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Abstract 
 
In Sweden, the banking sector has a determining impact on our everyday life, since we are all 
generally connected to a bank. This has contributed to the fact that banks have been exposed 
to increased competition, which puts pressure on banks to stand out from other competitors 
and offer services that make the customer satisfied and loyal to their bank. Today, the banks 
have brought a lot of resources to meet good customer satisfaction and customer loyalty.  
Customer loyalty is the result of several factors such as: customer satisfaction, trust and 
loyalty programs who is also presented in the essay.  
 
The essay will give the reader an overview of how banks in Borås works to create good 
customer loyalty. The essay was limited to three banks in Borås, the Scandinavian Individual 
Bank (SEB), Swedbank and Nordea. The purpose of the essay is to create a deeper 
understanding of how banks work to maintain good customer loyalty.  
 
Through a qualitative method, this essay has investigated how banks works with customer 
loyalty and its key factors satisfaction, trust and the tool loyalty program. 
The essay consisted of questions based on previous research in customer loyalty, customer 
satisfaction, trust and loyalty programs. Representatives from the Scandinavian Individual 
Bank (SEB), Swedbank and Nordea answered questions regarding these four factors and how 
they work to create good customer loyalty from their point of view.  
 
The results show that the three banks Scandinavian Individual Bank (SEB), Swedbank and 
Nordea in Borås are aware of the importance of having a good customer loyalty in order to 
not lose their customers.  
 
 
Keywords: Customer loyalty, customer satisfaction, confidence, loyalty program  
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Sammanfattning 
 
I Sverige har banksektorn en avgörande inverkan i vårt vardagliga liv, då vi alla i stort sett är 
kopplade till en bank. Detta har bidragit till att banker har utsätts för ökad konkurrens, vilket 
sätter stor press på bankerna att sticka ut från övriga konkurrenter och erbjuda tjänster som 
gör kunden nöjd samt lojal mot sin bank. Idag har bankerna lagt ner stora resurser för att 
uppfylla en god kundnöjdhet och kundlojalitet. Kundlojalitet är resultatet av flera faktorer 
som bl.a. kundnöjdhet, förtroende och lojalitetsprogram som också presenteras i uppsatsen.  
 
Uppsatsen ska ge läsaren en överblick av hur banker i Borås arbetar för att skapa en god 
kundlojalitet. Uppsatsen har begränsats till tre banker i Borås, Skandinaviska Enskilda 
Banken (SEB), Swedbank och Nordea. Syftet är att skapa en djupare förståelse för hur 
bankerna arbetar för att hålla en god kundlojalitet.  
 
Genom en kvalitativ metod har det undersökts hur bankerna arbetar med kundlojalitet och 
dess viktiga faktorer nöjdhet, förtroende och verktyget lojalitetsprogram. 
Uppsatsen genomfördes med hjälp av intervjufrågor som grundar sig på tidigare forskning 
inom kundlojalitet, kundnöjdhet, förtroende och lojalitetsprogram. Respondenter från SEB, 
Swedbank och Nordea fick svara på frågor angående dessa fyra faktorer och hur de arbetar 
med att skapa en god kundlojalitet utifrån deras perspektiv.  
 
Vårt resultat visar att de tre bankerna Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Swedbank och 
Nordea i Borås känner till vikten av att ha en god kundlojalitet för att inte förlora sina kunder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Kundlojalitet, kundnöjdhet, förtroende och lojalitetsprogram 
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Förord 
 
Kandidatuppsatsen med inriktning företagsekonomi är genomförd av två 
dataekonomstudenter vid Högskolan Borås som läser varsin inriktning, management samt 
redovisning. Vi vill tacka vår handledare Firouze Pourmand Hilmersson som varit med och 
gett oss råd till vår uppsats. Vi vill även rikta ett stort tack till våra respondenter som gjort det 
möjligt för oss att genomföra denna uppsats. Tack för att ni tagit er tid med att svara på våra 
frågor om hur bankerna arbetar med kundlojalitet.  
 
 
 
 
 
 

_________________________                                                  _________________________ 
 
Brin Ismail                                                                                                         Niklas Apelqvist  
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1. Inledning 
 
I detta inledande kapitel kommer vi kort gå in på hur bankbranschen ser ut, hur lojalitet 
skapas och vilka faktorer som krävs. Vidare kommer kapitlet ta upp tidigare forskning inom 
ämnet kundlojalitet och problematiken i detta. Avslutningsvis presenteras vårt syfte och de 
forskningsfrågor som ska besvaras i denna studie. 

 
1.1 Bakgrund 
 
Konkurrensen hårdnar i bankbranschen, nya aktörer tar sig in på marknaden och storbankerna 
är inte längre ett självklart val när det är dags att välja bank. Starka kundrelationer är en 
viktig del för organisationens överlevnad och kundrelationerna byggs upp med flertalet olika 
faktorer. Dessa kan exempelvis vara service, säkerhet, tillförlitlighet och kompetent personal 
(Köksal & Dema, 2014) för att nämna några. Kundlojalitet blir viktigare att ta hänsyn till för 
storbankerna och det är detta som vi ska titta närmare på i denna studie. En god kundlojalitet 
byggs upp av flera faktorer: Exempelvis nöjdhet, förtroende, kommunikation och kompetens 
(Ndubisi et.al, 2007). Vi kommer att titta närmre på faktorerna kundnöjdhet och förtroende 
samt verktyget lojalitetsprogram.  
 
Kundnöjdhet och kundlojalitet ger fördelar till både kund och bank. Från bankperspektivet 
kan högre kundlojalitet leda till en starkare konkurrensposition, vilket i sin tur resulterar i en 
större marknadsandel och lönsamhet (A. F. Ferreira et.al, 2015). Förtroende är en viktig 
faktor för att uppnå lojalitet och det skapar förutsättningar för att kunden ska bli lojal. En nära 
relation kan utvecklas om de anställda lägger ner tid och engagemang för kunden. Detta kan i 
sin tur leda till att kunden får förtroende för banken (Ndubisi et.al, 2007).  
 
Sveriges banker har en stor betydelse för välfärden i landet. De flesta personer och företag 
har en koppling till en bank. Oftast genom ett bankkonto som används exempelvis till att sätta 
in pengar, betala räkningar och spara pengar. Bankernas huvudsakliga uppgift är att sköta 
sina kunders pengar. De sparade pengarna har bankerna som försäkring för att kunna erbjuda 
lån och diverse krediter. Bankbranschens marknad är till stor del uppdelad på de fyra 
storbankerna Swedbank, SEB, Handelsbanken och Nordea och de har tillsammans en 
marknadsandel på hela 63% (Svenska Bankföreningen, 2014).  
  
Konkurrensen på marknaden består till stor del av storbankerna. Dock menar 
Konkurrensverket (2018) i sin rapport att tillströmningen till mindre banker med högre 
inlåningsränta har ökat men att dessa har små andelar av inlåningen. Samtidigt menar 
Svenska Bankföreningen (2017a) att konkurrensen för de fyra storbankerna har ökat i och 
med att ny teknik har tillkommit. Exempelvis att det finns e-faktura, möjlighet att göra 
kreditansökan i handeln och tjänsterna går att utföra i en smartphone, surfplatta eller dator.  
 
