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Summary 
 
Competition on the market is getting tough and companies find it difficult to 
differentiate their product and services from each other. Every organisation 
seeks new ways to achieve market benefits, gain customer loyalty and improve 
efficiency without sacrificing quality and service.  
 
In this paper I have focused on customer loyalty in connection with 
relationship marketing at Swedbank in Sandviken. The purpose with this paper 
is to investigate and study different activities the bank uses to improve and 
increase customer loyalty and how customers of the bank look at the relations. 
I will do that by illustrating the theoretical areas of relationship marketing and 
customer loyalty.  
 
The choice of method for this paper was both qualitative and quantitative. To 
fulfill the purpose I have done one interview with bank manager and one 
employee. I wanted to find out what kind of activities the company uses for 
influencing loyalty. In this paper I have also sent out a questionnaire to 200 
customers of the bank.  
 
The study shows that customer loyalty has a strong significance for the bank to 
achieve good relationship with customer of the bank. The bank working hard to 
increase customers confidence, develop personal relations and find out 
customer expectations to gain customer loyalty. Once a year the bank makes a 
marketing survey to find out what kind of needs customer has and what 
customer thinks about the bank. From their own marketing survey, the bank 
makes decisions what kind of action they have to make to increase customer 
loyalty. The advantage to focus on customer loyalty is to retain customers, to 
sale more, ensure customers satisfaction and word-of-mouth. 
 
Result shows that it is important to fulfil customer expectations because it is 
significant for customer loyalty. Survey shows that most of customers believe 
that their expectations and needs are fulfilled. 
 
For future research, similar studies can be conducted in other branches of the 
bank or in other banks for comparison.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
Konkurrensen hårdnar på marknaden och företagen får allt svårare att särskilja 
sina produkter och tjänster från konkurrenternas. Varje organisation söker nya 
sätt för att få ett marknadsmässigt övertag, öka kundlojalitet och förbättra 
effektiviteten utan att offra kvalitet och service. Det innebär att företagen får 
arbeta mer effektivt för att skaffa nya kunder, men det viktigaste är att behålla 
existerande kunder och på så sätt skapa kundlojalitet.  
 
I denna uppsats har jag fokuserat mig på kundlojalitet i samband med 
relationsmarknadsföring inom Swedbank i Sandviken. Syftet med uppsatsen är 
att undersöka och studera vilka aktiviteter banken använder för att förbättra och 
öka kundlojalitet och hur ser bankens kunder på relationerna. Det gör jag 
genom att belysa teoriområdet relationsmarknadsföring och kundlojalitet.  
 
Val av metod för uppsatsen föll på både kvalitativ och kvantitativ metod. För 
att kunna besvara syftet genomfördes en personlig intervju med kontorschefen 
samt en banktjänsteman för att ta reda på vilka lojalitetspåverkande aktiviteter 
företaget använder.  I uppsatsen använts även en enkätundersökning som 
skickades ut med posten till 200 av bankens kunder. 
 
Utifrån studien kan jag se att kundlojalitet har stor betydelse och banken 
arbetar aktivt för att uppnå bra relation med kunderna. Studien visar att banken 
arbetar med att öka kundens förtroende, utvecklar personliga relationer, tar 
reda på kundens förväntningar för att öka kundlojaliteten. En gång om året gör 
banken en marknadsundersökning för att få kunskap om vad kunderna har för 
behov och vad de tycker om banken. Utifrån den marknadsundersökningen 
arbetar banken fram ett handlingsprogram för att öka kundlojalitet. Fördelen 
med att fokusera på kundlojaliteten är att bibehålla kunder, få större inköp, 
kunders nöjdhet och positiv word-of-mouth. 
 
Resultatet visar att det är viktigt att uppfylla kundernas förväntningar eftersom 
detta har betydelse för kundlojaliteten. Undersökningen visar att majoriteten av 
bankkunderna tycker att banken uppfyller deras förväntningar och behov.  
 
Förslag till vidare forskning i ämnet kan genomföras i liknande studier mellan 
olika banker som finns på marknaden för att få en jämförelse, t.ex. undersöka 
kundlojaliteten mellan Swedbank och SEB. På så vis kan man få fram om 
bankerna har olika synsätt på kundlojalitet. Undersökningar kan också göras 
mellan olika avdelningar inom samma bank, t.ex. undersöka kundlojaliteten 
mellan privata och företags kunder.  
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras en introduktion till studien följt av en 
bakgrund som ligger till grund för det valda ämnesområdet. Vidare följer 
studiens syfte och problemformulering. Avslutningsvis beskrivs en disposition 
över uppsatsen.  
 
 

1.1 Bakgrund 
 
I dagens varierande globala miljö söker varje organisation nya sätt för att få ett 
marknadsmässigt övertag, öka kundlojalitet och förbättra effektiviteten utan att 
offra kvalitet och service.  
 
Relationsmarknadsföring ställs ofta mot transaktionsmarknadsföring, 
engångsförsäljning. I en transaktionsmarknadsföring betyder att man gjort en 
affär med en kund men ingenting om sannolikheten att göra affärer igen, inte 
ens om man gjort många affärer. En kund kan göra återköp hos samma 
leverantör utan att vilja ha någon närmare relation med denne eller känna 
lojalitet.1 Numera har marknaden dock förändrats och 
transaktionsmarknadsföringen har svårt att anpassa sig till dagens nya och 
ständigt föränderliga marknad. Denna förändring har bidragit till att 
relationsmarknadsföring ökar i popularitet.  
 
Relationsmarknadsföring är en typ av marknadsföring där företag eftersträvar 
långvariga kundrelationer.2 (Se figur 1.1)  
 

Figur 1.1 RM-modellen 
Källa: Blomqvist m.fl., 2004, s.22 

 
 
För att kunna utveckla långsiktiga relationer är det viktigt att befintliga kunder 
är lojala. Målet med relationsmarknadsföring är att uppnå kundlojalitet bland 
utvalda kunder som därmed ska leda till långsiktig lönsamhet. Genom högre 

                                                
1 Gummesson, Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, 1998, s.29 
2 Gummesson, Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, 1998, s.16 

 
Relations- 

marknadsföring 

Kundlojalitet Lönsamhet 
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kundlojalitet kommer företaget att få ökad lönsamhet eftersom 
kundomsättningen samt kostnaderna för att attrahera nya kunder minskar. 3  
 
Kundlojalitet har blivit viktigare för tjänsteföretag under de senaste årtiondena 
och påstås av många ha ett positivt samband med lönsamhet. Ju mer lojal en 
kund är, desto mer lönsam är kunden. Det innebär också att ju fler kunder med 
hög lojalitet desto bättre blir den totala lönsamheten för företaget.4 Det innebär 
att företagen får arbeta mer effektivt för att skaffa nya kunder, men det 
viktigaste är att behålla existerande kunder och på så sätt skapa kundlojalitet. 
En ny kund är sällan lönsam från början. Det betyder att det blir alltid billigare 
att behålla en befintlig kund och utveckla relation med denna istället för att 
värva en ny. För ett tjänsteföretag är det viktigt att behålla sina kunder. För att 
uppnå det måste man samla kunskap om kunderna. Genom att tillfredställa 
kundernas behov så har man en bra grund för att få lojala kunder. 
 
I denna uppsats kommer jag att fokusera mig på kundlojalitet i samband med 
relationsmarknadsföring och kundernas tillfredställelse inom en bank i 
Gästrikland. Uppsatsen kommer att belysa kundlojaliteten på Swedbank i 
Sandviken. Jag vill undersöka vad kundlojalitet är och vilka metoder som kan 
användas för att öka lojaliteten på det bankkontoret.  
 
Enligt en av bankens största syfte och mission är att det är viktigt att tillgodose 
kundernas behov. Bankens mission är: �genom att förstå och agera utifrån 
våra kunders behov kan vi erbjuda dem de bästa finansiella lösningarna och 
därmed förbättra deras livskvalitet�.5 
 
Nuförtiden jobbar jag som vikarie på Swedbank i Sandviken. Jag pratade med 
Ulrika Pussinen som är kontorschef på banken om vad hon tyckte om min idé. 
Hon tyckte att det var en bra idé att göra en kundrelationsundersökning om 
deras kunder.  
 

1.2 Problem  
 
Centrala frågeställningar i denna undersökning är: 

- Vilka metoder ska Swedbank i Sandviken använda för att förbättra och 
öka kundlojalitet? 

- Hur ser Swedbanks kunder på relationerna? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och studera vilka aktiviteter ett 
tjänsteföretag använder för att påverka kundlojaliteten och vad kunderna anser 
om dessa. Det ska jag göra genom att belysa teoriområdet 
relationsmarknadsföring och kundlojalitet.  

                                                
3 Blomqvist m.fl., Relationsmarknadsföring, 3: e omarbetade upplagan, 2004, s.22 
4 Söderlund, Den lojala kunden, 2003, s. 187 
5 http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,140739,00.html (2006-12-06) 
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1.4 Avgränsning 
 
I denna uppsats kommer jag att belysa privata bankkunder på Swedbank i 
Sandviken. Valet föll på att jag själv arbetar med privata kunder när jag jobbar 
på banken. Jag har genomfört denna studie genom att skicka ut en 
enkätundersökning till bankkunder. 
 

1.5 Disposition 
 
Denna uppsats består av sex kapitel.  
 

  

 
    
 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

              1 
        Inledning 

              2 
         Metod 

              3 
           Teori 

              4 
           Empiri 

              5 
          Analys   

              6 
         Slutsats 

Kapitel 1: I inledningen förklaras uppsatsens 
bakgrund, problem, syfte och avgränsningar. 
 
 
Kapitel 2: Metodkapitlet redogörs valet av ämne, 
teoridiskussioner kring forskningsmetoder och
arbetsprocesser i uppsatsen. 
 
 
Kapitel 3: I teorikapitlet presenteras den teoretiska 
studien av relationsmarknadsföring och
kundlojalitet. Kapitlet behandlas av olika
beskrivningar av lojalitet följt av metoder som 
företag kan använda för att öka kundlojaliteten. 
 
Kapitel 4: I empirikapitlet presenteras intervjuerna 
och enkätundersökningen som har samlats in
genom personliga intervjuer med bankchef och
banksäljare samt postenkäter till kunder.  
 
Kapitel 5: I detta kapitel analyseras intervjuerna 
och enkätundersökningen. Empirin från de två
intervjuerna analyseras först och sedan analyseras
enkätundersökningen med teori som närmare
beskrivits i teorikapitlet.  
 
Kapitel 6: I slutsatsen ges rekommendationer hur 
Swedbank i Sandviken kan förbättra sig i avseende
på kundlojalitet och förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 
I detta avsnitt presenteras vilka forskningsmetoder som använts och hur det 
praktiska arbetet med uppsatsen har genomförts. Det finns två centrala 
områden som behandlats, insamling och bearbetning av material. 
 
 

2.1 Val av företag 
 
När jag började fundera på ett ämne till min uppsats så kom jag fram till att 
fördjupa mig i vad som intresserar mig och mina tidigare arbetserfarenheter. 
Jag har tidigare arbetat på en bank i Estland. Nuförtiden jobbar jag som vikarie 
på Swedbank i Sandviken och där jag träffar bankkunder. När man jobbar på 
bank inser man hur viktiga kunderna är till banken. Där hittade jag förslag till 
uppsatsämne och bestämde mig för att undersöka kundlojaliteten till banken. 
Kundlojalitet är en viktig faktor på denna konkurrensutsatta marknad för att 
företagen får allt svårare att särskilja sina produkter och tjänster från 
konkurrenternas.  
 
