teorier och formulerar 

hypoteser. Genom att formulera hypoteser från tidigare nämnda faktorer inom 

relationskvalitet förväntas förståelsen skapas om vilka faktorer som påverkar kvalitén i 

den digitala relationen mellan SME och banken.  

 

3.1.2 Forskningsansats 
Studien tillhör den positivistiska forskningsfilosofin och därför anses en deduktiv ansats 

som den lämpligaste att använda i studien (Bryman & Bell, 2017). Användningen av en 

deduktiv ansats är den mest förekommande uppfattningen om hur förbindelsen mellan 

teori och praktik ser ut. Förbindelsen mellan parterna presenteras genom att identifiera 

faktorer som redogörs inom teorin och deduceras i hypoteser som sedan testas genom en 

empirisk undersökning (Bryman & Bell, 2017). I denna studie har sambandet mellan 

olika faktorer och relationskvalitet definierats utifrån befintlig teori i vetenskapliga 

artiklar för att sedan testas mot en empirisk undersökning. Tidigare forskning har 

undersökt relationskvalitet genom att tillämpa en deduktiv ansats, däremot har inte 

kvalitén i den digitala relationen i samband med en pandemi undersökts. Därav ansågs en 

deduktiv forskningsansats lämplig och intressant att använda eftersom 

forskningsansatsen undersöker teorin i jämförelse med verkligheten. På så sätt kan 

studien undersöka forskningsproblemet och skapa en förståelse om faktorerna inom 

kvalitén i den digitala relationen har påverkats av pandemin. Vid användning av en 

deduktiv ansats krävs det att forskaren är objektiv, vilket utifrån studiens perspektiv gör 

det lättare att genomföra datainsamlingen i form av en internetenkät istället för att 

intervjua ett antal SME. Genom om att tillämpa en internetenkät kan fler antal 

respondenter fångas upp som i sin tur resulterar i en mer objektiv reflektion av 

verkligheten. Dessutom menar Bryman och Bell (2017) att det vid en deduktiv ansats 

krävs att studiens resultat ska vara generaliserbart, vilket kan uppfyllas vid ett större antal 

respondenter. 
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Till skillnad från en deduktiv ansats strävar en induktiv ansats efter att framställa en teori, 

där det är iakttagelserna som leder fram till teori. Vid en induktiv ansats består första 

fasen av en datainsamling för att sedan kunna analysera och slutligen formulera en teori 

(Bryman & Bell, 2017). Studien hade kunnat använda sig av en induktiv ansats genom 

att intervjua ett mindre antal SME och sedan tolka materialet för att kunna formulera en 

teori. I denna studie var internetenkäter den lämpligaste insamlingsmetod eftersom 

populationen av SME är omfattande och därmed kräver en större datainsamling (Bryman 

& Bell, 2017). Därtill grundar sig studiens forskningssyfte utifrån SME:s perspektiv och 

kan bidra med praktiska förslag till banken, genom att försöka nå ut till flertal SME kan 

studien bidra med samhällsekonomiska fördelar. Avslutningsvis anses en deduktiv ansats 

vara lämpligast för denna studie eftersom ämnet redan har befintliga teorier att utgå ifrån 

och med hänsyn till den positivistiska forskningsfilosofin. 

 

3.1.3 Forskningsmetod 
Utifrån studiens positivistiska forskningsfilosofi och deduktiva ansats är studiens 

forskningsmetod kvantitativ. I studiens kvantitativa forskningsmetod har det utförts en 

kvantifiering vid insamling och analys av data. Datainsamlingen sammanställs därefter i 

en statistisk form och bearbetas för att framställa studiens slutsatser. Genom användning 

av en kvantitativ forskningsmetod kan studiens kvantifierbara variabler mätas i olika 

frekvenser i form av en enkätundersökning inriktad på SME (Denscombe, 2016). Med 

hjälp av en enkätundersökning förstärks studiens objektivitet eftersom respondenterna 

svarar på identiska frågor, vilket inte påverkas av hur människor förhåller sig.  Därtill 

svarar respondenterna representativt, vilket skapar en mer omfattande information om hur 

den digitala relationen ser ut idag. Ytterligare en aspekt som Denscombe (2016) tar upp 

är att med hjälp av en kvantitativ forskningsmetod kan studien lättare analysera och tolka 

samband av vilka faktorer som påverkar den digitala relationen genom jämförbara och 

mätbara frekvenser. Däremot finns det ingen möjlighet att utveckla frågor vid 

missförstånd eller ställa följdfrågor till respondenterna vid en enkätundersökning, vilket 

kan leda till felaktiga resultat (Denscombe, 2016). 

  

Till skillnad från den kvantitativa metoden kännetecknas den kvalitativa metoden av 

detaljerad information, insamlad genom ett mindre antal intervjuer och observationer. 
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Kvalitativa data är vanligen uttryckt i verbal form och ger en flerdimensionell beskrivning 

av de fenomen som studeras. Studien hade kunnat tillämpa en kvalitativ forskningsmetod 

för att skapa en djupare förståelse inom relationskvalitet genom intervjuer. Nackdelen 

med den kvalitativa metoden är svårigheten av att generalisera resultaten och den 

begränsade datainsamlingen, då intervjuer är vanligare när endast ett fåtal fenomen 

studeras (Lind, 2014). Dessutom genererar en kvalitativ metod en öppenhet kring 

resultatet, vilket inte anses relevant utifrån studiens forskningssyfte och 

forskningsproblem som utgår från vad tidigare litteratur har presenterat. Avslutningsvis 

anses en kvantitativ forskningsmetoden vara lämpligast för studien eftersom det redan 

finns befintliga teorier som genererar en stor datainsamling och som resulterar i ett mer 

trovärdigt och generaliserbart resultat.  

 

3.1.4 Litteratursökning 
Studiens litteratur består framför allt av vetenskapliga artiklar, journaler, dokument från 

webbplatser och kurslitteratur. Sökningen av vetenskapliga artiklar och journaler har 

gjorts i Högskolan Kristianstads databas summon samt Google Scholar. Sökningen 

avgränsades genom krav på peer-reviewed, detta för att säkerställa kvalitén på de 

vetenskapliga artiklarna och journalerna. Dokumenten från webbplatser användes som en 

komplettering för att öka förståelsen av den svenska bankverksamheten och dess 

påverkan av pandemin. Slutligen har användningen av kurslitteratur använts för att 

motivera studiens tillvägagångssätt.  

 

Litteratursökningen av artiklar och journaler har genomförts i två steg. Första steget 

behandlar definitioner av begrepp och insamling av information om forskningsämnet. De 

främsta sökorden var därför; bank, SME, relationship quality och digital. Sökorden bank 

och digital avslutades med en “*” för att säkerställa att sökningen omfattade alla 

böjningar av orden. Genom att använda ‘’AND’’ mellan sökorden garanterades att 

resultatet innehöll alla fyra begrepp. Därmed kunde en sökning se ut på följande sätt; 

“Bank*” AND “SME” AND “Relationship quality” AND “Digital*”.   

 

Andra steget behandlade de mest centrala faktorerna som framgick i det första steget inom 

relationskvalitet. Sökningen utökades därför med begreppen; commitment, trust och 
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satisfaction. För att få fram information om varje begrepp gjordes en sökning per begrepp, 

en sökning kunde därmed se ut på följande sätt; “Bank*” AND “SME” AND 

“Relationship quality” AND “Digital*” AND “Commitment”.  Efter sökningen lästes 

först abstract för att avgöra om artikeln eller journalen var relevant för studien. Var det 

en relevant artikel eller journal granskades resultatet och därefter teoridelen för att samla 

lämplig information till studiens syfte. 

 

3.2 Empirisk Metod  
Den empiriska metoden förklarar hur informationen om kvalitén i den digitala relationen 

inhämtades. Kapitlet inleds med att presentera studiens datainsamling som sedan mynnar 

vidare till test av enkät. Därefter presenteras studiens urval och bortfall vid 

enkätundersökningen. Vidare presenteras operationaliseringen av studiens variabler och 

inspirationen till enkätfrågorna. Slutligen presenteras studiens statistiska metoder som 

beskriver hur det empiriska materialet har analyserats.  