Svenskt Kvalitetsindex (2017) menar att kundnöjdheten för bankbranschen har nedåtgående 
siffror och har inte varit så låg sedan 1993. Det kan bero på opersonliga och digitala 
relationer. Enligt Kotler (2009) innebär en god kundnöjdhet i sin tur kundlojalitet. Om 
kunden är nöjd sprider denna positiva saker om företaget och kunden visar också mindre 
intresse för konkurrenternas erbjudanden.  
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1.2 Problemdiskussion 
 
I bankbranschen finns det flera alternativ att välja mellan som kund. Idag är det lätt att byta 
bank och detta gör att det blir viktigt för bankerna att skapa lojalitet hos sina kunder. 
Bankbranschen förändrar sig snabbt och storbankerna behöver lojala och nöjda kunder för att 
inte tappa sin position på marknaden. Som tidigare nämnt har SEB, Swedbank, 
Handelsbanken och Nordea tillsammans hela 63% av marknaden (Svenska Bankföreningen, 
2014). Danske Bank, SBAB Bank och Länsförsäkringar Bank är tre andra banker som har 
blivit stora aktörer (Svenska Bankföreningen, 2017b). Beerli, Martin & Quintana (2004) delar 
kundlojalitet i två delar: Passiv och sann lojalitet. Det har visats att banker missar många 
positiva aspekter om kundernas lojalitet grundar sig på passivitet. Medan sann lojalitet leder 
till att kunden känner en gemenskap med banken och det bidrar till att kunderna är mindre 
benägna till att byta bank. Passiva kunder är mer känsliga för konkurrenters erbjudanden. 
Minskar antalet nöjda och lojala kunder hos storbankerna finns det risk för att dessa tre 
utmanare växer sig än större och eventuellt går förbi någon av de fyra storbankerna. Hur har 
storbankerna förberett sig för att kunna hålla en god kundlojalitet i en framtid som innebär 
mindre personlig kontakt med kunden och en ökad konkurrens med mindre banker som 
etablerar sig på marknaden?  

Idag är det betydelsefullt för en bank att ha fungerande kundrelationer. Det har mer betydelse 
idag att kunderna är nöjda och lojala till sin bank. En nöjd kund pratar bra om sin bank till sin 
omgivning och sprider positiva ord om organisationen. Att få fram en nöjd och lojal kund kan 
kosta en hel del och kan betyda uppoffringar från banken. Därför är det viktigt på lång sikt att 
ta hand om sina kundrelationer som har byggts upp (Malhotra et al. 2010).  

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har mätt vad kunder tycker om sin bank sedan 1989 och 
siffrorna har inte varit så låga sedan 1993. SKI mäter i skala från 0 till 100 och det ligger just 
nu på 62,7 i bankbranschen vilket är precis över missnöjdhet strecket. Jämfört med 2010 års 
siffror som visar stabila 71,3. Svenskt Kvalitetsindex (2017) säger i sin undersökning att en 
tydlig trend är att vara ”otrogen” mot sin bank. Flera kunder har mer än en bank. Opersonliga 
och digitala relationer ger inte kunden lust till att förbli helkund och bankerna verkar inte ha 
anpassat sin strategi efter denna verklighet. Frågan är vad som påverkar dessa nedåtgående 
siffror och om det beror på hur storbankerna arbetar gällande kundlojalitet.  

Hur verksamheter uppnår en god lojalitet hos bankkunder och håller fast vid det har studerats 
vid flertalet tillfällen, både ur företags- och kundperspektiv. Köksal och Dema (2014) 
beskriver att det finns fem effektiva faktorer som kan öka lojaliteten hos bankkunder. De 
anser att dessa faktorer är service, säkerhet, relation, tillförlitlighet och personal. De trycker 
särskilt på att kundrelation och personal är de viktigaste faktorerna. Även Ndubisi et.al 
(2007) beskriver viktiga faktorer som påverkar kundlojaliteten. De som lyfts fram är 
kundnöjdhet, förtroende, kommunikation samt kompetens och vi anser att dessa fyra går in de 
fem som Köksal och Dema (2014) beskriver.  

Kotler (2009) beskriver två lojalitetsprogram som går att använda sig av: ”Frequency 
Programmes (FPs)” och ”Club Marketing Programmes (CMPs)”. FPs är utformade för att ge 
belöningar till kunder som köper ofta och i stora mängder. Detta kan hjälpa till att bygga en 
långsiktig lojalitet. CMPs är uppbyggda genom kunden blir en så kallad klubbmedlem och 
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kan användas för att skräddarsy erbjudanden som kunden är intresserad av. Frågan är om 
bankerna använder sig av lojalitetsprogram? Trots att det finns omfattande fördelar med att 
använda sig av lojalitetsprogram understryker Liu (2007) att lojalitetsprogram är en dyrbar 
investering. Det kräver att företaget har ett stort engagemang. Lojalitetsprogram är oftast 
kostnadskrävande att lansera och bevara. När ett lojalitetsprogram har lanserats kan det bli 
svårare att avsluta programmet längre fram utan att riskera att förlora en kunds goodwill. 
Initialt verkar det svårt att applicera detta i en bank. Som tidigare nämnt är bankernas primära 
uppgift att sköta sina kunders pengar. Detta är en risk för kunden och banken måste få 
kunden att känna sig bekväm med att de sköter sitt arbete på ett professionellt sätt. Därav 
verkar det intressant att undersöka om bankerna arbetar med några lojalitetsprogram med mål 
att skapa lojala och nöjda kunder.  

Konsumentverkets granskning (2017) visar att förtroendet till de svenska storbankerna är låg. 
Granskningen visar även att svenska storbanker är duktiga på att skylla ifrån sig ansvar när 
deras internettjänster ligger nere på grund av störningar eller på grund av stopp. Det kan även 
vara svårt för kunderna att få tillgång till oberoende information, vilket innebär att företagens 
egen information ofta är framställd för att framhäva de egna produkterna. Det kan vara viktigt 
med opartiska råd inför ett köp. Förtroende är en viktig faktor som påverkar kundnöjdheten. 
Ju mer exakt bankinformationen är, desto högre blir kundnöjdheten. Banker som har en hög 
kundnöjdhet kommer att behålla en långsiktig konkurrensfördel och är mer sannolikt att bli 
vinnare i branschen (Yen, Hui, Jais & Rasiah 2018).  
 
I tidigare studier som gjorts har Qamhawi och Lindroos (2009) studerat hur Sveriges 
storbanker arbetar för att skapa lojalitet hos privatkunder. Bristfälligt i studien är att de inte 
tar digitalisering i beaktning. Ganguli och Roy däremot (2011) menar att digitalisering kan 
befrämja kundrelationer och leda till en ökad kundnöjdhet. Det tycker vi är viktigt att 
benämna eftersom det är ett stående inslag i de flesta branscher idag och som kan påverka hur 
bankerna arbetar med kundlojalitet och kundnöjdhet. Rozmus och Naaom (2017) har gjort en 
studie angående digitalisering och kundlojalitet inom banksektorn, dock ur ett 
kundperspektiv. I vår studie vill vi skapa en bättre förståelse för hur bankerna arbetar med att 
skapa en god kundlojalitet, ur ett företagsperspektiv. Samt hur kundnöjdhet, förtroende och 
lojalitetsprogram påverkar kundlojalitet. Vi känner att det finns en avsaknad av forskning 
angående hur bankerna arbetar för att skapa kundlojalitet. Vi har hittat mycket forskning om 
vad som påverkar kundnöjdhet och kundlojalitet ur ett kundperspektiv, därför vill vi titta ur 
ett företagsperspektiv.   
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1.3 Forskningsfrågor 
 
Hur arbetar storbankerna för att hålla en god kundlojalitet? 
Hur arbetar storbankerna med faktorerna kundnöjdhet, förtroende och verktyget 
lojalitetsprogram?  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för begreppen kundlojalitet, 
kundnöjdhet, förtroende och lojalitetsprogram samt hur de tre sistnämnda påverkar 
kundlojaliteten. Vi ska studera hur tre banker i Borås arbetar med dessa element. 

1.5 Avgränsning 
 
Vi kommer i denna uppsats avgränsa oss till hur de svenska bankerna arbetar för att hålla en 
god kundlojalitet och hur de arbetar med faktorerna kundnöjdhet, förtroende och verktyget 
lojalitetsprogram. Bankerna vi har valt att studera är tre storbanker, SEB, Swedbank och 
Nordea. Den geografiska avgränsningen blir Borås. Sparbankerna ingår i Swedbank och i 
Borås heter banken Sparbanken Sjuhärad. I texten kommer vi att benämna denna som 
Sparbanken Sjuhärad.  
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2. Teoretisk referensram 
 
I teoridelen redogör vi för vad som ligger till grund för vår undersökning. Teoridelen är 
uppdelat i fyra element där fokuset ligger på kundlojalitet, kundnöjdhet, förtroende och 
lojalitetsprogram. Detta ska hjälpa läsaren att få förståelse över de teorier vi har använt oss 
av.  
 