På bankkontoret i Sandviken finns 27 medarbetare och 18 utav de jobbar med 
privatkunder. Swedbank är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,7 
miljoner privatkunder i Sverige, Estland och Litauen med 16148 medarbetare. 
Tillsammans med sparbankerna har koncernen drygt 1045 kontor i Sverige.6  
 
Både relationsmarknadsföring och kundlojalitet kommer att användas för att nå 
svaren till min frågeställning. Relationsmarknadsföring är som ett stöd för 
kundlojalitet. Teorier kring detta ämne kommer att lyftas fram för att ge bättre 
underlag. 
 
 

2.2 Datainsamling 
 
Det finns två övergripande sätt att dela in data. För det första är det möjligt att 
utgå från dess karaktär och form genom att skilja på kvantitativa och 
kvalitativa data. För det andra är det också möjligt att utgå från när och hur 
datamaterialet samlades in. Då brukar man skilja på sekundär- och primärdata.7 
 

2.2.1 Kvantitativ och kvalitativ metod     
 
Kvantitativa data utgörs av siffror och fokuserar på mängd, antal och frekvens 
av variabler som kan analyseras objektivt och som kan bearbetas statistiskt. 
Analysen är främst inriktad på att upptäcka, fastställa och mäta samband 
mellan olika variabler. I en kvantitativ undersökning är det inte helheten man 

                                                
6 http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,7361,00.html (2006-12-15) 
7 Christensen m.fl., Marknadsundersökning � en handbok, 2001, s. 66 



 5

studerar utan vissa delar som studeras. Dessa är strukturerade och dess 
hypoteser är ofta förutbestämda.8   
 
Kvalitativa data utgörs främst av ord, text, symboler och handlingar där 
föremålens underliggande mening och innebörd fokuseras. Helhetsförståelsen 
och sammanhanget är därför viktigare än delarna. En kvalitativ undersökning 
syftar till att upptäcka, lyfta upp och belysa de samband som växt fram. 
Kvalitativa data används för att bygga teorier, teoretiska hypoteser eller 
praktiska arbetshypoteser.9  
 
Nedanstående figur visar skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ karaktär. 
 
Figur 2.1 Kännetecken för undersökningar av kvantitativ eller kvalitativ 
karaktär. 
Källa: Christensen m.fl., 2001, s.68 
 
Kvantitativ karaktär Kvalitativ karaktär 
Data som siffror Data som ord och text 
Strukturerad Ostrukturerad 
Fokuserar på variablers samband Fokuserar processers innehåll 
Testar teori Bygger teori 
Objektiv Subjektiv 
Undersökaren påverkar mindre Undersökaren påverkar 
Statistiskt analys Tolkande analys 
Reliabilitet prioriteras Validitet prioriteras 
 
Jag har valt både kvalitativ och kvantitativ metod eftersom jag ansåg att det 
passar bäst in på min undersökning. Min undersökning inriktar sig mer på att 
ge förklaring än förståelse för ämnet. För att kunna besvara syftet genomfördes 
en fallstudie på Swedbank i Sandviken. Jag utförde en personlig intervju med 
kontorschefen samt en banktjänsteman för att ta reda på vilka 
lojalitetspåverkande aktiviteter företaget använder. Det är en 
kvalitativundersökning som ger mer information om kontorschefens och den 
anställdes åsikter.  
 
Jag har använt mig av en enkätundersökning som skickades ut till 
bankkunderna via post. I enkäten var det huvudsakligen fasta svarsalternativ. 
Enkätundersökningen ger kvantitativ information vilket ger en bra empirisk 
grund för denna uppsats. 
 

2.2.2 Primär- och sekundärdata 
 
Det finns två olika kategorier av data: primär- och sekundärdata. Detta innebär 
att data skärskiljs beroende av när, hur och varför den samlats in.10 
 

                                                
8 Christensen m.fl., Marknadsundersökning � en handbok, 2001, s. 67 
9 Christensen m.fl., Marknadsundersökning � en handbok, 2001, s. 68 
10 Christensen m.fl., Marknadsundersökning � en handbok, 2001, s. 69 
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När man behöver samla in ny information som inte finns att tillgå använder 
man sig av primärdata. Det är information som samlats in av 
marknadsundersökaren själv med hjälp av olika typer av fältundersökningar. 
Till exempel kan man försöka få samtliga eller ett urval av målgruppen att 
besvara ett antal frågeställningar eller genom observation samla in information 
som löser problemet. Fördelen med primärdata är att man samlar in 
information som är anpassad till undersökningsproblemet.11 
 
Sekundärdata är information som sedan tidigare existerar och som någon annan 
har samlat för ett annat ändamål. Den kan utgöras av extern information som 
finns i olika typer av offentliga och kommersiella databanker eller av intern 
information som finns inom organisationen, såsom försäljningssiffror 
kundinformation och produktionsstatistik.12  
 
Jag har använt mig av både primär- och sekundärdata. Primärdata har jag 
samlat in genom de postenkäter som skickades till bankkunder och intervjuer 
med kontorschefen och en anställd. Detta finns sammanställt i empiridelen. 
Sekundärdata som jag använt är relevant litteratur från högskolans bibliotek. 
Jag sökte även bland olika databaser för att hitta vetenskapliga artiklar. Jag tog 
även del av en tidigare undersökning som Swedbank i Sandviken har gjort. I 
slutet av uppsatsen kopplas de båda delarna samman för att ge ett 
helhetsperspektiv av det undersökta ämnet.  
 

2.2.3 Intervju 
 
Det finns två olika typer av forskningsintervjuer: strukturerad eller 
ostrukturerad. I de fall intervjun är starkt strukturerad påminner den mycket om 
enkäten, men inte helt, eftersom till exempel intervjuareffekter kan förekomma 
vid en intervju. En intervjuareffekt innebär att intervjuaren med sitt beteende 
eller sina frågor styr eller påverkar respondenten. En intervju kan genomföras 
antingen personligen med en person, med flera personer i grupp eller per 
telefon.13 
 
En strukturerad intervju betyder att frågeställaren har stor kontroll över svarens 
och frågornas utformning. I en ostrukturerad intervju skall frågeställaren 
ingripa så lite som möjligt och låta den som blir intervjuad tala fritt om 
ämnet.14 
 
Jag valde att använda ostrukturerad intervju för att påverka resultatet så lite 
som möjligt. När jag hade förberett mina frågor till den personliga intervjun 
med kontorschefen och banksäljare så bokade jag tid för intervjuer. Första 
intervjun gjordes med kontorschefen på hennes kontor. Intervjun pågick cirka 
en timme. Några dagar senare gjorde jag den andra intervjun med banksäljaren.  

                                                
11 Christensen m.fl., Marknadsundersökning � en handbok, 2001, s. 102f 
12 Christensen m.fl., Marknadsundersökning � en handbok, 2001, s. 88 
13 Christensen m.fl., Marknadsundersökning � en handbok, 2001, s. 103 
14 Christensen m.fl., Marknadsundersökning � en handbok, 2001, s. 103f 
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2.2.4 Enkät 
 
En enkät är ett tryckt formulär med frågor som respondenten själv besvarar. 
Frågorna är ofta slutna, det vill säga att respondenten besvarar frågorna genom 
att kryssa för ett av de på förhand givna alternativen. Enkäten kan skickas ut 
per post, via Internet eller lämnas ut vid besök. Den används ofta om du vill 
kvantifiera resultatet.15 Fördelen med en postenkät är att den är användbar för 
frågor med långa svarsalternativ, låg kostnad, ingen intervjuareffekt, den kan 
göras anonymt. Nackdelen är att det ofta blir låg svarsfrekvens och 
svarssituationen är okontrollerad.16 
 
Under mötet med kontorschef Ulrika Pussinen kom vi fram till att göra en 
enkätundersökning till bankkunder för att samla ihop information om vad de 
anser om relationen med banken. Jag sammanställde frågor som skulle vara 
med på enkätundersökningen. Frågorna som ställdes i enkätundersökningen var 
av fasta svarsalternativ som besvaras genom att kryssas i.  Kontorschefen och 
min handledare tog del av mina frågor. De båda godkände mina 
frågeställningar och efter det skickades enkäter ut till bankens privatkunder. 
Med i utskicket var ett frankerat svarskuvert samt ett personligt brev från mig.   
 

2.2.5 Urval 
 
När en primärdatainsamling ska genomföras måste man fundera vilka 
respondenter eller undersökningsenheter i populationen som ska undersökas. 
Det går att undersöka hela målpopulationen, det vill säga genomföra en 
totalundersökning, men detta kan vara kostsamt och tidskrävande. Därför kan 
man istället göra ett urval ur målpopulationen för att undersöka hur denna del 
av populationen uppfattar det undersökta fenomenet eller företeelsen. Sedan 
kan man dra slutsatser om hela målpopulationen.17  
 
Det finns två olika grupper av urvalsmetoder: sannolikhetsurval och icke-
sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval innebär att varje respondent eller enhet 
väljs slumpmässigt och har en känd chans att komma med i urvalet. Ett icke-
sannolikhetsurval innebär att chansen att respondenterna blir utvalda inte kan 
förutses, samt att de inte väljs slumpmässigt.18 
 
När jag skickade enkäter så gjordes det slumpmässigt. Enkäten skickades till 
privata bankkunder i åldrarna mellan 20-70 år och var inte könsbestämt. Det 
innebär att jag använde metoden sannolikhetsurval.   
 
 
 

                                                
15 Christensen m.fl., Marknadsundersökning � en handbok, 2001, s. 103 
16 Eriksson, Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, 2006, s.61 
17 Christensen m.fl., Marknadsundersökning � en handbok, 2001, s. 109 
18 Christensen m.fl., Marknadsundersökning � en handbok, 2001, s. 109 
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2.2.6 Bortfallsanalys 
 
Bortfall betyder att de element i ramen som tillhör målpopulationen man 
planerat att undersöka, som man inte fick något svar ifrån.19 Många individer 
besvarar enbart en del av frågorna eller helt låter bli att delta i undersökningen. 
I alla statistiska undersökningar förekommer ett visst sådant svarsbortfall. Men 
är detta bortfall stort kan resultaten av undersökningen bli mindre tillförlitliga. 
Det beror på att de som inte svarar ofta skiljer sig på något sätt från övriga 
individer i populationen.20 Därför måste man analysera bortfallet för att se om 
det finns skillnader mellan dem som svarat och dem som inte svarat.21 Det 
finns två typer av bortfall, individ och partiellt bortfall. Individbortfall betyder 
att man inte får några svar alls på enkäten men partiellt bortfall är det där bara 
vissa frågor är obesvarade.22 
 
Bortfall kan till exempel bero på att respondenten vägrar att svara eller är 
oförmögen att svara (talsvårigheter eller har svårt att förstå språket) eller att 
man inte kommer i kontakt med respondenten vid kontaktförsöket (t.ex. jobbar 
eller studerar utomlands).23 Det klassiska sättet att handskas med bortfall när 
undersökningen pågår är naturligtvis att skicka påminnelsebrev alternativt att 
på nytt försöka få kontakt med respondenten, och även vid andra tidpunkter än 
tidigare.24 
 
Postenkäten skickades ut till 100 privata bankkunder hos Swedbank i 
Sandviken. Efter det att svarsdatumet hade gått ut var svarsfrekvensen låg. 
Svarsfrekvensen var då 22 %. Jag frågade bankchefen vad det kan bero på att 
så lite svar kom in. Enligt Ulrika Pussinen var det bra svarsfrekvens. Hon 
berättade om en tidigare undersökning som banken gjorde. Från den 
undersökningen inkom endast svar ifrån 7 % av de tillfrågade. Istället för att 
skicka ut påminnelser som teorin säger bestämde jag och Ulrika Pussinen att 
skicka ut 100 nya enkäter till andra kunder. Det var enligt samma metod som 
första undersökningen. Enda skillnaden var att jag gav längre svarstid än det 
första utskicket. I det första utskicket var svarstiden på 2 veckor och i det andra 
gav jag 3 veckor. Då var svarsfrekvensen 30 %. Det betyder att totalt fick jag 
52 svar vilket ger svarsfrekvens på 26 %.  