 

3.2.1 Datainsamling 
För att öka trovärdigheten och få ett mer generaliserbart resultat har studien tillämpat en 

kvantitativ metod med en deduktiv ansats eftersom en större mängd mätbar data kan 

samlas in (Bryman & Bell, 2017). I studien tillämpades en internetenkät som 

datainsamlingsmetod för att kunna besvara studiens tre hypoteser. Enligt Bryman & Bell 

(2017) behöver forskare som använder en deduktiv ansats vara objektiv, vilket gjorde 

valet av datainsamlingsmetod mer självklar eftersom enkätfrågorna inte sker i en 

personlig kontakt. Till följd av en mindre personlig kontakt reduceras risken av att 

respondenterna påverkas av forskaren (Bryman & Bell, 2017). Studiens internetenkät 

skickades ut till 5500 mailadresser som hämtades från Proff The Business Finder, vilket 

är en hemsida som söker upp företagsuppgifter genom att filtrera exempelvis omsättning, 

bransch etc (Proff The Business Finder, 2021). Utskicket av internetenkäten skickades 

som hemlig kopia för att inte exponera företagets mailadresser. Däremot finne det en 

nackdel med användning av internetenkäter eftersom frågorna inte ger en mer fördjupad 

förklaring ifall respondenterna misstolkar frågan. Därav har studien valt att utföra test av 
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enkät för att observera kryptiska formuleringar som kan framkomma i internetenkäten 

(Bryman & Bell, 2017).  

     

Studiens internetenkät skapades genom Google Forms där studien började med en kort 

beskrivning om ämnet och vad som studeras för att skapa en förståelse för 

respondenterna. Därefter presenteras studiens kontrollvariabler som gjorde det möjligt 

för respondenterna att svara på lite information om företaget och om dem själva såsom 

roll, ålder, arbetslängd, antal anställda och uppskattad omsättning. Vidare introducerades 

användning av digitala tjänster och digitala avancerade tjänster för att undersöka 

företagets användning av respektive tjänst. Resterande avsnitt presenterar relevanta 

enkätfrågor kring relationskvalitet, engagemang, förtroende och tillfredsställelse. Under 

enstaka frågor behövdes ytterligare förklaring av vissa begrepp såsom hur företaget 

identifierar sig med sin kontaktperson på sin huvudbank, vilket gjordes genom en 

beskrivning under frågan. Förklaringen lades till för att undvika att respondenterna 

uppfattade begreppet utifrån en annan synvinkel än vad studien vill få fram.  

 

Vid utformandet av enkätfrågor har studien valt att använda objektiva enkätfrågor för att 

inte uttrycka frågorna i en negativ respektive positiv kontext, vilket styrker studiens 

reliabilitet (Denscombe, 2016). En hög reliabilitet innebär att utfallet blir identiskt, 

oberoende av vem som utför studien, eftersom insamlad data har tagits fram på ett 

tillförlitligt sätt (Alvehus, 2013). Studien har förslagsvis utformat en enkätfråga som 

beskriver bankens kunskapsnivå, hade studien istället utformat frågan genom att skriva 

hur låg respektive hög kunskapsnivån är hade det inte varit en objektiv enkätfråga. 

Tidigare forskare (Madill, Feeney, Riding, & Haines Jr, 2002; Kabadayi, 2016; Fullerton, 

2011) har utgått från en likertskala utformad i sju steg och genom att använda ett etablerat 

mått från tidigare forskning förstärks studiens reliabilitet ytterligare (Denscombe, 2016). 

Dessutom ansågs måttet vara lämpligt eftersom det ger ett objektivt svar från 

respondenterna samt möjligheten för respondenterna att svara på alternativet i mitten av 

likertskalan. 
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3.2.2 Test av enkät 
Studien genomförde ett test av internetenkäten innan den skickades ut till SME:s i 

Sverige. Detta för att kunna säkerställa att enkätfrågorna och enkäten i sin helhet 

fungerade eftersom det vid en enkätundersökning inte finns någon intervjuare närvarande 

för hantering av oklarheter (Bryman & Bell, 2017). Genom att testa enkäten kunde 

frågornas objektivitet och tolkning av begrepp kontrolleras för att säkerställa att 

respondenterna inte misstolkade enkäten. Testet av enkäten genomfördes på fyra olika 

utomstående individer, där respondenternas kommentarer resulterade i omformulering 

samt strukturändringar för att säkerställa enkätens validitet (Denscombe, 2016). Validitet 

betyder att forskaren mäter det som studien avser att mäta. Det innebär att resultatet av 

datainsamlingen måste framföra något om vad studien avser (Alvehus, 2013).  

 

Respondenterna kommenterade att begreppen identifiering och avancerade digitala 

tjänster kunde tolkas på olika sätt, vilket gjorde att en beskrivning av begreppen adderades 

under respektive fråga. Under frågan “Vilka avancerade digitala tjänster använder du i 

företagets huvudbank?” adderades en förklaring att avancerade digitala tjänster innebär 

tjänster som används i onlinemöte med din kontaktperson. Under frågan “I vilken 

utsträckning kan företaget identifiera sig med kontaktpersonen på huvudbanken?” 

adderades en förklaring att identifiering innebär att företaget känner en anknytning med 

sin kontaktperson. Dessutom upptäckte respondenterna att de först inte kunde gå vidare 

till nästa avsnitt av enkäten, vilket gjorde att den inte gick att slutföra. För att åtgärda 

problemet behövde enkätens avsnitt länkas, där sista avsnittet markerades som ‘’skicka 

formulär’’. Återkopplingen från respondenterna var relevanta och ändringarna som 

gjordes förstärkte studiens enkät ytterligare och resulterade i att enkäten var redo att 

skickas ut. 

 

3.2.3 Urval och bortfall 
Studiens internetenkät skickades ut till cirka 5500 svenska SME:s via enskilda mail som 

representerar ett sannolikhetsurval. Detta eftersom stora surveyundersökningar med ett 

urval som är kartlagt samt lämpligt för populationen som studien efterfrågar leder till 

sannolikhetsurval. Till skillnad från sannolikhetsurval innebär icke-sannolikhetsurval att 
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sannolikheten för respondenterna att bli utvalda inte är lika stor eftersom ett beslut fattas 

om vilka respondenter som får vara med i urvalet (Denscombe, 2016). 

 

Som tidigare nämnt skickades internetenkäten ut till svenska SME;s, vilket är studiens 

urval. Genom att ställa kontrollfrågor såsom företagets nettoomsättning år 2020, antal 

anställda och användning av digitala tjänster inom företaget, kunde studien säkerställa att 

lämpliga respondenter svarade. Med hjälp av Europeiska kommissionens definition av 

SME, definieras små företag som företag med färre än 50 anställda och en omsättning 

som inte överstiger 10 miljoner euro medan medelstora företag definieras som företag 

med färre än 250 anställda och en omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro 

(Europeiska Kommissionens, 2012). För att kunna bedöma och jämföra respondenternas 

uppskattade omsättning gentemot definitionen användes valutaväxling för att få samma 

valutaenhet. Därmed användes aktuell valutakurs (2021-05-03), som visade att 1 euro 

motsvarade 10,1676 SEK (Riksbanken, 2021). Vidare undersöker studien hur kvalitén i 

den digitala relationen är idag, vilket gör att frågan om användningen av digitala tjänster 

är relevant eftersom respondenterna måste använda sig av avancerade digitala tjänster för 

att bidra med ett pålitligt resultat. Resterande enkätfrågor behandlar företagens 

huvudbank för att respondenterna ska besvara frågorna utifrån den bank företagen 

använder sig mest av. Dessutom utgår enkätfrågorna från kontaktpersonen på 

huvudbanken, vilket tydliggör det ytterligare för respondenterna att besvara frågorna från 

hur kontaktpersonen inom huvudbanken upplevs.  

 

Studiens bortfall omfattar både externt och internt bortfall, där externt bortfall avser 

respondenter som inte genomförde enkäten antingen på grund av att utskicken inte kom 

fram eller tidsbrist från företagens sida. Internt bortfall avser de respondenter som inte 

definierades som SME och de som lämnade för många frågor obesvarade (Ejlertsson, 

2005). Totalt blev det 5318 bortfall varav 6 var internt och resterande var externt. En stor 

del av de externa bortfallen berodde på felaktiga mailadresser eftersom mailen kom 

tillbaka som felmeddelande. 
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3.2.4 Operationalisering 
Med hjälp av operationalisering går det att handskas med abstrakta och omätbara 

teoretiska begrepp eftersom operationaliseringen omvandlar de teoretiska begreppen till 

konkreta frågor i from av en enkät som är mätbar (Körner & Wahlgren, Statistiska 

metoder, 2015). Genom att studien använder sig av mätbara frågor går det att fånga upp 

väsentlig information för respektive faktor (Körner & Wahlgren, Statistiska metoder, 

2015). Tillsammans med frågorna används även studiens bakgrund och kontrollvariabler 

för att behandla urvalet av respondenter. 