2.1 Kundlojalitet 
 
Begreppet lojalitet är svårdefinierat. Det finns många olika förklaringar och definitioner av 
vad lojalitet är. Jumaev et.al (2012) och Ndubisi et.al (2007) menar att lojalitet innebär när 
kunden gör ett köp kontinuerligt av en vara eller tjänst hos samma leverantör. Även 
Söderlund (2001) är inne på samma spår men menar också att det finns andra faktorer som 
spelar in angående varför en kund är lojal. Exempelvis att kunden tycker om personalen. 
Gamboa och Gonçalves (2014) menar att en definition av lojalitet är när kunder har tänkt 
köpa en vara eller tjänst och har en koppling till ett varumärke. En koppling som redan finns 
innan köpintentionen. Enligt Ranade (2012) är det inte tillräckligt att kunden är en 
återkommande köpare för att det ska räknas som lojalitet eftersom det kan finnas en stark 
relation till en anställd. Det kan vara en anledning till varför kunden väljer just det företaget 
och om denne slutar eller byter till en konkurrent är det troligt att kunden följer med. För att 
kunden ska anses som lojal ska denne välja företaget så fort ett val uppstår och företaget är ett 
möjligt alternativ.  
 
Som tidigare nämnt så finns det många olika definitioner av lojalitet. Begreppet definieras 
ofta ur två perspektiv, attitydmässig och beteendemässig lojalitet (Dick & Basu, 1994). Dick 
och Basu (1994) menar att även om en kund har en positiv bild av företaget leder inte det 
alltid till ett bra köpbeteende. Företagen har i ansvar att differentiera sig för att kunderna ska 
uppleva tydligare och bättre skillnader mellan de övriga konkurrenterna (Evans, Jamal, 
Foxall 2006). För att förstå modellen bättre så har Dick och Basu (1994) skapat en 
begreppsmodell som delar in kundens attityder och beteenden i fyra olika kategorier: Latent 
lojalitet, falsk lojalitet, ingen lojalitet och lojalitet. Dessa redovisas och förklaras nedan. 
Modellen beskriver sambandet mellan kundens relativa attityder och beteende (Söderlund 
2000).  
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Figur 1 Dick & Basus lojalitetsindelning (Dick & Basu, 1994) 
 
Latent lojalitet (latent loyalty) - Latent lojalitet innebär att kunden har en stark relativ 
attityd till företaget. Att köpbeteendet är svagt och benägenheten att göra ett köp finns inte 
trots att att kunden har en bra ställning till företaget.  
 
Falsk lojalitet (spurious loyalty) - Falsk lojalitet innebär att kunden har en svag attityd till 
företaget men trots det har ett bra köpbeteende och återkommer. Detta kan bero på att allt från 
att företaget gjort en avtal med kunden till andra situationsfaktorer.  
 
Ingen lojalitet (no loyalty) - Ingen lojalitet innebär att kunderna har en svag relativ attityd 
till företaget samt ett lågt köpbeteende. Kunden är även lätt utsatt för övriga konkurrenter.  
 
Lojalitet (loyalty) - Lojalitet innebär att kunden har en stark relativ attityd och ett bra 
köpbeteende. Kunderna har ett företag som första val och är konstant aktiva och gör affärer 
med detta företag. 
 
Jumaev et.al (2012) menar finns det två typer av lojalitet, aktiv och passiv lojalitet. Aktiv 
lojalitet innebär när kunden sprider positiva saker om företaget och gör sina köp där. Passiv 
lojalitet är när kunden är något missnöjd men av någon anledning inte gör sina köp någon 
annanstans. Även Beerli, Martin & Quintana (2004) delar upp kundlojalitet i två delar: Passiv 
och sann lojalitet. Beerli, Martin & Quintana (2004) beskriver däremot att passiva kunder 
oftast är mer känsliga för konkurrens om en annan konkurrent kontaktar de passiva kunderna.   
 
En hög kundlojalitet innebär att företaget har ett övertag på sina konkurrenter för att skaffa 
nya kunder. Enligt Methlie och Nysveen (1999) mäts kundlojalitet i kundernas attityd och 
intention gentemot banken. Kunden måste själv känna att deras bank är bättre än de andra 
bankerna och kommer då med stor sannolikhet att skapa en positiv bild om sin bank. Däremot 
menar Bengtsson (2014) att kundlojalitet borde istället mätas i relationsövergripande 
kundundersökningar. Inte genom undersökningar som är kopplade till enskilda transaktioner. 
Kundlojaliteten har mätts på ett felaktigt sätt i flera undersökningar, genom att titta på den 
senaste interaktionen med kunden. Ett exempel är om den senaste interaktionen är när kunden 
ringer in till kundtjänst och är väldigt nöjd med hur kundtjänstmedarbetaren skötte sig. 
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Kunden är nöjd med själva kundtjänsten men behöver inte rekommendera företaget på grund 
av andra aspekter, exempelvis att det är för dyrt. Bengtsson (2014) fortsätter och säger att en 
relationsövergripande kundundersökning bör användas eftersom det innefattar alla faktorer 
som är av betydelse för att mäta kundlojaliteten. Vidare berättar Bengtsson (2014) att kunden 
kan ha fem möten med banken och vara nöjd med majoriteten av dessa men missnöjd med 
det sista mötet. Svaren på kundundersökningen kan då genomsyras av det senaste bankmötet 
istället för hur kunden ser på relationen i stort.  
 
Kundlojalitet är viktigt att få grepp om för alla verksamheter. Inom bankbranschen har ämnet 
blivit viktigare eftersom konkurrensen har hårdnat samtidigt som förväntningarna från 
kunden har ökat. Därför blir det avgörande att kunna ge en bra service och lyssna på kunden 
och möta deras behov (Jumaev et.al, 2012).  
Bankerna behöver bli bättre på att förstå vad det är som leder till kundlojalitet. Genom att öka 
förståelsen för detta kan banken identifiera viktiga kunder som är nära på att byta bank. 
Därefter rikta in sig på att avstyra det och istället öka kundnöjdheten vilket i sin tur oftast 
leder till en god kundlojalitet (Baumann et.al, 2012).  
 
Ndubisi et.al (2007) menar att kundlojaliteten byggs upp utav flera faktorer. Används dessa 
på rätt sätt kan en relation med lojalitet skapas. I samband med detta bildas en förväntan om 
att kunden återkommer. Företag (bankerna i detta fall) strävar efter att nå en god kundlojalitet 
vilket innebär att kunden stannar kvar på banken. De påverkas inte av konkurrenternas 
erbjudanden och tjänster. Van Esterik-Plasmeijer och Van Raaij (2017) förklarar att det är av 
stor betydelse för bankerna att ha en lojal kundbas. Att kontinuerligt locka nya kunder 
samtidigt som befintliga kunder lämnar är betydligt mer kostsamt. Även Grönroos (2000) är 
inne på samma spår, att kundlojalitet leder till minskade kostnader för banken. Det är dyrare 
att locka till sig en ny kund än att behålla en befintlig kund. En befintlig kund är mer villig att 
köpa en ny tjänst av banken vilket i sin tur leder till minskade kostnader för att sälja tjänsten.  
 
Ganguli och Roy (2011) nämner att det finns fyra generiska kvalitetsfaktorer i teknikbaserade 
banktjänster och dessa är: kundservice, enkelhet, IT-säkerhet och tillförlitlighet. Kundservice 
och enkelhet har visat sig ha positiva effekter på kundlojalitet när det gäller bankens digitala 
tjänster. Bekvämlighet vid användning av digitala tjänster tenderar även att ha en positiv 
påverkan på kundlojalitet. Kundnöjdhet och förtroende har en direkt påverkan på 
kundlojalitet (Ndubisi et.al, 2007). Eftersom kundnöjdhet och förtroende leder till lojalitet 
kommer vi att beskriva de närmare nedan. Vi ska försöka skapa en god förståelse för dessa 
två faktorer. Vi kommer även att gå in på lojalitetsprogram och hur det går att arbeta med 
dessa. 
 