 

 

 

                                                
19 Dahmström, Från datainsamling till rapport � att göra en statistik undersökning, 2005,s.321 
20 Körner, Wahlgren, Praktisk statistik, 2002, s. 21 
21 Christensen m.fl., Marknadsundersökning � en handbok, 2001, s. 111 
22 Dahmström, Från datainsamling till rapport � att göra en statistik undersökning, 2005,s.321 
23 Christensen m.fl., Marknadsundersökning � en handbok, 2001, s. 111 
24 Dahmström, Från datainsamling till rapport � att göra en statistik undersökning, 2005,s.326 
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2.3 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet är det viktigaste kravet på ett mätinstrument och definieras som 
mätinstrumentets förmåga att mäta det som man avser att det ska mäta. 
Egenskaper som ger en mätning hög validitet är trovärdiga svar och relevans 
för syftet.25  
 
För att uppsatsen skall uppnå så hög validitet som möjligt, och för att kunna 
formulera enkät- och intervjufrågor som relevanta för uppsatsen, bestämde jag 
mig för att först skriva teoridelen och sedan formulera enkätfrågor. För att 
stärka validiteten ytterligare så diskuterade jag enkätfrågorna med 
kontorschefen och min handledare samt testade enkäten på 2 testpersoner innan 
de skickades ut.  
 
Reliabilitet innebär att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila utslag. 
Skulle andra undersökare ha kommit till samma resultat om de använt samma 
angreppssätt? Skulle resultatet bli detsamma om någon annan gör 
undersökningen vid ett annat tillfälle och på ett annat urval? För att ha hög 
reliabilitet bör en metod vara oberoende av undersökare. Det är tydligt att 
reliabiliteten är ett stort problem i tolkande utredningar.26 
 
För att uppnå hög reliabilitet i uppsatsen valde jag intervjua kontorschefen 
eftersom hon har huvudansvaret på kontoret. Kontorschefen borde rimligen 
vara rätt person för att svara på mina intervjufrågor. Andra intervjun 
genomfördes med en banksäljare. Eftersom hon har daglig kontakt med kunder 
så har hon mycket god uppfattning om kundrelation. Hon borde rimligtvis 
också vara rätt person för min intervju. Under intervjuerna fördes anteckningar 
som sedan kontrollerades gemensamt med de intervjuade personerna för att 
undvika olika tolkningar.  
 
För att jag skulle kunna skicka iväg mina enkäter till rätt personer, det vill säga 
rätt målgrupp, frågade jag den IT-ansvarige på bankkontoret om hjälp. Han 
ordnade fram totalt 200 slumpmässigt valda bankkunder till vilka enkäterna 
skickades ut. 
 
 

 

                                                
25 Eriksson, Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, 2006, s.60 
26 Eriksson, Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, 2006, s.61 
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras den teoretiska studien av relationsmarknadsföring, 
kundlojalitet och kundlojalitetens betydelse till lönsamheten. Kapitlet 
behandlas av olika beskrivningar av kundlojalitet följt av metoder som företag 
kan använda för att öka kundlojaliteten. 
 
 

3.1 Relationsmarknadsföring 
 
Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 
interaktion i centrum.27 Relationsmarknadsföring innebär att medvetet arbeta 
för att etablera, utveckla och avveckla relationer med kunder så att ömsesidiga 
värden och konkurrenskraft skapas. Således handlar relationsmarknadsföring 
om att välja rätt kunder, knyta kunderna närmare företaget och koncentrera 
marknadsföringsinsatserna till de befintliga och potentiella kunder som 
företaget har bäst förutsättningar att skapa värde med.28 
 
Relationsmarknadsföring sätter kundrelationer i fokus, det betyder att genom 
personliga relationer skapas långsiktiga kundrelationer som genererar 
kundlojalitet. I relationen finns minst två parter som står i kontakt med 
varandra � kund och företag. Viktigast är hur företaget ska förhålla sig till 
kunder och hur verksamheten påverkas och kunderna bemöts. Nätverk uppstår 
när relationerna blir många, komplexa och svårbeskriva. I relationerna har 
parterna kontakt. De utför aktiviteter och samspelar med varandra, det kallas 
även interaktion.29 
 
För att få en bättre bild av vad relationsmarknadsföring bygger på förklaras 
nedan Gummessons (1998) värderingar.  
 

• Marketing management bör ses som marknadsorienterad 
företagsstyrning.  
Marknadsföring och försäljning är mer än en specialiserad avdelning. 
Det är en funktion som genomsyrar hela företaget. Alla, oavsett 
arbetsuppgifter och specialitet påverkar kundrelationerna, antingen på 
heltid (de som arbetar på en marknads- eller försäljningsavdelning) 
eller deltid (alla övriga i företaget). Att leda företagets marknadsföring 
innebär därmed också att marknadsorientera hela företaget.  

 
• Långsiktigt samarbete och win-win.  

Relationsmarknadsföringens viktigaste bidrag till marknadsföringen är 
dess betoning av samarbete. Det innebär att man ser leverantörer, 
kunder och andra som medparter istället för motparter för att kunna 
etablera det samarbete som krävs. Relationsmarknadsföring ska vara 
win-win vilket innebär att öka parters värde av relationen. De som ingår 

                                                
27 Gummesson, Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, 1998, s.19 
28 Blomqvist m.fl., Relationsmarknadsföring, 3: e omarbetade upplagan, 2004, s.27 
29 Gummesson, Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, 1998, s.16 
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i ett nätverk ska finna att relationerna är meningsfulla och ha en 
konstruktiv attityd till det hela. När dessa villkors uppfylls, kan en 
relation bli långsiktig och bestående. För en leverantör är det väsentligt 
att behålla kunderna, något som betonas alltmer. Att öka en relations 
livslängd blir ett prioriterat marknadsföringsmål. Tidigare fästes allt för 
stort avseende vid anskaffning av nya kunder och alltför litet resurser 
ägnades åt vård av befintliga kunder. 

 
• Alla parter i en relation har ansvar för det som händer och måste 

således vara aktiva.  
Initiativ i relationen ska inte bara tas av leverantörer och säljare. 
Konsumenter brukar också föreslå förbättringar som lomhörda 
leverantörer inte lyssnar på. Det är just kunderna som står för merparten 
av förändring och utveckling i den business-to-business30 
markandsföringen. 

 
• Relations- och servicevärderingar, inte byråkratjuridiska 

värderingar.  
Byråkratjuridiska värderingar som karaktäriseras av stelbenthet eller 
fokusering på interna rutiner, övertro på experternas ofelbarhet och 
kundens okunnighet och mer intresse för ritualer än för slutresultat. 
Kunder buntas ihop och ses som statistika genomsnitt. De orsakar 
kostnader och det är viktigt att få rätt mot kunden. Fortfarande präglas 
offentlig sektor av byråkratjuridiska värderingar och det kan även 
finnas i den privata sektorn. Relationsmarknadsföring kräver andra 
värderingar som bygger på goda relationer och service. Win-win och 
ansvar i en relation hör till relations- och servicevärderingarna. Dit hör 
också att alla kunder är olika, de är både individer och tillhör 
grupperingar som de själva valt, och slutresultatet är det enda som 
räknas. Kunderna är källor till intäkter och skall sättas i centrum, och 
leverantörens uppgift är att skapa värde för kunderna.  

 
För att få en fungerande marknadsekonomi så är det nödvändigt att både 
konkurrens och samarbete fungerar. Det är själva grundtanken till 
relationsmarknadsföring. Traditionell marknadsföring ser samarbete och 
regleringar som ett hinder och betonar alltför ensidigt konkurrensens 
välsignelser.31 
  
 

3.2 Kundlojalitet 
 
Kundlojalitet har kommit att hamna i centrum under det senaste årtionde av 
flera anledningar: när flertalet produkter och tjänster på marknaden blir allt mer 
lika, när konkurrensen ökar, fokus på befintliga kunder blir naturligt när 
befolkningstillväxten minskar och när det tydliggörs att resurser i allmänhet 

                                                
30 business-to-business är en marknadsstrategi som innebär utbyte av varor eller tjänster mellan 
företag. 
31 Gummesson, Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, 1998, s.26f 
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inte är obegränsade.32 Tanken är att företagen skall välja rätt kunder och bygga 
långsiktiga relationer med dem, varför det är väsentligt att kundomsättningen 
hålls på en låg nivå och att de befintliga kunderna är lojala mot företaget.33 
 
Det finns olika varianter av definitionen kundlojalitet men generellt betyder det 
något som kunder uppvisar förhållande till varumärken, service, produkter, 
butiker, eller aktiviteter.34  
 
Olika forskares beskrivningar av lojaliteten: 

• Ju mer tillfredsställd en kund är desto mer lojal är kunden. 35 
• Lojalitet kan definieras som en stark övertygelse att fortsätta köpa eller 

nyttja en viss vara eller tjänst trots påverkan utifrån att byta 
leverantör.36 

• Lojalitet är en känsla som kunden har gentemot ett varumärke.37 
• Kundlojaliteten innebär att kunderna kan vara lojala i sitt beteende och i 

sin attityd.38 
• Ett djupt engagemang i form av framtida återköp av en önskad 

produkt/service, vilket leder till att samma varumärke eller samma set 
av varumärken köps trots att den nuvarande situationen och 
marknadssatsningar har potential att orsaka skiftande beteende.39  

• Lojal kund är ingen garanti för att kunden är nöjd, en trogen kund måste 
vara målet. Det talas alltmer i sammanhanget om lojala och nöjda 
kunder. Nöjdhet behöver inte nödvändigtvis leda till lojalitet. En kund 
kan vara nöjd utan att för den skull handla igen. Och han kan absolut 
vara lojal utan att vara det minsta nöjd med vare sig företag eller 
produkt. Är kunden trogen är han eller hon med allra största sannolikhet 
också nöjd. Både den lojala och nöjda kunden är återköpskund.40 

 
Lojalitet kan inträffa i olika former. Man kan skilja mellan kunskapsrelaterad, 
känslorelaterad och beteenderelaterad lojalitet.  

• Kunskapsrelaterad lojalitet bygger på att kunden är lojal beroende på 
kunskap om olika relativa fördelar som den aktuella varan eller tjänsten 
ger. Sådana fördelar kan t.ex. vara kvalitet eller kostnader. Detta är den 
svagaste formen av lojalitet i och med att den lätt kan minska om ett 
konkurrerande alternativ erbjuder nya fördelar.  

• Känslorelaterad lojalitet baseras istället på kundens attityder och 
känslor. Eftersom denna form av lojalitet beror på tillfredställelse som 
kunden upplevt över tiden är den betydligt starkare än föregående form.  