 

3.2.4.1 Kontrollvariabler 
Studiens kontrollvariabler är “ålder”, “arbetslängd” och “roll i företaget”. 

Kontrollvariabeln ‘’ålder’’ avser respondentens ålder och används för att undersöka om 

variabeln har en inverkan på kvalitén i den digitala relationen, eftersom det i tidigare 

studier har påvisat att äldre personer drabbas negativt av ökad digitalisering (Eklund, 

Calmfors, Wetterstrand, Loutfi, & Nordström Skans, 2020). Vidare har kontrollvariabeln 

‘’arbetslängd’’ använts eftersom Madill, Feeney, Riding och Haines Jr (2002) menar på 

att SME behöver stöttning från banken under både bra och dåliga tider, vilket de som 

arbetat i företaget längre har varit med om. Det är därför intressant att undersöka om 

längden på arbetsplatsen har någon påverkan på kvalitén i den digitala relationen. 

Slutligen har kontrollvariabeln ‘’roll i företaget’’ använts för att undersöka om kvalitén i 

den digitala relationen går att särskilja beroende på vilken roll de har inom företaget. 

Detta eftersom kvalitén på relationen kan vara extra viktig för vissa roller, till exempel 

för ägaren och VD då de besitter med störst kontroll och beslutsfattning inom företaget. 

Till följd av påståendena är det intressant att undersöka om variablerna har inflytande på 

SME:s uppfattning om kvalitén i den digitala relationen. 

 

3.2.4.2 Beroende variabel  
Enligt Körner och Wahlgen (2015) påverkas en beroende variabel av oberoende variabler. 

Studiens beroende variabel är relationskvalitet som påverkas av de oberoende variablerna 

engagemang, förtroende och tillfredsställelse. Vidare menar författarna att sambandet 

mellan variablerna inte är tvåsidigt, vilket innebär att relationskvalitet inte påverkar 
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engagemang, förtroende och tillfredsställelse utan enbart de oberoende som påverkar den 

beroende.   

 

I denna studie mäts kvalitén i den digitala relationen genom relationskvalitet som har 

definierats som styrkan och djupet i relationen när det kommer till att förverkliga mål, 

förväntningar och preferenser (Lu & Wang, 2017). Samtliga frågor är därför inspirerade 

av Lu och Wangs (2017) definition av relationskvalitet, samtidigt som frågorna är 

anpassade efter en digital kontext i form av onlinemöte. Enkätfrågorna är omformulerade 

utifrån ett mer objektivt och företagsspecifikt perspektiv för att öka studiens reliabilitet.  

Kvalitén i den digitala relationen uppstår när onlinemötet uppfyller följande tre 

funktioner; målet uppfylls, kundens förväntningar tillgodoses och kundens preferenser 

uppfylls. Första frågan undersöker därför hur väl företaget anser att deras kontaktperson 

på huvudbanken uppfyller målet med onlinemötet. Den andra frågan undersöker hur väl 

företaget anser att deras kontaktperson på huvudbanken uppfyller förväntningarna med 

onlinemötet. Den tredje och sista frågan undersöker hur väl företaget anser att deras 

kontaktperson på huvudbanken tillgodoser företagets preferenser med onlinemötet. 

Företagen har oftast mål, förväntningar och preferenser på onlinemötet därav är frågorna 

relevanta och intressanta för att undersöka hur hög respektive låg kvalitén i den digitala 

relationen är. 

3.2.4.3 Oberoende variabel 
Oberoende variabler anses ha en påverkan på en beroende variabel, vilket betyder att 

relationskvalitet påverkas. I denna studie har tre oberoende variabler identifierats, 

engagemang, förtroende och tillfredsställelse som kommer studera deras påverkan på 

relationskvalitet. Valet av de oberoende variablerna har en teoretisk förbindelse eftersom 

tidigare forskning menar på att variablerna har ett samband med relationskvalitet 

(Roberts, Varki, & Brodie, 2003; Ndubisi, 2007).   

 

3.2.4.3.1 Engagemang 

Engagemang definieras i studien som önskan att upprätthålla en betydelsefull relation och 

uppstår när en part anser att relationen med motsvarande part är betydelsefull och att 

maximal ansträngning upprätthålls (Ledikwe, Roberts-Lombard, & Klopper, 2019). 

Studien beskriver även tre egenskaper som engagemang har; affektivt engagemang, 
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kontinuitetsengagemang och normativt engagemang (Fullerton, 2011). Frågorna om 

engagemang är inspirerade av Fullerton (2011) som undersökte skapandet av relationer 

hos tjänsteleverantörer utifrån tre olika typer av engagemang. I Fullertons (2011) studie 

påvisade forskningsfrågorna hög reliabilitet eftersom forskningen hade ett Cronbach’s 

Alpha-värde över 0,8 på samtliga frågor. Genom att justera frågorna från Fullerton (2011) 

ökar även studiens validitet eftersom liknande frågor om engagemang har testats i tidigare 

forskning (Denscombe, 2016).   

 

Första frågan undersöker i vilken utsträckning SME-kunder kan identifiera sig med 

kontaktpersonen på huvudbanken, med andra ord vilken anknytning SME upplever de 

har med kontaktpersonen på huvudbanken idag och som stämmer överens med affektivt 

engagemang. Fullerton (2011) menar att affektivt engagemang har en positiv inverkan på 

relationen eftersom vid upplevd affektiv engagemang agerar kunderna som starka 

förespråkare för tjänsteleverantörerna. Den andra frågan undersöker i vilken utsträckning 

behovet av avancerade digitala tjänster finns hos SME, vilket överensstämmer med 

kontinuitetsengagemang. Den tredje frågan representerar det normativa engagemanget 

som undersöker i vilken utsträckning SME är villiga att fortsätta med huvudbankens 

avancerade digitala tjänster. Den fjärde och sista frågan undersöker i vilken utsträckning 

banken har justerat de avancerade digitala tjänsterna med hänsyn till företagets 

förändringsbehov. Sammanfattningsvis är samtliga fyra frågor i enlighet med Fullertons 

(2011) beskrivning av engagemang, fast med en digital kontext.  

 

3.2.4.3.2 Förtroende 

Förtroende definieras i studien som benägenheten att acceptera sårbarhet i utbyte mot att 

uppnå positiva förväntningar samt beteende av banken. I studien presenteras förtroende 

som en viktig faktor med tanke på den osäkerhet som råder i samband med pandemin.  

Förtroende beskrivs utifrån tre egenskaper; när kunderna uppfattar att bankerna är 

välvilliga, när banken behandlar kunden rättvist och är ärlig med kunden samt att banken 

tillhandahåller rätt kompetens  (Kabadayi, 2016). Frågorna om förtroende är inspirerade 

av Kabadayi (2016) som studerar förståelsen av förhållandet mellan individernas 

missnöje med bankens produkter samt tjänster och deras avsikt att lämna banken. 

Kabadayi (2016) har i sin studie uppvisat en hög reliabilitet eftersom Cronbach’s Alpha-

värde är över 0,8 på samtliga frågor. Genom att justera frågorna från Kabadayi (2016) 
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ökar även studiens validitet eftersom liknande frågor om förtroende har testats i tidigare 

forskning (Denscombe, 2016).  

 

Första frågan undersöker i vilken utsträckning SME upplever att kontaktpersonen på 

huvudbanken agerar i företagets bästa vid avancerade digitala tjänster, vilket 

överensstämmer med välvilja. Den andra frågan överensstämmer med integriteten och 

undersöker i vilken utsträckning SME upplever att kontaktpersonen på huvudbanken 

agerar ärligt vid avancerade digitala tjänster. Slutligen undersöker den tredje och fjärde 

frågan i vilken utsträckning SME upplever att kontaktpersonen på huvudbanken har 

tillräckligt med kompetens och resurser för att tillgodose företagets behov. Samtliga fyra 

frågor är i enlighet med Kabadayis (2016) beskrivning av förtroende med huvudsakligt 

fokus på de tre egenskaperna utifrån en digital kontext. 

 

3.2.4.3.3 Tillfredsställelse 

Tillfredsställelse definieras i studien som skillnaden mellan kundernas förväntningar och 

den faktiska upplevelsen av prestationen vid interaktion med banken, vilket uppnås 

genom att prestationen av en produkt eller tjänst motsvarar kundernas förväntningar. 

Frågorna om tillfredsställelse är inspirerade av Madill m.fl (2002) som undersöker 

tillfredsställelse i SME-bankrelation. I studien av Madill m.fl (2002) uppvisade 

forskningsfrågorna hög reliabilitet när det kommer till tillfredsställelsen av 

kontaktpersonen eftersom Cronbach’s Alpha-värdet överstiger 0,8 på samtliga frågor.  

Genom att justera frågorna från Madill m.fl (2002) ökar även studiens validitet eftersom 

liknande frågor om tillfredsställelse har testats i tidigare forskning (Denscombe, 2016).  

 

Första frågan undersöker i vilken utsträckning SME är nöjd med kontaktpersonen på 

huvudbanken när det gäller avancerade digitala tjänster, vilket överensstämmer med 

Madill m.fl (2002) som menar på att en kund blir nöjd när förväntningar uppnås eller 

överträffas. Den andra frågan undersöker kontaktpersonens tillgänglighet som beskrivs 

utifrån hur lätt respektive svårt det är att komma i kontakt med företagets kontaktperson. 