2.2 Kundnöjdhet 

 
Begreppet kundnöjdhet har flera definitioner. Den generella definitionen är en bedömning 
från kunden vid ett köp av en tjänst eller produkt. Den förväntade upplevelsen mot den 
faktiska upplevelsen av köpet (Ndubisi et.al, 2007). Johnson och Huber (2006) är inne på 
samma spår och beskriver kundnöjdhet som kundens totala bedömning av köpupplevelsen. 
Om tjänsten eller produkten inte lever upp till kundens förväntningar så resulterar det i 
negativ kundnöjdhet. Därför blir det extra viktigt att leverera tjänsten eller produkten så att 
den lever upp till kundens förväntningar eller högre än det. En nöjd kund gör oftast 
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upprepade köp eftersom kunden känner förtroende för banken (Koçoğlu & Kirmaci, 2012). 
Ndubisi et.al (2007) menar att en nöjd kund förmedlar bankens tjänster genom WOM (word 
of mouth). En positiv WOM innebär ett sätt för banken att få nya kunder utan att behöva göra 
särskilt mycket. Ndubisi et.al (2007) förklarar vidare att banken borde satsa mer på 
kundrelationer och skapa nöjda kunder då sannolikheten är stor att det leder till ökad 
kundlojalitet.  
 
Förväntningarna som byggs upp från kunden kommer från någon form av marknadsföring. 
Exempelvis att kunden känner sig tillfreds med omslaget av en produkt. Eller 
rekommendationer från familj och vänner för en tjänst (Malhotra et al, 2010). En god 
kundnöjdhet leder oftast till en lång relation. Vilket innebär lojalitet från kunden till 
verksamheten. Men en lojalitet gentemot verksamheten betyder inte att kunden är nöjd. Det 
finns missnöjda kunder som är lojala ändå eftersom det tillkommer kostnader för att hitta ett 
annat alternativ och företag. Kostnader i form av tid för att leta och hitta nya alternativ. Det 
kan även finnas en startavgift eller liknande för att få tillgång till en tjänst (Malhotra et al, 
2010).  
 
Kundnöjdhet är en viktig byggsten för att nå en god kundlojalitet. Dock förklarar Söderlund 
(2001) att det inte är den enda faktorn för att nå lojalitet samt att nöjda kunder är inte alltid 
lojala. Lai et al (2009) beskriver i sin studie att det finns en direkt koppling mellan 
kundnöjdhet och kundlojalitet genom upplevelsen av varan eller tjänsten. Gustafsson (2009) 
menar att det är svårt att mäta kundnöjdhet eftersom det är svårt att få relevanta siffror. Flera 
undersökningar som Gustafsson (2009) har gjort visar att hela 95% av missnöjda kunder inte 
framför klagomål till företaget.  
 
För att skapa en god kundnöjdhet försöker företagen förbättra sina tjänster och erbjudanden. 
Att mäta kundnöjdhet är som tidigare nämnt svårt. Det vanligaste sättet för att mäta 
kundnöjdhet är att använda enkäter och frågeformulär (Chan & Chan, 2011). För att komma 
fram till ett bra frågeformulär görs förarbete i ordning för att säkerställa att formuläret är 
representativt och kan generaliseras (Chan & Chan, 2011). Bankerna har börjat mäta 
kundnöjdhet genom index. Index är en beräkning som beskriver hur ett värde har förändrats i 
förhållande till en viss tidpunkt. Angelova och Zekiri (2011) nämner att på den nationella 
nivån så mäter de genom NKI, som står för Nöjd Kund Index. Med NKI går det att mäta hur 
banker tillfredsställer sina kunder. Enligt Bengtsson (2014) används NKI för att mäta 
kundnöjdheten totalt sett för en verksamhet. De nationella NKI-modellerna är anpassade att 
fungera för flera olika branscher och modellerna bygger på tre frågor. Frågorna kan se olika 
ut beroende på vilken typ av verksamhet det gäller. I korthet handlar frågorna om hur nöjd 
kunden är totalt sett och hur verksamheten lever upp till förväntningarna. Även hur nära 
verksamheten kommer en tänkt ideal verksamhet i branschen. Frågorna ställs på en skala från 
ett till tio.  
 

2.3 Förtroende 
 
Förtroende är en viktig faktor för att uppnå lojalitet och det skapar förutsättningar för att 
kunden ska bli lojal. Om de anställda lägger ner mycket tid och engagemang för kunden kan 
en nära relation utvecklas. Detta kan i sin tur leda till att kunden får ett förtroende för banken 
(Ndubisi et.al, 2007). Förtroende är avgörande för att kunden ska känna en trygghet i att köpa 
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en vara eller tjänst. Att exempelvis placera sitt livs besparingar på en bank eller använda 
andra finansiella tjänster som banken erbjuder kräver ett visst förtroende (Van 
Esterik-Plasmeijer & Van Raaij, 2017). Järvinen (2014) definierar förtroende som att kunden 
kan försäkra sig om att företaget eller verksamheten tar hand om kunden. Att de sätter denne i 
fokus och tänker på deras bästa. Att de är tillförlitliga och följer lagar och regler. Yousafzai 
et.al (2010) förklarar i sin tur att förtroende handlar om i vilken omfattning som kunden litar 
på banken. Säkerhet är viktigt för kunden och hur detta sköts kan vara avgörande om kunden 
kommer att använda sig av bankens digitala tjänster eller inte.  
 
Enligt Ribbink et.al (2004) så finns det tre typer av förtroende: Dispositional, interpersonal 
och system-based. Dispositional innebär ett förtroende som finns mellan två obekanta och 
detta är vanligt vid onlinetjänster. Interpersonal innebär ett samspel mellan företag och kund 
samt det förtroende som utvecklas för kunden gentemot banken. System-based är det 
förtroende som kunden har när de köper varor eller tjänster online. Däremot nämner Van 
Esterik-Plasmeijer och Van Raaij (2017) system trust och institution trust som viktiga typer 
av förtroende. Van Esterik-Plasmeijer och Van Raaij (2017) definierar institution trust som: 
“the expectation of a customer that an institution (a specific bank) will keep explicitly or 
implicitly made promises and behave in a favorable or, at least, not unfavorable way for the 
customer”. System trust handlar enligt Van Esterik-Plasmeijer och Van Raaij (2017) om det 
generella förtroendet för banker och även förtroendet mellan bankerna själva. Van 
Esterik-Plasmeijer och Van Raaij (2017) nämner att system trust påverkar även institution 
trust. Om kunderna har förtroende för bankerna samt att bankerna regleras på ett trovärdigt 
sätt så påverkas institution trust för en viss bank positivt.  
 
Förtroende hänger mycket ihop med ett företags image och det är därför viktigt att försöka ha 
en så bra image som möjligt. Ett företags image beror mycket på hur media framställer den.  
Informationen som kunden får från media påverkar ofta förtroendet. Om kunden känner ett 
stort förtroende för företaget så kan denne bortse från negativ kritik och dåliga 
kundupplevelser. Att skapa ett starkt förtroende kan leda till att kunden undviker och gå till 
en konkurrent om denne skulle bli missnöjd (Van Esterik-Plasmeijer & Van Raaij, 2017). För 
att kunden ska vara lojal mot företaget och bortse från konkurrenterna behöver företaget 
skapa ett starkt förtroende. Detta kan uppnås via en god kundnöjdhet enligt Oliver (1999).  
 

2.4 Lojalitetsprogram  
 
Lojalitetsprogram är ett verktyg som kan användas för att bygga upp kundlojalitet genom ett 
planerat belöningssystem som baseras på kundernas historik i företaget. Tanken är att 
belöningar ska få kunden att vilja handla mer (Palmer et.al, 2000). Lojalitetsprogrammet 
kommer att vara framgångsrikt om belöningarna som väljs ut är rätt för kunderna. De måste 
anse att belöningen har ett högt värde. För att hitta en bra balans mellan dessa så bör det vara 
på ett värdeorienterat tillvägagångssätt (Butscher, 2002).  
 