• Beteenderelaterad lojalitet, som är den starkaste formen av lojalitet, 
grundar sig på att kunden skapat varor och rutiner som gynnar en viss 

                                                
32 Söderlund, Den lojala kunden, 2003, s. 10 
33 Blomqvist m.fl., Relationsmarknadsföring, 3: e omarbetade upplagan, 2004, s.22 
34 Söderlund, Den lojala kunden, 2003, s. 12f 
35 Magnusson, Forssblad, Marknadsföring i teori och praktik, 2003, s. 156 
36 Sörqvist, Kundtillfredsställelse och kundmätningar, 2000, s.101 
37 Duffy, Commentary: Internal and external factors which affect customer loyalty, Journal of 
Consumer Marketing, 2003, 20(5), 480-485 
38 Blomqvist m.fl., Relationsmarknadsföring, 3: e omarbetade upplagan, 2004, s.124 
39 Oliver, Whence consumer loyalty�, Journal of Marketing, 1999, Vol.63 No.4, s.33f 
40 Eriksson, Åkerman, Kunden är ditt varumärke, 1999, s. 118f 
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produkt. Kunden kommer härigenom att agera till företagets eller 
organisationens fördel utan att resonera och tänka.41 

 
Kundens lojalitet kan vara riktad mot olika objekt. Exempelvis kan kunden 
vara lojal mot en viss produkt, ett visst varumärke, en viss butik eller 
butikskedja, en viss leverantör eller en viss säljare. När man mäter och 
analyserar lojalitet är det därför av stor betydelse att ha kunskap om vad 
kundens lojalitet är riktad mot. Risken är annars stor att felaktiga beslut 
fattas.42 
 
Det finns olika sätt att mäta kundlojalitet. Generellt kan man skilja mellan 
mätningar som fokuserar historisk data, det vill säga vad kunderna redan gjort, 
och framtida data, det vill säga kundens framtida intentioner. Givetvis är 
kundens framtida intentioner viktigast för verksamheten, men ett stort problem 
med denna typ av mätningar är att man tvingas lita på kundens attityd och 
inställning. Erfarenheter visar ofta att sambandet mellan köpintention och 
verkligt köp är lågt (Söderlund, 1997). I praktiken kan kundlojaliteten mätas 
antingen genom att man direkt frågar kunden eller genom att man studerar 
tidigare insamlad kund- och försäljningsdata.43 
 

3.2.1 Olika typer av lojalitet 
 
Flertal forskare har upptäckt att segmentering av lojalitet kan hjälpa till med 
utvecklingen och förståelsen av lojalitet och kan informera om lämplig 
marknadsföringsstrategi. Kundlojalitet bestäms av relationen mellan kundens 
relativa attityd till företaget och kundens upprepande köpbeteende.44 Dick och 
Basu har utvecklat en detaljerad modell som beskriver olika typer av 
kundlojalitet. 
      
Figur 3.1 Kundlojalitetsdefinitioner. 
Källa: Dick & Basu (1994)  
                          
    Upprepat köpbeteende 
 
 
 
 
 
                   Relativ attityd   
 
 
  
 
Det finns två parametrar som används för att mäta olika typer av kundlojalitet: 

                                                
41 Sörqvist, Kundtillfredsställelse och kundmätningar, 2000, s.103 
42 Sörqvist, Kundtillfredsställelse och kundmätningar, 2000, s.103 
43 Sörqvist, Kundtillfredsställelse och kundmätningar, 2000, s.103 
44 Dick, Basu, Customer loyalty: Toward an integrated conceptual framework, Journal of the 
Academy of Marketing Science, 1994, 22(2), 99f 

  
Hög 

 
Låg 

 
Hög 

 

 
Lojalitet 

 
Latent lojalitet 

 
Låg 

 

 
Oäkta lojalitet 

 
Icke-lojalitet 



 14

• Relativ attityd fokuserar både på kunders attityd till ett varumärke, 
samt på kundens attityd till konkurrerande alternativ. Desto högre den 
relativa attityden är, desto troligare är det att attityden påverkar 
köpbeteendet. 

• Upprepat köpbeteende fokuserar hur ofta och till vilket värde kunden 
handlar. Det talar även om storleken på kundens budget och köpens 
ordningsföljd.45 

 
Dick och Basu kommer fram till följande fyra typer av lojaliteten: lojalitet, 
latent lojalitet, oäkta lojalitet och icke-lojalitet. 
 

• Lojalitet. Det är en av det mest fördelsaktiga av alla lojalitets typer. 
Det uppstår när kunder som gör regelbundna inköp och har starka 
preferenser och positiv attityd. Lojala kunder är inte lika motiverade att 
söka efter andra alternativ, de är mer motståndskraftiga till erbjudande 
från andra varumärken. Det är mer troligt att kunden ger positiv word-
of-mouth46 kommunikation om företagets tjänster eller produkter till 
andra konsumenter.  

 
• Latent lojalitet representeras av kunder som har hög relativ attityd men 

en låg nivå av upprepade köp. Dessa kunder har ofta en önskan om att 
vara kunder men kan av olika anledningar vara hindrade från att vara 
det. För att få kunden att öka sitt köpbeteende så kan företaget likvidera 
hindret, t.ex. genom att öka tillgängligheten av produkten/tjänsten.  

 
• Oäkta lojalitet uppstår när kunder har låg relativ attityd men hög nivå 

av upprepade köp. Detta är kunder som handlar på rutin eller av tidigare 
erfarenheter. Kunden känner sig till viss del nöjd eller åtminstone inte 
missnöjd med inköpet. Dessa kunder är tillfälligt lojala men samtidigt 
öppna för konkurrenters erbjudanden. Konkurrenterna kan lätt 
uppmuntra kunderna till att byta leverantör. Samtidigt finns det 
möjligheter att behålla och få dem att bli långsiktiga kunder. Detta kan 
ske om ett företag är övertygande när det gäller deras utbud på 
produkter eller tjänster i jämförelse med konkurrenter.  

 
• Icke-lojalitet. Det är kunder som har låg relativ attityd kombinerat med 

låg upprepade köpbeteende. De är kunderna som inte har någon lojalitet 
överhuvudtaget. De är bara intresserade av att få det billigaste 
alternativet. Företag bör undvika dessa kunder eftersom de generar lite 
eller inget rent finansiellt. 47 

 
Modellen kan bli användbar för marknadsförare när de försöker att undersöka, 
bygga upp eller återta lojalitet för att veta till vilken av dessa kategorier 
kunderna tillhör. När ett företag har identifierat vilken typ av lojalitet som är 

                                                
45 Dick, Basu, Customer loyalty: Toward an integrated conceptual framework, Journal of the 
Academy of Marketing Science, 22(2), 1994,  s. 99f 
46 När kunden rekommenderar till andra att de skall köpa den aktuella produkten.  
47 Dick, Basu, Customer loyalty: Toward an integrated conceptual framework, Journal of the 
Academy of Marketing Science, 22(2), 1994,  s.99f 
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mest förknippat med deras varumärke, kan strategier bli implementerade så att 
de är lämpliga för att bygga lojalitet.48 
 

3.2.2 Strategier för ökad kundlojalitet 
 
Hur företaget skall gå tillväga för att öka lojaliteten har diskuterats mycket i 
litteraturen. Kotler (1997) anser t.ex. att det är fem gånger dyrare att attrahera 
nya kunder än att behålla befintliga. Det är därför viktigt att satsa resurser på 
kundvård. I många fall är den verkliga situationen dock sådan att stora resurser 
satsas på att rekrytera nya kunder genom reklam, pröva-på-erbjudanden, och så 
vidare medan mycket små resurser avsätts för att underhålla relationerna med 
de nuvarande kunderna.49  
 
Kundlojalitet ger signifikanta fördelar för företag och bör därför vara en del av 
företagsstrategin. För att skapa och öka kundlojalitet krävs att företag har en 
strategi som omfattar kundlojalitet.50  
 
Nedan beskrivs några viktiga strategier som företaget bör ta till sig för att 
uppnå ökad kundlojalitet.  
 

• Öka kundens förtroende. Kunden upplever generellt någon form av 
risk i samband med ett köp. En förutsättning för att företaget ska få 
lojala kunder, är att minska kundens upplevda risk med köpet. Detta är 
speciellt påtagligt vid köp av tjänst då en tjänst inte är av tydlig 
karaktär. Det är extra viktigt för tjänsteföretag att tillgodose kundernas 
behov samt vinna deras förtroende. Det är viktigt att kunden redan vid 
först mötet känner förtroende för företaget.51 

 
• Ge ett bra första och sista intryck. Det är svårt att reparera skadan av 

att kunden har fått vänta onormalt länge i en kö innan hon fick hjälp av 
någon. På samma sätt är det sista intrycket viktigt för att kunden skall 
komma tillbaka och för att han skall sprida positiv word-of-mouth. Om 
kunden upplever sig vara ointressant för företaget när han väl betalat 
skapas inte förutsättningar för lojalitet.52 

 
• Uppfylla kundens förväntningar. För att företaget ska kunna anpassa 

erbjudanden efter kundens behov måste företaget veta vad kunden 
förväntar sig och vad kunden upplever som viktigast i erbjudandet. 
Företaget bör kontinuerligt mäta förväntningar genom olika 
undersökningar.53 

 

                                                
48 Javalgi, Moberg, Service loyalty: implications for service providers, The Journal of services 
marketing, 11(3), 1997, s. 165f 
49 Sörqvist, Kundtillfredsställelse och kundmätningar, 200, s.102 
50 Duffy, Commentary: Internal and external factors which affect customer loyalty, Journal of 
Consumer Marketing, 2003, 20(5), 480f 
51 Blomqvist m.fl. Relationsmarknadsföring, 2004, s.126 
52 Blomqvist m.fl. Relationsmarknadsföring, 2004, s.126 
53 Blomqvist m.fl. Relationsmarknadsföring, 2004, s.126 
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• Utbilda kunden. Kunden som är informerade och kunniga om 
företaget och dess erbjudanden är mer villig att anlita företaget i allt 
större utsträckning. Det är viktigt att upplysa och utbilda kunden för att 
öka kundens lojalitet.54 

 
• Behålla kunden. När en kund väl har bytt företag är det ofta svårt att 

återvinna honom. Detta är skäl nog att skapa byteskostnader och på så 
vis behålla kunden. En vanlig metod är att starta ett lojalitetsprogram 
(ett sätt att formalisera och utveckla relationerna med kärnkunderna), 
särskilt i tjänstebranscher där det kan vara svårt för företaget att 
differentiera sitt erbjudande.55 

 
• Hantering av kundklagomål. Alltfler inser att kundernas missnöje är 

en guldgruva både för att lära sig mer om den enskilde kunden och för 
att utveckla verksamheten. I stället för att misstänkliggöra och 
nonchalera kunden borde företaget istället belöna kunden för den 
information som kunden ger. Intresset måste därför öka för att i så stor 
utsträckning som möjligt få reda på vad som går fel i kundrelationerna 
och se till att ta vara på kunskapen.56 Att göra misstag och rätta till dem 
är kostsamt men att förlora en kund kostar ännu mer. Därför lönar det 
sig helt enkelt att uppmuntra kunderna att höra av sig om någonting inte 
fungerar.57  

 
Kundklagomålen kan ses som förbättrings- eller 
utvecklingsmöjligheter. Ett tjänsteföretag måste hålla sig uppdaterad 
om vad deras kunder anser om kvaliteten på företagets tjänster. Detta 
kan ske genom att företaget använder sig av enkäter och intervjuer. Det 
är viktigt för tjänsteutvecklingen att skaffa sig värdefull information 
och samtidig att hålla kontakt med sina kunder.58  
 
Den missnöjda kunden kan uttrycka sitt missnöje på fyra olika sätt: 
genom att klaga, minska sin konsumtion, sluta köpa eller gå till 
konkurrenten. Men det är svårt att komma fram till vad missnöjet beror 
på. Missnöjesyttringar ger ledtrådar om kundernas förväntningar. 
Företaget kan vara hur bra som helst utifrån sina standarder, om kunden 
har högre förväntningar kommer han ändå att bli missnöjd. Detta gör att 
företaget måste tänka igenom och försöka styra kundernas 
förväntningar. Långsiktigt finns kanske mer att vinna på att något 
överträffar förväntningar än att skapa uppskruvade förväntningar som 
knappt kan mötas.59 

