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väglett oss under skrivprocessen. 
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Svensk titel: Banklojalitet – En studie om hur tre banker arbetar för att skapa lojala och 
trogna kunder 
 
Engelsk titel: Bank loyalty – A study about how three different banks work to get loyal and 
faithful customers  
 
Utgivningsår: 2009  
 
Författare: Andréas Lilja och Soroush Shidani 
 
Handledare: Daniel Hjelmgren 
 
Abstract:  In today's society consumers have greater influence and knowledge than they had 
before.  It is a fact that their demands and expectations have changed and made it much more 
profitable for companies to retain customers than to acquire new ones. To promote the same 
approach to all customers does no longer work because of the product homogenization and 
therefore companies must strive to create loyal and faithful customers. Companies can no 
longer rely on its name and trademark to the extent they have done before, now days they 
must actively work to create loyal customers. Defining loyalty has become more difficult than 
you might except due to the researchers different opinions. Some authors believe that loyalty 
is linked to customer satisfaction, while others believe that the conclusion is hasty since many 
customers may be satisfied but still act in bad faith. In disregard of the definition all authors 
agree that establishing loyal customers is the key for success in competitive markets, such as 
the bank industry. The introduction of niche banks and the decrease of the personal contact 
between bank staff and customers require banks to generate loyal customers. Technological 
advances in Internet and telefonbanking implies that customers can manage most of their 
banking at home which has lead to disloyalty among consumers.  
 
We have examined how the three established Swedish banks, SEB, Swedbank and 
Handelsbanken tries to create loyal customers. We chose to conduct a qualitative study with a 
personal meeting with the representative of Swedbank and telephone interviews with SEB and 
Handelsbanken. 
 
The conclusion of the interviews showed that all three banks strive to create loyal customers 
but none of them has a loyalty program designed to create faithfulness. Instead, they give 
customers economical benefits if they choose to have the majority of their business within the 
same bank. All three banks had the same approach and this can be seen as a kind of loyalty 
program, even if the banks themselves would not define this as a loyalty program. 
 
The three banks' approach to loyalty is basically equivalent, they want to increase customer 
repurchase propensity but there are some differences in how they work to achieve this goal. 
SEB defines loyalty by measuring customer share, and abandonment rate, while 
Handelsbanken and Swedbank instead talk about customer focus and local ownership in 
relation to the concept of loyalty.  
 
Dealing with unhappy customers also differs between the banks. Swedbank and SEB have 
more testing units, which means that the complaints handling are in some extent centralized. 
Handelsbanken, however, believe that decisions regarding complaints shall always be close 
to the customer, which means that the bank has a decentralized way of thinking.  
Key words: loyalty, bank, satisfaction, loyalty program 



 

Sammanfattning 
 
I dagens samhälle har konsumenter en betydligt större makt än tidigare, deras krav och 
förväntningar har förändrats vilket gör det betydligt lönsammare för företagen att behålla sina 
nuvarande kunder än att skaffa nya. Massmarknadsföring fungerar inte längre eftersom 
företagens produkter i stor utsträckning är homogena vilket innebär att företagen måste arbeta 
för att skapa lojala och trogna kunder. Företagen kan inte längre utgå från att deras varumärke 
säljer produkten. Att definiera lojalitet har dock varit svårare än vad man kan tro, en del 
forskare ser en stark koppling till kundtillfredställelse medan andra menar att den slutsatsen är 
förhastad eftersom många kunder kan vara tillfredställda men ändå agera illojalt. Oberoende 
av definitionen är alla författare inom ämnet överens om att skapandet av lojala kunder är 
nyckeln till framgång i den alltmer hårda konkurrensutsatta marknaden. Tesen gäller främst 
för företag inom homogena branscher som exempelvis banker. Etableringen av nischbanker 
och det faktum att den personliga kontakten med bankpersonalen har försvunnit har medfört 
att banker är i stort behov att skapa lojala kunder. Teknologiska framsteg som Internet- och 
telefonbank har medfört att kunder kan sköta det mesta av sina bankärenden från hemmet 
vilket ökar illojaliteten bland konsumenterna  
 
Vi har undersökt hur de tre storbankerna SEB, Swedbank och Handelsbanken jobbar för att 
skapa lojala kunder. Vi valde att göra en kvalitativ undersökning där vi hade bokat ett 
personligt möte med representanten från Swedbank och telefonintervju med de två andra 
bankerna eftersom deras företrädare befann sig i Stockholm. 
 
Under sammanställningen av intervjuerna framgick det att alla tre banker strävar efter att 
skapa lojala kunder och att de saknar lojalitetsprogram. Istället förespråkar de en 
helhetslösning vilket ger kunden förmånligare avtal i takt med att deras kundandel ökar. 
Samtliga banker hade samma upplägg vilket enligt forskare kan ses som en form av 
lojalitetsprogram.  
 
De tre bankernas syn på lojalitet är i grunden likvärdigt, de vill öka kundernas 
återköpsbenägenhet men det finns vissa skillnader i hur de ska uppnå detta mål. SEB 
definierar lojalitet genom mätningspunkterna kundandel och avhoppsfrekvens medan 
Handelsbanken och Swedbank istället pratar om kundfokus och lokal förankring i samband 
med begreppet lojalitet. 
 
Hanteringen av missnöjda kunder skiljer sig även åt mellan bankerna. Swedbank och SEB har 
fler prövningsenheter vilket gör att klagomålshanteringen i viss mån centraliseras. 
Handelsbanken däremot har utgångspunkten att beslut angående klagomål alltid skall tas så 
nära kunden som möjligt, vilket innebär att banken har en decentraliserad klagomålshantering  
 
 
 
 
     
 
 
Nyckelord: lojalitet, banker, tillfredställelse, lojalitetsprogram 
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1. Inledning 
 
I följande stycke presenteras de bakomliggande orsakerna till det valda forskningsområdet 
samt en beskrivning av det valda problemområdet. Vidare beskrivs syftet med uppsatsen samt 
de avgränsningar vi har valt att göra och uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund 
 
Bankbranschen i Sverige har genomgått en stor förändring de senaste tjugofem åren. Innan 
1985 fanns det endast ett fåtal aktörer på den svenska bankmarknaden men i och med att 
regeringen under mitten av 80-talet godkände ett lagförslag blev det möjligt för utländska 
banker att etablera sig i Sverige. Vilket radikalt har förändrat hela Sveriges banksystem 
(Konkurrensverkets rapportserie 2001). Nuförtiden finns det många aktörer inom den svenska 
banksektorn men fortfarande innehar ett fåtal banker en dominerande ställning med en 
gemensam marknadsandel på nästan 85 %. Storbankernas marknadsandel har dock de senaste 
åren minskat, mycket på grund av etableringen av utländska banker och nischbanker. 
(Konkurrensverkets rapportserie 2002) 
 
De teknologiska framsteg som gjorts de senaste åren med introduceringen av Internet- och 
telefonbank har medfört att många kunder numer inte behöver besöka sina banker utan kan 
sköta det mesta av sina ärenden hemifrån (Eriksson 2006). Förändringen har lett till att den 
personliga kontakten mellan bank och kund har minskat och att nischbankerna vilka var 
pionjärer med denna tjänst har ökat sina marknadsandelar (Eriksson 2006, Beerli et al. 2002).   
 
Dagens informationssamhälle har lett till att konsumenter har en mycket större kunskap om 
företagen. Detta i kombination med nästintill identiska produkter och tjänster har skapat 
kräsnare konsumenter (Tapp 2005, Cron et al. 2006 ). Företagen måste idag anstränga sig 
betydligt mer för att få konsumenter intresserade av just deras produkter eller tjänster 
eftersom kunderna inte längre kommer till dem självmant (Cron et al. 2006).  
 
Konkurrensen har även bidragit till att konsumenterna blivit alltmer illojala mot bankerna. Det 
faktum att man inte längre behöver ha den dagliga kontakten med bankerna har bidragit till att 
kunderna inte längre känner att man har någon speciell relation till banken och deras anställda 
(Eriksson 2006, Beerli et al. 2002). Kunden känner inte längre att hon måste vara lojal mot en 
bank hela sitt liv eftersom produkterna bankerna erbjuder inte är differentierade (Eriksson 
2006). Idag är det inte heller lika krångligt att byta bank. Om du är missnöjd med din 
nuvarande bank räcker det i princip med att du pratar med ditt nya bankprospekt för att dem 
skall hjälpa dig med hela förflyttningen. I branscher där homogena produkter och tjänster 
tillhandahålls är det av stor vikt att företagen har ett välfungerande lojalitetsprogram där 
kunderna erbjuds något utöver det de köper (Uncles et al. 2003). Att skapa mervärde för 
konsumenterna är A och O för företag inom homogena branscher, såsom banker (Uncles et al. 
2003). 
 
Bland de första kunskaperna vi tog del av när vi började studera marknadsföring var att det 
kostar betydligt mer för företagen att skaffa nya kunder än att behålla sina nuvarande (Kotler 
et al. 2005). Idag är inte längre anskaffningen av nya kunder det primära för företagen, 
majoriteten strävar istället efter att skapa långvariga relationer byggda på tillit och förtroende 
(Tapp 2005). Företagen vill helt enkelt se till att kundens förväntningar och krav blir 
tillfredställda för att på så sätt skapa återkommande och lojala kunder (Tapp 2005). 
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Att lyckas skapa lojala kunder är således inte längre ett privilegium företagen kan unna sig 
själva utan ett måste om man ska överleva på den hårt konkurrensutsatta marknaden.   

1.2 Problemdiskussion 
 
Dagens teknologiska framsteg har gjort det möjligt att rikta in sig mot kunderna på 
individnivå och man behöver inte längre segmentera marknaden utifrån demografiska attribut. 
Istället kan man med hjälp av databaser och tidigare kundtransaktioner få en klar bild över 
individen och hennes smak (Tapp 2005; Banasiewicz 2005 ). Patterson och O´Malley (2000) 
skriver att om företagen har en klar bild av kunden kan de lättare skapa kundrelationer 
eftersom de vet vilka knappar de ska trycka på för att få kunden intresserad. Författarna 
skriver även att det är väsentligt för företagen att få kunden intresserad av att ingå i en relation 
med företaget och att detta görs genom att överträffa sina konkurrenter samt kundens 
förväntningar. Att företagen försöker segmentera marknaden på individnivå beror delvis även 
på att konsumentmarknaden har förändrats drastiskt de senaste tjugo åren. Förklaringen till 
detta ligger enligt Evans et al. (1995) i att människor har börjat röra sig alltmer mot ett 
individualistisk tankesätt där jaget är viktigare än kollektivet. Att försöka föra en dialog med 
konsumenterna utifrån de traditionella marknadsföringskanalerna blev alltmer komplicerat 
eftersom samhället hade förändrats och vilket tillsammans med den nya tekniken innebar att 
många företag nu ville anpassa sina kampanjer på individnivå (Petrison et al. 1997). Vilket i 
sin tur innebar att de nya marknadsföringstermerna One-to-one marknadsföring och 
Direktmarknadsföring blev populära benämningar att anamma för företagen. Idag är således 
konsumenter ”unika” vilket gjort att företagen inte längre kan bedriva massmarknadsföring i 
lika stor utsträckning, istället får företagen anpassa sina kampanjer på individnivå med hjälp 
av databaserna de har till sitt förfogande (Banasiewicz 2005). 
 
Den största anledningen till varför företag vill ingå i relationer med sina kunder är att de vill 
få dem att bli lojala till företaget (Tapp 2005). Företagens förhoppning är att när de fått en 
kund att bli lojal kommer den att för all framtid köpa sina produkter från dem, förutsatt att 
man tillfredställer kundens behov. Företagen har på så sätt skapat en långvarig relation vilket 
förhoppningsvis kommer att genera vinster till företaget under en lång tidsperiod (Tapp 2005; 
O´Malley 1998). Detta scenario är inte alltid korrekt. Många författare, däribland Knox 
(1998) menar att företagen måste inse att bara för att en kund är nöjd med företaget och deras 
produkter betyder det inte att de kommer att vara lojala mot företaget i all framtid. Han 
skriver att många konsumenter väljer att inte ingå en relation med företaget trots att de är 
tillfredsställda med produkten. Detta har att göra med att lojalitet uppfattas olika från person 
till person. Lojalitet till ett företag har i regel inte samma betydelse ur ett individperspektiv. 
Begreppet är svårt att definiera och har olika innebörd för varje individ. Tapp (2005) skriver 
att trots att vi som människor har ett behov av att variera oss har vikten av att ha lojala kunder 
blivit allt viktigare för företagen. De företag som lyckas skapa lojala kunder och långvariga 
relationer blir framgångsrika medan de  som misslyckas försvinner från marknaden (Tapp 
2005). 
 
Många författare, däribland Banasiewicz (2005) och Butscher (2000) är övertygade om  att 
företag för att få sina kunder att bli lojala måste introducera någon form av lojalitetsprogram. 
Lojalitetsprogrammen fungerar som ett belöningssystem, där man som konsument ska kunna 
få köpa företagets produkter billigare som tack för att man är lojal mot företaget (Banasiewicz 
2005) . De ska användas som strategiska verktyg för att ge konsumenterna mervärde 
(Butscher 2000). Lojalitetsprogram har använts länge av hotellkedjor flygbolag, dem har 
belönat sina lojala kunder med gratis flygbiljetter och hotellnätter. Istället för att erbjuda 
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potentiella kunder rabatter för att bli kunder menar Banasiewicz (2005) att man istället borde 
erbjuda de befintliga och lojala kunderna samma service för att de ska känna sig uppskattade 
och förbli lojala mot företaget. 
 
Bankernas främsta uppgift är att sköta och förmedla sina kunders pengar vilket skapar ett 
behov av tillit och ömsesidigt förtroende. Finanskrisen har med all rätt bidragit till att 
människor känner sig svikna av bankerna och hela finanssektorn i stort har fått sitt förtroende 
skadat. Detta har medfört att kundens upplevda risk blir stor när de ska bli kunder hos en bank 
och det är bankens uppgift att få dem att känna sig trygga och lita på att banken kommer att 
agera professionellt. Av denna anledning anser vi att det skulle vara intressant att studera hur 
banker arbetar för att skapa bättre relationer med sina kunder och om de har några 
lojalitetsprogram som har i syfte att skapa lojala kunder. 
    

1.3 Forskningsfrågor 
 
– Vad gör banker för att skapa lojala kunder och hur skiljer sig synsättet på lojalitet mellan 
de olika bankerna?  

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur banker uppfattar lojalitet och hur de arbetar för att 
skapa lojala kunder samt hur tillvägagångssättet skiljer sig mellan de utvalda bankerna att 
uppnå lojalitet. 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har avgränsats oss till att enbart titta på hur Swedbank, SEB och Handelsbanken uppfattar 
lojalitet och vad de gör för att skapa lojala kunder, dvs. ur ett företagsperspektiv. Vi kommer 
inte att behandla hur bankernas kunder uppfattar lojalitet och deras tankar kring 
lojalitetsprogrammen.   
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1.6 Uppsatsens disposition 
 
Kapitel 1 – Inledning 
 
I det första kapitlet beskriver vi varför vi har valt att skriva om det valda problemområdet och 
själva syftet med arbetet. Genom bakgrund och problem diskussionen ska läsaren 
förhoppningsvis kunna följa vår tankegång och på så sätt skapa en röd tråd genom hela arbetet.   
 
Kapitel 2 – Metod 
 
Här kommer vi att beskriva de metodval vi har gjort och varför vi har valt dessa. Arbetets 
reliabilitet och tillförlitlighet kommer att belysas i denna del.  
 
Kapitel 3 – Teori 
 
I det tredje kapitlet kommer vi att samla den teoretiska referensramen vi har använt oss av och 
redovisa de teorier och studier som vi anser är relevanta för uppsatsen.  
 
Kapitel 4 – Empiri 
 
I den empiriska delen redogör vi för vår insamlade intervjuer och beskriver hur de utvalda 
bankerna arbetar med sina lojalitetsprogram och deras syn på lojalitet.    
 
Kapitel 5 – Analys 
 
I detta kapitel kopplar vi ihop vår teori med empirin för att kunna svara på våra 
forskningsfrågor.  
 
Kapitel 6 – Slutsatser 
 
Här presenteras de slutsatser vi har dragit från analysen. Vi svarar här på om bankernas syn på 
lojalitet stämmer överens med vad som sägs i teorin.  
 