Liu (2007) beskriver att lojalitetsprogram har visat sig ha betydligt större påverkan på nya 
kunder än befintliga kunder. Kunder som inte varit lojala sedan innan har enligt Liu (2007) en 
tendens att handla mer i och med att de erbjuds att ingå i ett lojalitetsprogram. Berman (2006) 
menar att lojalitetsprogram ökar kundlojaliteten samt att det skapar merförsäljning.  
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Kotler (2009) beskriver att det går att använda sig av lojalitetsprogram och nämner två 
stycken, ”Frequency Programmes (FPs)” och ”Club Marketing Programmes (CMPs)”. FPs är 
utformade för att ge belöningar till kunder som köper ofta och i stora mängder. Detta kan 
hjälpa till att bygga en långsiktig lojalitet. CMPs är uppbyggda genom att kunden blir 
klubbmedlem och kan användas för att skräddarsy erbjudanden som kunden är intresserad av. 
Enligt Berman (2006) så finns det fyra olika typer av lojalitetsprogram. Den första handlar 
om allmänna rabatter till kunderna när de använder sitt medlemskort till exempel. Den andra 
handlar om när företaget erbjuder en produkt gratis när kunden har handlat för en viss 
summa. Även när kunden betalar för två produkter men får tre stycken. Den tredje typen är 
baserad på kundens tidigare historik i företaget och rabatter för produkter som kunderna 
brukar köpa ges ut till kunden. Denna typ kräver att företaget har en databas med information 
om sina kunder vilket de tidigare två typerna inte kräver. Den fjärde typen är också baserad 
på kundens historik men delar upp kunden i olika segment för att skräddarsy personliga 
erbjudanden och rabatter.  
 
Målet med lojalitetsprogram är att skapa en större grad av kundbehållande i lönsamma 
segment. Att öka kundlojaliteten genom att generera mer värde och tillfredsställelse för 
lukrativa kunder (Yi & Jeon, 2003).  
 

2.5 Sammanfattning 
 
Den teoretiska delen som har lagts fram i denna studie är till för att lägga grunden för 
förståelsen för begreppet kundlojalitet. Samt att belysa viktiga faktorer och verktyg som i sin 
tur leder till kundlojalitet. Kundnöjdhet är en nyckelfaktor som påverkar kundlojalitet och är 
en bedömning från kunden vid ett köp av en tjänst eller produkt,. Den förväntade upplevelsen 
mot den faktiska upplevelsen av köpet. Förtroende är en annan viktig faktor som påverkar 
kundlojalitet och innebär att kunden kan försäkra sig om att företaget eller verksamheten tar 
hand om kunden. Att de sätter kunden i fokus och tänker på deras bästa. Lojalitetsprogram är 
ett bra verktyg för att bygga en stark lojalitet. Målet med lojalitetsprogram är att motivera 
lönsamma kunder till ytterligare köp.  
 
Vi anser att det är viktigt att nämna digitalisering som är ett stående inslag i de flesta 
branscher idag, men vi kommer inte gå in på det ytterligare. Både Tinnilä (2013) och Alam 
och Rizvi (2012) menar att kundens användning av digitala tjänster har resulterat i en 
förändring för bankernas anställda och bankerna har lyckats att göra sin verksamhet mer 
effektiv. Detta har i sin tur lett till att bankkontorens personal har minskat samt att 
personalens arbetsuppgifter har ändrats något. Arbetsuppgifternas fokus ligger mer på 
kundservice snarare än att hjälpa till och utföra banktjänster (Tinnilä, 2013). Digitaliseringen 
har betytt flertalet förändringar för banksektorn och de största är en ökad produktivitet samt 
minskad bemanning (Alam & Rizvi, 2012). Ganguli och Roy (2011) menar att digitalisering 
kan befrämja kundrelationer och leda till en ökad kundnöjdhet. Kundrelationer används för 
att skapa en uppfattning och förståelse kring kundens förväntningar. Även att det är en viktig 
element att utnyttja med avsikt att behålla den lojalitet som finns bland de nuvarande 
kunderna.  
 
Kundens förväntningar på bankernas digitala lösningar har ökat. Enligt Larsson och Viitaoja 
(2017) kan detta leda till att bankernas digitala lösningar uppfattas som negativa om de 
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misslyckats med att matcha kundens förväntningar. Detta kan i sin tur leda till ett missnöje 
hos kunden. Idag har kunden oftast inte en bank utan flera banker och med de digitala 
tjänsterna blir det i detta fallet lätt att överföra pengarna till en annan bank. Detta har medfört 
en risk för banken gällande var kundens lojalitet ligger gentemot banken. Lam et.al (2009) 
menar att banken måste skapa en förståelse för hur de ska bygga en långsiktig relation med 
kunden och göra denne lojal.  
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3.Metod 
 
I detta kapitel kommer vi redogöra för vilka metodval som gjorts, hur vi har samlat in datan 
samt motivera vårt tillvägagångssätt som ska uppfylla studiens syfte. Slutligen har vi en 
diskussion om studiens validitet och reliabilitet. 

3.1 Forskningsansats 
 
Vi har valt att utgå från en deduktiv forskningsstrategi, vilket innebär att våra teorier testas 
mot verkligheten via observationer enligt Wiedersheim Paul och Eriksson (2014). 
Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att det utifrån allmänna principer och befintliga 
teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Ur den redan befintliga teorin härleds 
hypoteser som sedan empiriskt prövas (Patel & Davidsson, 2011). 

3.2 Forskningsdesign 
 
I denna studie har vi använts oss av tvärsnittsdesign. Detta innebär att vi samlar in data från 
mer än ett fall på mer än ett företag vid en viss tidpunkt i syfte med att få förståelse för de 
sociala problemen som sker i verkligheten. I vårt fall kundlojaliteten och kundnöjdheten 
(Bryman & Bell 2017). I denna studie har vi valt att undersöka tre banker i Borås, SEB, 
Sparbanken Sjuhärad och Nordea för att hitta ett samband över hur dessa tre banker arbetar 
med kundlojalitet och kundnöjdhet. I och med att det sociala problemet idag är den hårda 
konkurrensen samt att marknaden förändrar sig snabbt. Hur har dessa tre banker förberett sig 
för att kunna hålla en god kundlojalitet och kundnöjdhet i en framtid som innebär mindre 
personlig kontakt med kunden och en ökad konkurrens med mindre banker som etablerar sig 
på marknaden? 
 

3.3 Forskningsmetod 
 
Vi kommer att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod för datainsamlingen. Den 
kvalitativa metoden är mest lämpad för vår uppsats där vi kan samla in relevant empiriskt 
material för att uppfylla studiens syfte. Bryman och Bell (2017) nämner att den kvalitativa 
forskningsmetoden fokuserar på ord istället för siffror.  
 

3.4 Datainsamling 
 
Den kvalitativa metoden kommer att bestå av semi-strukturerade intervjuer med respondenter 
från SEB, Sparbanken Sjuhärad och Nordea. Vi kommer att ställa öppna intervjufrågor för att 
få ut så mycket som möjligt av de som intervjuas och undvika att ställa ledande frågor som 
kan ge ett icke verklighetstroget svar och tala istället fritt så länge det är relevant med studien 
(Bryman & Bell, 2017). Bryman och Bell (2017) nämner att utformningen av en 
intervjuguide är att skapa ett visst mått av ordning i de teman som är aktuella så att frågorna 
som rör dessa följer varandra på ett bra sätt. Att formulera intervjufrågorna på ett sätt som 
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underlättar svar på undersökningens frågeställningar. Det är även viktigt att intervjun 
genomförs i en lugn och ostörd miljö.  
 
Genom att använda denna typ av struktur så hoppas vi på att kunna ställa fler frågor på plats 
och ha en avspänd intervju jämfört med en strukturerad intervju. Vi kommer att spela in 
intervjuerna för att skapa en trivsam miljö och för att viktig information inte ska gå förlorad 
(Bryman & Bell, 2011). Därifrån kommer de inspelade intervjuerna analyseras och kopplas 
till tidigare forskning. 

3.5 Urval 
 
Våra respondenter för denna studie är kontorschefen på Skandinaviska Enskilda Banken 
(SEB) i Borås, kreditchefen på Sparbanken Sjuhärad och kontorschefen på Nordea i Borås. 
Som urval har vi använts oss av ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval består av 
personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren (Bryman & Bell, 2017). 
Detta passade in på vår studie och enligt Bryman och Bell (2017) är bekvämlighetsurval 
mycket vanliga inom områden som ekonomi och management. Eftersom vi har både 
begränsat med tid och budget så passade detta oss bäst. Varje intervju varade mellan 40-60 
minuter. 