 
• Kundklubbar är den mest omfattande typen av strategiska verktyg 

som företag kan använda för att behålla sina kunder. En kundklubb är 
en formaliserad sammanslutning av kunder som uppfyller vissa kriterier 

                                                
54 Blomqvist m.fl. Relationsmarknadsföring, 2004, s.127 
55 Blomqvist m.fl. Relationsmarknadsföring, 3:e omarbetade upplagan, 2004, s.126 
56 Blomqvist m.fl., Den kundnära företaget, 1999, s. 135 
57 Echeverri, Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2002, s. 483 
58 Echeverri, Edvardsson, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2002, s. 483 
59 Blomqvist m.fl., Den kundnära företaget, 1999, s. 135 
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som företaget ställt upp. En klubbmedlem får oftast någon form av 
belöning när de utnyttjat sin status som medlem, t.ex. när man köper en 
viss del varor per viss tid.60  Målet med kundklubbar är att erbjuda 
klubbmedlemmarna fördelar för att uppnå kundernas tillfredställelse 
och lojalitet. Genom att göra en kund till medlem kan man ha mer 
direkt kontakt och närmare relation vilket gynnar hela affärsrelationen. 
De fördelar man ger kunden genom medlemskapet skall kännas 
meningsfullt för både kund och företag, t.ex. att om kunden köper mer 
får kunden rabatt: �köp tre, betala för två�. Kundklubben kan också ge 
tillträde till en gemenskap, som är berikande, t.ex. anordna 
medlemskvällar med speciella erbjudande.61 

 
 

3.3 Kundlojalitetens betydelse för lönsamheten 
 
De flesta forskare är överens om att det är viktigt med lojala kunder, men färre 
har undersökt sambandet mellan kundlojalitet och lönsamhet. Alla anser att ju 
längre man lyckas behålla en kund i företaget desto större blir lönsamheten. 
Man kan inte vara helt säkert på detta resonemang, då en kund kan vara lojal 
utan att vara lönsam. Det handlar således inte bara om att behålla en kund, utan 
att uppnå en relation där båda parterna uppnår lika stora fördelar. Vad som 
därmed krävs när man diskuterar sambandet mellan relationsmarknadsföring 
och lönsamhet är ett långsiktigt perspektiv där kvalitet och värde på sikt leder 
till kundlojalitet och ökad lönsamhet.62 
 
Nedan beskrivs hur kundlojalitet leder till ökad lönsamhet: 
 

• Ökade inköp. Förutsätt att kvaliteten och värdet på tjänsterna upplevs 
som tillfredställande tenderar kunden att anlita företaget i allt större 
utsträckning. Förtroendet för kunden ökar då kunden lär känna 
erbjudandet och vet vad han kan förvänta sig. 

 
• Högre priser. Kunden är ofta beredd att betala ett högre pris eftersom 

han känner företaget och dess erbjudande. Denna riskreduktion har ett 
värde för kunden som företaget kan dra fördel av i sin prissättning. 

 
• Minskade operativa kostnader. Företaget får större kunskap om 

kunden, medarbetarna kan betjäna kunden på ett effektivare sätt och 
kostnaderna minskar. Kundens ökade erfarenhet från interaktionerna 
med företaget leder samtidigt till att problem och konfliktsituationerna 
alltmer sällan uppstår.  

 
 

                                                
60 Magnusson, Forssblad, Marknadsföring i teori och praktik, 2003, s. 157 
61 Magnusson, Forssblad, Marknadsföring i teori och praktik, 2003, s. 157 
62 Blomqvist m.fl. Relationsmarknadsföring, 2004, s.153 
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• Referenser. En nöjd kund är den mest kostnadseffektiva 
marknadsföring företaget kan få. Lojala kunder genererar positiv word-
of-mouth och värvar på så sätt nya kunder.63 

 
De flesta har väl hört uttrycket �en nöjd kund är en lönsam kund�. Detta kan 
vara svårt att visa när man studerar enskilda kunder i praktiken. Det kan finnas 
situationer där kunden inte vill fortsätta sin relation med företag även om han 
eller hon är mycket nöjd, t.ex. vad gäller mode. En tillfredställd kund är inte 
heller en garanti till att kunden i sig är lönsam eftersom kundtillfredsställelse är 
en subjektiv upplevelse hos kunden. Dessutom kan man anta att den är något 
otillförlitlig huruvida den speglar kundens verkliga beteende. 
Kundtillfredsställelse bör därför ses som ett nödvändigt men inte tillräckligt 
villkor för lönsamhet.  
 
Det har visat sig i undersökningar att effekten av kundernas tillfredsställelse för 
företag som helhet pekar på att det finns ett samband mellan nöjda kunder och 
lönsamma företag. Andra kundnära faktorer som kvalitet och kundbeteende har 
man också lyckats knyta till lönsamheten. Sambandet mellan kundens 
beteende, som ofta används i begreppet lojalitet och lönsamhet har i flera 
studier (t.ex. Oliver (1997)) visat sig vara starkt. Lojala kunder är ofta 
lönsamma. Dessutom sambandet mellan tillfredställda kunder och lojala 
kunder har visat sig vara starkt i en mängd studier.  
Generellt kan man beskriva effekterna på företagets lönsamhet som att 
kvaliteten, dvs. den grad till vilken kundernas behov och förväntningar 
uppfylls, ger en upplevelse hos kunden. Tillfredställelsen påverkar i sin tur 
kundernas lojalitet.  
 
Figur 3.2 Effekter på företaget av kvalitet, kundtillfredsställelse och lojalitet. 
Källa: L. Sörqvist (2000), s.45 
 

 
Sammantaget visar detta att det finns en mängd viktiga effekter som kan 
uppnås genom att företaget arbetar systematiskt med att möta kundernas behov 
och förväntningar. Det ekonomiska värdet av detta är svårt att fastställa, men 
det är lätt att se hur katastrofala följderna blir då företag misslyckas.64 
 
 

                                                
63 Blomqvist m.fl. Relationsmarknadsföring, 2004, s.155-156 
64 Sörqvist, Kundtillfredsställelse och kundmätningar, 2000, s.44 

Kvalitet         Kundtillfredsställelse Lojalitet                              
                                                                                           
högre pris              ökade inköp                   säkra intäkter 
bättre rykte/image        färre reklamationer/klagomål     minskad marknadsföring    
mindre kontroll            ökad relationsbenägenhet           minskad priskänslighet  
färre fel ökad rekommendationsvilja        
effektiv verksamhet     högre arbetstillfredsställelse 
 

    
                                           Lönsamhet 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras intervjuerna och enkätundersökningen. Dessa data 
har samlats in genom två personliga intervjuer och enkätfrågor till kunder som 
skickats ut via post.  
 
 

4.1 Intervju med kontorschef Ulrika Pussinen 
 
Den 4 december 2006 besökte jag Swedbanks kontor i Sandviken för att 
genomföra en intervju med kontorschefen. Meningen med intervjun var att få 
reda på hur Swedbank i Sandviken förhåller sig till det undersökta ämnet. 
 
Kontorschefens huvudsakliga arbetsuppgifter är att vara coach för medarbetare, 
att öka och hjälpa till med försäljning, sköta uppföljningar med medarbetare, 
tillhandahålla ekonomin på kontoret, samt vanliga rehabiliteringsfrågor och 
personalansvar. 
 
Relationsmarknadsföring skapar man enligt Ulrika genom ett personligt 
kundmöte. Det betyder att säljaren skapar ett förtroende vid mötet med kunden. 
Det kan inte göras genom brevutskick. Det är avgörande att ha personliga 
relationer för att uppnå kundlojalitet. Om inte kunden litar på banken blir det 
inga affärer. Litar kunden på banken och känner sig nöjd är kunden lojal. Då 
både säljaren och kunden vinner på relationsmarknadsföring. 
 
Ulrika uppfattar begreppet kundlojalitet när banken erbjuder bra service till 
kunden och kunden vill stanna kvar. Viktigast är att banken vill ha just nöjda 
kunder istället för lojala kunder. Banken jobbar mot att få nöjda kunder för att 
nöjda kunder är lojala kunder, menar hon. Om kunden inte är nöjd, går kunden 
till en annan bank. Ulrika säger att en nöjd kund har förtroende och litar på 
banken vilket leder till att kunden gör mer affärer med banken. En nöjd kund 
pratar positivt om banken till vänner och bekanta som är en fördel för att 
generera nya kunder. 
 
Ulrika menar att det finns tre olika grupper av lojala kunder: kunder som alltid 
har varit på banken (genom att t.ex. föräldrar har varit kunder), nöjda kunder 
som har en personlig relation till en rådgivare och nöjda kunder allmänt, utan 
personliga relationer. En lojal kund som har närmare relation med banken och 
känner förtroende vill göra mer affärer än andra kunder. Ulrika menar att det 
alltid finns �prisjägare�, men dessa är inte lojala då de vanligtvis inte stannar 
på banken en längre tid.  
 
För att utveckla personliga relationer med kunderna är syftet att öka lojaliteten. 
Kunden blir uppringd av banken för att få en tid bokad hos en rådgivare. 
Meningen är att banken och kunden kan gå igenom alla kundens affärer om 
man inte träffats på länge. Enligt en tidigare undersökning på banken visar det 
att kunden som har kommit på mötet blivit mer nöjd. 
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Kunderna stannar hos banken för att de får �det lilla extra�. Kontorschefen 
menar att kunden får en positiv känsla när de besöker banken. 
 
Ulrika kunde inte säga direkt hur många som lämnar banken men hon menar 
att de inte tappar så många kunder. Samtidigt får de nya kunder och det betyder 
�cirkulation� - någon lämnar en annan bank och kommer till Swedbank och 
tvärtom. 
 
Lönsamma kunder är kunder som gör många affärer med banken och använder 
bankens tjänster på rätt sätt. Det betyder att kunden utnyttjar telefonbanken 
eller Internetbanken själv istället för att besöka banken. Bankens anställda kan 
istället fokusera mer till bokade kunder och rådgivning. 
 
Ulrika förklarade hur banken tar reda på kundens förväntningar: för �bokade 
kunder� (kunder som har personligt möte med en rådgivare) har banken en 
säljmetodik som de följer under ett kundmöte. Säljmetodik används av alla 
Swedbanks rådgivare. Där är allt förklarat om vilka aktiviteter som måste följas 
på ett kundmöte. Det är en av de aktiviteter som används för att få reda på 
kundens förväntningar. På ett spontant kundmöte säger kunden först vad 
han/hon vill göra, t.ex. ta ut pengar eller överföra pengar, det är en slags 
kundförväntning. Banktjänstemannen har vid detta tillfälle en bra möjlighet att 
erbjuda bra tjänster eller erbjudanden som kan underlätta bankärenden för 
kunden. 
 
Ulrika berättar hur bankanställda lyckas med processen att skapa lojalitet. Hon 
menar att anställda fokuserar på service när kunden kommer till banken �vi är 
här för att vi älskar kunder�. Hon menar att om en anställd inte är 
serviceinriktad kan man lika gärna byta jobb. 
 
Numera använder sig banken inte av någon form av lojalitetsprogram. Tidigare 
har banken använt sig av ett lojalitetsprogram men på grund av sekretess har 
Swedbank bestämt sig för att inte ha några former av lojalitetsprogram, t.ex. 
kundklubb.  
 
Banken får information om kundens missnöje genom att kunden pratar med 
bankchefen eller han/hon ringer upp till banken och berättar om sitt missnöje. 
Anställda som pratar med vänner, bekanta eller grannar kan få veta om det 
finns något missnöje med banken. Om kunden har ett problem eller missnöje så 
försöker banken lösa det på bästa sätt. Viktigast är att lyssna på kunderna och 
gå igenom problemet. Enligt Ulrika kan det göras ännu bättre. Ibland händer 
det att en kund vill byta rådgivare. Detta kan bero på att personkemin inte 
stämmer.  
 