Madill m.fl (2002) lyfter att bankens förståelsen över hur företaget bedrivs har en positiv 

inverkan på relation, vilket leder till den tredje frågan som undersöker i vilken 

utsträckning SME upplever att banken förstår verksamheten. Utöver förståelsen av 

företagets verksamhet lyfter Madill m.fl (2002) betydelsen av att behandla SME som 
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värdefulla kunder. Med tanke på forskarens utmärkande påstående leder det till studiens 

slutgiltiga fråga som undersöker i vilken utsträckning SME upplever att kontaktpersonen 

behandlar dem som värdefulla kunder. Samtliga fyra frågor överensstämmer med Madill 

m.fl (2002) beskrivning av tillfredsställelse fast med en digital kontext. 
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3.2.4.4 Sammanfattning av Operationalisering 

 
 

 

 

 

Variabler Frågor - En likertskala från 1-7 har använts på samtliga frågor Inspiration
9) I vilken utsträckning anser du att din kontaktperson på din huvudbank 
uppfyller företagets målet med onlinemöte?

Relationskvalitet
10) I vilken utsträckning anser du att din kontaktperson på din 
huvudbank möter företagets förväntningar med onlinemöte?

Wenxue Lu & Jishuang 
Wang (2017) 

11) I vilken utsträckning anser du att din kontaktperson på din 
huvudbank tillgodoser företagets preferenser med onlinemöte?

Hypotes 1: Engagemang är positivt associerat med upplevelsen av kvalitén i den digital relationen

12) I vilken utsträckning kan företaget identifierar sig med 
kontaktpersonen på huvudbanken?

13) I vilken utsträckning anser du att företaget har haft behov av 
huvudbankens avancerade digitala tjänster det senaste året?

Engagemang 14) I vilken utsträckning upplever du att företaget kommer fortsätta 
använda huvudbankens avancerade digitala tjänster?

Gordon Fullerton (2011)

15) I vilken utsträckning upplever du att din huvudbank har justerat de 
avancerade digitala tjänsterna utifrån företagets förändringsbehov?

Hypotes 2: Förtroende är positivt associerat med upplevelsen av kvalitén i den digital relationen

16) I vilken utsträckning upplever du att kontaktpersonen på din 
huvudbank agerar i företagets bästa intresse vid avancerade digitala 
tjänster?
17) I vilken utsträckning upplever du att kontaktpersonen på din 
huvudbank agerar ärligt gentemot företaget vid avancerade digitala 
tjänster?

Förtroende 18) I vilken utsträckning upplever du att kontaktpersonen på din 
huvudbank har kunskaper för att uppfylla företagets behov vid 
avancerade digitala tjänster?

Sertan Kabadayi (2019)

19) I vilken utsträckning upplever du att kontaktpersonen på din 
huvudbank har resurser för att uppfylla företagets behov vid avancerade 
digitala tjänster?

Hypotes 3: Tillfredsställelse är positivt associerat med upplevelsen av kvalitén i den digital relationen

20) I vilken utsträckning är du nöjd med kontaktpersonen på företagets 
huvudbank när det kommer till avancerade digitala tjänster?

21) I vilken utsträckning upplever du kontaktpersonens tillgänglighet på 
företagets huvudbank?

Tillfredsställelse 22) I vilken utsträckning upplever du att kontaktpersonen på din 
huvudbank har förståelse för företagets verksamhet?

Judith J. Madill, Lisa 
Feeney, Alan Riding, 
George H. Haines Jr (2002)

23) I vilken utsträckning anser du att kontaktpersonen på huvudbanken 
behandlar företaget som en värdefull kund?
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3.2.5 Statistiska metoder 
Inledningsvis har studiens insamlade data sammanställts och analyseras ytterligare 

genom att använda olika statistiska dataanalyser i dataprogrammet SPSS. För att kunna 

analysera studiens empiriska material kommer respondenternas svar omvandlas från 

Google Dokument till SPSS. Därefter kommer svaren att representeras av olika variabler 

som redovisas i olika typer av statistiska analyser. Den första statiska metoden består av 

en beskrivande statistik som innehåller antalet respondenter, medelvärde, median och 

standardavvikelse. Vidare kommer studien att presentera ett Cronbach’s Alpha test som 

genomförs på den beroende variabeln och samtliga oberoende variabler. Studien kommer 

genomföra ett Cronbach’s Alpha test för att testa den interna reliabiliteten av studiens 

frågor, vilket förklarar hur väl studiens enkätfrågor mäter samma innebörd (Bryman & 

Bell, 2017). 

För att skapa en djupare analys av det empiriska materialet har en korrelationsmatris 

genomförts. Enligt Pallant (2016) går det att applicera två olika korrelationsmatriser 

beroende på normalfördelningen, Spearman’s Rank Order Correlation vid ingen 

normalfördelning och Pearson’s Productmoment correlation coefficient vid 

normalfördelning (Pallant, 2016). Vid ett tillräckligt stort stickprov framställs 

fördelningen på stickprovet som normalfördelat enligt den centrala gränsvärdessatsen, 

därav kommer inget normalfördelningstest att genomföras i denna denna studie (Körner 

& Wahlgren, Statistisk Dataanalys, 2015). Studien kommer därför att utgå från Pearson’s 

Productmoment correlation coefficient eftersom studien har ett stort stickprov med 

många värden och som anses vara normalfördelat. Genom att utgå från en normalfördelad 

korrelationsmatris går det att tillämpa en regressionsanalys, vilket kommer presenteras 

senare i studien. 

Pearson’s Productmoment correlation coefficient har applicerats för att undersöka det 

linjära sambandet mellan två variabler. En perfekt korrelation uppnås vid antingen -1 eller 

+1 där positiv korrelation betecknas med (+) och negativ korrelation med (-), siffran i 

korrelationen betecknar styrkan i sambandet. Vid en korrelation av 0 finns det inget linjärt 

samband mellan de två variablerna (Pallant, 2016). Enligt Pallant (2016) kan 

korrelationskoefficienten disponeras i mindre kategorier där 0,10–0,29 indikerar på svagt 
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samband, 0,30–0,49 indikerar på medelstarkt samband och 0,5–1 indikerar på starkt 

samband.  

Vidare kommer studien tillämpa en regressionsanalys för att analysera och förstå 

kausaliteten mellan studiens beroende och de oberoende variablerna. Med hjälp av en 

regressionsanalys kan studien undersöka variablerna utifrån olika förutsättningar och 

grupperingar, exempelvis genom studiens kontrollvariabler såsom ålder, roll och 

arbetslängd. På så sätt speglar studien verkligheten bättre, eftersom i verkligheten kan 

samband utspela sig olika beroende på situationer eller grupperingar. Enligt Pallant 

(2016) kan en regressionsanalys både vara enkel och multipel. I en enkel 

regressionsanalys analyseras endast två variabler, en oberoende och en beroende medan 

i en multipel regressionsanalys analyseras även kontrollvariabler för att undersöka om 

variablerna kan påverka relationskvalitet. Studien har tillämpat en multipel 

regressionsanalys eftersom studien består av fler oberoende variabler och 

kontrollvariabler. Ytterligare en anledning till att studien har valt att tillämpa en multipel 

regressionsanalys är på grund av att flertal tidigare forskare har använt multipel 

regressionsanalys för att förstå relationen mellan variablerna (Ndubisi, Lu och Wang). I 

den här studien presenteras en beroende variabel tillsammans med tre förklarande 

variabler, där den beroende variabel är relationskvalitet och de tre förklarande variabler 

består av engagemang, förtroende och tillfredsställelse.  

Slutligen kommer studiens hypoteser att testas i form av en hypotesprövning för att 

undersöka om tidigare presenterade hypoteser accepteras eller förkastas. Körner och 

Wahlgren (2015) beskriver att med hjälp av en statistisk hypotesprövning går det att 

bedöma hypotesens trovärdighet. När en hypotesprövning genomförs utformas en 

nollhypotes och en mothypotes. Skillnaden mellan hypoteserna är att vid en nollhypotes 

uppvisas inte någon skillnad mellan det observerade värdet medan mothypotesen 

uppvisar en skillnad. Nollhypotesen testas genom att beräkna p-värdet som beskriver 

sannolikheten för att nollhypotesen är trovärdig. Efter beräkningen av p-värdet jämförs 

resultatet med signifikansnivån för att besluta om nollhypotesen ska accepteras eller 

förkastas. Om p-värdet är lägre än signifikansnivån förkastas nollhypotesen och vid högre 

accepteras nollhypotesen (Körner & Wahlgren, 2015).  
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4. Analys  
Studiens empiriska data består av svar från 182 respondenter utifrån 

enkätundersökningen som genom ett statistiskt program SPSS har transkriberats till 

mätbara variabler. För att sedan kunna förklara hur engagemang, förtroende och 

tillfredsställelse påverkar kvalitén i den digitala SME-bankrelationen kommer den 

insamlade empiriska datan att analyseras med hjälp av olika statistiska metoder. Kapitlet 

inleds med en beskrivande statistik som representerar studiens kontrollvariabler, 

beroende variabler och oberoende variabler. Därefter kommer studiens forskningsmodell 

i sin helhet analyseras i form av ett korrelationstest och regressionsanalys. Slutligen 

presenteras en hypotesprövning för att testa studiens hypoteser och sammanfatta 

analysen.  