Kapitel 7 - Diskussion 
 
I sista kapitlet kommer vi att svara på våra forskningsfrågor och diskuterar arbetet i helhet. Vi 
kommer i denna del även ge förslag till fortsatt forskning utifrån de slutsatser vi kommit fram 
till.   
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2. Metoddiskussion 
 
Kapitlet redovisar vårt val av metodologiskt och vetenskapligt förhållningssätt och 
ståndpunkter. Därefter följer en beskrivning om undersökningens utseende, metod och syfte. 
Slutligen diskuteras typer av data och insamlingsteknik som använts, begränsningar i 
datainsamlingsmetoder samt källkritik. 

2.1. Metodologiska ställningstaganden 
 
Metodologi i allmänhet definieras av Nationalencyklopedin som ”läran om metoder 
(planmässiga tillvägagångssätt) vid olika mänskliga förehavanden”. Nedan kommer vi att 
redogöra för de två teorier som vanligtvis används av samhällsorienterade forskare, 
kunskapsteori och ontologi.  

2.1.1 Kunskapsteori 
 
Kunskapsteori även kallad epistemologi är enligt Nationalencyklopedin en filosofi som 
diskuterar vad kunskap är för något, om vi kan ha kunskap om vår objektiva yttervärld eller 
enbart personliga upplevelser samt om den vilar på sinnesupplevelser eller förnuft. Enligt 
Gustavsson (2001) kan forskaren se på kunskap utifrån antingen ett rationellt eller empiriskt 
perspektiv. En forskare är rationellt lagd om hon sätter sin tilltro till förnuftet och tänkandet. 
Vilket står i kontrast till det empiriska synsättet som lägger större vikt på sinnen och 
erfarenhet. 

2.1.2 Ontologi 
 
Ontologi är läran om verkligheten och har sitt ursprung från metafysiken. Med utgångspunkt 
från koncept och kategorier tittar man närmare på vilka aspekter som behövs för att ge en 
sammanhängande, bred och enhetlig bild och förklaring av verkligheten. 
(Nationalencyklopedin)  
Ontologin har enligt Andersen (1998) två olika grenar, realism och idealism. Det realistiska 
synsättet utgår från att för att existera krävs det tre beståndsdelar, en fysisk, materiell och 
objektiv natur. Verkligheten måste enligt författaren observeras på ett precist sätt som 
möjliggör slutsatsen av att antagandena är självständiga oavsett kännedom. Idealismen påstår 
att verkligheten skapas genom människans uppfattningsförmåga - verkligheten skapas alltså 
av oss själva.  

2.1.3. Val av metodologisk ståndpunkt 
 
Vi har valt att under uppsatsprocessen utgå från båda kunskapsteori och ontologi, detta 
eftersom det är svårt att göra en distinkt gränsdragning mellan de två ställningstagandena. Vi 
som forskare sätter vår tilltro till förnuft och tänkande vilket enligt Gustavsson (2001) gör oss 
rationellt lagda och kunskapsteoretiskt inriktade. Vidare kommer slutsatser och 
undersökningar under genomförandeprocessen att präglas av vårt förnuft, logiska tänkande 
och perception. Det är genom vår uppfattningsförmåga vi skapar vår verklighet, vilket enligt 
Andersen (1998) går hand i hand med ontologins idealism. Genom att tolka insamlad data 
skapar vi oss en uppfattning om banklojalitet. För vår del känns följaktligen kombinationen av 
kunskapsteorins rationalism och ontologins idealism idealisk.  
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2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Val av vetenskapligt förhållningssätt sätter stor prägel på själva undersökningen. Enligt Patel 
& Davidson (2003) kan resultatet variera beroende på vilket sätt man väljer att använda. 
Författarna definierar främst två olika vetenskaplig förhållningssätt – positivism och 
hermeneutik.   

2.2.1 Hermeneutik 
 
Patel & Davidson (2003) skriver att ett hermeneutiskt förhållningssätt nyttjas när forskaren 
strävar efter att skapa en ökad förståelse, tolkningsbarhet samt förstå helhetens betydelse. En 
forskare med hermeneutisk utgångspunkt skall ta sig an problemen subjektivt utifrån sin egen 
förförståelse. En förförståelse som kan innefatta kunskap, tankar, erfarenhet och känslor. 
Helhetsförståelsen skapar forskaren genom att pendla mellan del och helhet vilket i slutändan 
även leder till en ökad förståelse av forskningsobjektets delområden. (Patel & Davidson 2003) 
Detta samspel kallas för den hermeneutiska spiralen. För att lyckas tolka exempelvis en del av 
en text korrekt måste forskaren enligt Gilje och Grimen (2007) även bemästra tolkningen av 
helheten och vice versa. Enligt Andersen (1998) vill hermeneutikern som utgångspunkt förstå 
själva problemet istället för att förklara det. Det elementära är enligt författaren inte själva 
förklaringen som positivisterna strävar efter utan att utifrån helheten återkoppla till 
delområdena för att nå en större förståelse. 

2.2.2 Positivism 
 
Thurén (1993) säger att en positivist inte hyser tilltro till känslor, traditioner och spekulationer. 
Positivism är ett objektivt synsätt som härstammar från naturvetenskapen. Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (2006) säger att förhållningssättet strävar efter att skilja naturvetenskap 
och samhällskunskap åt. Vidare påstår författarna att verkligheten enligt positivismen skall 
framställas på ett tydligt, korrekt och objektivt sätt. Ett vanligt förekommande begrepp enligt 
Thurén (1993) är Hård Fakta, vilket kan definieras som kärnan av ren och genuin kunskap. 
Alla undersökningar och påståenden skall vara föremål för kritisk granskning och prövas med 
vetenskapliga metoder. Vidare säger Patel & Davidson (2003) att all fakta enligt positivismen 
skall vara empirisk grundad. Genom att implementera lagar och regler försöker en positivist 
beskriva själva orsakssambandet.  

2.2.3 Val av vetenskapligt förhållningssätt 
 
Vi har valt att använda oss av hermeneutiskt förhållningssätt eftersom teorin sätter tolkning 
och ökad förståelse i centrum. Syftet är att på ett djupare plan förstå hur bankerna gör för att 
skapa lojala kunder och vad som skiljer dem åt. Vi avser att först söka efter information om 
ämnesområdet för att öka vår förförståelse. Vår utgångspunkt under uppsatsprocessen är att 
tolka delmomenten i bankernas lojalitetssträvan för att skapa en helhetsförståelse för 
problemet. Vi vill poängtera att vi inte strävar efter att identifiera en verklig sanning, utifrån 
ett hermeneutisk synsätt finns det inte en sanning, bara olika tolkningar (Andersen, 1998). 
Tolkningen av vår insamlade data påverkas av våra tidigare erfarenheter och kunskap. Vilket 
innebär att det positivistiska förhållningssättet där traditioner, känslor och spekulationer 
åsidosätts inte kommer att användas.  
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2.3. Slutledningsmetod 
 
Enligt Patel & Davidson (2003) behöver forskaren hitta sammankopplingar mellan teori och 
empiri för att kunna generera ett teoretiskt utfall utifrån sina undersökningar. Författarna 
presenterar tre begrepp som beskriver hur forskaren bör gå tillväga – deduktion, induktion och 
abduktion. 

2.3.1. Deduktion 
 
Om en forskare bestämmer sig för att använda sig av en deduktiv ansats har hon enligt Thurén 
(1993) som utgångspunkt att en slutsats är berättigad om den är logiskt sammanhängande. 
Den deduktiva ansatsen präglas utav en förnuftig och rationell syn på verkligheten. Vilket 
karakteriseras av att forskaren utgår ifrån allmänna principer och existerande teorier och 
därefter drar slutsatser (Andersen, 1998). Forskaren börjar med teoretiska inslag för att 
sedermera övergår till empirin.  Den deduktiva ansatsen fungerar enligt Patel & Davidson 
(2003) bra tillsammans med det positivistiska förhållningssättet eftersom fokus främst ligger 
på befintliga teorier samtidigt som den ger minimalt med utrymme för personlig tolkning. 
Författaren nämner en teknik som kallas för hypotetisk-deduktiv teoribildning vilket innebär 
att forskaren utifrån befintlig teori skapar hypoteser som sedermera testas mot empirin. Denna 
slutledningsmetod bidrar inte i särskilt stor utsträckning till skapandet av ny kunskap (Patel & 
Davidson 2003). 

2.3.2. Induktion 
 
Vid användningen av en induktiv slutledningsmetod börjar forskaren med att studera empirin 
för att därefter sammankoppla det med teorin. Forskaren utgår inte från någon teoretisk grund 
och besitter inga förkunskaper. Forskningen behöver därmed inte vara sammanbunden med 
existerande teorier. Vid användandet av en induktiv ansats är det viktigt att ha tillräckligt med 
empiriska erfarenheter vid formningen av teorier och minimera risken för oöverlagda 
slutsatser. En påtaglig nackdel med ansatsen är trögrörligheten gällande överförbarheten hos 
forskningsresultaten – dem tenderar att enbart kunna användas för det specifikt undersökta 
fallet. (Andersen 1998, Thurén 1993, Patel & Davidson 2003) 

2.3.3. Abduktion 
 
Vid användandet av den abduktiva slutledningsmetoden sammankopplas deduktion och 
induktion med syfte att låta förståelsen utvecklas i etapper (Patel & Davidson, 2003). Enligt 
Patel & Davidson (2003) ger ansatsen utrymme för kreativa och logiska antaganden vid 
tolkning av insamlad data. Författarna delar in metoden i en induktiv och deduktiv del. I den 
induktiva delen frambringar man ur ett enskilt fall ett hypotetiskt mönster. I den andra delen 
sker en hypotesprövning för att göra den mer generell. En klar fördel är att forskaren via 
denna metod kan utveckla ny och banbrytande kunskap. (Thurén 1993) 

2.3.4. Val av förhållningssätt 
 
Vi har för avsikt att under uppsatsprocessen använda oss av en abduktiv slutledningsmetod 
där vi hela tiden försöker kombinera teori och empiri för att kontinuerligt öka vår förståelse. 
Det ter sig naturligt för oss att först skapa oss en förkunskap baserat på tidigare erfarenheter 
samt litteraturstudier för att underlätta uppbyggnaden av den teoretiska referensramen och 
slutförandet av intervjuerna. Därefter har vi för avsikt att analysera vår insamlade data och 
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återkoppla till vårt empiriska material och tidigare fastställd teori. Den främsta anledningen 
till vårt val är att förhållningssättet ökar vår flexibilitet och våra möjligheter till att generera 
ny kunskap.  

2.4. Undersökningssyfte 
 
Enligt Christensen et al. (2001) går det att identifiera tre olika undersökningssyften – 
Explorativa, deskriptiva och förklarande. Författaren säger att syftet visar åt vilket håll 
undersökningen går mot. Vidare förklarar författaren att syftena överlappar varandra, alla 
undersökningar har i viss mån explorativa inslag för att sedan övergå till ett deskriptivt eller 
förklarande syfte. 

2.4.1. Explorativt – Vad? 
 
Enligt Christensen et al. (2001) används det explorativa undersökningssyftet när forskaren 
skall granska ett problem som hon har en förhållandevis svag förkunskap om. Författaren 
menar att forskaren genom att undersöka problemet närmare och skapa en översikt kan få en 
tydligare och greppbar bild av helheten. Vilket valideras när Lundahl-Skärvad (1999) säger att 
ett explorativt syfte är användbart när forskaren har svårt att avgöra hur problemet skall 
avgränsas. Vidare kan forskaren förbättra sin datainsamling genom att kapitalisera på hennes 
egen nyfikenhet och kreativitet i kombination med god uppmärksamhet och öppenhet. Denna 
typ av undersökning fungerar utmärkt som grundforskning i en förstudie eftersom den inte ger 
några exakta svar. (Christensen et al. 2001) 

2.4.2. Deskriptivt – Hur? 
 
Christensen et al. (2001) anser att det deskriptiva undersökningssyftet är en av det mest 
frekvent använda undersökningsmetoderna. Enligt författarna handlar det om att beskriva och 
förstå olika händelseförlopp. Forskaren bör hela tiden sträva efter att använda flera olika typer 
av informationskällor för att nå bäst resultat. Fokus skall enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul 
(2006) ligga på vad som skall skildras och vilken typ av kunskap som skall urskiljas. Syftet är 
enligt författarna att återge verkligheten och efter detta tyda och sammanställa det som 
observerats.  

2.4.3. Förklarande – Varför? 
 
Används främst när man vill veta varför något fungerar som det gör. Har oftast explorativa 
och deskriptiva undersökningar som utgångspunkt för att därefter leta efter skälet till varför 
det specifika fenomenet äger rum. Forskaren vill hitta kausala orsakssamband för att kunna 
tolka ett händelseförlopp. Det förklarande undersökningssyftet ställer höga förkunskapskrav 
på forskaren, vilket till stor del förklaras av att forskaren använder sig av flera olika teorier 
och argumentation för att förklara ett förlopp (Christensen et al. 2001, Eriksson & 
Wiedersheim-Paul 2006) 

2.4.4. Val av undersökningssyfte 
 
Vi avser att använda oss av ett deskriptivt syfte med inslag av det explorativa 
undersökningssyftet. Beroende på att vi i första hand kommer att beskriva hur banksfären 
skapar lojala kunder och vad som skiljer dem åt. För att bredda vår kunskap, få en bättre 
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helhetsbild och underlätta vår avgränsning kommer vi till en början även att använda oss av 
den explorativa ansatsen.  

2.5. Undersökningens karaktär 
 
Christensen et al. (2001) delar upp avsnittet i två olika delar, kvalitativ och kvantitativ. Nedan 
följer en redogörelse för de två samt vilken karaktär vi valt att arbeta med under 
uppsatsprocessen.  

2.5.1. Kvalitativ karaktär 
 
Christensen et al. (2001) säger att denna typ av undersökning främst består av ord, text, 
symboler där fokus läggs på aspekternas djupare innebörd. Det mest väsentliga är att förstå 
helheten och själva sammanhanget än specifika delar.  Kvalitativ data samlas för det mest in 
genom intervjuer vilket enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) gör att forskaren kan få 
mer omfattande svar på sina frågor och i slutändan få en djupare förståelse.   Christensen et al. 
(2001) säger att analysen och teoribyggandet inskränks av forskarens personliga karaktär 
eftersom tolkningen påverkas. Författarna fortsätter med att säga att forskaren tenderar att se 
det han utgått från att han kommer att se vid tolkningen av insamlad kvalitativ data. Vilket 
leder till en missvisande bild då hon negligerar det korrekta helhetsmönster som 
informationen påvisar. Validitet eftersträvas i hög utsträckning.  

2.5.2. Kvantitativ karaktär 
 
En undersökning av kvantitativ karaktär tar främst siffror i beaktning och fokus ligger på 
mängd, antal och frekvens av mätbara variabler. Analysen sker objektivt och strukturerat för 
att kunna behandlas statistiskt i motsats till den kvalitativa. Forskarens grad av påverkan är 
mindre än vid den kvalitativa.  Syftet är att hitta och mäta samband mellan olika variabler, 
undersökningen lägger stor vikt på helhetens beståndsdelar. Hög reliabilitet eftertraktas, 
resultaten skall kunna användas och jämföras vid framtida studier. (Christensen et. al 2001, 
Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006) 

2.5.3. Val av undersökningsmetod 
 
Under uppsatsprocessen kommer vi att använda oss av en kvalitativ undersökning eftersom 
vår ambition med uppsatsen är att analysera data på ett djupare plan för att nå en större 
helhetsförståelse. Genom att utföra kvalitativa intervjuer får vi tillräckligt med information för 
att erhålla en djupare förståelse. Lojalitet är i grunden en social företeelse som byggs upp 
genom förtroende och täta relationer, för att hitta bankernas tillvägagångssätt krävs det en 
kvalitativ karaktär. Det är deras beteende som skall identifieras och tolkas inte mängder och 
antal.  
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2.6. Undersökningsansats 
 
Det finns enligt Christensen et al. (2001) olika typer av undersökningsansatser som väljs med 
hänsyn tagen till undersökningens frekvens, bred och djup. Nedan kommer vi att redogöra för 
de tre mest frekventa använda vid marknadsföringssammanhang.  