 

3.6 Analysmetod 
 
För att vi ska kunna analysera materialet från vår empiriska undersökning så har vi försökt 
introducera resultatet på ett simpelt och intressant sätt utifrån vår intervjumaterial. Detta har 
vi gjort genom att ta fram det viktiga respondenterna berättade utifrån vår uppfattning av 
tidigare forskning. Vi har använt oss av tematisk analys till hänsyn av att vi ville hitta 
empiriska teman utifrån vår teori, svaret från respondenterna och företagets perspektiv vilket 
är en logisk metod för en kvalitativ analys enligt Bryman & Bell (2013).  
Bryman & Bell (2013) vidareutvecklar att databearbetning och analys av data som kommer 
från intervjuer för forskningssammanhang innefattar oftast tematisk analys. Tematisk analys 
innebär även det datamaterialet som har samlats in och som struktureras upp utifrån teman 
som gemensamt kommit fram mellan respondenterna. Empiriska delen består av 
respondenternas svar utifrån de fyra elementen som även är kategoriserade. I analysdelen har 
svaren kategoriserats efter de fyra elementen, likt den teoretiska referensramen. Alltså att alla 
svar hamnar under ett element. På så sätt går det att jämföra respondenternas svar och se 
kopplingen mellan teori och praktik samt att det går att se både likheter och skillnader. 
  

3.7 Metodreflektion 
 
Den kvalitativa undersökningsmetoden medför både för- och nackdelar. Fördelar med att 
använda intervjuer som tillvägagångssätt kan vara att det blir en flexibel studie och svaren 
blir omfattande. Att kunna läsa olika typer beteenden, kroppsspråk samt avvikelser i svaren 
under tiden som den intervjuade svarar på frågorna är en fördel för studien. Nackdelen med 
att använda sig av intervjuer blir att man ser respondenterna på ett enskilt plan för att sedan 
skapa ett övergripande omdöme utifrån dessa flertalet olika svar. En annan nackdel kan vara 
att respondenterna missuppfattar frågor som ställs vilket kan leda till oklara svar.  
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En kvantitativ studie hade varit möjlig att tillämpas då användningen av enkät kan ersätta den 
kvalitativa studien. Övergången från en kvalitativ studie till en kvantitativ studie är i detta fall 
möjlig. 
 

3.8 Etiska överväganden 
 
Vi som forskare har ansvar att agera felfritt och respektera etik. Vi har berättat om studiens 
syfte samt att våra respondenter är fullt medvetna och accepterar det som vi har skrivit i vår 
uppsats. Respondenterna har varit delaktiga i allt material som representerar deras bank. 
Detta för att det inte ska ske några missuppfattningar och att respondenterna uttryckt sig rätt. 
Även att ingen person eller bransch  ska ta skada av vår uppsats utan vi som forskare 
respekterar bankernas policy och sekretess. Vi ser till att inget material ska vara till skada 
eller risk för bankernas policy och sekretess.  
 
De mest vanligaste etiska principerna inom företagsekonomi som bör följas enligt Bryman 
och Bell (2017) är: Informationskravet - innebär att alla deltagare i studien ska vara 
informerade angående studiens uppgift och syftet med studien, Nyttjandekravet - innebär att 
all data som vi samlat in får enbart användas till vår studie. Samtyckeskravet - innebär att alla 
deltagare får frivilligt delta eller avbryta sitt deltagande om de vill. Falska förespeglingar - 
innebär att vi som forskare får inte ge felaktig information som kan påverka studien.  

3.9 Validitet  
 
Validitet i det kvalitativa fallet handlar om trovärdigheten med hänsyn till hur väl forskarens 
kvalitativa datainsamling stämmer överens med syftet (Bryman & Bell, 2013).   
I vårt kvalitativa fall kommer vi att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden och 
att beskriva uppfattningar. Patel och Davidsson (2011) nämner att begreppet validitet i en 
kvalitativ studie snarare gäller hela forskningen. Validiteten i en kvalitativ studie är inte 
relaterad till enbart datainsamlingen utan istället genomsyrar strävan efter god validitet 
forskningsprocessens samtliga delar.  
 
Bryman och Bell (2017) nämner att intern validitet betyder att det ska finnas en god 
överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne 
utvecklar. Vi kommer att undersöka hur väl intervjuerna överensstämmer med verkligheten. 
Bryman och Bell (2017) nämner också att intern validitet tenderar att bli en styrka i 
kvalitativa undersökningar. Respondenterna kommer få möjlighet att kunna ändra ifall de 
sagt något fel eller om det skett missuppfattningar för att på så sätt få ett tillförlitligt resultat 
till vår studie (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.10 Reliabilitet 
 
För att vår studie ska få så hög reliabilitet som möjligt så är det viktigt att den både är 
tillförlitlig och trovärdig. Begreppet reliabilitet får även en annan innebörd jämfört med det 
kvantitativa fallet. Patel och Davidsson (2011) nämner att om vi exempelvis intervjuar en 
person flera gånger och ställer samma frågor men får olika svar så är detta ett tecken på låg 
reliabilitet i ett kvantitativt fall medan i vårt kvalitativa fall är fallet inte så. Anledningarna 
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kan vara att respondenten ändrat uppfattningen, fått nya instinkter eller uppfattningar (Patel 
& Davidsson 2011).  
 
I och med att det finns en möjlighet att respondenterna från de olika bankerna försöker 
marknadsföra sig själva så kommer vi att skilja på materialet vi fått in från respondenterna 
och utveckla det på ett hederligt sätt nämner även Bryman och Bell (2017) och för att på så 
sätt hålla oss till ämnet, vara källkritiska och inte förlita sig på att respondenterna kan börja 
marknadsföra sig själva.  
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4. Empiri 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera insamlad data från intervjuerna med respondenterna 
från de tre bankerna i Borås.  

4.1 Intervjuer - Genomförande 
  
Vi har genomfört personliga intervjuer hos de tre bankerna i Borås. Med tre respondenter från 
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Swedbank Sparbanken Sjuhärad och Nordea: 
 
Respondent 1 (R1), som arbetar som kontorschef på Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) i 
Borås. 
 
Respondent 2 (R2) som är kreditchef på Swedbank Sparbanken Sjuhärad, här har han även 
arbetat som kontorschef.  
 
Respondent 3 (R3), som arbetar som kontorschef på Nordea i Borås sedan 10 år tillbaka. 
 

4.2 Om bankerna 
  
Stockholms Enskilda Bank grundades år 1856 i Stockholm av André Oscar Wallenberg. 
Det var Stockholms första privata bank och en av de första affärsbankerna i Sverige. År 1864 
startade Skandinaviska Kreditaktiebolaget även det av bland andra André Oscar Wallenberg 
och 1972 gick dessa två samman och bildade Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). I 
Sverige och de baltiska länderna erbjuder SEB ett stort spann av finansiella tjänster och 
rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är SEB mer inriktade på 
företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag. SEB 
behandlar cirka fyra miljoner privatkunder och cirka 400 000 företagskunder (SEB, u.å.a). 
 
Sparbanken Sjuhärad AB är en fristående bank och har varit detta sedan banken grundade 
år 1831. Banken är ett publikt aktiebolag där majoritetsägare är en lokal stiftelse och övriga 
aktier ägs av Swedbank AB och en personalstiftelse. Sparbanken Sjuhärad AB har åtta kontor 
och 160 anställda (Sparbanken Sjuhärad, u.å.b). Swedbank AB har 7,4 miljoner privatkunder, 
4,1 miljoner kunder i Sverige och 3,3 miljoner kunder sammanlagt i länderna Estland, 
Lettland och Litauen. Swedbank AB har 205 bankkontor i Sverige (Swedbank AB, u.å.c).  
 