4.1 Beskrivande statistik och Cronbach’s Alpha 
Enkätundersökningen besvarades av 182 respondenter med ett bortfall på 6, varav 2 

respondenter hade för många anställda för att klassificeras som SME och 4 respondenter 

hade inte besvarat alla frågor. Studien presenterar en beskrivande statistik för att beskriva 

och sammanställa det empiriska materialet från enkätundersökningen. Därefter har 

Cronbach’s Alpha använts för att analysera hur väl studiens frågor mäter samma 

grundläggande variabel.  

4.1.1 Kontrollvariabler 
I tabell 5 presenteras studiens kontrollvariabler varv av roll kännetecknas som en 

kategorivariabel och ålder samt arbetslängden kännetecknas som kvantitativa variabler. 

Anledningen till att kontrollvariblerna går att fördelas är på grund att frågeställningarna 

mäts olika antingen icke-numeriskt eller numeriskt. På så sätt kännetecknas roll som 

kategorivariabel då frågeställningen inte går att besvaras numeriskt utan algebraiskt. 

Första kontrollvariabeln i tabell 5 presenterar respondentens ålder där den yngsta 

respondenten är 30 år medan den äldsta är 83 år, vilket resulterar i ett åldersspann på 53 

år. Vidare är respondenternas medelålder cirka 56 år tillsammans med en 

standardavvikelse på 10,979 år. Det kan därmed konstateras att det mestadels är från den 

‘’äldre’’ åldersgruppen som har besvarat studiens enkätundersökning. Efter ålder i tabell 

5 fick respondenterna besvara en fråga om deras arbetslängd i antal år där den kortaste är 

på 1 år medan den längsta är på 60 år, vilket ger ett medelvärde på cirka 21 år. Detta 
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styrker även föregående kontrollvariabel eftersom vid en ‘’äldre’’ åldersgrupp tillkommer 

även en längre arbetslängd och vice versa. Slutligen visade undersökningen i tabell 5 att 

72,16 procent av respondenterna som besvarade enkäten var VD/Ägare och resterande 

procent hade någon form av ekonomiroll. Anledningen till att studien har sammanfogat 

VD och Ägare är eftersom rollerna inom SME kan behandla samma ansvar och 

arbetsuppgifter.  
 
 
Tabell 5 

Beskrivande statistik – Kontrollvariabler  

 
 

4.1.2 Beroende variabel 
Studiens beroende variabel är relationskvalitet och mäts utifrån tre frågeställningar som 

visas i tabell 6. Utifrån tabell 6 går det att utläsa frågornas median, där majoriteten 

befinner sig runt 4, vilket betyder att de flesta av respondenterna har angett ett svar på 

den högra sidan av likertskalan som är utformad i sju steg. Att respondenterna har angett 

svar från den högra sidan innebär att de överlag har en positiv inställning till variabeln. 

Företagen är som mest positiva när det kommer till i vilken utsträckning företaget anser 

att kontaktpersonen på huvudbanken uppfyller målet med onlinemötet. På så sätt har 

digitaliseringen av avancerade tjänster i form av onlinemöte inte bidragit till en försämrad 

digital relation mellan SME och banken. Vidare går det att utläsa att tillgodoseende av 

företagets preferenser har lägst medelvärde i jämförelse med resterande två. Detta 

indikerar på att företagen inte har lika positiv inställning till bankens tillgodoseende av 

preferenserna.  

 
Tabell 6 

Beskrivande statistik – Relationskvalitet  
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4.1.3 Oberoende variabler 
I denna studie har tre oberoende variabler definierats och i tabell 7 går det att utläsa 

engagemangs beskrivande statistik. Utifrån tabellen kan det konstateras att fortsatt 

användning av bankens avancerade digitala tjänster har högst median (4,0), vilket 

indikerar på en positiv inställning. Däremot har frågan högst standardavvikelse (1,938), 

vilket indikerar på att avvikelsen från medelvärdet (3,63) är hög. Det betyder att 

företagets intention att fortsätta använda bankens avancerade digitala tjänster är relativt 

varierande eftersom standardavvikelsen är högst i förhållande till medelvärdet. Vidare 

har resterande frågor något lägre median, däremot har behovet av bankens avancerade 

digitala tjänster lägst medelvärde på 3,13. Resultatet tyder på att företagen kommer 

fortsätta använda bankens avancerade digitala tjänster när behovet väl är framme.  

 

Tabell 7 

Beskrivande statistik – Engagemang 

 

 
 

 

Utifrån tabell 8 går det att utläsa förtroendes beskrivande statistik, vilket är studiens andra 

oberoende variabel. Medianen på samtliga frågor är 4, vilket indikerar på en positiv 

inställning till variabeln där de flesta av respondenterna har angett ett svar på den högra 

sidan av likertskalan. Vidare går det att konstatera att företagens upplevelse kring hur 

kontaktpersonen agerar i företagets bästa intresse har lägst medelvärde och högst 

standardavvikelse, vilket indikerar på att kontaktpersonen kanske inte alltid agerar fullt 

ut när det kommer till företagets bästa intresse vid avancerade digitala tjänster. 

Sammanfattningsvis går det att avläsa mindre avvikelser inom förtroende till 

kontaktpersonen på banken som kan innebära att förtroendet inom den digitala relationen 

är generellt positiv.  
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Tabell 8 

Beskrivande statistik – Förtroende  

 
 

 

Slutligen har en beskrivande statistik för studiens sista oberoende variabel tillämpats och 

presenteras i tabell 9. I tabell 9 konstateras det att alla frågor har en hög median på 4 eller 

högre, vilket indikerar på en positiv inställning till tillfredsställelsen med banken. I vilken 

utsträckning företagen upplever att banken har förståelse för verksamheten och om 

företagen upplevs som en värdefull kund har högst median (5,0). Detta indikerar på att 

företagen upplever att banken har förståelse för verksamheten och att banken behandlar 

företagen som värdefulla kunder. Vidare har frågan om företagen är nöjda med 

kontaktpersonen lägst standardavvikelse (1,63), vilket betyder att avvikelsen från 

medelvärdet (3,99) är låg. Trots att frågan har lägst medelvärde går det att konstatera att 

företagen har en positiv inställning när det kommer hur nöjda företagen är med banken. 

Överlag går det att utläsa att företagens digitala relation med deras kontaktperson inom 

banken är tillfredsställd.  

 

Tabell 9 

Beskrivande statistik – Tillfredsställelse  
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4.1.4 Cronbach’s Alpha 
Vidare har studien undersökt enkätfrågornas Cronbach’s Alpha för att undersöka om 

frågorna korrelerar med varandra samt utgår från samma underliggande konstruktion. 

Pallant (2016) menar på att Cronbach’s Alpha bör överstiga 0,7 eftersom det innebär att 

frågorna korrelerar med varandra och uppnår en intern konsistens. Genom tabell 10 

presenteras fyra Cronbach’s Alpha-värden, vilket omfattar studiens beroende variabel 

samt de oberoende variablerna. Relationskvalitet har ett Cronbach’s Alpha-värde på 

0,973, vilket är större än 0,7 och indikerar på en mycket bra intern konsistens (Pallant, 

2016). Därefter uppvisar även engagemang, förtroende och tillfredsställelse ett större 

värde än 0,7 och har därmed en mycket bra intern konsistens och reliabilitet. I takt med 

höga Cronbach's Alpha-värden kan studien mäta den underliggande konstruktionen 

genom att sammanställa enkätfrågorna. 

 
Tabell 10 

Cronbach’s Alpha 
 

 

Variabler Frågor Antal Cronbach's Alpha
9) I vilken utsträckning anser du att din kontaktperson på din huvudbank 
uppfyller företagets målet med onlinemöte?

Relationskvalitet
10) I vilken utsträckning anser du att din kontaktperson på din huvudbank 
möter företagets förväntningar med onlinemöte? 3 0,973

11) I vilken utsträckning anser du att din kontaktperson på din huvudbank 
tillgodoser företagets preferenser med onlinemöte?