För att få veta vad kunderna tycker om bankens service och tjänster och öka 
kundlojaliteten gör banken en marknadsundersökning en gång om året och 
utifrån denna tar banken fram ett handlingsprogram. Handlingsprogrammet 
talar om vilka metoder banken ska jobba med för att förbättra kundernas 
relationer till banken.  
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Servicen är det som skulle göra banken ännu bättre enligt Ulrika. Hon menar 
att service ska förknippas med Swedbanks varumärke.  Det ska kännas att det 
är �det lilla extra� att vara kund i Swedbank. Det är viktigt att ha ögonkontakt 
med kunden som väntar i kö så att kunden känner att han/hon �existerar�. 
 
 

4.2 Intervju med banksäljare Ann-Sofi Sundberg 
 
Ann-Sofi huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta emot spontana kunder. Hon 
servar kunder med bland annat fondplaceringar, pensionsförsäkringar, VISA-
kort, insättningar och uttag, det vill säga ge kunden den hjälp de behöver. 
 
Relationsmarknadsföring innebär enligt banksäljaren att man skapar en god 
relation under ett möte med kunden så att kunden vill komma tillbaka till 
banken och göra mer affärer. Både säljare och köpare vinner på 
relationsmarknadsföring. För säljaren är fördelen den att kunden gör mer 
affärer och det är enklare när man har en relation med kunden. För köparen är 
fördelen det att man vågar fråga mer, ta beslut, göra mer affärer, det vill säga 
att man är mer aktiv. Hon anser att personliga relationer mellan kund och 
företag har betydelse för kundlojaliteten. Enligt henne är det viktigast att den 
anställde själv trivs bra på jobbet. Om kunden möter en positiv säljare så inger 
det förtroende till banken. Ann-Sofi säger att: �Jag är banken.� 
 
Enligt henne är kundlojalitet när kunden har förtroende för både banken, 
personal och produkter. Kunder som är nöjda kommer tillbaka till banken och 
gör mer affärer.  Hon delar in lojala kunder i tre olika grupper: kunder som har 
personlig relation (�kompisar�), de som är lojala till banken och de som är 
passiva lojala kunderna. Banken vill ha lojala kunder för att de kunderna 
stannar hos banken och det ökar lönsamheten. Lönsamma kunder till banken 
enligt Ann-Sofi är kunderna som sköter mycket själv. Det betyder att de som 
utnyttjar Internetbank eller telefonbank.   
 
Ann-Sofi anser att kundlojalitet leder till större inköp för de kommer tillbaka 
till banken. Det är en fördel för att kunder som har mer affärer med banken 
känner sig mer positiva. Lojala kunder som har t.ex. fonder placerar sina 
pengar bara i bankens fondbolag (Robur). Köpbeteendet mellan lojala och 
andra kunder skiljer sig enligt henne att de andra kunderna är mer skeptiska 
mot banken. Medan lojala kunder vill göra mer affärer och är mer öppna till 
olika erbjudanden.  
 
För att skapa lojalitet försöker banksäljaren att hjälpa kunden så bra som 
möjligt. Det kan innebära att man erbjuder tjänster som förenklar för kunden 
att ta sig tid och sätter sig in i situationen om kunden har något problem. 
Spontana kunder vill oftast inte byta banksäljare. Ibland kan det hända att en 
kund som har en personlig rådgivare inte alltid är överens med 
banktjänstemannen. Då kan det hända att kunden vill byta rådgivare.  
 
Enligt Ann-Sofi får banken information om kunders missnöje på olika sätt. En 
del säger det rakt ut, en del säger ingenting om sitt missnöje samt byter bank. 
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Om kunden har någon typ av klagomål är det viktigast att lyssna på kunden vad 
som är fel. Sedan måste man försöka att hjälpa kunden, om man inte kan, så 
försöker man hitta någon som kan göra det. Det finns ingen speciell 
kundklagomålsansvarig på banken. Hon tycker att servicen på banken är bra 
men det går ju alltid att förbättra, t.ex. att köerna kan vara kortare och att man 
får mer tid med kunden. Bankens nya öppettider är bra, det blir mer 
tillgängligt. Banken har nuförtiden öppet tre timmar längre så att kunderna har 
möjlighet att komma till banken efter jobbet. 
 
Kunderna vill stanna hos banken för att banken har bra service och hög 
tillgänglighet t.ex. bra öppettider. 
 
 

4.3 Enkätundersökningen 
 
I enkäten ställdes totalt 13 stycken frågor. För att åskådliggöra resultatet i 
enkäten har ett diagram konstruerats. Nedan presenteras resultatet av 
enkätundersökningen som redovisas i diagram. När inget diagram visas i 
presentationen, redovisas det i bilagan. 
 
Fråga 1 - Hur upplever Du att servicen är på banken? 

Enkätundersökningen visar att 40 % av kunderna tycker att servicen på banken 
är bra, 34 % svarade att servicen är mycket bra och 22 % att den är godkänd. 
En liten del av respondenterna tycker att servicen på banken är bristfällig. 
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Diagram 4.1: Servicen på banken. 
 
 

Fråga 2 - Hur upplever Du din relation med banken? 

Enkätundersökningen visar att större delen utav Swedbanks kunder tycker att 
relationen med banken är bra. De som tyckte att relationen med banken är 
mycket bra var 30 %, godkänd 18 %, bristfällig 6 % och vet ej 2 %. Inte en 
enda person utgav sig för att relationen med banken är obefintlig. 
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Diagram 4.2: Kundens relation med banken. 
 
Fråga 3 - Hur viktigt är det för Dig att ha en bra relation till bankens 
anställda? 
 
En klar majoritet av kunderna i undersökningen tycker att det är mycket viktigt 
eller viktig att ha en bra relation till bankens anställda. Inte en enda person 
utgav sig för att det är oviktigt.  
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Diagram 4.3: visar hur viktigt är det för kunden att ha en bra relation till 
bankens anställda. 
 
Fråga 4 � Är det något som Du skulle vilja förbättra i Er relation till 
banken? 
 
Större delen utav kunderna har inte fyllt i något för att förbättra sin relation till 
banken. Ett fåtal har svarat att de skulle vilja förbättra sin relation till banken. 
De har givit några bra förslag till förbättringar (t.ex. ta in fler arbetare när det 
är lång väntetid i kassan för att det skulle gå mycket fortare, att det är väldigt 
varierande kunskap bland personalen, att motivera sparande med att ge bättre 
ränta). De som inte vill förbättra sin relation till banken är en fjärde del av 
svarande.  
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Fråga 5 � Uppfyller banken Dina förväntningar? 
 
Enkätundersökningen gav resultatet att banken uppfyller kundernas 
förväntningar. Utav totalt tillfrågade kunder ansåg 86 % att banken uppfyller 
deras förväntningar och 14 % ansåg inte det. Den frågan innehöll 
svarsalternativen �Ja� och �Nej� samt en följdfråga vid �Nej� där respondenten 
fick svara på vad de var missnöjda med. En tydlig anledning till missnöje bland 
respondenterna var att avgifter är för höga och låg ränta på insatta pengar, 
öppettider och långa köer. 
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Diagram 4.4:  Kundens förväntningar till banken. 
 
Fråga 6 - Om Du har haft något missnöje med banken fick du då den 
hjälp du behövde?  
 
Resultaten av denna fråga visar att mer än hälften av kunderna inte har haft 
något missnöje. Medan de kunder som har haft något missnöje har fått den 
hjälp de behövde. De som var missnöjda och har inte fått den hjälp de behövde 
har inte heller kommenterat sitt svar.  
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Diagram 4.5: visar om kunden har haft något missnöje med banken och om 
kunden fick den hjälp som behövdes. 
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Fråga 7 � Hur är Ditt förtroende för din bank? 
 
En övervägande del utav Swedbanks kunder svarade i enkäten att deras 
förtroende för banken är godkänd, bra eller mycket bra. Inte en enda person 
utgav sig för att förtroende för banken är obefintlig. Det var ett fåtal som 
svarade att deras förtroende är bristfällig. 
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Diagram 4.6: Förtroende för banken. 
 
Fråga 8 - Varför valde Du nuvarande bank?  
 
Undersökningen visar att kunderna till största del har valt banken genom �arv� 
från föräldrar vilket betyder att föräldrar har haft samma bank. Sedan kommer 
bra service med 19 % av respondenterna, 17 % av respondenterna har sambo, 
maka eller make som är kund i banken, 12 % av respondenterna svarar att 
arbetsgivaren har valt banken. Endast ett fåtal kunder har valt banken på grund 
av bra rykte, bra villkor eller blivit rekommenderad.  
 
Fråga 9 � hur värderar Du följande?  
 
I enkätundersökningen fick kunderna värdera frågorna: väntetider vid besök 
och via telefon, service, kvalitet, banktjänstemans kunskaper, personlig 
banktjänsteman och låga avgifter. Undersökningen visade att viktigast av dem 
var banktjänstemans kunskaper och service.  
 
Fråga 10 � Har Du någon gång under det senaste året funderat på att byta 
bank?  
 
På denna fråga svarade en tredje del att de funderat på att byta bank under året. 
Största orsaken till det är höga avgifter.  Största delen av respondenterna har 
inte funderat på att byta bank.      
 
 
 
 
 
 
 



 26

2% 4%
8%

14%

72%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

JA, dålig
kundrelation

JA, inte tillräckligt
bra service

JA, men inte
hunnit

JA, höga avgifter NEJ

 
Diagram 4.7: Kundens tankar för att byta bank. 
 
Fråga 11 � Har Du bytt bank under de senaste fem åren? 
 
Undersökningen visar att 92 % inte har gjort något bankbyte, medan 8 % har 
valt att göra det. De som har bytit bank har svarat att de har bytt bank en gång. 
 
Fråga 12 � Har Du affärer med fler än en bank? 
 
Undersökningen visar att 76 % har affärer med en bank, 24 % har svarat att de 
har affärer med fler än en bank.  
 
Fråga 13 � Hur viktigt är det få alla behov tillgodosedda hos en och 
samma bank?  
 
På denna fråga svarade mer än hälften att det är mycket viktigt att få alla behov 
tillgodosedda hos en och samma bank. 
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Diagram 4.8: visar hur viktigt det är att få alla behov tillgodosedda hos en 
bank. 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras den insamlade informationen från intervjuerna och 
enkätundersökningen som presenterats i empirikapitlet. Empirin från 
intervjuerna analyseras först och sedan analyseras enkätundersökningen med 
teori som närmare beskrivits i teorikapitlet.  
 
 

5.1 Analys av intervjuer 
 
Kontorschefen och banksäljaren berättar att både köpare och säljare vinner på 
relationsmarknadsföring. Banksäljaren menar vidare att säljaren har fördelen 
att kunden gör mer affärer och det är enklare när man har en relation med 
kunden. För köparen är fördelen den att man är mer aktiv i sina beslut. I likhet 
med teorin beskriver Gummesson (1998) att relationsmarknadsföring ska vara 
win-win vilket innebär att öka parters värde av relation. 
 
Dick och Basu (1994) definierar kundlojalitet som en kombination av relativ 
attityd och köpbeteende. I jämförelse med teorin menar både kontorschefen 
och banksäljaren att lojala kunder kommer tillbaka till banken och gör mer 
affärer. Vidare förklarar Dick och Basu (1994) att relativ attityd fokuserar på 
attityd till produkten. I likhet med teorin säger banksäljaren att kundlojalitet är 
när kunden har förtroende för både produkter, banken och personal. Till 
skillnad från teorin lägger kontorschefen dock inte någon större betydelse på 
kundens attityd vid beskrivning av kundlojalitet.  
 