2.6.1. Tvärsnittsansats 
 
Är vanligt förekommande vid marknadsundersökningar, till karaktären är den oftast bred, 
ytlig och kvantitativt inriktad.  I regel gör man ett särskilt urval av individer, grupp eller 
organisationer vid en specifik tidpunkt för att generera ett resultat som är allmängiltigt för 
problemet. Anledningen till dess popularitet är att den är kostnadseffektiv i jämförelse med de 
andra ansatserna. Tvärsnittansatsen bör främst användas när forskaren har ett syfte av 
beskrivande karaktär som skall leda till en större vetskap om kvantifierbar data. Den 
insamlade informationen är strukturerad och standardiserad samt lätt att kvantifiera och mäta 
statistiskt. (Christensen et al. 2001) 

2.6.2. Longitudinellansats – Tidsseriestudie  
 
Används främst när forskaren vill studera ett problem under en längre tidsperiod. Likt 
tvärsnittsstudien är det oftast bred och ytlig och lägger fokus på studier av individer, grupper 
eller organisationer, skillnaden är att ansatsen undersöker problemet utifrån ett långsiktigt 
perspektiv. Ansatsen har en kvantitativ karaktär och ger utrymme för statistiska 
generaliseringar. Studien är inte särskilt kostnadseffektiv eftersom den kräver stora 
ekonomiska och organisatoriska medel. Används med fördel när undersökaren strävar efter att 
identifiera svängningar hos marknaden. (Christensen et al. 2001) 

2.6.3. Fallstudieansats 
 
Enligt Christensen (2001) använder forskaren sig av en fallstudieansats när hon vill penetrera 
ytan och få en ökad förståelse om själva problemet. Passar bra när man vill beskriva vad och 
hur det sker. Den är enligt författaren genomgående av kvalitativ karaktär och studien hänger 
sig åt enstaka fall antingen vid ett enskilt tillfälle eller mera långsiktigt. Ansatsen använder sig 
i regel av både primär och sekundär data vilket gör att forskaren inte kan göra statistiska 
generaliseringar, vilket inte heller är syftet då man strävar efter en djupare förståelse. Istället 
kan man enligt Christensen (2001) göra analytiska generaliseringar för att skapa en ökad 
förståelse och förklaring av komplexa samband. Denna typ av generalisering är ingen absolut 
sanning utan istället ett hjälpmedel för att skapa hypoteser och i slutändan ny kunskap. 
(Christensen et. al 2001) 

2.6.4. Val av undersökningsansats 
 
Vår ambition är att fördjupa oss i lojalitetsbegreppet hos banker på ett djupare plan med 
tyngdpunkten på ett kvalitativt perspektiv. Tyngdpunkten är att ta reda på vad bankerna gör 
att få sina kunder lojala, detta kommer att göras genom att titta på enskilda fall vid ett 
specifikt tillfälle. Undersökningen kommer att genomföras under en begränsad tid vilket i 
kombination med valet av det kvalitativa perspektivet innebär att vi kommer att använda oss 
av fallstudieansatsen. 
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2.7. Typ av data & insamlingsteknik 
 
Nedan kommer vi att redogöra för primär och sekundärdata samt följande tre 
insamlingstekniker: Personlig djupintervju, telefonintervju och fokusgruppintervju. 

2.7.1. Primär data 
 
Primär data klassificeras enligt Christensen (2001) som ny information som samlas in av den 
enskilde undersökaren. Informationen som i regel blir oerhört omfattande kan samlas in via en 
rad olika primära datainsamlingstekniker. En fördel med denna teknik är enligt Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (2006) att forskaren med hänsyn till syftet med studien forma passande 
frågor. Christensen et al. (2001) säger att det är av högsta vikt att forskaren har 
forskningsfrågan som utgångspunkt för att kunna samla in rätt information. Fördelarna med 
primär data är att informationen är aktuell, anpassad till undersökningsproblemet samt lätt att 
strukturera. Nackdelarna är att den är dyr samt kompetens och tidskrävande.  (Christensen et. 
al 2001) 

2.7.2. Sekundär data 
 
Information som samlats in och sammanställts tidigare med en annan utgångspunkt och syfte 
kallas enligt Christensen et. al (2001) för sekundär data. Den kan bestå av extern information 
som finns tillgänglig i offentliga och kommersiella informationsbanker. Utbudet av sekundär 
data är oerhört stort samtidigt som den är lättåtkomlig. Vilket leder till att informationen blir 
billig och lätt att få tag på. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) säger att all dokumenterad 
information i böcker och tidningar kan klassificeras som sekundär data. Problemen är att 
informationen i många fall är inaktuell och oanvändbar för forskarens syfte. (Christensen et. 
al 2001) 

2.7.3. Insamlingstekniker 
 
Christensen et. al (2001) definierar tre olika typer av kvalitativa datainsamlingstekniker.  

• Personlig djupintervju – Karakteriseras av att intervjuaren för en dialog med 
respondenten. Används främst när forskaren vill att datainsamlingen skall generera 
innehållsrik information. Det går snabbt att genomföra intervjuerna och dem är lätta 
att kontrollera samtidigt som forskaren får utrymme att ställa komplicerade frågor 
samt följdfrågor. Analysen av informationen är i regel komplicerad och tekniken är 
som helhet dyr. Dessutom finns risken för att forskaren sätter för stor egen prägel på 
intervjun och därmed påverkar respondentens svar på frågorna. Risken kan minimeras 
om intervjuaren är välutbildad. 

• Telefonintervju – Intervjun sker via telefon där undersökaren först informerar 
respondenten om syftet med samtalet och hur lång tid intervjun kommer att ta. Är mer 
tids och kostnadseffektiv än den personliga djupintervjun. Därtill kan uppföljning av 
frågorna ske för ökad förståelse. Nackdelar är att man i regel bara bör ställa frågor av 
enklare karaktär samt att intervjuaren kan påverka respondenten.  

• Fokusgrupper – En fokusgrupp består av flera stycken respondenter som tillsammans 
leds av intervjuaren, även kallad moderator. Används främst när undersökaren vill 
skapa en diskussion om en specifik fråga. Tekniken är billigare och mer tidseffektiv än 
den personliga intervjun men en del respondenter tenderar att inte våga göra sin röst 
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hörd vilket leder till att information går förlorad. Ett ytterliggare problem är att den är 
svårstrukturerad. 

 

2.7.4. Val av datakällor & insamlingsteknik 
 
Under uppsatsprocessen har vi valt att använda oss av både primära och sekundära källor. 
Befintlig data om banker och lojalitet kommer att identifieras via böcker, vetenskapliga 
artiklar och Internet. Det viktiga gällande de sekundära data vi kommer att använda oss är att 
källorna har hög trovärdighet. Eftersom vi strävar efter en djupare förståelse kommer vi 
främst att använda oss av primär data, denna kommer att samlas in via personliga 
djupintervjuer och telefonintervjuer. Primär datan kommer att tillföra korrekt information i 
förhållande till vårt undersökningsobjekt. Med hänsyn till vårt syfte och forskningsfråga hade 
enbart personliga djupintervjuer varit att föredra, dessvärre är detta inte möjligt att genomföra 
på grund av våra respondenters placeringsort samt arbetsbelastning. I vårt fall har vi blivit 
tvungna att genomföra två telefonintervjuer och en personlig djupintervju. Vid utförandet av 
våra intervjuer är vårt mål att frågorna skall vara okomplicerade och lätta för respondenterna 
att förstå. Vi kommer i förväg distribuera en intervjuguide till respondenterna för att öka 
förståelsen och skapa möjligheter för en utökad diskussion. Under intervjusituationerna är vår 
ambition att vara så neutrala som möjligt för att inte påverka våra respondenter och därmed 
öka tillförlitligheten. Intervjuerna kommer att spelas in för att minimera risken för dataförlust.  

2.8. Urval 
 
Det finns två olika typer av urval. Det första är sannolikhetsurvalet som främst används vid 
kvantitativa studier, statistisk och siffror är den centrala delen av informationen. Vid en 
kvalitativ studie vänder sig forskaren istället till icke-sannolikhetsurvalet, där hon medvetet 
väljer ut sitt undersökningsobjekt. Vilket är helt tvärt emot sannolikhetsurvalet där alla i 
populationen har möjlighet att bli utvald som respondent. (Christensen et. al 2001) 

2.8.1. Val av urvalsmetod 
 
För att hitta rätt svar på våra frågor krävs det att vi använder ett icke-sannolikhetsurval. Vår 
ambition är intervjua personer med stor insikt om vårt problem. Urvalet är bearbetat och 
genomtänkt för att på bästa sätt underlätta insamlingen av den eftersökta informationen. För 
att öka bredden på vår undersökning valde vi att genomföra intervjuer med respondenter från 
tre olika banker. Respondenterna har valts ut i samråd med bankerna för att på detta sätt 
identifiera de med störst kompetens om vårt forskningsområde. Alla de tre bankerna föredrar 
att vi i uppsatsen inte publicerar respondenternas namn. Av bekvämlighetsskäl har vi även 
valt att geografiskt begränsa urvalet vid den personliga djupintervjun till att endast innefatta 
Göteborgsområdet.  

2.9. Undersökningens reliabilitet och validitet 

2.9.1. Reliabilitet 
 
Christensen et. al (2001) säger att en studie har hög reliabilitet om den återigen kan 
genomföras av andra forskare och generera likvärdiga resultat. Till följd av att vi har valt att 
göra en kvalitativ undersökning blir det komplicerat att skapa en hög reliabilitet eftersom allt 
handlar om hur vi samlar in och tolkar informationen. Denna tolkning påverkas av våra 
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tidigare erfarenheter och kunskaper vilket inte nästkommande forskare kan duplicera. Genom 
att utföra intervjuerna i en rofylld miljö samt transkribera dem kan vi förbättra mätbarheten. 
Vidare kommer vi att förbereda oss noggrant innan våra intervjuer för att öka reliabiliteten. 
(Christensen et al. 2001) 

2.9.2. Validitet 
 
Enligt Christensen et. al (2001) blir validiteten vid en kvalitativ undersökning oerhört 
väsentlig. Författaren beskriver det som till vilken grad undersökningens resultat speglar 
verkligheten. Halvorsen (1992) beskriver validitet som giltighet och relevansen som återfinns 
i den informationen som samlats in. Christensen (2001) definierar två olika typer av validitet, 
intern och extern. Den interna behandlar mätbarheten hos begreppen och definitionerna samt 
hur de två sammanstrålar. Den externa validiteten tar upp undersökningens generaliserbarhet. 
Mer specifikt handlar det om valen av källor och respondenter samt deras tillförlitlighet.  
I vårt fall strävar vi efter att vara öppna och metodiska angående hur undersökningen gått till 
och att vara neutrala vi själva intervjuerna. Respondenterna har valts ut i samråd med 
bankerna för att få tag i personer med relevant kunskap om vårt forskningsområde. Deras 
insikt och kunskap bidrar till att öka uppsatsens tillförlitlighet. Vidare försöker vi formulera 
våra intervjufrågor på ett lättförståligt sätt. När uppsatsen är klar färdigställd kommer vi även 
att skicka materialet till våra respondenter för att försäkra oss om att allt uppfattats korrekt. 

2.10. Källkritik 
 
Litteraturen som används under uppsatsens gång är författad av etablerade forskare vilket 
medför att vi anser källorna som tillförlitliga. Vi har medvetet strävat efter att använda oss av 
flertalet olika källor vid författandet av vår teoretiska referensram, detta för att öka relevansen 
i förhållande till vårt syfte. Hemsidan Wikipedia har använts som referens vid beskrivningen 
av bankerna och vi är medvetna om att källan inte är 100 % trovärdig. Intervjuerna kommer 
att genomföras med hänsyn tagen till de råd som återfinns i boken Marknadsundersökning – 
en handbok (Christensen et al. 2001) för att generera så bra resultat som möjligt. Ett ökat antal 
respondenter och banker kan givetvis inkluderas men vår personliga åsikt är att tre banker 
respektive respondenter räcker mer än väl i förhållande till vårt syfte.  
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3. Teori 
 
I det tredje kapitlet kommer vi att presentera de teorier som vi anser är relevanta för vår 
studie om lojalitet. Vi kommer att utifrån böcker och vetenskapliga artiklar definiera lojalitet 
och försöka få svar på vad som gör konsumenter lojala.   

3.1 Vad är lojalitet? 
 
Feurst (1999) definierar lojalitet som kundens återköpsbenägenhet baserat på antingen yttre 
eller inre skäl. Anledningar till lojaliteten kan vara inlåsning via ett lojalitetsprogram eller 
känslomässiga bindningar till ett specifikt varumärke eller leverantör. Butscher (2000) 
konkretiserar begreppet ytterliggare när han hävdar att ett företag endast kan bygga upp 
lojalitet ur ett längre perspektiv genom att skapa multilaterala förbindelser med sina kunder 
byggda på känsla och förtroende. Detta kan företaget uppnå genom att kunderna får något 
som ger dem något unikt och av stort upplevt värde. Konsumenternas lojalitet är en aspekt 
som blivit allt mer väsentligt i takt med den ökande konkurrensen och assimileringen av 
produkter och tjänster (Söderlund 2001). Författaren fortsätter med att slå fast att det blir 
lättare att locka existerande kunder till återköp än att locka nya. Vilket även fastslås av 
Grönroos (2007) när han konstaterar att det kostar ungefär fem-sex gånger mer att få en ny 
kund än att behålla en befintlig kund till företaget. Det går härmed att identifiera en stark 
ekonomisk lönsamhet i att ha lojala kunder. Bland dem ekonomiska fördelarna som är 
förknippade med lojalitet så ger en lojal kund: generellt fler uppdrag, kostnadsbesparingar åt 
företaget genom bättre samförståelse, referenser till andra kunder samt att många gamla 
kunder ofta betalar högre pris och är mindre priskänsliga (Grönroos 2007).   
 
Söderlund (2001) anser att kundlojalitet kan delas in i två olika delar, fysisk och mental. Den 
mentala biten tar kundens attityd och syfte i beaktning medan den fysiska delen är det som vi 
kan observera, vanligtvis återköp. De två aspekterna är beroende av varandra och mental 
kundlojalitet leder i slutändan till synbara händelser. Utifrån de här två aspekterna kan två 
olika typer av lojalitet identifieras enligt Söderlund (2001). 

• Sann lojalitet – Kunden har starka emotionella bindningar till produkten eller tjänsten 
och har ett minimalt intresse av att engagera sig i andra företags produkter. 

• Falsk lojalitet – Vid denna typ av lojalitet saknar kunden emotionella bindningar till 
produkten eller tjänsten som företaget erbjuder. Kunden förblir enbart lojal tills den får 
ett mer attraktivt erbjudande från någon annan. 

 
Feurst (1999) diskuterar lojalitetens drivkrafter som är uppdelad i fyra olika steg. 

• Tvingad lojalitet – Kunden blir låst till en viss produkt. Oftast sker detta på grund av 
tidsbrist, avsaknad eller okunskap av andra alternativ samt att det är jobbigt och dyrt 
att byta. Denna lojalitet är lätt att bryta om man lyckas överbrygga ovanstående hinder. 

• Köpt lojalitet – Företagen köper kundens lojalitet genom olika former av pengar, 
rabatter och prylar. Kunden är medveten om att den är lojal men kräver yttre 
belöningar för att vara det. Konkurrenterna kan i regel köpa över kunden, vilket gör 
lojaliteten lömsk.  

• Praktisk lojalitet – Delas upp i två delar, vana och bekvämlighet. Vid den förstnämnda 
är lojaliteten omedveten och i regel på grund av att det blivit en rutin. Lyckas 
konkurrenterna få kunden medveten om sina rutinmässiga inköp kan dem vinna över 
kunden. Bekvämlighetsaspekten är ett medvetet val från kundens sida som gjorts för 
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att det förenklar hennes tillvaro. Enda sätter för en konkurrent att lyckas vinna över 
kunden är att göra det än mer bekvämt. 

• Engagerad lojalitet – Delas även denna upp i två olika delar, kvalitet och commitment. 
Båda två är medvetna val av konsumenten. Gällande kvalitetsaspekten så hänger 
kundens lojalitet på produktens funktionella egenskaper. Kan brytas genom att 
konkurrenterna förbättrar sin kvalité och utvecklar sina produkter i samråd med 
konsumenterna. Commitment delen handlar om att kunden är lojal på grund av 
företagets höga symbolvärde eller status. Genom att vara exempelvis ägare till en 
Harley Davidson får kunden en känsla av hög status och gemenskap. 

 
Det är med lojala kunder avsevärt mycket enklare att nå en varaktig marknadsandel säger 
Reichheld (2000). Men för att lyckas med detta måste företagen enligt författaren ha en klar 
bild över begreppet kundlojalitet och vara medveten exakt vad dem vill uppnå. Det är 
nödvändigt att skapa en symbios mellan kundlojalitet och lönsamhet.  