12) I vilken utsträckning kan företaget identifierar sig med kontaktpersonen 
på huvudbanken?

Engagemang

13) I vilken utsträckning anser du att företaget har haft behov av 
huvudbankens avancerade digitala tjänster det senaste året?

4 0,733
14) I vilken utsträckning upplever du att företaget kommer fortsätta använda 
huvudbankens avancerade digitala tjänster?

15) I vilken utsträckning upplever du att din huvudbank har justerat de 
avancerade digitala tjänsterna utifrån företagets förändringsbehov?

16) I vilken utsträckning upplever du att kontaktpersonen på din huvudbank 
agerar i företagets bästa intresse vid avancerade digitala tjänster?

Förtroende

17) I vilken utsträckning upplever du att kontaktpersonen på din huvudbank 
agerar ärligt gentemot företaget vid avancerade digitala tjänster?

4 0,743
18) I vilken utsträckning upplever du att kontaktpersonen på din huvudbank 
har kunskaper för att uppfylla företagets behov vid avancerade digitala 
tjänster?
19) I vilken utsträckning upplever du att kontaktpersonen på din huvudbank 
har resurser för att uppfylla företagets behov vid avancerade digitala 
tjänster?
20) I vilken utsträckning är du nöjd med kontaktpersonen på företagets 
huvudbank när det kommer till avancerade digitala tjänster?

Tillfredsställelse

21) I vilken utsträckning upplever du kontaktpersonens tillgänglighet på 
företagets huvudbank?

4 0,766
22) I vilken utsträckning upplever du att kontaktpersonen på din huvudbank 
har förståelse för företagets verksamhet?

23) I vilken utsträckning anser du att kontaktpersonen på huvudbanken 
behandlar företaget som en värdefull kund?
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4.2 Korrelationstest 
I tabell 11 presenteras en korrelationsmatris avseende studiens kontrollvariabler, 

beroende variabel samt de oberoende variablerna för att undersöka sambandet mellan 

dem. Bland studiens kontrollvariabler uppvisar korrelationen mellan ålder och 

arbetslängd ett medelstarkt samband, vilket är logiskt eftersom desto äldre du är desto 

längre arbetslängd kan uppnås och vice versa. Ålder har dessutom negativ korrelation 

med engagemang och förtroende, vilket innebär att desto äldre respondenten är desto 

lägre engagemang och förtroende har de för kvalitén i den digitala relationen. Resterande 

korrelationer med kontrollvariablerna uppvisar inga eller svaga samband eftersom de 

befinner sig i eller under den lägsta kategorin (Pallant, 2016).   

I tabell 11 framgår det att de oberoende variablerna förtroende och tillfredsställelse 

uppvisar ett starkt positivt samband med den beroende variabeln relationskvalitet 

eftersom korrelationskoefficienterna mellan variablerna överstiger 0,6 (Pallant, 2016). 

Att korrelationerna mellan den beroende och de oberoende variablerna uppvisar ett starkt 

positivt samband är fördelaktigt för studiens hypoteser. Sambandet mellan förtroende och 

tillfredsställelse är starkt och indikerar på en korrelation med varandra, när respondenten 

är nöjda med förtroendet för sin kontaktperson ökar således respondenternas 

tillfredsställelse med sin kontaktperson. Korrelationerna mellan relationskvalitet, 

förtroende och tillfredsställelse är signifikant på en 1-procentsnivå, vilket innebär att det 

med 99 procents säkerhet finns korrelation mellan variablerna. Däremot uppvisar 

engagemang ett svagt samband med alla variabler, vilket går att avläsa genom 

signifikansnivån. Detta eftersom engagemang är signifikant på en 5-procentsnivå eller 

inte alls, vid 5-procentsnivån är det med 95 procents säkerhet att det finns korrelation 

mellan variablerna. Det svaga sambandet är intressant och går emot studiens första 

hypotes som indikerar på att engagemang är positivt associerats med kvalitén i den 

digitala relationen 
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Tabell 11 

Pearson’s Productmoment correlation coefficient 

 
 

4.3 Regressionsanalys 
För att undersöka om effekten av kontrollvariablerna och de oberoende variablernas 

engagemang, förtroende och tillfredsställelse påverkar den beroende variabeln 

relationskvalitet har en regressionsanalys genomförts på det insamlade empiriska 

materialet, vilket även nämndes i avsnittet 3.2.5. Med hjälp av regressionsanalysen har 

studiens VIF-värde beräknats och presenterats i tabell 12 där det högsta värdet var 1,438. 

Höga VIF-värden kan resultera i multikollinjäritet, vilket menas med att korrelationerna 

mellan två variabler är mycket höga. Problematiken med höga VIF-värden är att de 

oberoende variablerna kan uppvisa felaktiga värden eller att variabler inte blir 

signifikanta fastän dem är det. Ett högt VIF-värde uppstår när värdet överstiger 2,5 och 

därmed anses studiens VIF-värden som låga, vilket innebär att studien inte anses vara 

multikollinjär (Pallant, 2016). 

 

Vidare går det att utläsa vilka variabler som är signifikanta genom att undersöka 

resultatets p-värde, på så sätt kan studien undersöka vilka variabler som påverkar 

relationskvalitet. Variabler som har ett lägre p-värde än 5 procent är signifikanta och 

variabler som har ett större p-värde än 5 procent är inte signifikanta (Pallant, 2016). I 

resultatet av studiens multipel regressionsanalys är det enbart ålder som uppvisar en 

signifikansnivå på 10-procentsnivån (B=0,015†), vilket innebär att ålder har ett positivt 

samband med relationskvalitet. Därmed går det att konstatera att desto äldre 

respondenterna är desto mer betydelsefull är kvalitén i den digitala relationen. Vidare går 

det inte att säkerställa något samband mellan resterande kontrollvariabler och 

relationskvalitet, eftersom dessa inte uppvisar någon signifikansnivå. 
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Därefter presenteras resultatet för engagemang som inte uppvisar en signifikansnivå 

eftersom p-värdet inte överstiger 5-procent (B=0,042). Att engagemang inte är signifikant 

innebär att studien inte kan bevisa att engagemang har någon påverkan på 

relationskvalitet. Att engagemang inte är signifikant kan bero på att sambandet med 

kontrollvariablerna eller oberoende variablerna påverkar engagemangs resultat. Det icke 

signifikanta sambandet mellan engagemang och relationskvalitet kan därmed inte 

fastställas utifrån hur engagerade SME är i form av användningen, behovet och 

identifiering av bankens avancerade digitala tjänster. Vidare presenteras det signifikanta 

sambandet mellan relationskvalitet och förtroende (B=0,539***) på en 0,1-procentsnivå. 

Det innebär att SME upplever en högre kvalitet i den digitala relationen med banken när 

banken erbjuder en hög nivå av kunskap, resurser samt att banken agerar utifrån företagets 

bästa och är ärliga. Slutligen presenteras resultatet för studiens sista oberoende variabel 

tillfredsställelse som är signifikant (B=0,676***) på en 0,1-procentsnivå. Det positiva 

sambandet mellan tillfredsställelse och relationskvalitet indikerar på att SME upplever en 

högre kvalitet i den digitala relationen genom att banken har en god tillgänglighet, har 

förståelse för verksamheten och behandlar SME som värdefulla kunder.  

 

I slutet av tabell 12 presenteras studiens F-värde som är på 44,194 och signifikant, vilket 

indikerar på att hela modellen i sin helhet är signifikant. På så sätt kan modellen i sin 

helhet användas för att mäta kvalitén i den digitala relationen mellan SME och banken. 

Vidare går det att utläsa att studiens korrigerade förklaringsgrad som är 60,1 procent av 

variationen i relationskvalitet förklaras av engagemang, förtroende och tillfredsställelse.  
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Tabell 12 

Multipel regressionsanalys  

 
 

På grund av att engagemang inte är signifikant har studien valt att analysera den 

oberoende variabeln ytterligare. I tabell 13 presenteras en analys med engagemang som 

den enda oberoende variabeln. Där det uppvisade att ålder inte är signifikant och nästintill 

är 0 (B=0,008), vilket betyder att i denna konsultation går det inte att påvisa att ålder har 

en påverkan på relationskvalitet. Vidare uppvisar arbetslängd ett negativt betavärde (B=-

7,175) som indikerar på att SME med längre arbetslängd upplever en lägre kvalitet i den 

digitala relationen. Det går även att utläsa att rollen har ett negativt betavärde (B=-0,152) 

och betyder att beroende på vilken roll SME har kan kvalitén i den digitala relationen 

påverkas negativt. Däremot visade sig engagemang vara signifikant vid en 5-

procentnivån med relationskvalitet (B=0,211*), vilket indikerar på ett positivt samband. 