Dick och Basu (1994) beskriver olika typer av kundlojalitet: lojalitet, latent 
lojalitet, oäkta lojalitet och icke-lojalitet. I överensstämmelse med teorin anser 
kontorschefen att det finns två grupper av lojala kunder. Hon säger att första 
gruppen är kunder som alltid har varit kund hos banken (latent lojalitet) och 
andra som har personlig relation till rådgivare eller nöjda kunder utan 
personliga relationer (lojalitet). Till skillnad från teorin nämner inte 
kontorschefen de andra typerna (oäkta lojalitet och icke-lojalitet) av 
kundlojalitet.  
 
Banksäljaren nämner att några kunder som är lojala till en viss produkt t.ex. 
fonder, endast placerar sina pengar i Swedbanks fondbolag. Liknande med 
teorin beskriver Sörqvist (2002) att beteenderelaterad lojalitet grundar sig på att 
kunden skapat varor och rutiner som gynnar en viss produkt. Kunden kommer 
härigenom att agera till företagets eller organisationens fördel utan att resonera 
och tänka.  
 
Eriksson och Åkerman (1999) beskriver att en lojal kund inte är någon garanti 
för att kunden är nöjd, en trogen kund måste vara målet. Nöjdhet behöver inte 
nödvändigtvis leda till lojalitet. En kund kan vara nöjd utan att för den skull 
handla igen. Är kunden trogen är han eller hon med allra största sannolikhet 
också nöjd. Till skillnad från teorin menar kontorschefen att banken vill ha 
nöjda kunder istället för lojala kunder. Om kunden inte är nöjd, går kunden till 
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en annan bank. Hon menar också att banken jobbar för att få nöjda kunder och 
att nöjda kunder är lojala kunder.  
 
Kontorschefen beskriver att en nöjd kund har förtroende och litar på banken 
vilket leder till att kunden gör mer affärer. I likhet med teorin menar Blomqvist 
(2002) att det är viktigt att kunden redan vid första mötet känner förtroende för 
företaget eftersom detta ökar chansen till upprepade köp och därmed till ökad 
lojalitet.  
 
Till skillnad från teorin berättar banksäljaren om relationer mellan kund och 
banken, det är viktigt att den anställde själv trivs bra på jobbet. Om kunden 
möter en positiv säljare så inger det förtroende till banken.  
 
Kontorschefen menar att om en nöjd kund pratar positivt om banken till vänner 
och bekanta kan det vara till fördel för att generera nya kunder till banken. I 
överensstämmelse med teorin beskriver Blomqvist (2002) att lojala kunder 
genererar positiv word-of-mouth och värvar på så sätt nya kunder. 
 
Echeverri och Edvardsson (2002) förklarar att ett tjänsteföretag måste hålla sig 
uppdaterad om vad deras kunder anser om kvaliteten på företagets tjänster. 
Detta kan ske genom att företaget använder sig av enkäter och intervjuer. I 
likhet med teorin gör banken en marknadsundersökning en gång om året för att 
få kunskap vad kunderna tycker om företaget. 
 
Blomqvist (2002) beskriver att en vanlig metod är att starta ett 
lojalitetsprogram för att formalisera och utveckla relationerna med 
kärnkunderna. Till skillnad från teorin menar kontorschefen att banken inte 
använder sig någon form av lojalitetsprogram. Blomqvist (2002) beskriver 
vidare att det är viktigt särskilt i tjänstebranschen där det kan vara svårt för 
företag att differentiera sitt erbjudande.  
 
 

5.2 Analys av enkätundersökning 
 
Servicen är en viktig grund för ett tjänsteföretag för att få ökad kundlojalitet. 
Undersökningen visar att en majoritet av kunderna är nöjda med servicen på 
banken. Det är viktigt för kunderna att få bra service på banken. Eftersom de 
flesta kunderna tycker att servicen på banken är bra så innebär det att inte alla 
kunder är nöjda. För att uppnå ett resultat där alla kunder är nöjda med servicen 
bör banken inrikta sig på att göra ständiga förbättringar och uppföljningar.  
 
Gummesson (1998) beskriver att relationsmarknadsföring sätter 
kundrelationerna i fokus vilket betyder att genom personliga relationer skapa 
långsiktiga kundrelationer som genererar kundlojalitet. Enligt undersökningen 
upplever en stor del av kunderna en bra relation med banken men även här 
finns några få kunder som tycker att relationen med banken är bristfällig. 
Samtidigt anser kunderna att det är väldigt viktigt att ha en bra relation till 
bankens anställda. De kunderna som skulle vilja förbättra sin relation till 
banken har givit några förslag, t.ex. försöka förkorta köerna så att väntetider 
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inte blir så långa, motivera till sparande med högre ränta, att det inte finns så 
varierande kunskaper bland personalen.  
 
Undersökningen visar att de flesta bankkunderna tycker att banken uppfyller 
kundernas förväntningar och en del tycker inte det. De är mest missnöjda med 
höga avgifter och låg ränta på insatta pengar. Det är en orsak för att en del 
kunder funderar på att byta bank. Dick och Basu (1994) beskriver att icke-
lojala kunder som är intresserade av att få det billigaste alternativet. Företag 
bör undvika dessa kunder eftersom de genererar lite eller inget rent finansiellt. 
Kontorschefen berättar också att det alltid finns �prisjägare�, men dessa inte är 
lojala då det vanligtvis inte stannar i banken en längre tid. Andra orsaker till att 
kunderna är missnöjda är öppettider och långa köer. Anställda på banken 
tycker också att köerna kan vara kortare. 
 
Blomgqvist (2002) menar att det är extra viktigt för tjänsteföretag att tillgodose 
kundernas behov samt vinna deras förtroende. I undersökningen visas det att 
kunderna har bra förtroende till banken. Det finns ett fåtal kunder som tycker 
att förtroendet till banken är bristfällig men ingen tyckte att förtroendet är 
obefintligt.  
 
Undersökningen visar att de flesta kunderna inte har haft något missnöje. De 
som har haft något missnöje med banken har då fått den hjälp de behövde. Det 
finns ett fåtal kunder som har haft missnöje och inte fått den hjälp som de 
behövde. De har inte kommenterat varför de är missnöjda. Så det kan man bara 
spekulera i vad missnöjet består av. Blomqvist (1999) menar att alltfler inser 
att kundernas missnöje är en guldgruva både för att lära sig mer om den 
enskilde kunden och för att utveckla verksamheten. I stället för att 
misstänkliggöra och nonchalera kunden borde företaget istället belöna för den 
information som kunder ger. 
 
Undersökningen visar att nästan alla kunder som har besvarat frågan, om de 
har bytt bank under de senaste fem åren, inte har gjort det. Några har bytt bank 
en gång under de senaste fem åren. Detta påvisar att det finns möjligheter till 
att attrahera nya kunder. Samtidigt visar undersökningen att av befintliga 
kunder finns det de som har funderat på att byta bank. Orsakerna till att en del 
kunder har funderat på att byta bank är höga avgifter, inte tillräckligt bra 
service eller på grund av dålig kundrelation.  
 
På frågan hur viktigt är det att få alla behov tillgodosedda hos en och samma 
bank tycker de flesta kunderna att det är mycket viktigt. Samtidigt finns det en 
del som har affärer med fler än en bank.  
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6. Slutsats 
I detta kapitel presenteras studiens resultat för att svara på uppsatsens syfte. 
Avslutningsvis presenteras rekommendationer till företaget samt förslag till 
vidare forskning.  
 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka och studera vilka aktiviteter 
banken använder för att påverka kundlojaliteten och vad kunderna anser om 
dessa. Genom att tillfredställa kundernas behov så har man en bra grund för att 
få lojala kunder. En av bankens största syfte och mission är att det är viktigt att 
tillgodose kundernas behov. Studien visar att Swedbank i Sandviken lever upp 
bankens mission. 
 
En av frågorna jag ställde i frågeställning var vilka metoder banken kan 
använda för att förbättra och öka kundlojalitet. Utifrån studien kan jag se att 
kundlojalitet har stor betydelse och banken arbetar aktivt för att uppnå bra 
relation med kunderna. Studien visar att banken arbetar med att öka kundens 
förtroende, utvecklar personliga relationer och tar reda på kundens 
förväntningar för att öka kundlojaliteten. En gång om året gör banken en 
marknadsundersökning för att få kunskap om vad kunderna har för behov och 
vad de tycker om banken. Utifrån den marknadsundersökningen arbetar banken 
fram ett handlingsprogram för att öka kundlojalitet. Fördelen med att fokusera 
på kundlojaliteten är att bibehålla kunder, större inköp, kundernas nöjdhet och 
positiv word-of-mouth. 
 
Studien visar att banken tycker att köpbeteendet i form av upprepade köp är 
viktigare, än kundens attityd till företaget, när kundlojalitet beskrivs utifrån 
banken. Resultatet tyder på att banken i första hand beskriver kundlojalitet 
utifrån köpbeteende vilket kan bero på lönsamhetsaspekter. En kund som 
handlar upprepade gånger är mer lönsam än kund som endast har god attityd 
till företaget. Av denna anledning kan en kund som upprepat köper av företaget 
vara mer lojal än en kund som endast har god attityd.  
 
Min andra frågeställning var hur bankens kunder ser på relationerna. Resultatet 
visar att det är viktigt att uppfylla kundernas förväntningar eftersom detta har 
betydelse för kundlojaliteten. Undersökningen visar att majoriteten av 
bankkunderna tycker att banken uppfyller deras förväntningar och behov.  
 
Vissa av enkätfrågorna till kunderna skulle kunna ha varit utformade på ett 
annat sätt. Jag fick under arbetets gång insikten om hur svårt det kan vara att 
göra jämförelser. Det är alltid lätt att bli efterklok och då kan man väl säga att 
det är ett tecken på att man har lärt sig något. Jag tycker att jag har lärt mig 
mycket av detta uppsatsarbete.  
 
Innan jag påbörjade min undersökning om kundlojalitet funderade jag vilka 
resultat som jag skulle komma fram till. Mina tankar var att servicen på banken 
är bra och kunderna är nöjda med sina relationer. Därför blev jag inte förvånad 
av resultatet av min undersökning på Swedbank. Resultatet av studien påvisar 
att kunderna i helhet är nöjda med sin bank.  
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6.1 Rekommendationer till företaget 
 
Den studerade banken har en lång erfarenhet och är ett starkt varumärke med 
bra rykte inom branschen. Genom detta har de goda kunskaper om hur effektivt 
arbete med kundlojalitet genomförs. Trots detta kan jag dock ge vissa tips om 
förbättringar.  
   
Studien visar att det är viktigt för banken att erbjuda bra service till kunderna. 
De flesta kunder tycker att servicen är bra på banken, men fortfarande finns det 
en del kunder som inte är nöjda med den. Kunderna värderade 
banktjänstemannens kunskaper och service som mycket viktigt när de besöker 
banken. Kontorschefen anser att det är servicen som kan göra banken ännu 
bättre än vad den är idag. Mina åsikter stämmer överens med att banken bör 
erbjuda bättre service till kunder så att alla blir nöjda. Ett sätt att förbättra 
servicen kan bland annat vara att få ner väntetiderna vid bankbesök. 
 
Kundernas missnöje är en guldgruva både för att lära sig mer om den enskilde 
kunden och för att utveckla bättre relation mellan kunderna och banken. 
Studien visar att de flesta undersöka kunder inte har haft något missnöje med 
banken. Ändå finns det ett fåtal kunder som har haft missnöje och inte fått den 
hjälp som de behövde. Undersökningen visade inte vad kunderna är missnöjda 
med. Banken behöver få reda på vad som går fel i kundrelationerna för att inte 
förlora sina kunder.  
 