3.2 Lojalitet – Lönsam? 
 
I dagens allt mer hårdnande konkurrensklimat där företag till stor del erbjuder likartade 
produkter och tjänster är det än mer viktigt att ha lojala kunder som litar på företaget (Tapp 
2005). Idag har konsumenter en mycket större makt än vad de hade innan och kan i princip 
välja och vraka bland företag som erbjuder homogena produkter vilket gör att företag i dagens 
läge i en allt större utsträckning än tidigare måste få sina kunder lojala och öka sin lönsamhet 
(Cron et al. 2006). Bowen et al. (2001) skriver i sin artikel att det är allmänt vedertaget att det 
finns en koppling mellan kundlojalitet och lönsamhet. Författarna hänvisar till en tidigare 
undersökning som gjordes av Reichheld och Sasser (1990) som påvisade att om ett företag 
lyckas få 5 % av sina kunder lojala kommer företagets vinst från personerna att öka från 25 % 
till 125 %. Den ökade vinsten från lojala kunder kommer främst från lägre 
marknadsföringskostnader men även från ökad försäljning och minskade operationella 
kostnader (Bowen et al. 2001). Att en bank har lojala kunder bidrar även till att de 
administrativa kostnaderna minskar då de inte behöver stänga ner konton samt slipper ta hand 
om allt det byråkratiska pappersarbete som krävs för att stänga ner konton. De lojala kunderna 
ger även bankerna värdefull information gällande individuella preferenser och 
behov.(Levesque och McDougall 1996)  
 
Lojala kunder är oftast mindre känsliga till prisförändringar och köper i regel mer än den 
genomsnittliga kunden (Bowen et al. 2001). Lojala kunder kommer även att marknadsföra 
företaget och dess produkter till andra konsumenter genom positiv word-of-mouth och på så 
sätt fungera som en ambassadör för företaget (Solomon et al 2006). 
 
Lika viktigt som det är för företagen idag att försöka få positiv word-of-mouth, lika viktigt är 
det för dem att förhindra negativ word-of- mouth. Negativ word-of-mouth kommer oftast från 
kunder som är missnöjda med produkten på något sätt och som vill sprida detta vidare till 
andra (Solomon et al. 2006). I de fall då kvalitén på varor och tjänster inte motsvarar 
kundernas förväntningar leder det till att kunder klagar (Sörqvist 2000).  
 
Författaren skriver även att stor majoritet av kunderna som är missnöjda med en produkt inte 
klagar eller reklamerar utan de väljer helt enkelt att byta till ett annat företag. Detta medför i 
sin tur att företaget förlorar kunder utan möjligheten att veta vad det är som de är missnöjda 
med och utan en möjlighet att åtgärda problemet. Sternhufvud (1998) skriver däremot att det 
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är i hanteringen med missnöjda och klagande kunder som man kan skapa de verkligt lojala 
kunderna. 
 
Han skriver att det är viktigt att företagen följer kvalitetskriterierna och uppfyller kundens 
förväntningar och krav men att om man misslyckas med detta är det viktigt att man 
kompenserar detta stadium av klagomålshanteringen. Författaren skriver att det är viktigt att 
man alltid överkompenserar och inte skyller felet på andra, utan man ska ta på sig hela 
ansvaret. Detta är någonting som även Sörqvist (2000) skriver om då han säger att klagomål 
och reklamationer oftast upplevs som mycket negativa av medarbetarna och att de i många 
fall ser klagomålen som personlig kritik. Detta leder till en ovilja att föra informationen vidare 
och att problemen inte elimineras (Sörqvist 2000). Att hantera klagomål på ett bra sätt är 
således väldigt viktigt för att ett företag ska få lojala kunder samtidigt som man kan förvandla 
det missnöje som kunderna känner till någonting positivt och få dem att känna sig trygga i 
relationen och förhoppningsvis bidra med positiv word-of-mouth.  
 
Grönroos (2007) diskuterar att ett företag bör ha en insikt i hur värdefulla enskilda kunder kan 
vara på lång sikt för ett företag. Resonemanget bygger på att det ger chefer en möjlighet att se 
att långsiktiga kundrelationer är värdefulla tillgångar. Vidare så får även marknadsföraren en 
insikt i hur nuvarande relationer ska utvecklas. En kunds värde bör räknas efter vilket bidrag 
som gjorts till nettovinsten. Detta innebär att man subtraherar intäkten som kunden ger med 
de direkta kostnaderna för att producera ett erbjudande inklusive säljarens relationskostnader. 
Det som blir kvar är kundens nettobidrag till vinsten. Att se över detta bidrag är enligt 
författaren viktigt för att få en insyn i kundernas långsiktiga bidrag till vinsten. Om inte 
företaget har möjlighet att göra individuella beräkningar så kan man ha som utgångspunkt att 
se på en kundrelations livstidsvärde eller en livstidsvärdet hos en kundgrupp som är: 
”nettonuvärdet av de nettovinster som kan förväntas under de kommande åren” (Grönroos, 
2007, s 168). Livstidsvärdet ger en indikation på hur viktig varje kund är och ger ett underlag 
angående vilka kunder som ger mest respektive minst bidrag till företaget.       

Även Feurst (1999) diskuterar att man ska kategorisera kunderna efter deras livstidsvärde 
(LTV) där man exempelvis räknar in kundernas retention, duration, kundandel och 
täckningsbidrag. De som väljs ut är sedan företagets mest värdefull kund (MVK) som är de 
individuella kunderna med högst livstidsvärde. För att en kundrelation ska klassificeras som 
värdefull så bör den enligt författaren ha stor återköpsbenägenhet, hög förväntad lönsamhet 
samt en stor kundandel.  Användarna av lojalitetsprogram påstår exempelvis att dessa leder 
till en ökad tillfredsställelse och lojalitet vilket i sin tur ökar lönsamheten(Fornell 1992; 
Reichheld 1996).  

BCR - stegen som kan ses på figur 1 på nästa sida är en empirisk modell som visar vilka 
konsekvenser ökad lojalitet har för kundens beteende. Modellen visar att desto närmare en 
kund kommer till toppen av stegen, desto mer lojal är hon. Ur företagets synvinkel innebär det 
att mer resurser måste läggas i takt med att kunden klättar på lojalitetsstegen. Det är därmed 
företaget som avgör hur hög strävan efter lojalitet skall vara. Det första steget är att kunden 
inte byter till en bättre konkurrent. Förutsättningen för detta är att ens produkt inte överraskar 
kunden negativt och uppfyller de huvudsakliga förväntningarna som kunden kan ha på 
kvalitén.  

För att kunna uppnå andra steget där kunden säger positiva säger saker om produkten så ska 
produkten övertrumfa kundens mest grundläggande förväntningar. För att kunden ska köpa 
igen som är det tredje steget så kan företaget använda sig av säljdrivande marknadsföring i 
form av promotion och relationsmarknadsföring. (Dahlén & Lange, 2003)  
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Ett starkt varumärke är en förutsättning för att nå nästa två steg vilket figur 1 påvisar då 
kunden inväntar produkten om den inte finns tillgänglig samt att hon eller han kan tänka sig 
att betala mer för den. Den adresserade marknadskommunikationen fyller en essentiell roll i 
byggandet av ett starkt varumärke i syfte att ge produkten en unik identitet som gör att kunden 
inte känner att det finns några andra starka alternativ. (Dahlén & Lange, 2003) 

 

 
Figur 1: Modifierad modell av BCR-stegen, (Dahlen & Lange, 2003, s 121)           

 

Att skapa en personlig relation med kunden är det allra viktigaste för att kunden inte ska låta 
sig påverkas av negativa omdömen från andra. En kund blir lojal gentemot ett företag när de 
använder sig av långsiktig säljfrämjande marknadsföring. Olika lojalitetsskapande aktiviteter 
har det unisona ändamålet att fördjupa kundrelationen. Det slutgiltiga steget när en kund blir 
ambassadör är det mest krävande steget då det förutsätter att företaget måste se till att kunden 
blir attitydmässigt och beteendemässigt engagerad i företaget. Vilket kan uppnås genom att 
man kommunicerar att produkten uppfyller en hög behovsnivå, kund-kund egenskaper samt 
att man förknippar produkten med ett visst mått av ansträngning (Dahlén & Lange, 2003).   

Det är även viktigt att ha i åtanke att lojala kunder är ingenting som kommer på en dag. Det 
krävs mycket hårt jobb och uppoffringar från företagets sida om man vill uppnå lojala kunder 
(Feurst 1999). Företaget måste först och främst bestämma sig för om de vill ha kortsiktliga 
vinster och få in snabba pengar till företaget, något som många aktieägare och 
ledningsgrupper är intresserade av, eller att satsa långsiktligt och på så sätt bygga upp en 
relation med kunderna (Reichheld 2001). Företag som fokuserar på kortsiktliga vinster 
tenderar att inte ha några lojala kunder överhuvudtaget medan de företag som fokuserar 
långsiktig och relationsbyggande är de som klarar sig bäst i längden eftersom de har lyckats 
skapa lojala kunder (Reichheld 2001).  

3.3 Lojalitetsskapande aktiviteter 
 
Gummesson (2002) säger att företag för att kunna locka till sig lönsamma kunder och få dem 
att vara lojala använder de sig av olika former av lojalitetsprogram. Författaren säger att 
företaget i regel vill att kunderna ska ingå ett medlemskap med företaget. Gummesson (2002) 
hävdar att medlemskap används i syfte att stärka relationerna med enskilda kunder i 
kommersiella sammanhang. Den främsta orsaken är att man dra till sig stamkunder som 
innebär en fast och långsiktig kundrelation. Dahlén & Lange (2003) definierar 
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lojalitetsskapande aktiviteter som kundklubbar, specialerbjudanden, skräddarsydda service – 
och produkterbjudanden. 
 
Waarden (2008) definierar lojalitetsprogram som ett sätt att öka kundernas 
återköpsbenägenhet. Bolton, Kannan och Bramlett (2000) påstår att lojalitetsprogram blir allt 
vanligare inom tjänstesektorn. Författarna säger att syftet med dessa program är att öka vissa 
lönsamma kunders återköpsbenägenhet genom att öka deras tillfredsställelse och upplevda 
värde.  

Feurst (1999) nämner att lojalitetsprogram många gånger handlar om påtvingad eller köpt 
kundlojalitet. Denna typ av lojalitet är enligt författaren enkel att åstadkomma, samtidigt som 
den enkel att kopiera av konkurrenter vilket gör så att det kan bli en så kallad lömsk lojalitet. 
Tittar man närmare på exempelvis flygbolagens bonusprogram så bygger det på köpt lojalitet 
som är en form av medveten lojalitet med utgångspunkt att kunden endast får belöningar vid 
konsumtion (Feurst, 1999). Gummesson (2002) poängterar att leverantören har tre ändamål 
med medlemskapet: Belöna kunden för trohet och därmed behålla kunden längre och utnyttja 
medlemskapet mer, få mer information om kunden så att man kan bygga en databas samt att 
man måste erbjuda medlemskap ifall ens konkurrenter gör det.  
 
Butcher (2000) säger att om lojalitetsprogram skall uppfylla företagens ambitioner så måste 
det vara framtaget korrekt. För att lyckas bygga upp en emotionell länk mellan företag och 
kund krävs det att fördelarna av programmet är till gagn för kunden. Figuren nedan ger en 
överblick över vilken insats en kund kan tänkas behöva göra för att få ta del av utbytet som 
fås genom medlemskapet. Medlemskapet anses enbart som intressant när förmånerna tillför 
kunden ett ökat mervärde och skapar ett positivt utfall. 
 

 
Figur 2: Klubbförmånernas betydelse (Butscher, 2000, s70). 
 
En nackdel med lojalitetsprogram som bygger på ekonomiska förmåner är enligt Feurst 
(1999) att även alla konkurrenter tillhandahåller ett. Vilket skapar differentieringsproblem för 
företagen. Författaren nämner att många lojalitetsprogram enbart baseras på ekonomiska 
fördelar vilket inte skapar någon ömsesidig relation mellan leverantör och kund.  
 
Som Feurst (1999) tidigare hävdat bygger många typer av lojalitetsprogram antingen på 
tvingad eller köpt lojalitet vilket är ett enkelt och lättimiterat koncept. Detta går tvärtemot 
principen kring hur ett företag ska få mer lojala kunder. Anledningen är att ju högre lojaliteten 
är, desto starkare blir kundengagemanget i erbjudandet vilket försvårar för konkurrenterna att 
ta över. Feurst (1999) har skapat en modell som består av fyra steg. 
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Ø Identifiering: Går ut på att ens kunder ska kunna identifieras och behandlas 
individuellt. Författaren menar på att företaget ska satsa på att behålla de mest lojala 
och värdefulla kunderna, och bortse ifrån de kunder som inte handlat frekvent.                               
Det är värdet på kunden som avgör hur mycket företaget ska investera, och kundens 
behov är en möjlighet till att behålla och fördjupa relationen.  

Ø Samtal: Går ut på att företaget ska förberedas i syfte att ha en lärande relation med 
kunden för att ha en större förståelse för de enskilda behov som finns mellan olika 
individer. Det är kunden som lär upp leverantören!  

Ø Minne: Genom att företaget använder sig av transaktionsdata och dialogdata så ska 
kunden inte behöva specificera sina önskemål utan låta det berörda företaget känna till 
det som är väsentligt för kunden. Förutsättningen är att den lagrade informationen är 
enkel att komma åt för samtliga på företaget som har kundkontakt.   

Ø Anpassning: Samtliga erbjudanden som finns inom företaget ska vara individuellt 
anpassade till kunden baserat på den dialog som finns mellan de båda parterna. Istället 
för att företag introducerar tjänster först och säljer sen så bör dem behovsanpassa 
utbudet. Detta förutsätter att företaget har en interaktion och dialog med kunden för att 
veta vad som ska erbjudas och när kunden vill ha det. Samtidigt som denna process är 
den mest krävande för företaget så bidrar den också till att ge konkurrensfördelar.  

Butscher (2000) hävdar att ett företag endast kan bygga upp lojalitet på lång sikt genom 
att skapa en tvåvägs relation med sina kunder.  Relationerna skall vara baserade på känsla 
och förtroende. Företaget kan uppnå detta stadium genom att låta kunderna få ta del av 
något speciellt som ger intryck att vara av stor dignitet. Lojalitetsprogram skall innefatta 
en kombination av ekonomiska och icke-ekonomiska förmåner. Enligt författaren så är det 
de icke- ekonomiska förmånerna som står för majoriteten av lojalitetseffekterna eftersom 
de är direkt sammanlänkade till företaget. Tillvägagångssättet gör det mer komplicerat för 
andra företag att imitera. I likhet med Feurst (1999) och Grönroos (2007) så bygger 
Butschers (2000) resonemang på ett ömsesidigt engagemang mellan kunderna och 
företaget där de lojala kunderna belönas. Vilket förutsätter att företaget bygger upp 
känslomässiga relationer med dem och tillfredställer konsumenternas krav och behov.  

3.4 Finns det något samband mellan tillfredställelse och lojalitet?  
 
Som vi tidigare har nämnt är många författare överens om att ordet lojalitet är väldigt svårt att 
definiera och att många företag av denna anledning mäter lojalitet som kundtillfredställelse 
(O´Malley 1998; Bowen et al. 2001; Oliver 1999). Keiningham et al. (2007) skriver att kund 
nöjdhet eller tillfredställelse är det absolut vanligaste sättet för företag och marknadsförare att 
mäta kundens perceptuella upplevelser. Författarna menar att tillfredställelse är väldigt 
generell och rent allmänt kan mätas för alla produkter och tjänster, inklusive ideella och 
offentliga tjänster. Även utan en exakt definition av begreppet är, kundtillfredställelse lätt för 
de svarande att förstå och enkel att kommunicera till cheferna (Keiningham 2007). För att 
kunna förstå hur tillfredställelse påverkar lojalitet behöver vi en definition på vad 
tillfredställelse är. Oliver (1981) definierar tillfredställelse på följande sätt:  
 
”... the summary psychological state resulting when the emotion surrounding disconfirmed 
expectations is coupled with the customer’s prior feelings about the consumption 
experience.” (Oliver 1981, s 29) 
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Med andra ord kan vi säga att tillfredsställelse återspeglar den utvärdering som vi gör efter ett 
köp med de förväntningar och krav vi hade innan. Fyller köpet de behov och krav som vi hade 
är vi tillfredställda, misslyckas köpet med detta är vi otillfredsställda (Kotler et al. 2005).  
 