Detta bevisas även i korrelationsmatrisen i tabell 7 som uppvisar ett samband mellan 

variablerna. Däremot är modellen inte signifikant vid enbart engagemang som oberoende 

variabel (B=1,346), vilket gör att studien inte kan påvisa att engagemang har en påverkan 

på relationskvalitet. Därför anses engagemang inte vara lika betydelsefull för modellen i 

sin helhet eftersom de andra oberoende variablerna associeras bättre med 

relationskvalitet. Studien kommer därmed inte att beakta tabell 13 i kommande avsnitt 

eftersom modellen enbart har tillämpats för att förklara och undersöka engagemang 

ytterligare.  
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Tabell 13 

Multipel regressionsanalys – Kontrollvariabler och Engagemang 

 
 
 

4.3 Hypotesprövning 
I studiens teoretiska ramverk framställdes tre hypoteser som sedan har testats mot 

studiens inhämtade empiriska material, resultatet av hypoteserna presenteras nedan:   

 

H1: Engagemang är positivt associerat med upplevelsen av kvalitén i den digitala 

relationen 

Förkastas 

H2: Förtroende är positivt associerat med upplevelsen av kvalitén i den digitala 

relationen 

Accepteras 

H3: Tillfredsställelse är positivt associerat med upplevelsen av kvalitén i den digitala 

relationen 

Accepteras 

 

Utifrån studiens analys har det påvisats att första hypotesen förkastas eftersom 

engagemang inte är signifikant i studiens forskningsmodell, vilket innebär att 

engagemang inte är associerat med kvalitén i den digitala SME-bankrelationen. Därav 

kan ingen påverkan på relationskvalitet fastställas och resultatet från tidigare forskare kan 
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inte säkerställas (Fullerton, 2011; Ojeme, Robson, & Coates, 2018; Ledikwe, Roberts-

Lombard, & Klopper, 2019). Således är inte företagens behov och fortsatt användning av 

bankens avancerade digitala tjänster samt identifieringen med kontaktpersonen på 

huvudbanken associerat med kvalitén i den digitala SME-bankrelationen.  

   

I studiens forskningmodell uppvisar förtroende en positiv påverkan på relationskvalitet, 

vilket innebär att kontaktpersonens välvilja, integritet och kompetens är positivt 

associerat med kvalitén i den digitala SME-bankrelationen. Därmed kan Svenskt 

kvalitetsindex (2020) uttalande om att förtroende kan byggas upp med hjälp av de digitala 

tjänster genom dess fördelar som bekvämlighet, tillgänglighet, kostnad och 

tidsbesparingar stämma. Dessutom uppvisar tillfredsställelse en positiv påverkan på 

relationskvalitet, vilket innebär att kontaktpersonens tillgänglighet, förståelsen för 

företagets verksamhet samt företagets behandling som värdefull kund är positivt 

associerat med kvalitén i den digitala SME-bankrelationen. Bankerna har därmed   

ansträngt sig för att säkerställa att tjänsternas prestation uppfyller SME:s förväntningar, 

vilket forskarna Kingshott, Sharama och Chung (2018) menar på är viktigt för att 

säkerställa tillfredsställelse vid en digital relation. Slutligen kan studiens andra och tredje 

hypotes accepteras och stödja tidigare forskningsresultat (Kabadayi, 2016; Kingshott, 

Sharma, & Chung, 2018; Madill, Feeney, Riding, & Haines Jr, 2002; Svenskt 

Kvalitetsindex, 2020).   

 

Vidare testades studiens kontrollvariabler där endast ålder var signifikant i 

forskningsmodellen och har därmed en påverkan på relationskvalitet. Sambandet är 

positivt och innebär att desto äldre respondenterna är desto mer betydelsefull är kvalitén 

i den digitala relationen. Ålder uppvisar även tillsammans med arbetslängd en positiv 

korrelation som indikerar på ett medelstarkt samband. Sambandet innebär att desto äldre 

respondenten är desto längre arbetslängd kan åstadkomma. Dessutom har ålder en negativ 

korrelation med engagemang och förtroende som medför att desto äldre respondenten är 

desto lägre engagemang och förtroende har de för kvalitén i den digitala relationen.  
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5. Slutsats 
I studiens avslutande kapitel kommer lämpliga slutsatser att presenteras baserat på 

teoretiska ramverket och analysdelen. Inledningsvis kommer studiens forskningsfråga om 

hur kvalitén i den digitala relationen påverkas att besvaras. Vidare kommer relevanta 

diskussioner och slutsatser att presenteras. Därefter kommer bidrag, implikationer och 

självkritik framföras som sedan avslutas med förslag till vidare forskning. 

5.1 Diskussion och slutsatser 

På grund av den pågående pandemin har den digitala relationen blivit allt mer centrerad, 

vilket har skapat ett nytt normalläge i svenskt organisationsliv inklusive 

bankverksamheten. Till följd av pandemin har digitaliseringen påskyndats och blivit ett 

mer framtvingat beteende i jämförelse med innan pandemins början. Detta har resulterat 

i ökad användning av avancerade digitala tjänster såsom onlinemöten. Studiens val av 

forskningsgrupp ansågs vara relevant eftersom SME utgör 99,9 procent av alla företag i 

Sverige, vilket gör de till en viktig kundkrets (Black & Berger, 2011). Ytterligare en 

anledning var på grund av resultatet från Telia Digitala Index (2020) undersökning som 

fann att SME:s är mindre benägna att investera i ny teknik. Tidigare forskning inom 

ämnet har inte undersökt relationskvalitet som en separat variabel eller operationaliserats 

utifrån en definition (Roberts, Varki, & Brodie, 2003; Ndubisi, 2007; Lu & Wang, 2017). 

Därav anses denna studie aktuell dels för att bidra till samhällets konkurrenskraft samt 

tillväxt och dels för att undersöka om befintliga teorier går att applicera i en digital 

relation idag med tanke på pandemin. 

 

Studiens resultat från korrelationsmatrisen i tabell 11 visar på att relationskvalitet har en 

stark korrelation med förtroende (0,658**), tillfredsställelse (0,703**) och en svag 

korrelation med engagemang (0,152*). Den svaga korrelationen mellan engagemang och 

relationskvalitet kan gå i linje med vad Fullerton (2011) upplyste om, där han menade att 

relationen kan försämras om banken inte uppnår SME:s förväntningar. Alternativt att 

respondenterna i studien inte upplever att engagemang förknippas med kvalitén i den 

digitala relationen och vice versa. Vidare visar resultatet från regressionsanalysen i tabell 

12 att hela modellen är signifikant och kan med statistisk säkerhet användas för att 

undersöka kvalitén i den digitala relationen. Dessutom beskriver modellens korrigerade 
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förklaringsgrad hur mycket variation i relationskvalitet som kan förklaras av de 

oberoende variablerna, vilket var på 60,1 procent.  

 

Engagemang har i tidigare forskning ansetts vara en påverkande faktor inom 

relationskvalitet, däremot har denna studie inte kunnat påvisa någon påverkan på kvalitén 

i den digitala relationen. När engagemang undersöks i regressionsanalysen tillsammans 

med de oberoende variablerna och relationskvalitet i en forskningsmodell uppvisas ingen 

signifikansnivå (0,042). En anledning till att studiens resultat avviker från tidigare 

forskningsresultat när det kommer till engagemangs påverkan på relationskvalitet kan 

bero på att det framtvingade digitala beteendet såsom onlinemöte inte har varit lika 

aktuellt då. Ytterligare en anledning till att engagemang inte är signifikant med 

relationskvalitet kan bero på att SME inte upplever engagemang som en avgörande faktor 

för kvalitén i en digital relation. Alternativt att studiens syfte med frågorna som har 

operationaliserats med inspiration av (Fullerton, 2011) inte har fångat upp innebörden 

eller förståelsen. På så sätt har varken ett positivt, negativt eller signifikant samband 

fångats upp, vilket innebär att engagemang förkastas i denna studie som utgår ifrån en 

digital kontext. 

 

Den andra oberoende variabeln som flertalet tidigare forskare menar på är en påverkande 

faktor inom relationskvalitet är förtroende (Kabadayi, 2016; Liébana-Cabanillas, 

Nogueras, Herrera, & Guillén, 2013). Kabadayi (2016) menar på att förtroende är 

betydelsefullt i relationer som inkluderar osäkerhet, därför har forskningsmodellen 

applicerat förtroende som en av de tre oberoende variablerna. Detta för att undersöka hur 

förtroendet kan påverka kvalitén i den digitala relationen idag med tanke på den rådande 

pandemin. Vidare upplyste forskarna Liébana-Cabanillas, Nogueras, Herrera, & Guillén 

(2013) i sin studie hur betydelsefullt förtroende är när det kommer till de digitala 

tjänsterna, där forskarna menar på att brist på förtroende kan skada onlineverksamheten. 