Studien visar att de flesta undersökta kunder har valt sin bank genom �arv� 
från sina föräldrar, bara en liten del har valt banken på grund av bra rykte, bra 
villkor samt blivit rekommenderade. Teorin säger att hög kvalitet på sina 
tjänster ger bland annat bättre rykte/image. Nuförtiden är situationen på 
marknaden hård när det gäller att attrahera nya kunder. Nya banker etablerar 
sig på marknaden. Deras sätt att locka till sig kunder från de existerande 
bankerna kan vara att erbjuda bättre villkor samt hög kvalitet på sina tjänster. 
För att banken i framtiden ska kunna attrahera nya kunder tycker jag att banken 
bör lägga större vikt vid att förbättra kvaliteten ännu mer på sina tjänster. De 
nya kunderna ska känna att de gör sitt val av bank på grund av hög kvalitet, bra 
villkor samt bli rekommenderade. 
 
Tidigare har banken använt sig av någon form av lojalitetsprogram men på 
grund av sekretess skäl avslutade banken denna tjänst. Jag tycker att det kan 
vara till fördel för banken att introducera och börja använda ett enklare 
lojalitetsprogram igen, t.ex. någon typ av kundklubbar eller bonussystem. Detta 
skulle utveckla relationerna med kärnkunderna och belöna lojala kunder samt 
attrahera nya kunder. Med denna åtgärd kan man få kunden att känna sig viktig 
för banken. Ett sådant program kan hjälpa kunder att stanna kvar i företaget 
vilket genererar lönsamhet.  
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6.2 Förslag till vidare forskning 
 
Under arbetets gång har idéer om fortsatta undersökningar inom kundlojalitet 
vuxit fram. Eftersom jag bara koncentrerat mig på en bank så är det ett förslag 
att göra liknande studier mellan olika banker som finns på marknaden för att få 
en jämförelse, t.ex. undersöka kundlojaliteten mellan Swedbank och SEB. På 
så vis kan man få fram om bankerna har olika synsätt på kundlojalitet. 
 
Undersökningar kan också göras mellan olika avdelningar inom samma bank, 
t.ex. undersöka kundlojaliteten mellan privata och företags kunder.  
 
Min undersökning visade att en banksäljares kunskapsnivå upplevs mycket 
viktigt. Kunderna uppfattar att det är olika nivåer på kunskap mellan 
banksäljarna. Ett område som kan vara intressant att forska vidare med i ämnet 
kundlojalitet är hur mycket en banksäljares utbildningar och erfarenheter spelar 
någon roll för att skapa långvarig relation med kunden. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjufrågor till kontorschef Ulrika Pussinen  
 
1. Berätta om din uppfattning kring begreppet kundlojalitet: 

- vad blir din definition på begreppet? 
- är en nöjd kund lojal kund? 

2. Varför vill ni ha lojala kunder? 
3. Varför kunderna vill stanna hos er? 
4. Vilka kunder är lönsamma? 
5. Hur många lämnar banken?  
6. Kan ni dela in lojala kunder i olika grupper?  
7. Hur tar ni reda på kundens förväntningar? 
8. Anser ni att kundlojalitet leder tillstörre inköp? 
9. På vilket sätt skiljer sig köpbeteendet mellan lojala kunder och andra 
kunder? 
10. Hur ser ni till att era anställda ska lyckas med processen att skapa lojalitet? 
11. Vilka metoder använder ni för att öka kundlojaliteten? 
12. Använder ni er av lojalitetsprogram för att öka kundlojaliteten? 
13. Har ni någon typ av kundklubbar? 
14. Vad är relationsmarknadsföring för dig? 
15. Vad tror du krävs för att relationsmarknadsföring ska vara lyckad? 
16. Vem vinner på relationsmarknadsföring (säljare eller köpare)? 
17. Anser ni att personliga relationer, mellan kund och företag, har betydelse 
för kundlojaliteten? På vilket sätt? 
18. På vilket sätt försöker ni utveckla personliga relationer med kunderna i 
syfte att öka lojaliteten? 
19. Händer det att en kund vill byta rådgivare? Av vilka anledningar? 
20. På vilket sätt får ni information om kunders missnöje? 
21. Hur hanterar ni kundklagomålen i syfte att lösa problem? 
22. Vad skulle göra just er bank ännu bättre enligt dig? 
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Bilaga 2 � Intervjufrågor till banksäljare Ann-Sofi Sundberg 
 
 
1. Berätta om din uppfattning kring begreppet kundlojalitet 
2. Varför vill banken ha lojala kunder? 
3. Kan du dela in lojala kunder i olika grupper?  
4. Varför kunderna vill stanna hos er? 
5. Vilka kunder är lönsamma? 
6. Hur tar ni reda på kundens förväntningar? 
7. Anser ni att kundlojalitet leder tillstörre inköp? På vilket sätt är det en 
fördel? 
8. På vilket sätt skiljer sig köpbeteendet mellan lojala kunder och andra 
kunder? 
9. Hur lyckas du med processen att skapa lojalitet? 
10. Vad är relationsmarknadsföring för dig? 
11. Vem vinner på relationsmarknadsföring (säljare eller köpare)? Hur? 
12. Anser du att personliga relationer, mellan kund och företag, har betydelse 
för kundlojaliteten? På vilket sätt? 
13. Händer det att en kund vill byta banksäljare/rådgivare? Av vilka 
anledningar? 
14. På vilket sätt får ni information om kunders missnöje? 
15. Hur hanterar ni kundklagomålen i syfte att lösa problem? 
16. Vad skulle göra just er bank ännu bättre enligt dig? 
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Bilaga 3 - Enkätfrågor till kunder i Swedbank i Sandviken 
 
Hej! Jag är student vid Högskolan i Gävle som nu under hösten 2006 kommer 
att skriva mitt examensarbete på kandidatnivå. Jag har valt att fördjupa mig i 
ämnet kundlojalitet och att då främst belysa hur banken arbetar med att behålla 
och förbättra lojala kunder.  
Tack på förhand! 
 

1. Hur upplever Du att servicen är på banken? 

Obefintlig Bristfällig Godkänd  Bra          Mycket bra Vet ej 

                    

2. Hur upplever Du din relation med banken? 

Obefintlig Bristfällig Godkänd  Bra           Mycket bra Vet ej

  

                     

3. Hur viktigt är det för Dig att ha en bra relation till bankens anställda? 

Oviktigt Mindre viktigt       Viktig         Mycket viktigt           Vet ej 

                                          

4. Är det något som Du skulle vilja förbättra i Er relation till banken? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Uppfyller banken Dina förväntningar? 

 Ja 

 Nej 

Om nej: vad är Du missnöjd med? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Om ni har haft något missnöje med banken fick ni då den hjälp ni 

behövde? 

 Ja 

 Nej 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Ej missnöje 
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7. Hur är Ditt förtroende för din bank? 

Obefintlig Bristfällig Godkänd  Bra            Mycket bra 

                    

8. Varför valde Du din nuvarande bank? 

 Rekommenderad 

 Bra villkor 

 Bra service 

 Bra rykte 

 Föräldrar har haft samma bank  

 Sambo Make/Maka är/var kund i banken 

Annat: 

_______________________________________________________________ 

 

10. Har Du någon gång under det senaste året funderat på att byta bank? 

 Ja 

 Nej 

Om ja: vad får dig att tveka inför att byta bank? 

 Inte tillräckligt bra service  

 Dålig kundrelation 

 Höga avgifter 

Annat 

_______________________________________________________________ 

 

9. Hur värderar Du följande i samband med banktjänsten? 
                   Oviktigt     Mindre viktigt        Viktig       Mycket viktigt        Vet ej 

Korta väntetider vid besök       

Korta väntetider via telefon      

Service        

Kvalitet        

Banktjänstemans kunskaper       

Personlig banktjänsteman       

Låga avgifter , bättre förmåner      
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11. Har Du bytt bank de senaste fem åren? 

 Ja __________ gånger 

 Nej 

 

12. Har Du affärer med fler än en bank? 

 Ja 

 Nej 

Om ja, varför har ni valt att ha affärer med olika banker? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

13. Hur viktigt är det att få alla behov tillgodosedda hos en och samma 

bank? 

Oviktigt Mindre viktigt       Viktig         Mycket viktigt           Vet ej 

                                            

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 � Enkätsvar sammanställd i diagram 
 

Hur upplever Du att servicen är på banken?
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Obefintlig Bristfällig Godkänd Bra Mycket bra Vet ej

 
Diagram till fråga 1 i enkäten 
 

Hur upplever Du din relation med banken?
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Obefintlig Bristfällig Godkänd Bra Mycket bra Vet ej

 
Diagram till fråga 2 i enkäten 
 

Hur viktigt är det för Dig att ha en bra relation till bankens 
anställda?
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Oviktigt Mindre viktigt Viktig Mycket viktigt Vet ej

 
Diagram till fråga 3 i enkäten 
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Är det något som Du skulle vilja förbättra i Er relation till 
banken?
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Ja Nej Har ej fyllt i

 
Diagram till fråga 4 i enkäten 
 

Uppfyller banken Dina förväntningar?
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100%

Ja Nej

 
Diagram till fråga 5 i enkäten 
 

Om Du har haft något missnöje till banken fick du då den hjälp 
du behövde?
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Ja Nej Ej missnöje

 
Diagram till fråga 6 i enkäten 
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Hur är Ditt förtroende för din bank?
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Diagram till fråga 7 i enkäten 

Varför valde Du nuvarande bank?
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Diagram till fråga 8 i enkäten 
 

Hur värderar Du följande? Korta väntetider vid besök

Oviktigt 0%

Mindre viktigt 2%

Viktigt 30%

Mycket viktigt 68%

Vet ej 0%

 
Diagram till fråga 9 i enkäten 
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Hur värderar Du följande? Korta väntetider via telefon

Oviktigt 0%

Mindre viktigt 4%

Viktigt 38%

Mycket viktigt 58%

Vet ej 0%

 
Diagram till fråga 9 i enkäten 
 

Hur värderar Du följande? Sevice

Oviktigt 0%

Mindre viktigt 0%

Viktigt 20%

Mycket viktigt 80%

Vet ej 0%

 
Diagram till fråga 9 i enkäten 
 

Hur värderar Du följande? Kvalité

Oviktigt 0%

Mindre viktigt 0%

Viktigt 28%

Mycket viktigt 72%

Vet ej 0%

 
Diagram till fråga 9 i enkäten 
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Hur värderar Du följande? Banktjänstemans kunskaper

Oviktigt 0%

Mindre viktigt 0%

Viktigt 10%

Mycket viktigt 90%

Vet ej 0%

 
Diagram till fråga 9 i enkäten 
 

Hur värderar Du följande? Personlig banktjänsteman

Oviktigt 0%

Mindre viktigt 24%

Viktigt 34%

Mycket viktigt 42%

Vet ej 0%

 
Diagram till fråga 9 i enkäten 
 

Hur värderar Du följande? Låga avgifter

Oviktigt 0%

Mindre viktigt 2%

Viktigt 22%

Mycket viktigt 76%

Vet ej 0%

 
Diagram till fråga 9 i enkäten 
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Har Du någon gång under det senaste året funderat på att byta 
bank?
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Diagram till fråga 10 i enkäten 
 

Har Du bytt bank under de senaste fem åren?
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Ja Nej

 
Diagram till fråga 11 i enkäten 
 

Har Du affärer med fler än en bank?
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Ja Nej

 
Diagram till fråga 12 i enkäten 