Casalo et al. (2008) skriver även att begreppet tillfredställelse kan delas in i två olika 
perspektiv. Det första perspektivet delar in tillfredställelse som ett affektivt anslag som stöds 
av ekonomiska villkor, dvs. kunden utvärderar köpet efter de ekonomiska fördelar som de får 
av nyttjandet av produkten. Det andra perspektivet beskriver författarna som en icke-
ekonomisk tillfredställelse, dvs. kunden utvärderar köpet efter psykologiska fördelar som de 
får av ett företag. Författarna menar även på att det psykologiska perspektivet är den man kan 
bygga relationer på då kunden redan har en positiv psykologisk syn på företaget och inte utgår 
från pris eller ekonomiska fördelar som i det första perspektivet. 
 
Det finns dock många författare som anser att en tillfredställd kund inte nödvändigtvis utgör 
en lojal kund (O´Malley 1998: Oliver 1999 Reichheld 2000). Storbacka et al. (2000) skriver 
bland annat att en nöjd och tillfredställd kund i många fall byter företag då människor gillar 
att variera sig och prova på nya saker. De menar på att det är farligt för företagen att tro att en 
tillfredställd kund automatiskt är en lojal kund. Detta skriver även O´Malley (1998) som säger 
att även om en kund har en positiv attityd till ett företag betyder detta inte att kunden kommer 
att vara lojal och regelbundet konsumera företagets produkter. 
 
Ndubisi et al. (2007) skriver att mångfalden av de nya bankprodukterna, exempelvis telefon 
och Internetbank, vilka har utvecklats för att tillgodose kundernas behov ger en tydlig 
indikation på de förändringar som banksektorn har genomgått de senaste åren. Författarna 
skriver att den ökade tillämpningen av denna teknik har bidragit till förändringar i 
distributionskanalerna och minskat kostnaderna för transaktioner vilket är tidssparande 
eftersom man inte behöver besöka banken för att betala sina räkningar eller överföra pengar. 
 
Bankinnovationerna har bidragit till förbättringar i logistiska avdelningar och andra 
verksamheter som är kopplade till att betjäna kunder, men de har också påverkat leverantör-
kund relationen på många sätt (Ndubisi et al. 2007). Den ökade användningen av dessa 
innovationer har inneburit att den personliga kontakten mellan bankpersonalen och kunderna 
har minskat. I många fall har interfacen förflyttats från bankanställda (face-to-face) till datorn 
eller bankomater (face-to-screen). Ndubisi et al. (2007) skriver att för att nå framgång i en 
sådan teknikdriven, komplex och konkurrensutsatt marknad är det viktigt att ha information 
om kunderna för att man ska kunna tillgodose deras krav och behov på ett tillfredställande sätt.  
 

     
 
Figur 3: (Ndubisi et al. 2007,S.224) 
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Ndubisi et al. (2007) menar istället att det är kompetens, engagemang, kommunikation och 
konflikthantering som i första hand påverkar förtroende och relationskvalitet som i sin tur 
påverkar kundernas lojalitet. Författarna menar att företagen måste engagera sig i 
relationsbyggnaden och kund intimiteten om de ska lyckas skapa lojala kunder. Dessa fyra 
faktorer är starkt sammankopplade till varandra och alla dessa måste vara uppfyllda om 
företaget ska lyckas skapa verkligt lojala kunder. Att skapa relationer med kunderna och få 
deras förtroende är nyckeln till skapandet av lojala kunder enligt författarna. (Ndubisi et al. 
2007)    

3.5 Mäta lojalitet 
 
Tapp (2005) skriver att lojalitet är ett helt meningslöst mål att prioritera för företag om man 
inte har kunskapen eller viljan till att mäta den. Bowen et al. (2001) har ett liknande 
resonemang och skriver att lojalitet kan mätas i tre distinkta metoder: 
 

1. Beteendevetenskapliga mätningar 
2. Attityds reglerade mätningar 
3. Sammansatta mått 

 
De beteendevetenskapliga mätningar visar på konsekventa och enformiga köp beteenden som 
ett tecken på lojalitet. Ett problem med beteendevetenskapliga mätningar är att upprepade köp 
inte alltid resulterar i ett psykologiskt engagemang till varumärket. (TePeci 1999). Exempel 
på en beteendemässig attityd är när en kund alltid bor på ett specifikt hotell eftersom det är 
den lämpligaste platsen. Om ett nytt hotell öppnar tvärs över gatan kommer kunden att byta 
hotell ifall det nya hotellet erbjuder ett mervärde. Kundens upprepade användning av det 
gamla hotellet betyder nödvändigtvis inte att han är engagerad eller lojal till dem utan han 
byter så fort ett bättre hotell uppenbarar sig (Bowen et al. 2001). O’Malley (1998) skriver att 
trots att en kund är nöjd med en produkt eller företag är det inte alls säkert att denne kommer 
att återvända till dem i framtiden. Sörqvist (2000) skriver däremot att beteenderelaterad 
lojalitet är den starkaste formen av lojalitet då den grundar sig på vanor och rutiner som 
gynnar en viss produkt. Författaren menar att i en sådan lojalitet kommer kunden att agera till 
företagets fördel utan att ens riktigt veta själv varför av ren instinkt.  
 
Attityds reglerade mätningar fokuserar istället på de känslomässiga och psykologiska 
faktorerna som ett tecken på lojalitet. Problemet med de attitydmässiga mätningarna är att 
även om en kund har en god inställning till en produkt eller företag betyder det inte att 
han/hon kommer att använda sig av dess produkter (Toh et al. 1993). Kunden kommer att 
rekommendera produkten till andra och förmodligen hålla företaget högt aktat men inte nyttja 
produkten själv på grund av anledningar som pris och tillgänglighet (Bowen et al. 2001).  
 
Den tredje metoden kombinerar de två första dimensionerna och mäter lojalitet med 
kundernas produktsympatier, köp frekvens och benägenhet för märkesspecifika kopplingar 
som preferenser (Bowen et al. 2001). Författarna menar att användandet av både 
attitydmässiga och beteendemässiga faktorer ökar prognosförmågan av lojalitet och fungerar 
som ett värdefullt verktyg för att förstå kundlojalitet på flera områden.    
 
Sörqvist (2000) skriver att det finns många olika sätt att mäta lojalitet. Generellt kan man 
skilja mellan mätningar som fokuserar på kundens historiska transaktioner, dvs. vad kunden 
redan har gjort eller kundens ”framtida” transaktioner, dvs. vad kunden kommer att göra 
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(Sörqvist 2000). Problemet med att förutse kundens framtida transaktioner är att det av 
erfarenhet är svårt att se sambandet mellan köp intention och verkligt köp då kunden oftast 
säger en sak men handlar sen på ett helt annat sätt.  
 
Sörqvist (2001) skriver att kundlojalitet antingen kan mätas genom att fråga kunden själv eller 
kolla på dennes historiska transaktioner. Han har i sin bok kundtillfredställelse och 
kundmätningar gett några exempel på hur man ska kunna mäta lojalitet: 
 
Förnyade affärer och återköpsbenägenhet: Ett vanligt sätt att titta på hur lojal en kund är, är 
att titta på hur ofta kunden köper produkter av företaget. Man kan även fråga kunden om 
denne tänker köpa en viss produkt igen men detta är som vi har skrivit tidigare väldigt 
otillförlitligt. (Sörqvist 2000) 
 
Kundomsättning: Idag är konkurrensen stenhård och omsättning av kunder är väldigt hög. 
Dagligen förloras ett antal kunder till konkurrenterna samtidigt som nya tillkommer. 
Författaren skriver att i genomsnitt förlorar varje företag ca 20 % av sina kunder på grund av 
missnöjdhet. Att mäta hur många kunder som byts ut varje år mot nya är även det ett bra sätt 
att titta på hur lojala kunderna verkligen är. (Sörqvist 2000) 
 
Kundandel: Att istället för att titta på marknadsandel fokusera på kundandel är enligt Sörqvist 
(2000) ett väldigt bra mått för att kunna se hur lojala kunder man har. Den andel som 
företaget har av en viss kunds totala inköp ger en bra indikation på hur relationen med kunden 
fungerar och ser ut. Information om kundandel kan erhållas på olika sätt. Det vanligaste sättet 
är att titta på årsredovisningar eller att räkna på antalet betjänade kunder men man kan även 
fråga kunden själv. (Sörqvist 2000) 
 
Kundrelationers varaktighet: Ett annat sätt enligt Sörqvist (2000) att mäta lojalitet på är att 
titta på hur lång tid i genomsnitt som en relation med kunden varar. Ju längre en kund har 
varit kund hos ett företag desto mer lönsam är denne då man inte behöver rikta sin 
marknadsföring på kunden samtidigt som kunden köper mer av företaget. (Sörqvist 2000) 
 
Förlorade affärer: Författaren skriver att om ett företag lyckas minska bortfallet av kunder 
med 5 % kommer den genomsnittliga vinsten per kund att öka med nästan 75 %. Genom att 
mäta hur många kunder som förloras till konkurrenterna är även det ett effektiv mått på 
lojaliteten hos företagets kunder. (Sörqvist 2000) 
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4. Empiri 
 
I det empiriska kapitlet redogör vi för vår insamlade intervjuer och beskriver hur de utvalda 
bankerna arbetar med sina lojalitetsprogram och deras syn på lojalitet. Vi börjar med en kort 
beskrivning av respektive företag för att sedan sammanfatta vad som sades av respondenterna 
under intervjuerna.  

4.1 Företagsbeskrivning – Swedbank  
 

Swedbank är en affärsbank som har sina rötter i de kooperativa jordbrukskassorna och 
Sparbankrörelsen . I sin nuvarande form har banken funnits sedan 1997 då 
Föreningssparbanken bildades men historien om banken sträcker sig tillbaka till så tidigt som 
1820 då Sveriges första Sparbank bildades. Banken bytte 2006 namn till Swedbank, vilket 
innebar stora förändringar för de lokala Föreningsparbankerna av den orsaken att bland annat 
öppettiderna förlängdes från 16.00 till 18.00 och en ny image introducerades. Trots namnbytet 
samverkar fortfarande Swedbank med lite drygt 60 sparbanker runt om i landet och de har 
även ägandeandel i sex lokala affärsbanker. bland dem Sjuhärads Sparbank. Swedbanks 
vision är att vara den ledande finansiella institutionen i länderna de är verksamma i, banken 
har ca 9,4 miljoner privatkunder och 540 000 företagskunder. Koncernen har 419 kontor i 
Sverige, 278 kontor i de baltiska länderna samt 215 kontor i Ukraina samt verksamheter i 
städer som Tokyo, New York och Moskva. År 2008 redovisade banken en balansomslutning 
på 1 812 miljarder kronor och hade 21 000 anställda runt om i världen. (Wikipedia, 2009a; 
Swedbank 2009) 

4.1.1 Swedbank och lojalitet 
21 April 2009 
 
Under intervjun med en kontorschef för ett Swedbank kontor i Västsverige framkom det att 
det inte finns någon tydlig definition av lojalitet internt hos Swedbank. Det går via 
värderingar och styrdokument identifiera en klar och tydlig vision, där nämns inte lojalitet 
däremot har själva kunden hög prioritet. Att behålla en kund länge är essentiellt för bankens 
framtid.  Banken strävar efter att ha en stark kundfokus och att vara kundorienterad. 
Swedbanks mål är att all rådgivning skall generera i en win-win situation. Då 
branschkonkurrenternas tjänster inte skiljer sig nämnvärt försöker Swedbank skapa ett 
mervärde för kunden genom att tillhandahålla en helhetslösning för kunden där alla kundens 
bank och finans behov uppfylls. Om strategin lyckas leder detta till att kundens band med 
konkurrenterna försvinner och därmed tenderar dem att stanna kvar hos Swedbank.  
 
Det som skapar lojalitet är i många fall själva rådgivningssituationen, det är viktigt att kunden 
känner trygghet och förtroende för rådgivaren. Situationen kan delas in i två olika delar, det 
bokade och obokade mötet. Bokade möten sker i regel antingen på kundens eller bankens 
initiativ och leder till en djupare dialog där ömsesidigt förtroende kan byggas. Rådgivaren har 
uppsatta säljmål och försäljningsfokus men avhåller sig i regel från offensiv försäljning utan 
istället eftersöks bästa lösningen för kunden. Syftet med att vara behovsorienterade är att 
uppfylla kundens behov och genom detta bygga långvariga relationer. Framgångsrika 
bankaffärer byggs för det mest ifrån grunden där stöttepelaren är förtroendeaspekten. 
Swedbank hymlar inte med att huvudsyftet inom affärsverksamheten är att generera en 
avkastning men framhåller att detta främst sker genom långvariga relationer, vilket Swedbank 
strävar efter. Obokade möten brukar vanligen gälla insättning eller uttag av kontanter vilket 
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komplicerar relationsbyggandet men genom att tillhandahålla en hög och effektiv servicegrad 
kan kundens bekvämlighet ökas och därmed kundtillfredsställelsen säger respondenten.  
 
Respondenten fortsätter med att klargöra att de anser sig till stor del ha stort förtroende och 
lojala kunder. Mätningar som gjorts visar att majoriteten av Swedbanks fyra miljoner kunder 
hyser ett stort förtroende för dem. Vidare säger han att fyra miljoner kunder genererar i lika 
många relationer där en del även vill ha relationer med andra banker medan andra enbart 
väljer Swedbank. Vilket beror på den starkt konkurrensutsatta marknaden. Äldre kunder är i 
regel mindre bytesbenägna eftersom de har ett starkt invant beteende sedan många år tillbaka. 
Senare generationer ser större valmöjligheter och är mer öppna för att byta bank. Vilket dels 
ställer högre krav på Swedbank som bank eftersom kraven ökar samtidigt som det öppnar för 
nya affärsmöjligheter. Respondenten säger även att Nischbankernas intåg på marknaden gjort 
att fler ser sig omkring och gör jämförelser. Trots den ökade konkurrensen anser hon inte att 
kunderna är bytesbenägna, vid det själva kritiska ögonblicket finns fortfarande en restriktivitet 
mot bankbyten främst grundat på tron att det är komplicerat att byta bank. En ansats som är 
direkt felaktig enligt intervjuobjektet. Andra anledningar till att få väljer att ta steget fullt ut 
och byta bank är att man söker efter trygghet och bekvämlighet, priset på tjänsterna kommer 
därmed i andra hand. Små detaljer som exempelvis öppettider, parkeringsmöjligheter, 
utformning av internetbank samt dosa och vilket förtroende kunden har för banken och 
rådgivaren är ofta mer väsentligt.  
 
Via de lojala kunderna kan Swedbank förädla affärerna med den enskilda kunden sett utifrån 
hennes behov och livscykel. Beroende på det aktuella behovet kan Swedbank genom själva 
relationen hitta bättre och mer anpassade lösningar. Vilket har sin början med ökad lojalitet 
och ömsesidigt förtroende. Swedbank tittar på det långsiktiga kundvärdet och strävar efter att 
förädla denna samtidigt som man vill öka sin produktpenetrering. Produktpenetreringen kan 
utvecklas genom att ha mer djupgående relationer med sina kunder och öka deras 
tillfredsställelse. Grundsynen är att alla kunder är lika viktiga och att banken måste värna om 
alla sina kunder. I realiteten sker prioriteringar beroende på vilket segment kunden tillhör 
vilket innebär att ett fåtal känner sig förfördelade. Vidare utvecklades intervjun till att handla 
om själva balansen mellan kortsiktiga vinstintressen och långsiktiga relationer. Respondenten 
säger att det är komplicerat att hitta balansen mellan de två aspekterna men att det gäller att 
försöka utveckla båda sidor. Genom att göra rätt från början och göra kunden nöjd kan man 
även skapa ett värde för aktieägarna. Då Swedbank redan har en stor kundbas gäller det 
främst att förädla befintliga relationer inte hitta nya samt fylla varumärket med rätt 
värderingar.  
 
Mätningar av kundlojaliteten görs via CRM-system. De är oerhört grundliga men i slutändan 
är det upp till personalen att ta till sig informationen och göra rätt tolkningar. En viktig detalj 
är kundandelen, där man tittar på hur många hel och delkunder banken har. Målet är att öka 
sin andel av helkunder vilket gör mätningar en viktig del av lojalitetsutvecklandet. Banken 
mäter även kundnöjdheten, detta sker ett antal gånger årligen genom telefonintervjuer där 
respondenter väljs ut från varje kontor. Sambandet mellan en stark lojalitet och kundnöjdhet 
anser respondenten vara starkt. För att öka lojaliteten måste Swedbank lyckas göra sina 
kunder nöjda.  
 