Nordea Bank AB är en svensk bank som etablerades 2000 genom en sammanslagning av 
Merita-Nordbanken, Kreditkassen och Unibank. Idag har Nordea cirka 10 miljoner 
bankkunder med över 1400 bankkontor (Nordea u.å.d). Nordeas internetbank är även en av 
världens största med cirka 6.2 miljoner användare samt att det görs 260 miljoner 
transaktioner per år. Nordea är idag verksam i 17 olika länder och huvudkontoret ligger i 
Stockholm. Huvudkontoret ska dock flyttas till Finland i slutet av 2018 (DI, 2017). Nordea 
utsågs även till Best Private Bank i Norden och Baltikum av Euromoney 2017 för nionde året 
i rad (Nordea u.å.e). 
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4.3 Kundlojalitet  
  
 
Vår första fråga är angående hur de definierar kundlojalitet. Respondenterna svarar: 
 
“Det hänger väl ihop med kundnöjdhet. Lojalitet är ett starkare ord. Men kan vi få kunderna 
tillräckligt nöjda och att kunderna får en grym upplevelse i varje kontakt, oavsett var kunden 
möter oss. Att kunderna får en god relation till banken helt enkelt, då tror vi att det skapas en 
lojalitet.” (R1, SEB). 
 
“Har ingen exakt definition internt. I grund o botten tror man att det handlar om att göra 
mer affärer, dom som har mer tjänster är generellt mer nöjda. Ju fler affärer man gör desto 
större lojalitet byggs. Vi pratar ofta om vaggan till gravet perspektivet. Föräldrarna startar 
en fond i en nyfödds namn och detta kan leda till att denne är kund i banken hela livet.” (R2, 
Sparbanken Sjuhärad). 
 
“En nöjd kund är en lojal kund. Kan vi göra kunden tillräckligt nöjd samt att kunden 
återkommer så kommer vi skapa en lojalitet. Vi är inte heller naiva, vi förstår att det är en ny 
värld vi lever i och att det finns många lösningar idag. Internet gör det lätt för kunder att 
kolla på andra alternativ och hittar de då billiga och effektiva tjänster tenderar det att fler 
kunder blir otrogna mot sin bank trots att de är nöjda med banken.” (R3, Nordea).  
 
I citaten ovan kan vi utläsa att kundnöjdhet är viktigt för att skapa en lojalitet hos kunden. R3 
nämner att en återkommande kund är tecken på lojalitet. Detsamma går att utläsa i R2:s citat 
då han nämner att ju fler affärer som görs, desto lojalitet byggs. Fler affärer hos en kund 
innebär en återkommande kund.  
 
Vår andra fråga är om bankerna anser att de har lojala kunder. Respondenterna svarar: 
 
“Ja jag anser att vi har lojala kunder. Vi har ganska hög kundnöjdhet och det finns en viss 
tröghet i att byta bank.” (R1, SEB).  
 
“Ja, det tycker jag. Ideal kunden har förstått att de är ett fristående bankaktiebolag, vars 
ägare är en lokalstiftelse, delar ut årligen tillbaka till samhället, lokalt fristående bank, 
kunden tycker bättre om swedbank, aktievinsten hamnar lokalt istället. Många kunder kanske 
inte vet vilka deras kontaktperson är, utmaningen ligger att jobba provoaktivt för att 
förtydliga det.” (R2, Sparbanken Sjuhärad).  
 
“Ja, jag tycker att vi har lojala kunder. Det minskar i antalet och sker mer byten mellan 
bankerna nu än förut fast det ligger ändå på en ganska låg nivå. Varför? Jag tror det är 
bekvämt, allting fungerar väldigt bra. 90% av våra kunder känner att det fungerar bra och 
att det inte finns någon anledning att byta. Vi försöker skapa att kunden är så nöjd som 
möjligt med banken. Då blir kunderna mer lojala och att de ska känna att de krävs mycket för 
att flytta. Vi får en hel del kunder varje dag och varje dag frågar vi andra kunder om de 
känner några som vill ha hjälp med allt möjligt så kan de ta kontakt med mig.” (R3, Nordea).  
 
Utifrån ovanstående citat går det att utläsa att bankerna anser att de har lojala kunder. R1 
nämner att det finns en viss tröghet i att byta bank. R2 nämner både positiva och negativa 
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aspekter vilket tyder på ödmjukhet och självinsikt vilket är nog så viktigt. R3 nämner att det 
sker fler byten mellan bankerna nu, vilket är intressant i en jämförelse med R1:s citat att det 
finns en tröghet i att byta bank.  
 
Bankerna anser att de har lojala kunder. Därför bidrar det till att nästa fråga blir hur bankerna 
mäter lojalitet. Respondenterna svarar:  
 
“Lojalitet mäts egentligen på två sätt, månadsvis rapport på kundnöjdhet som innefattar 
kundtjänst och rådgivning. Sedan sker även en mätning hos SKI där bankerna jämförs. Det 
andra sättet är att vi får avrapportering på nya och tappade kunder samt hur stor del av 
uppskattad bankaffär på varje kund som ligger i SEB.” (R1, SEB).  
 
“Vi mäter lojalitet genom lojalitetsindex i SKIs index. Vill man öka lojaliteten så att den blir 
starkare, då går det att använda sig av huvudindexet, då kan det meddela vilka faktorer vi 
behöva förbättra för att öka den. SKI mäter övergripande kundnöjdhet men finns även 
detaljområden”. (R2, Sparbanken Sjuhärad).  
 
“Vi mäter lojalitet på olika sätt. Lojalitet mäter vi efter varje möte. Exempelvis hur kan du 
tänka dig ge förslag till någon annan om Nordea och ger dom ett högt betyg så är dom inte 
påväg att lämna. Sätter man ett högt betyg så känner man sig säker. Sätter man däremot en 4 
eller 5, då är det en diskussion om vad är det som inte är bra i det här mötet och då mäter vi 
den delen. Vi mäter även hur många som flyttar ut. Vi får in en hel del varje månad men vi 
tappar också varje månad. Vi ringer upp de och frågar hur kommer det sig att du valde att 
lämna och då kan det vara olika svar tex priset på bolån och många är missnöjda med flyttet 
av huvudkontoret till Finland. Det ska bevaras svenskt rättare sagt tycker många.” (R3, 
Nordea). 
 
Utifrån dessa citat går det att utläsa att kundnöjdhet går ihop med kundlojalitet. R1 nämner att 
det görs månadsvisa rapporter gällande kundnöjdhet, trots att frågan handlar om hur 
kundlojalitet mäts. Både R1 och R2 nämner SKI som mäter övergripande kundnöjdhet. Dock 
förklarar R2 att det går att visa detaljområden samt att det går att få tips om vilka faktorer de 
behöver förbättra för att öka lojaliteten.  
 
Nästa fråga är hur bankerna arbetar för att skapa lojala kunder. Respondenterna svarar:  
 
“Vi jobbar oerhört hårt för att bli proaktiva mot våra kunder och att kunderna skall få ett bra 
bemötande och upplevelse i kontakten med oss oavsett kontaktväg som appar, internetkontor, 
24/7 telefonbanken, fysiskt möte, Youtube, Linkedin, Facebook. Den andra biten är ju att vi 
hela tiden jobbar på att ha konkurrenskraftiga produkter o tjänster. Billigt är inte alltid bäst, 
vi kommer aldrig att vara billigast men strävar efter att vara bäst.” (R1, SEB).  
 
“Vi har en segmenterad kundbas, vi är aktiva och visar intresse för att vilja göra affärer med 
kunden, har kundaktiviteter, idrottsarrangemang. Vi kommer aldrig vara billigast, men vill 
vara prisvärda. Ska man vara billigast då får man stänga ner kontor och endast vara en 
onlinebank. Den bästa säljaren är inte den som gör mest affärer utan skapar ett 
täckningsbidrag åt firman. Vi tror mycket på det lokala, att det är en lokal stiftelse och bidrar 
till bygdens välmående.” (R2, Sparbanken Sjuhärad).  
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“Vi försöker informera om det som känns oklart. Till exempel hur använder jag banken, vad 
kan förbättras. Vi försöker ta några minuter varje möte om hur man når banken enklast. De 
går att nå banken dygnet runt eller få svar på dina frågor via telefonen, chatt dygnet runt och 
få svar inom 1-2 minuter. Vi skickar ut brev till kunderna om uppdateringar, förbättringar 
och råd så att man slipper gå från jobbet om kunden har en fråga. Vi är sverigeledande vad 
gäller bokningar av delad data. En tredjedel av våra möten är på det sättet och vissa banker 
har inte ens börjat med det. Så fort det kommer klagomål så försöker vi ta emot det och 
bearbeta det. Kunden har ju alltid rätt på ett sätt.” (R2, Nordea). 
 