Studiens resultat går i linje med tidigare forskningsresultat eftersom förtroende visade en 

positiv signifikansnivå i regressionsanalysen (0,539***), vilket innebär att förtroende har 

en betydande och påverkande roll på kvalitén i den digitala relationen. Detta bekräftas 

ytterligare i studiens korrelationsmatris som visar en stark positiv signifikant korrelation 

mellan förtroende och relationskvalitet (0,658**). På så sätt har det framtvingade digitala 

beteendet inte förändrat vikten av förtroendet i relationskvalitet. Med en påverkande roll 
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betyder det att högt förtroende kan leda till fördelar på längre sikt medan brist på 

förtroende kan leda till att kvalitén i den digitala relationen skadas. Att förtroende 

uppvisar en positiv påverkan styrker studiens andra hypotes och innebär att 

kontaktpersonens välvilja, integritet och kompetens är positivt associerat med kvalitén i 

den digitala SME-bankrelationen, därav accepteras hypotesen. 

 

Tillfredsställelse är den tredje och sista påverkande oberoende variabeln som har 

applicerats i studiens forskningsmodell. Tillfredsställelse i den digital relationen 

förknippas med kontaktpersonens tillgänglighet, kontaktpersonens förståelse för 

företagets verksamhet och att kontaktpersonen behandlar SME som värdefulla kunder 

(Madill, Feeney, Riding, & Haines Jr, 2002). Studiens resultat är i enlighet med tidigare 

forskningsresultat då tillfredsställelse uppvisar en positiv signifikansnivå i 

regressionsanalysen (0,676***). Det betyder att tillfredsställelse är en påverkande faktor 

på kvalitén i den digitala SME-bankrelationen. Med andra ord innebär det att om 

förutsättningarna förändras såsom att kontaktpersonens tillgänglighet blir sämre kommer 

SME:s tillfredsställelse påverkas, vilket kan leda till att kvalitén i den digitala SME-

bankrelationen försämras. Således har det framtvingade digitala beteendet inte förändrat 

vikten av tillfredsställelse i relationskvalitet. Att tillfredsställelse uppvisar en positiv 

påverkan styrker studiens tredje hypotes och därav accepteras hypotesen.  

 

Studiens kontrollvariabel ‘’ålder’’ har i regressionsanalysen uppvisat en signifikansnivå 

som inte går i linje med vad tidigare forskare har kommit fram till (Eklund, Calmfors, 

Wetterstrand, Loutfi, & Nordström Skans, 2020). Eklund, Calmfors, Wetterstrand, 

Loutfi, & Nordström Skans (2020) menar på att äldre personer påverkas negativt av ökad 

digitalisering, medan denna studie menar på att det finns ett positivt samband mellan ålder 

och kvalitén i den digitala relationen. Att resultatet skiljer sig från tidigare forskning när 

det gäller digitalisering och ålder kan bero på det framtvingade beteendet som gör att 

digitaliseringen inte längre är ett val. Alternativt kan det bero på slumpen eftersom 

‘’ålder’’ har ett svagt samband (B=0,015 †). Vidare har de övriga kontrollvariablerna inte 

uppvisat något samband eller signifikansnivå, vilket innebär att de inte har någon 

påverkan på kvalitén i den digitala relationen. Avslutningsvis kan studien konstatera att 

analysen av insamlad data instämmer delvis med vad tidigare forskning har kommit fram 

till eftersom två av tre hypoteser accepterats. 
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5.2 Besvarande av forskningsfrågan 
Studiens syfte är att kartlägga vilka faktorer inom relationskvalitet som har en påverkan 

på den digitala relationen idag mellan banken och små-och medelstora företag. Till följd 

av studiens syfte har följande forskningsfråga framställts; Hur påverkas kvalitén i den 

digitala SME-bankrelationen av engagemang, förtroende och tillfredsställelse? 

 

För att besvara studiens forskningsfråga har befintliga litteratur, teorier och datainsamling 

via enkätundersökning använts för att undersöka faktorernas påverkan på 

relationskvalitet. Resultatet av studiens regressionsanalys som redovisas i tabell 9 visade 

att förtroende och tillfredsställelse har en positiv påverkan på kvalitén i den digitala SME-

bankrelationen. Däremot kan studien inte påvisa att engagemang har någon påverkan på 

kvalitén i den digitala SME-bankrelationen. Förutom de oberoende variablerna har även 

studiens kontrollvariabler testats, där enbart ålder uppvisade en påverkan på kvalitén i 

den digitala SME-bankrelationen. 

 

5.3 Bidrag och implikationer  
Det teoretiska bidraget studien vill förmedla är en ökad förståelse för vilka faktorer som 

påverkar kvalitén i den digitala SME-bankrelationen utifrån ett SME-perspektiv. Tidigare 

forskning har undersökt relationskvalitet, däremot har inte kvalitén i den digitala 

relationen undersökts. Dessutom har tidigare forskning inte mätt relationskvalitet som en 

separat variabel. På så sätt har studien använt en annan empiri som har inhämtats genom 

pandemins effekt av det framtvingade och påskyndande digitala beteendet där den 

digitala relationen har utvidgats ytterligare i form av onlinemöten. Genom att tillämpa en 

annan empiri än vad tidigare forskning har använt bidrar studien med att fylla 

forskningsgapet.  

 

Utifrån ett samhällsperspektiv kan studien bidra med praktiska förslag för 

bankverksamheten eftersom studien uppmärksammar vilka faktorer som har en 

betydelsefull roll när det kommer till kvalitén i den digitala relationen. Med tanke på den 

ökade digitaliseringen gör det att flera aktörer och produkter kan etablera sig på 
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marknaden, därför är det viktigt för banker att förstå hur och vad som kan påverka den 

digitala relationen (Svenska Bankföreningen, 2016). På så sätt kan bankerna anpassa och 

utveckla produkter samt tjänster för att tillgodose SME:s behov. SME utgör 99,9 procent 

av alla företag i Sverige, vilket gör dem till en viktig kundkrets att etablera långsiktiga 

relationer med. Därmed kan studien bidra till samhällets konkurrenskraft och tillväxt. 

 

5.4 Självkritik 
För att förbättra studiens svarsfrekvens och minska det externa bortfallet hade en annan 

kontaktkanal än mail kunnat användas. Detta eftersom nästan hälften av mailen som 

skickades ut kom tillbaka som felmeddelande på grund av felaktig mailadress. Det var 

även många respondenter som återkopplade med informationen om att mailen kunde 

uppfattas som spammeddelande och att olika företagspolicy blockade mailen på grund av 

okänd länk. Studien hade kunnat skicka ut enkäten med hjälp av branschorganisationer 

som har kontakt med SME:s, vilket hade kunnat skapa en säkerhet för respondenterna att 

besvara enkäten.  

 

Studiens resultat visade på att engagemang förkastades och hade därmed kunnat 

undersökas på ett annat sätt. Detta eftersom studiens enkätfrågor inspirerades av Fullerton 

(2011) som har undersökt engagemang utifrån tre egenskaper affektivt engagemang, 

kontinuitetsengagemang och normativt engagemang. I stället hade studien kunnat 

utveckla frågor som mäter engagemang mer övergripande och inte enbart utgått från de 

tre egenskaperna. Exempelvis hade studien kunnat omformulera frågorna med inspiration 

från Ledikwe, Roberts-Lombard, & Klopper (2019) som har undersökt engagemang mer 

övergripande. 

 

5.5 Förslag till vidare forskning 
Till vidare forskning inom ämnet hade flera företag på ett större geografiskt område 

kunnat undersökas. Genom att undersöka både inom och utanför Sveriges gränser går det 

att identifiera både likheter och skillnader utifrån ett geografiskt perspektiv. Det hade 

varit intressant att se hur kvalitén i den digitala relationen skiljer sig åt beroende på var 
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landet befinner sig inom digitaliseringen eftersom Sverige ligger i framkant (Svenska 

Bankföreningen, 2016) 

 

Vidare forskning hade kunnat inkluderat större företag kombinerat med SME för att 

kunna undersöka om den ‘’digitala klyftan’’ som Telias Digitala Index (2019) har belyst 

stämmer. Om klyftan existerar kan uppfattningen om kvalitén i den digitala relationen 

skilja sig åt mellan företagen eftersom Telias Digitala Index (2019) visar på att SME är 

mindre benägna att investera i ny teknik.  

 

Ytterligare ett förslag till vidare forskning hade varit att byta ut engagemang för att 

undersöka om en annan variabel såsom servicekvalitet, företagsimage eller hållbarhet har 

en påverkan på relationskvalitet. Detta eftersom denna studie inte uppvisade att 

engagemang har en påverkan på relationskvalitet, vilket gör det intressant om vidare 

forskning hade bytt ut engagemang till en annan variabel. 
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