Vid missnöjda kunder är det viktigt med tydliga riktlinjer, snabb hantering av ärendet samt att 
reklamationen är enkel att göra. Återkoppling till kund är högsta prioritet, utifrån digniteten 
på klagomålet hanteras det av olika avdelningar. Är kunden inte nöjd med det lokala svaret 
eller om ärendet är komplicerat hanteras det av en speciell central avdelning, som tittar 
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närmare på fallet. Därefter utvärderar det lokala kontoret svaret. I slutändan är det 
kontorschefen som har det sista ordet, ibland kompenserar kunden enbart på grund av 
goodwill, i andra fall sker kompromisser. Genom att lyssna på kunderna och ta del av 
feedbacken kan Swedbank identifiera sina svagheter och därmed utvecklas.   
 
Kundlojaliteten kan främst förbättras genom att regelbundet bjuda in kunderna för rådgivning, 
ett av Swedbanks ledord är proaktivitet. Banken skall ta kontakt med kunden, träffa dem 
enskilt och föra en ömsesidig diskussion. En röd tråd skall finnas vid alla våra 
rådgivningsmöten där fokus läggs på att se över kundens behov och presentera relevanta 
lösningar. I de fallen kunden uppsöker banken är det viktigt att personalen ta tillvara på 
tillfället och är engagerad. Information om tidigare möten lagras i Swedbanks datasystem och 
är tillgänglig vid nästa kontakt med kunden, allt för att säkerhetsställa en så bra service som 
möjligt. Lokal anknytning är en annan viktig detalj vid ökad lojalitet säger respondenten. 
Genom att finnas fysiskt på plats på orten skapas en större närhet till kunden. Lokal sponsring 
är ytterliggare ett sätt som används för att öka kundernas förtroende.  
 
Swedbank har inga uttalade lojalitetsprogram och har inte heller haft sedan en lång tid tillbaka. 
Istället väljer de att paketera sina erbjudanden. Olika produkter paketeras och prissätts olika. 
Generellt utgår man från kundens situation och det är upp till den enskilde rådgivaren att sätta 
rätt pris. Det som sker är därmed en individuell prissättning där varje affär bedöms utifrån 
sina förutsättningar. Men i regel så får kunden ett bättre pris ju mer affärer den har samlade 
hos banken.  
 
Genom att dela upp privatmarknaden i tio olika segment beroende på affärsvolym kan dem 
rikta anpassade erbjudanden till lämpliga målgrupper och därmed öka kvalitén. De olika 
kontoren delar även upp kunderna beroende på kundandel och inkomst, om de har bolån eller 
ej för att på detta sätt kunna utveckla relationerna på bästa sätt. Lönsamheten varierar stort 
från kund till kund, ibland är den omedelbar ibland får man ha ett långsiktigt perspektiv. 
Swedbank har ett starkt fokus på att framtidssäkra vilket innebär att man ofta ser lönsamheten 
ur ett längre perspektiv. Centralt har man ett större fokus på marknadsandel än hos dem 
enskilda kontoren som främst tittar på den enskilda kunden och dennes kundandel. Mätningar 
av lokala marknadsandelar sker men är i grunden inte lika viktigt beroende på den lokala 
konkurrensen.  
 
Med den moderna teknikens framfart har det blivit svårare att utveckla djupgående relationer, 
lyckligtvis har det visat sig att bankens kunder inte alla gånger vill göra allt själv hemma utan 
istället vi ha en interaktion med banken. Kunden vill att banken kommer med förslag och att 
just hennes behov skall identifieras. Går man in på IKEA kommer man alltid därifrån med 
något man inte trodde att man behövde enligt respondenten från Swedbank. Bankens ambition 
är att kunden skall få ett förslag som överträffar hennes förväntningar, något som den inte 
visste att banken kunde erbjuda. Swedbank klarar av detta enligt respondenten eftersom deras 
sortiment är oerhört omfattande. Risken finns att relationer riskerar att försämras på grund av 
den nya tekniken men banken strävar efter att få tekniken att samverka. De vill att kunden 
skall kunna börja en affär på internetbanken för att kunna avsluta den på det lokala kontoret. 
Affärer skall kunna avslutas och påbörjas genom alla tillgängliga kanaler. Tekniken har även 
varit tillgodo eftersom det inneburit att de kontorsanställda fått mer tid att ägna åt den 
besökande kunden vilket lett till effektivare och bättre råd. Rådgivare kan även interagera 
med sina kunder genom internetbanken och via denna kanal underhålla relationer. Tekniken 
är många gånger ett bra komplement men utgångspunkten är att för att skapa lojalitet inom 
bankbranschen så måste man träffa kunderna ansikte mot ansikte. 
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Den ökade globaliseringen har lett till att bankbranschen förändrats oerhört de senaste åren, 
fler vill vara med att dela på kunderna. Vilket lett till att fler nischbanker etablerat sig mycket 
tackvare dem tekniska lösningarna. Swedbank strävar efter att tillhandahålla ett 
helhetskoncept vilket gör att vi inte alltid kan erbjuda ett lika lågt pris som nischbankerna, 
styrkan ligger i tillgängligheten och servicen. Kunderna sätter ett stort värde på förtroende, 
service när de väljer bank, priset är en del att ta hänsyn till men om man erbjuder rätt helhet 
kan man avdramatisera prisaspekten. Kvalitet måste få råd att kosta pengar. Storbankerna i 
Sverige är i regel likvärdiga och erbjuder homogena produkter. Det som skiljer dem åt är 
profileringen, historian och varumärket. Swedbank strävar efter att vara den lokala banken på 
bygden, styrkan är närheten till kunderna.  

4.2 Företagsbeskrivning – SEB 
 

SEB eller Skandinaviska Enskilda Banken som den egentligen heter är en av norra Europas 
största affärsbanker. Banken har sitt ursprung i Stockholms Enskilda Bank som grundades 
1856 av Andre Oscar Wallenberg och kontrolleras fortfarande av Wallenbergfamiljen genom 
deras ägarbolag Investor. År 1998 bytte företaget namn från S-E-Banken till SEB och man 
gick samtidigt in som ägare i de baltiska bankerna Eesti Uhispank (Estland), Vilnius bank 
(Litauen) och Latvijas Unibank (Lettland). Banken köpte även under 1990-talet upp 
försäkringsbolaget Trygg-Hansa och dess verksamheter inom sparande och livförsäkringar. I 
början av 2000-talet försökte banken och dåvarande Föreningssparbanken ingå en fusion men 
planen fick läggas på is då EU-kommissionen krävde stora eftergifter för att ge sitt 
godkännande. Banken har idag över 5 miljoner privatkunder och ca 420 000 företagskunder 
med ca 20 000 anställda. Banken har även ca 660 kontor runt om i världen varav ca 300 av 
dessa är fördelade i Sverige och Tyskland. Banken är även störst i Norden på börshandeln och 
fokuserar starkt på att vara en nischad universalbank där utbudet omfattar retail banking, 
merchant- och investment banking, private banking samt leasing. (Wikipedia, 2009b; SEB, 
2009) 

4.2.1 SEB och lojalitet 
21 April 2009 
 
Vid telefonintervjun med vår specifikt utvalda respondent på SEB framkom det att företaget 
ser lojalitet utifrån två olika delar. Den första är hur stor andel av kundens totala andel SEB 
har vilket dem definierar som share of wallet, vad vi i uppsatsen kallar kundandel. Den andra 
delen de tittar på är hur stor avhoppsfrekvensen är hos kunderna. Kundandelen prioriteras i 
högre utsträckning av företaget eftersom en högre kundandel i regel leder till mer lönsamma 
affärsrelationer. Långsiktiga relationer och hög lojalitet är högt eftertraktat då det är grunden 
för bankens långsiktiga överlevnad. Respondenten anser att SEB sett till avhoppsfrekvensen 
har lojala kunder men att dem har för liten kundandel. Genom att ta hänsyn till den 
individuella kundens behov tror SEB att de kan öka sin kundandel. Detta är viktigt eftersom 
hög kundandel lägger grunden för hög lojalitet och därmed god lönsamhet. Det är oerhört 
väsentligt att räkna på lönsamhet utifrån ett långsiktigt perspektiv med olika tidshorisonter. 
 
Genom att samla in feedback från kunderna kan SEB tackvare sina CRM system mäta kund- 
lojalitet, nöjdhet och frekvens. Mätningarna sker slumpmässigt på månadsbasis i alla 
kundsegment. Systemet sköter även tolkningen vilket gör att det som lämnas åt personalen är 
själva åtgärderna. Via data kan SEB på ett bättre sätt utgå från kundens behov, göra den mer 
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tillfredsställd och bygga långsiktiga relationer. Ett ytterliggare sätt att få lojala kunder är 
genom att segmentera, denna segmentering sker genomgående hos SEB och hanterar både 
befintliga och potentiella kunder. Kunder med stor share of wallet får mer uppmärksamhet 
och bättre service. Banken uppmärksammar även de kunder som har potential och intresse att 
öka sin kundandel. De som nedprioriteras försöker de ändå hålla kontakten med vilket sker 
via mer kostnadseffektiva metoder, exempelvis brevutskick. Respondenten avslutar med att 
säga att det främsta medlet för att öka sin lojalitet ligger i själva kärnleveransen, genom att 
utföra den exemplariskt är mycket vunnet.  
 
En del ekonomiska förmåner förekommer för att låsa fast kunderna men detta sker 
individuellt med hänsyn tagen till kundens share of wallet. Som tidigare nämnt är kundandel 
oerhört viktigt för SEB, de hävdar dock att detta även leder till en ökad marknadsandel. En 
stor marknadsandel är en konsekvens av att SEB gör saker korrekt. SEB lyckas med detta 
genom att systematiskt ta hänsyn till affärsplaner och implementera dessa. Det finns även fyra 
komponenter som lägger grunden för både kund och marknadsandel – Segmentering, 
paketering, distribution och allmän marknadsföring. 
 
SEB:s kundrelationer varierar stort till utseende. Med en del kunder har de ingen relation alls 
vilket kan bero på antingen kundens ovilja eller bankens restriktivitet, andra relationer är 
extremt täta och går långt tillbaka tiden. Det går ej heller att se ett sammanhang mellan 
kundsegment och relation anser respondenten.  
 
I takt med att den traditionella banktransaktionen ersatts med ny teknik har kunden fått en mer 
central roll, där den själv sköter uttag och insättningar. Kontoren får istället en tydligare 
rådgivningsroll. SEB:s respondent anser inte att relationen mellan bank och kund har 
försämrats i takt med den tekniska utvecklingen istället har en förbättring skett. Framförallt 
har interaktionsmöjligheterna ökat genom att fler kommunikationskanaler konstruerats. 
Lojaliteten och tillfredsställelsen är alltså i regel högre bland teknikanvändarna. Att fler 
kontor och lokal förankring skulle leda till en högre lojalitet anser hon vara en gammal 
sanning, ett paradigmskifte börjar ta form. 
 
Givetvis är alla typer av kunder välkomna hos SEB men banken har ingen ambition att 
tillfredsställa alla sina kunder fullt ut. Respondenten säger att SEB är en blandning mellan 
universalbank och nischbank, kunden får nischbankernas specialistkompetens med 
regionalförankring. Är kunden i behov av lokala kontor är SEB inte den optimala banken, 
samtidigt hävdar respondenten att över 80 procent av alla privatkunder inte ens gör ett årligt 
besök på banken med ambitionen att lösa ett bankärende. 
 
Missnöjda kunder är något SEB anser sig hantera på ett utomordentligt sätt. De har ett 
välutvecklat åtgärdsprogram och lyckas i regel lösa de flesta situationer. Kunden skall få ett 
tydligt och snabbt svar. Är kunden inte nöjd med svaret från första instans kan hon överklaga 
detta internt till en överprövningsenhet. Utgångspunkten skall ständigt vara kundens 
välbefinnande. Vilket har inneburit att dem de senaste åren haft ytterst få ärenden uppe i 
allmänna reklamationsnämnden.  
 
SEB:s kunder sätter stort värde på bankens service, kunnande och distributionskanaler samt 
vilka erbjudanden de får ta del av. Lyckas banken att anpassa sina erbjudanden efter den 
enskilda kunden och överträffa dennes förväntningar är mycket till stor del vunnet. 
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4.3 Företagsbeskrivning – Handelsbanken 
 

Handelsbanken är en av Nordens största och äldsta banker med kontor i samtliga nordiska 
länder samt Storbritannien. Banken grundades 1871 vid Kornhamnstorg i Stockholm av 
bankiren Louis Fraenkels och är sedan starten en av landets ledande affärsbanker. Idag är 
Handelsbanken en så kallad universalbank med ett komplett utbud av finansiella tjänster för 
såväl privat- och företags kunder. Banken köpte under början av 1900-talet upp ett flertal 
mindre banker, bland annat Norrlandsbanken, runt om i Sverige och lyckades på detta vis 
expandera. Under bankkrisen 1969 rekryterades Jan Wallander som ny VD och han 
omorganiserade banken genom att decentralisera hela organisationen där de lokala 
bankkontoren fick en stark ställning. Detta upplägg återspeglar sig i organisationen än idag 
där varje lokalt bankkontor i princip är självförsörjande. Handelsbanken är sedan Skandias 
avnotering på Stockholmsbörsen den äldsta av landets alla börsbolag. Banken strävar efter att 
ha en större andel nöjda kunder än konkurrenterna och fokuserar mer på lönsamhet och 
kundnöjdhet än volym. Banken har idag 430 kontor runt om i världen och bankens resultat 
uppgick för hela året 2008 till 15,3 mdkr. Balansomslutningen uppgick till 2 159 miljarder 
kronor, varav utlåning till allmänheten var 1 481 mdkr. En intressant kuriosa om banken är att 
Handelsbanken under en lång tid utmärkt sig genom att lämna utrymme för karriärstegring 
inom koncernen, och har huvudsakligen internrekryterat personer till ledande poster. 
(Wikipedia, 2009c; Handelsbanken, 2009) 

4.3.1 Handelsbanken och lojalitet 
21 April 2009 
 
Under intervjun med respondenten från Handelsbanken framkom det att de eftersträvar långa 
kundrelationer som spänner över kundens hela levnadstid. Långsiktighet är en av bankens 
viktigaste stöttepelare. De sätter den enskilda individen i första rummet, både internt och 
externt. Genom att förstå kundernas behov förbättras lojaliteten. Bankens mätningar som 
genomförs under kontinuerlig basis visar också detta. Främst mäts hur många nya kunder 
banken får samt hur stor andel som lämnar Handelsbanken. Externa mätningar genomförda av 
SKI och EPSI visar även att Handelsbanken har dem mest nöjda kunderna av storbankerna 
och att endast enstaka nischbanker har ett högre index. Detta är enligt respondenten en följd 
av att Handelsbanken alltid strävar efter att vara bästa bank på orten. Två gånger varje år görs 
även en intern mätning som tittar på kundtillfredsställelse lokalt, regionalt och nationellt. 
Högt fokus läggs på själva tolkningen, på kontorsbasis sköter de lokala cheferna 
utvärderingen. Utgångspunkten är att nöjda kunder och lojalitet skapas genom lokal 
förankring och marknadskännedom. Lojaliteten kan sedermera utvecklas genom att sätta 
kunden i centrum och lösa deras behov inte tvinga på dem produkter eller tjänster som saknar 
användningsområde. När de får en missnöjd kund skall problemet lösas på lokal nivå så nära 
kunden som möjligt. Problemen skall lösa snabbt och rådgivaren skall ta stor hänsyn till 
kundens åsikt. Om banken kan lösa kundens situation på ett bra sätt ökar chanserna för oss att 
den blir lojal säger respondenten. 
 
Även Handelsbanken har valt att inte erbjuda några lojalitetsprogram, de jobbar dock utifrån 
en helkundsprissättning, genom att kunden har en större andel av sina affärer hos 
Handelsbanken erhåller dem också ett mer fördelaktigt pris. Mer lönsamma kunder får i regel 
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bättre förmåner, men tillvägagångssättet är alltid individanpassat. Handelsbanken skall göra 
rätt affärer med rätt kunder, kvalité skall alltid gå före volym. Trots detta är det viktigt att alla 
bankens kunder får samma service och trygghet oavsett finansiell situation. Vilken typ av 
relation banken har till varje specifik kund beror dels på lokal förankring och kännedom men 
även av vilken livscykel kunden befinner sig inom. Den lokala betoningen avspeglar sig även 
på dem tekniska lösningarna, varje kontor har en lokal hemsida för att öka decentraliseringen 
och skapa en trygghet. 
 
 Denna trygghet anser banken vara viktig, framförallt eftersom bankbranschen är i ständig 
förändring. Bankbranschen har övergått till att bli en finansbransch vilket gör att kraven och 
kundernas behov ständigt ökar. Detta började för tio år sedan och ständigt utvecklas nya 
produkter och tjänster. För att vara konkurrenskraftiga måste Handelsbanken vara bland de 
främsta gällande modern bankteknologi. Vilket även ställer högre krav på rådgivning och 
kundbehov eftersom utbudet är större samtidigt som de personliga mötena blir färre.  
När kunden hör av sig får alla samma bemötande men när banken bearbetar marknaden görs 
det mer selektivt. Denna förskjutning började redan för tio år sedan och har sedan dess 
eskalerat. För att ge en bättre service har banken en Internettjänst som ger möjlighet till olika 
former av transaktioner samt låneservice dygnet runt. Vid övriga kontakter med banken 
kopplas kunden direkt till de lokala kontoren, detta för att skapa tätare band med sina kunder. 
För att ingen åldersgrupp eller segment skall falla mellan stolarna försöker de även hålla 
kontakten med kunder dem inte har frekventa möten med, kommunikationen sker via telefon 
och brev. 
 
Alla åtgärder görs utifrån ett kundperspektiv, Handelsbanken anser att en kund väljer bank 
beroende på hur de känner sig bemötta, bekräftade och vilken trygghet de känner för banken. 
Den personliga relationen är viktigare än vilket namn det står på skylten ovanför dörren, 
personalen är det absolut största konkurrensmedlet. Ett konkurrenskraftigt pris är givetvis ett 
bra konkurrensmedel men inte det viktigaste när en kund väljer bank. Respondenten fortsätter 
med klargörandet att skillnaden mellan Handelsbanken och konkurrenterna är större än vad 
som framgår vid första anblick. De är en fullt decentraliserad bank med lokal förankring där 
affärs och kreditbeslut alltid sker närmast kunden, utan toppstyrning. Fokus ligger inte på en 
rad centralt framtagna mallar utan på individen. Rådgivaren som har kontakt med kunden är 
mest kompetent att ta beslut, inte kontors- eller regionchefen. Detta är en förutsättning för att 
genomföra bra affärer enligt Handelsbanken. Nischbankerna har exempelvis starkt fokus på 
teknikbaserade tjänster vilket gör att kunden inte får samma djupa relation som de får med 
Handelsbanken. Den djupa relationen leder till att banken på ett bättre sätt kan erbjuda en 
anpassad lösning vilket gör kunden tillfredsställd och slutligen lojal.  
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5. Analys 
 
I studiens analysdel diskuteras och jämförs det empiriska material som samlats in. 
Svaren från våra respondenter jämförs med varandra och analyseras utifrån tidigare vald 
teoretisk referensram. 

5.1 Vad är lojalitet? 
 
Alla tre banker strävar i grunden efter samma mål, att behålla sina kunder utifrån ett längre 
perspektiv vilket Feurst (1999) kallar för kundens återköpsbenägenhet. De delar även 
Söderlunds (2001) åsikt om att det är väsentligt för deras överlevnad att få sina kunder lojala 
eftersom konkurrensen hårdnat det senaste årtiondet. 
 
Swedbank och Handelsbanken har däremot ingen klar definition av det specifika begreppet 
lojalitet. De två bankerna har istället valt att ha ett högt individuellt kundfokus kombinerat 
med lokal förankring för att på ett bättre sätt kunna skapa en relation med sina kunder, vilket 
Butscher (2000) anser vara väsentligt för att skapa lojalitet. Genom att vara lokalt förankrade 
kan dem få sina kunder att känna känslomässiga bindningar till banken vilket Feurst (1999) 
säger är en anledning till lojalitet. Närheten och den personliga relationen till sina kunder är 
båda bankernas största konkurrensfördel, enligt Swedbank och Handelsbanken kan dem 
genom detta ge kunden individanpassade förslag som får kunden att känna sig betydelsefull. 
Vilket hör samman med Butschers (2000) teori om att långsiktig lojalitet går hand i hand med 
relationsaspekten. Avsaknaden av en tydlig definition av lojalitet kan leda till att begreppet 
uppfattas som diffust och svårhanterbart av bankens anställda, vilket Reichheld (2000) säger 
kan påverka ett företags marknadsandel.  
 
SEB definierar lojalitet utifrån sina två mätningspunkter, kundandel och avhoppsfrekvens. De 
har en låg avhoppsfrekvens men för liten kundandel. Vi tolkar det som att många av SEB:s 
kunder har flera banker och därmed saknar emotionella bindningar till SEB:s tjänster. 
Kunderna uppvisar enligt Söderlund (2001) en falsk lojalitet eftersom den mer än gärna 
engagerar sig i andra bankers tjänster. SEB bör sträva efter att få sina kunder engagerade 
vilket i detta bankspecifika fall främst kan göras genom att förbättra kärnleveransen i samråd 
med kunderna (Feurst 1999).  Swedbank och Handelsbanken strävar även de efter att öka sin 
kundandel men ger intrycket av att de lyckats bättre med sin produktpenetrering.  
 
Det går att identifiera ett tydligt samband hos alla tre banker, de har svårt att få sina kunder 
lojalitetsmässigt engagerade vilket Feurst (1999) anser vara den mest svårimiterade lojaliteten. 
Bankerna har istället kunder som är lojala av praktiska, tvångsmässiga eller ekonomiska skäl. 
Respondenten från Swedbank uppger att många kunder väljer bank sett utifrån tillgänglighet 
bekvämlighet och vilket förtroende man har för rådgivaren. Hon säger också att det är viktigt 
att vara medveten om att alla kunder inte vill ha en relation med banken. SEB går ett steg 
längre och säger att dem själva avstår från att ingå i en relation med kunder. Den transparanta 
branschen gör bankerna mer utsatta eftersom kunderna blir mer bytesbenägna i takt med att 
konkurrensen ökar och tjänsterna assimileras.  
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5.2 Leder lojalitet till ökad lönsamhet? 
 
Som vi tidigare klarlagt strävar alla tre banker efter att ha långsiktigt lojala kunder. Det finns 
en tydlig koppling mellan lojalitet och lönsamhet inom banksfären, vilket innebär att bankerna 
får en möjlighet att utveckla den affärsmässiga relationen. Enligt Bowen et al. kommer den 
förbättrade lönsamheten främst från lägre marknadsföringskostnader, ökad försäljning och 
minskade operationella kostnader. Inom banksfären är det alltså främst den ökade 
försäljningen och minskade bearbetningen som leder till bättre lönsamhet. Bowen et al. 
(2001). fortsätter med att säga att lojala kunder är mindre priskänsliga, hos alla tre banker får 
lojala individer med hög kundandel i regel bättre villkor än del kunder. Våra 
undersökningsobjekt förbättrar därmed sin lönsamhet genom bland annat ökad försäljning 
men samtidigt blir kunderna mer priskänsliga istället för mindre som Bowen et al. hävdar.  
 
Genom att studera Dahlén & Langes (2003) empiriska modell kan vi se att bankerna enligt 
författarna inte har tillräckligt lojala kunder för att kunna ta ut ett högre pris. Detta kan vara 
ett medvetet val eftersom det är kostsamt att få mer lojala kunder, när de blivit lojala 
genererar dem en hög avkastning men innan dess ger dem upphov till höga kostnader. 
Samtidigt säger alla tre banker att de strävar efter lojala kunder, de vill inte förlora kunden till 
en konkurrent och få dem att göra öka sin kundandel men längre än så verkar bankernas 
ambition egentligen inte gå. Kunderna blir alltså enligt Dahlén & Lange (2003) påverkade av 
andra kunders omdömen och är inte villiga att betala extra för produkterna. En personlig och 
djupgående relation med kunden kan göra dem mindre påverkningsbara. Bankernas 
kundrelationer kan utifrån författarnas teori kallas för ytlig trots bankernas försök till 
personlig rådgivare, lokal förankring och ny teknik.  
 
En välutvecklad del hos bankerna är hanteringen av reklamationer och missnöjda kunder. 
Sternhufvud (1998) påstår att missnöjda kunder kan omvandlas till lojala kunder om 
hanteringen av deras problem sköts klanderfritt. Genom att vara snabba, tydliga och 
tillmötesgående försöker bankerna reparera skadan och göra kunden nöjd. Risken för negativ 
word of mouth minimeras vilket enligt Solomon et al. (2006) är oerhört viktigt. Det interna 
tillvägagångssättet gällande hanteringen skiljer däremot bankerna åt. SEB och Swedbank har 
centrala överprövningsenheter om kunden inte är nöjd med svaret från första instans. Hos 
Swedbank har den lokala kontorschefen det sista ordet men processen fram till svaret blir 
längre. Handelsbanken försöker att lösa problemen så nära kunden som möjligt på lokal nivå. 
Vilket kan skapa en tätare relation eftersom kunden känner sig prioriterad tackvare den lokala 
förankringen.  
 
Som Feurst (1999) säger så är lojalitet inget som skapas över en natt, utan det krävs hårt 
arbete om man vill skapa verkligt lojala kunder. Det är som Swedbank säger viktigt att hitta 
rätt balans mellan kortsiktiga vinstintressen och långsiktiga relationer, enligt Reichheld (2001) 
klarar sig företag som är långsiktiga och relationsutvecklande bättre eftersom de får verkligt 
lojala kunder.  
 
De tre bankerna har god insikt om kundernas långsiktiga värde, de ser kunden som en tillgång 
och tittar på utvecklingspotentialen vilket Grönroos (2007) förespråkar. SEB tydliggör detta 
på ett bra sätt när dem säger att det är väsentligt att räkna på lönsamhet långsiktigt beroende 
på den individuella kundens livscykel. Handelsbanken är den enda av de tre som i klartext 
säger att dem tittar på kundens livstidsvärde i enlighet med Feurst (1999) kategorisering av 
kunder. Alla tre banker segmenterar däremot sina kunder med hänsyn till bland annat 
kundandel och affärsvolym. Segmenteringen underlättar för bankerna att behovsanpassa sina 
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tjänster samt stimulera till återköp och bättre lönsamhet. Swedbank har exempelvis en 
segmenteringstrappa bestående av tio olika steg för att kunna rikta rätt erbjudanden till rätt 
personer och ge mer ändamålsenlig service till de kunder som anses mest värdefulla. Det går 
att dra paralleller till Feurst (1999) diskussioner om företags mest värdefulla kunder, bankerna 
segmenterar sina kunder för att kunna öka lönsamheten samt skydda sin investering.  

5.3 Lojalitetsskapande aktiviteter 
 
Ingen av bankerna säger sig använda lojalitetsprogram. Alla tre säger att möjligheten finns för 
hel-kunder att få bättre villkor och service, men att prissättning av tjänster sker individuellt. 
Dahlén & Lange (2003) nämner i sin definition av lojalitetsprogram bland annat 
specialerbjudanden och skräddarsydda tjänster. Bolton, Kannan och Bramlett (2000) fortsätter 
med att säga att syftet är att öka lönsamma kunders återköpsfrekvens, tillfredsställelse och 
upplevda värde.  Utifrån denna definition anser vi att bankerna indirekt använder sig av 
lojalitetsprogram eftersom kunderna premieras efter hur stor kundandel de har. Premierna är 
främst fördelaktigare priser samt bättre service, i utbyte mot att kunden ökar sin kundandel 
vilket ofta leder till att den totala kostnaden ökar. Överstiger förmånerna kundinsatsen ses i 
regel erbjudandet som tilltalande enligt Butscher (2000).   
 
När företag ger ekonomiska fördelar köper de kundernas lojalitet anser Feurst (1999). Denna 
typ av lojalitet är enkel för konkurrenterna att kopiera och skapar ingen djupare relation 
mellan företag och kund utan istället påverkas lojaliteten hos kunderna negativt. Teorin 
förstärks av Butscher (2000) eftersom han hävdar att de icke-ekonomiska förmånerna bör stå 
för en majoritet av utbytet. Feurst, Grönroos och Butscher gör alla gällande att ömsesidigt 
engagemang, djupa relationer samt tillfredsställda behov utgör grunden för en långsiktig 
lojalitet. Swedbank och Handelsbanken har som mål att försöka bjuda in sina kunder för 
rådgivningsmöten för att skapa större möjligheter för långsiktig lojalitet.  
 
Mer omfattande bankaffärer kräver ömsesidigt engagemang vilket alla tre intervjuade banker 
eftersträvar. De anser också att kundernas behov tillfredsställs. Vi får intrycket av att 
bankerna trots sina ambitioner har svårt att skapa långvarigt förtroende och mer ingående 
relationer med sina kunder. I en artikel i Svenska Dagbladet skriven av Erik Norberg (2009) 
redovisas en undersökning utförd av programvaruföretaget Advent där 73 procent av alla 
respondenter säger att deras förtroende för sin bank försämrats det senaste året. Till stor del 
beror detta på diskussionerna i media om chefernas ersättningsnivåer.  
 
Samtliga banker försöker identifiera och behandla kunderna individuellt och premiera de 
lojala kunderna vilket Feurst (1999) i en av sina modeller hävdar är viktigt. SEB är den enda 
av bankerna som tydligt säger att de inte är den optimala banken för alla kunder. Fokus ligger 
istället på de kunder som redan är lojala och lätta att bearbeta. Swedbank och Handelsbanken 
har genom sin lokala förankring en bredare målgrupp vilket Feurst (1999) menar inte alltid är 
av godo eftersom det är kundens värde som avgör hur mycket banken skall investera i 
relationen.   
 
Feurst (1999) modell innefattar även samtal, minne och anpassning. De två förstnämnda 
punkterna lyckas alla tre banker uppfylla genom att lära sig om kundernas specifika behov 
och genom sina teknologiska system lagra information som kan vara av betydande karaktär 
vid nästa återkoppling. Efter samtalet försöker bankerna att hitta de tjänster som passar 
kunden bäst. Alla tre banker säger sig ha ambitionen att erbjuda kunden något ur deras 
produktportfölj som överträffar deras förväntningar.  ”Går man in på IKEA kommer man 
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alltid därifrån med något man inte trodde man behövde” säger respondenten från Swedbank1. 
Vilket gör att kunden får tjänsten hon behöver dock i ett standardiserat format. Feurst (1999) 
anser att det är helhetsanpassningen som skapar störst konkurrensfördelar, inom bankvärlden 
är tjänsterna förhållandevis trögrörliga vilket gör att det sista steget blir svårt att uppnå fullt ut. 
Bankerna lyssnar på sina kunder och tittar på vad i produktportföljen som passar bäst men 
själva produkten är trots allt standardiserad.  

5.4 Tillfredsställelse och Lojalitet? 
 
Alla tre banker ser ett samband mellan nöjda kunder och hög lojalitet. Vilket Storbacka et al. 
(2000) säger kan vara farligt eftersom en nöjd och tillfredsställd kund gärna byter leverantör 
för att få variation. Att en kund har en positiv attityd till ett företag innebär inte att den 
kommer att vara långsiktigt lojal enligt O´Malley (1998). Swedbank och Handelsbanken anser 
sig i stor utsträckning ha tillfredsställda kunder och ser en tydlig korrelation med hög lojalitet, 
en sammanslagning som vi sett att teoretiker ifrågasätter.  
 
Ndubisi et al. (2007) hävdar att de teknologiska framstegen inom banksfären lett till att den 
personliga kontakten minskat vilket gjort det svårare för bankerna att få förståelse för 
kundernas behov. Swedbank och Handelsbanken delar författarnas åsikt och säger att det 
finns risk för att relationen med kunderna försämras eftersom mötena ansikte mot ansikte blir 
allt färre. För att lyckas upprätthålla goda relationer krävs det att bankerna får tekniken att 
bidra till relationsbyggandet. Swedbank säger även att tekniken lett till att de kontorsanställda 
fått mer tid över att ägna åt den besökande kunden vilket ökat tillfredsställelsen. De arbetar 
även med tekniska innovationer för att öka det interaktiva samspelet. Men utgångspunkten 
hos de två bankerna är att lojalitet och tillfredsställelse i grunden skapas ansikte mot ansikte. 
Vilket stämmer överens med Ndubisi et al. (2007) åsikt om att företag måste bygga relationer 
på ett personligare sätt för att skapa lojala kunder.  
 
SEB håller med om att kontoren fått en tydligare rådgivningsroll men anser inte att relationen 
mellan bank och kund har försämrats till följd av den tekniska utvecklingen. De utökade 
interaktionsmöjligheterna har istället lett till en ökad lojalitet och tillfredsställelse, lokal 
förankring och personliga möten börjar tappa sitt värde enligt SEB:s respondent. Hon hävdar 
att det går tyda ett paradigmskifte. De nya bankinnovationerna som Ndubisi et.al (2007), 
Swedbank och Handelsbanken delvis anser ha försämrat relationerna till kunderna motsätter 
sig alltså SEB. En anledning till förhållningssättet kan vara SEB:s medvetna avgränsning där 
fokus flyttats från lokal anknytning till specialisering och spetskompetens.  

5.5 Mätning 
 
Tapp (2005) skriver som vi har nämnt tidigare att strävan efter lojalitet är ett helt meningslöst 
mål om företaget inte har kunskapen och viljan att mäta den. Sörqvist (2001) håller med Tapp 
i hans resonemang och skriver att kundlojalitet antingen kan mätas genom att fråga kunden 
själv eller genom att titta på kundens historiska transaktioner.  
 
Under våra intervjuer med våra respondenter framkom det att samtliga banker mäter lojalitet i 
någon form och att samtliga banker anser att det är viktigt att titta på hur lojala kunder de 
verkligen har. Handelsbanken gör kontinuerliga mätningar på hur många nya kunder som 

                                                 
1 Respondent från Swedbank, 21 April 2009  
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ansluter samt hur många kunder som lämnar företaget. Sörqvist (2000) skriver att mäta 
kundomsättningen, dvs. hur många kunder som byts ut varje år mot nya, är ett väldigt bra och 
effektivt sätt att få reda på hur lojala kunder man har.  
 
Handelsbanken utför även en intern mätning två gånger per år som visar på hur tillfredställda 
deras kunder är på lokalt, regionalt och nationell nivå. Även SEB och Swedbank samlar in 
feedback från deras kunder angående kundnöjdhet och lojalitet. Att titta på kopplingen mellan 
tillfredställelse/nöjdhet och lojalitet är någonting som är väldigt debatterad bland många 
författare. Flera författare, däribland O´Malley (1998) och Bowen et al. (2001) menar att 
eftersom ordet lojalitet är väldigt svårt att definiera, mäter majoriteten lojalitet som 
kundtillfredställelse. O´Malley (1998) skriver bland annat att bara för att en kund har en 
positiv syn och attityd till företaget behöver detta inte betyda att kunden är lojal och trogen till 
det företaget. Andra författare som Keiningham et al. (2007) skriver däremot att eftersom 
tillfredställelse är väldigt generell och kan allmänt mätas för alla produkter och tjänster är det 
än viktigt verktyg för att mäta kundernas perceptuella upplevelser. Samtliga av 
respondenterna ansåg dock att tillfredställelse är ett bra verktyg att mäta lojalitet på då 
sannolikheten att en nöjd kund ska återköpa är större än en missnöjd kund.  
 
SEB använder sig också av kundomsättning för att mäta hur lojala kunder de har men de 
fokuserar främst på kundandel eller share of wallet. De tar reda på hur stor andel av kundens 
totala bankaffärer som kunden har hos SEB för att på så sätt utvärdera hur verkligt lojala 
kunder de har. Sörqvist (2000) skriver att den andel som ett företag har av en viss kunds totala 
inköp ger en bra indikation på hur relationen med kunden fungerar. Feurst (1999) skriver 
bland annat att kundandel leder till lönsammare affärsrelationer än vad som är fallet med 
företag som fokuserar på marknadsandel. I likhet med Handelsbanken mäter även SEB 
kundlojalitet, nöjdhet och frekvens genom deras CRM system som månadsvis och 
slumpmässigt mäter alla kundsegment. CRM systemet sköter själva tolkningen medan det är 
upp till personalen att åtgärda de problem som systemet kan uppvisa.     
 
Swedbank mäter även dem kundlojaliteten genom sina CRM system. Mätningarna är väldigt 
grundliga och mäter i stort sätt alltmöjligt och då är det upp till personalen att ta till sig 
informationen och göra rätt tolkningar. Tapp (2005) skriver i sin bok att det räcker inte bara 
med att mäta lojalitet utan det är även viktigt att ha kunskapen till att kunna tolka 
informationen på rätt sätt. CRM systemet mäter lojaliteten men det är upp till Swedbank att se 
till att de har kunskapen till att tolka resultatet på ett effektivt och korrekt sätt. Swedbank utför 
årligen ett antal telefonintervjuer där de ringer runt till ett antal befintliga kunder och frågar 
dem om hur tillfredställda/nöjda de är med företaget eftersom de ser ett starkt samband mellan 
tillfredställelse och lojalitet. Sörqvist (2000) skriver att kundlojalitet antingen kan mätas 
genom att fråga kunden själv eller att kolla på dennes historiska data. Han skriver dock att 
fråga kunden själv medför en del svårigheter då kunden ofta säger en sak men kan egentligen 
tycka något annat. Även Swedbank fokuserar på kundandel i en mycket större utsträckning än 
marknadsandel då de på detta sätt kan titta på hur många hel och del kunder de har.     
 
Samtliga företag ingår även varje år i SRKI:s undersökningar kring vad konsumenter tycker 
om olika företag. Bland de punkter som mäts är lojalitet och tillfredställelse. Av de mätningar 
som har utförts av externa organisationer framgår det att Handelsbanken är den bank med 
mest nöjda kunder av storbankerna. Swedbank ligger ungefär på genomsnittet medan SEB har 
de minst nöjda kunderna och ligger lite under genomsnittet.   
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6. Slutsatser 
 
I detta kapitel har vi för avsikt att besvara våra forskningsfrågor genom att redogöra för de 
slutsatser vi kommit fram till. Slutsatserna grundar sig på det insamlade empiriska materialet 
från våra respondenter, samt den teoretiska referensramen.  
 
Vad gör banker för att skapa lojala kunder? 
 
Bankerna strävar alla efter samma mål och det är behålla sina kunder ur ett längre perspektiv 
och öka kundandelen. Det är essentiellt för deras framtida överlevnad.  Lojala kunder kan 
skapas genom att ha ett högt individuellt kund fokus i kombination med lokalförankring. 
Metoden används för att skapa en relation till kunden och öka hennes känslomässiga 
bindningar till banken. Relationen leder till att bankerna kan forma förslagen utifrån kundens 
förutsättningar vilket gör att hon känner sig prioriterad. Den lokala förankringen och 
personliga relationen som skapas ansikte mot ansikte anser två av tre intervjuade respondenter 
vara den största tillgången i konkurrensen med andra banker. 
 
Ytterliggare ett sätt att få kunderna mer lojala är att förbättra sin kärnleverans och 
tillgänglighet vilket leder till ökad tillfredsställelse. Kunden skall få något som överträffar 
deras förväntningar. Sambandet mellan tillfredställda kunder och lojalitet anser bankerna vara 
oerhört tydligt. Vilket står i kontrast till Storbacka et al. (2000) tes om att tillfredsställda 
kunder är bytesbenägna eftersom de suktar efter variation. 
 
Kundsegmentering är ytterliggare ett hjälpmedel bankerna använder för att underlätta 
anpassningen av tjänsterna. Segmenteringen sker utifrån kundandel och affärsvolym och 
genomförs med syfte att öka kundernas lojalitet och lönsamhet.  
 
Ekonomiska fördelar och mer anpassad service till helhets kunder är också en viktig del av 
bankernas lojalitetsskapande. Bankerna har förmånsprogram som baseras på kundens 
affärsvolym och kundandel med syfte att låsa fast kunderna. Enligt Feurst (1999) köper de 
kundernas lojalitet, vilket gör lojaliteten skör. Den sköra lojaliteten hänger samman med att 
samtliga banker har problem med att få sina kunder lojalitetsmässigt engagerade. Kunderna 
väljer i regel bank på grund av praktiska eller ekonomiska skäl vilket gör det svårt för 
bankerna att skapa äkta lojalitet. Denna äkta lojalitet som Feurst (1999) förespråkar hade gjort 
de ekonomiska förmånerna mindre intressanta för kunderna.  
 
Bankerna försöker även skapa lojala kunder genom att hantera missnöjda kunder på ett 
korrekt sätt. Ledorden är snabbhet, enkelhet, tydlighet och kundförståelse. De verkar ha tagit 
fasta på att en snabb och korrekt utförd reklamationshantering i längden kan skapa fler lojala 
kunder.  
 
De teknologiska framstegen skapar möjligheter för bankerna att i framtiden förbättra 
kundinteraktionen, relationerna och därmed lojaliteten. Utvecklingen är inte bara av godo 
eftersom den personliga kontakten blivit lidande. Vilket i sin tur gjort att personalens 
rådgivningsroll blivit allt viktigare. En kombination av rådgivningsmöten och ny teknik som 
används på rätt sätt bidrar till en ökning av lojaliteten.  
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Skiljer sig synsättet på lojalitet mellan de olika bankerna?  
 
Bankerna syn på lojalitet är i grunden likvärdigt, de vill öka kundernas återköpsbenägenhet. 
SEB har som mål att vara Sveriges största nischbank med hög spetskompetens vilket även gör 
att deras tillvägagångssätt till viss del skiljer sig jämfört med de andra två. De definierar 
lojalitet genom mätningspunkterna kundandel och avhoppsfrekvens. Vilket särskiljer dem 
från Handelsbanken och Swedbank som istället pratar om kundfokus och lokal förankring i 
samband med begreppet lojalitet. Avsaknaden av en tydlig definition av lojalitet kan leda till 
att bankernas anställda uppfattar lojalitet som ett flumbegrepp vilket enligt Reichheld (2000) 
kan påverka deras marknadsandelar. 
 
Swedbank och Handelsbanken hävdar trots deras kundsegmentering att de vill ingå relationer 
med alla kunder, men erkänner samtidigt att detta inte är möjligt. Dels för att bankerna 
prioriterar kunder på olika sätt men även på grund av att alla inte vill ingå i en relation med 
banken. SEB gör en tydligare avvägning när de säger att deras profil inte passar alla kunder 
och att de själva inte heller strävar efter att ha en relation med alla sina kunder.  
 
Hanteringen av missnöjda kunder skiljer sig även åt mellan bankerna. Swedbank och SEB har 
fler prövningsenheter vilket gör att klagomålshanteringen i viss mån centraliseras. Ärendet 
hanteras först lokalt men om kunden inte är nöjd med svaret går det vidare till central nivå. 
Swedbank är tydliga med att trots denna överprövningsinstans så är det den lokala 
kontorschefen som har det sista ordet. Handelsbanken satsar istället på en fullständigt 
decentraliserad klagomålshantering, utgångspunkten är att beslutet alltid skall tas så nära 
kunden som möjligt.  
 
SEB har även en annorlunda syn på hur de teknologiska framstegen inverkar på bankernas 
förmåga att utveckla relationer och lojalitet.  Swedbank och Handelsbanken hävdar att 
utvecklingen gjort det mer komplicerat för bankerna att ingå relationer eftersom de reella 
kundmötena minskat avsevärt. De pratar om att bankerna måste få tekniken att samverka med 
relationsskapandet på ett bättre sätt. SEB anser att den tekniska utvecklingen i själva verket 
leder till en förbättrad lojalitet. Lokal förankring och personliga möten är inte lika viktigt för 
kunderna i dagens läge.  
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7. Diskussion 
 
I det sista kapitlet kommer vi att diskutera våra slutgiltiga tankar och funderingar kring 
själva studien. Avslutningsvis kommer vi även att ge förslag till fortsatt forskning. 
 
Det vi har märkt under arbetets gång och som vi faktiskt blev ganska förvånade över var att 
samtliga banker förstod innebörden av att ha lojala kunder och att samtliga banker strävar 
efter att tillgodose kundernas krav och förväntningar. Vi hade fått uppfattningen av att banker 
vill ge sken av att det är svårt att byta bank och att många av bankerna utnyttjade det faktum 
att många kunder inte har någon aning om hur lätt det verkligen är att byta bank för att på så 
sätt inte behöva engagera sig i relationsskapandet . Men det visade sig att vi hade en fel och 
skev bild av hur de fungerar i verklighet. De banker som vi intervjuade var alla i högsta grad 
medvetna om hur den förändrade konkurrensmarknaden och introduceringen av nisch banker 
förändrat hur de måste förhålla sig till kunden. Samtliga banker har anammat en del av vad 
teorin säger om hur man ska jobba för främjandet av lojalitet och hur de ska arbeta mot 
missnöjda kunder.   
 
Vi hade även fått intrycket av att bankerna till stor del jobbar reaktivt och att de vaknar till liv 
först när ett fel har uppenbarat sig och kunder börjar klaga. Under intervjun med en av 
bankerna framgick det istället att de arbetade mycket proaktivt. Han gav bland annat ett 
exempel på hur de arbetar med kortbedragare. Han berättade att om kund x befinner sig i 
Thailand och bankens säkerhetsavdelning får reda på att kundens bankkort börjar användas 
samtidigt i USA går de in, utan att informera kunden och spärrar kortet. Kunden får därefter 
ett samtal från banken där de berättar vad som har hänt och varför de var tvungna att spärra 
kortet. Att handla proaktivt anser vi är oerhört viktigt om bankerna vill skapa lojala och 
trogna kunder. Att lösa problemen för kunden innan de börjat existerar visar att man jobbar 
för kundens bästa och detta medför i sin tur till att kunden känner en viss trygghet med 
relationen. Sen om de verkligen handlar som de lär är en annan fråga som vi tyvärr inte kan 
svara på. 
 
Vi anser även att vi med denna uppsats har lyckats svara på våra forskningsfråga och fått en 
klar bild över hur bankerna arbetar för att skapa lojala kunder. Även om de inte har lyckats 
implementera allt vad teorin säger om lojalitetskapande, som exempelvis införlivningen av 
lojalitetsprogram, tycker vi trots allt att de aktivt arbetar för att lyckas skapa lojala kunder. Ett 
exempel på detta är exempelvis deras paketpris där det är billigare för kunden ju mer av sina 
bankärenden som denne gör hos samma bank. 
 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
För framtida forskning rekommenderar vi att man gör en kvantitativ forskning och frågar ett 
antal personer ”på gatan” hur de anser en bank ska agera för att lyckas få dem lojala och inte 
bara titta på om de är tillfredställda eller nöjda med sin nuvarande bank. Detta skulle kunna 
fungera som ett väldigt bra underlag för bankerna i deras lojalitetskapande aktiviteter.   
 
En annan intressant sak att titta på är att återigen fråga ett x antal konsumenter på gatan om de 
anser att introducering av Internet och telefonbanker har medför att de har blivit än mindre 
lojala mot sina banker samt titta på kundlojaliteten till bankerna utifrån kundernas perspektiv.  
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9. Bilaga 
 
Intervjufrågor  
 
1 .Hur definierar ni lojalitet i företaget? 
2. Eftersträvar ert företag efter lojala kunder? 
3. Anser du att ni har lojala kunder? Varför? 
4. Hur viktigt är det för företaget att ha lojala kunder? Vilka effekter kan du se? 
5. Hur mäter ni lojalitet? 
6. Vad gör ni för att skapa lojala kunder? Exempel? 
7. Vad gör ni för att behålla era kunder? Lojalitetsprogram? Vilka hot finns?  
8. Hur arbetar ni med erat lojalitetsprogram? 
9. Hur arbetar ni med segmentering av marknaden? Fokus på kund eller marknadsandel? 
10. Hur nöjda/tillfredställda är kunderna hos er? Mäter ni detta? 
11. Vad har ni för relation till era kunder? Förklara! 
12. Hur tycker du att bankbranschen har förändrats de senaste åren? 
13. Internet och telefonbanken har bidragit till att den personliga kontakten med många 
kunder har försvunnit. Vad gör ni för att göra dessa kunder lojala som inte besöker era kontor 
så ofta?  
14. Vad tror du är viktigast för en kund när denne ska välja en bank? 
15. Vad är skillnaden mellan din bank och andra banker? 
16. Hur hanterar ni missnöjda kunder? 
17. Tränar ni er bankpersonal i hur de ska bemöta kunden? Någon form av policy? 
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