Utifrån ovan nämnda citat går det att utläsa att SEB och Sparbanken Sjuhärad är väl 
medvetna om att de inte är billigast. Men de står upp för det och menar att deras produkter är 
värda pengarna och värnar om det personliga mötet. Nordea trycker på att de är 
sverigeledande med kommunikation via webben.  
 
Vi frågar hur bankerna arbetar med att behålla sina kunder. Respondenterna svarar: 
 
“Som jag nämnde tidigare, främst genom att vara proaktiva på olika sätt och hålla kontakten 
med kunderna. Kundträffar bland annat, samt att kunderna känner att de får service i 
världsklass och en bra upplevelse i kontakten med oss. Kanske det viktigaste när man 
behåller kunder är att få dessa till så kallade ambassadörer för banken som rekommenderar 
och pratar väl om oss till andra.” (R1, SEB).  
 
“Som tidigare nämnt visar intresse för att vilja göra affärer med kunden, har kundaktiviteter 
och idrottsarrangemang. Genom att försöka ha relevanta erbjudanden och tjänster är av stor 
vikt för att behålla kunder. Om exempelvis kunden är ute efter ett par joggingskor och en 
fysisk butik endast har två olika par joggingskor, medans med ett knapptryck online går det 
att hitta tjugo gånger så många skor. Vi arbetar efter att ha relevanta erbjudanden gentemot 
marknaden och kryddar detta med en kompetent personlig service.” (R2, Sparbanken 
Sjuhärad). 
 
“Om det var längesen vi kontaktade en kund så får vi en lista på det. Till exempel att den här 
kunden har inte fått detta erbjudandet och då ringer vi upp kunden. Vi kollar om erbjudandet 
är något de är intresserade av eller om kunden undrar något om sina tjänster eller om 
banken.” (R3, Nordea).  
 
Med dessa citat ser vi att både R1 och R2 nämner kundträffar och kundaktiviteter. Medan R3 
nämner att de bearbetar kunder som de inte har kontaktat på ett tag. R1 nämner även vikten 
av att ha kunder så kallade ambassadörer som rekommenderar och pratar väl om banken till 
andra.  
  

 4.4 Kundnöjdhet 
  
Gällande kundnöjdhet ställer vi frågan om hur bankerna definierar kundnöjdhet. 
Respondenterna svarar:  
 
“Vi har ingen direkt definition av det. Vi arbetar hela tiden för att våra kunder ska vara så 
nöjda som möjligt”. (R1, SEB). 
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“Vi har inte någon annan definition än den som SKI har. En kund som är nöjd kommer prata 
väl om banken och få in kunder den vägen. Det är dock samma sak om kunden är missnöjd, 
då kommer man sprida det missnöjet. Nöjda anställda kommer att skapa nöjda kunder.” (R2, 
Sparbanken Sjuhärad).  
 
“Har vi ingen kundnöjdhet så finns inte vår bank heller. Kundnöjdhet är det mest primära i 
bankvärlden. När det gäller de högre segmenten så jobbar vi väldigt hårt med kundnöjdhet 
egentligen. Vi jobbar även hela tiden med undersökningar för att se hur vi ligger till i 
kundnöjdhet.” (R3, Nordea).  
 
I ovan nämnda citat går det att utläsa att dessa tre banker i Borås inte har någon direkt 
definition gällande kundnöjdhet.  
 
Vår nästa fråga är om bankerna har nöjda kunder och varför. Respondenterna svarar:  
 
“Ja, vi har nöjda kunder men strävar hela tiden efter att bli ännu bättre. Jag tror att största 
anledningen är att vi har bra personal som förstått hur viktigt det är att skapa ambassadörer 
bland våra kunder som pratar gott om oss. Det ger nya kunder och vi får behålla de vi har.” 
(R1, SEB).  
 
“Vi har nöjda kunder. Flera kunder uppskattar att vi bytte tillbaka namnet från Swedbank 
Sjuhärad till Sparbanken Sjuhärad. Att vi är en lokal stiftelse som delar ut aktievinsten till 
våra kunder.” (R2, Sparbanken Sjuhärad).  
 
“Nej, det tycker jag inte vi har. Vi har massmarknadskunder och har man bara ett lönekonto 
men inget sparande så går vi back på de kunderna. Flytten av huvudkontoret till Finland 
påverkade kundnöjdheten mycket. Det gick från 65% till 51% i kundnöjdhet och det är svårt 
att påverka den lokalt. Kunderna lokalt är däremot 90% nöjda. Vi får svårare att attrahera 
nya kunder på grund av att media skriver att Nordea släpper Sverige och går över till 
Finland.” (R3, Nordea). 
 
I citaten ovan berättar R1 och R2 att de har nöjda kunder medan R3 inte är nöjd med deras 
kundnöjdhet generellt. R1 nämner återigen vikten av att ha ambassadörer bland kunderna. R2 
trycker på att kunderna uppskattar det lokala och att aktievinsten går tillbaka till kunderna. 
R3 trycker på att flytten av huvudkontoret har tagit hårt på kundnöjdheten.  
 
Två av tre respondenter har svarat att de har nöjda kunder. Detta gör att nästa fråga blir hur 
mäter de kundnöjdhet. Respondenterna svarar:  
 
“Vi mäter kundnöjdheten genom en enkät som går ut per mejl efter varje möte med kund. 
Denna enkät består av ett antal frågor hur kunden upplevde mötet, kunden kan även lämna 
ett öppet svar. Vi är även med i en större undersökning som görs i branschen, den så kallade 
SKI-undersökningen.” (R1, SEB). 
 
“Vi använder oss av SKI och vi skickar med en enkät efter ett rådgivningsmöte om hur mötet 
var.” (R2, Sparbanken Sjuhärad).  
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“I och med att vi har massmarknad så blir det svårt att mäta alla, däremot mäter vi de 
viktiga kunderna själva internt och de viktigaste kunderna ligger på 95% i nöjdhet. Vi skickar 
ut enkäter per mejl ett par gånger per år och då får vi en helt annan siffra. Vi är världsklass 
på möten men vi lyckas inte tilltala hela Nordeas kunder och det är inte meningen heller. 
Enkäten består av 50 frågor bland annat för att se hur kunden är nöjd överlag, hur det 
senaste besöket var till exempel. För att på så sätt se vad vi kan utveckla och förbättra.” (R3, 
Nordea). 
 
I ovan nämnda citat går det utläsa att SEB och Sparbanken Sjuhärad använder sig av SKI:s 
större undersökning av branschen samt att de använder sig av enkäter lokalt. Även Nordea är 
med i SKI:s undersökning men det framkommer inte om de använder sig av denna eller ej 
beträffande kundnöjdheten. De använder sig också av enkäter för att se hur god 
kundnöjdheten är.  
 
Nästa fråga är hur de arbetar för att skapa en god kundnöjdhet. Respondenterna svarar:  
 
Har inget konkret exempel utan det är något vi arbetar löpande med eftersom det är den 
viktigaste frågan vi har. (R1, SEB). 
 
“Ingen unik sak utan det är en helhet. Att de digitala utbuden är funktionella och fungerar 
som det ska. Inga IT incidenter, då kommer det stå på löpsedlarna direkt. Kunden förväntar 
sig att systemen fungerar. Rätt personal, kompetent, arbeta proaktivt.  För att få nya kunder, 
nätverka mycket, hårt jobb och det är en förtroendebransch. Har kunden förtroende då blir 
kunden lojal. Aktivt bearbeta kunder som man inte har, om det blir en ny företagskund så 
försöker man få den privata affären också. Det är viktigt att klargöra vad det är kunden får 
så det inte blir missnöje den vägen.” (R2, Sparbanken Sjuhärad).  
 
“Vi försöker informera våra kunder om hur de når banken snabbast. Informera att man kan 
söka lån via internet, då gör datorerna jobbet. Vi vill skapa en relation till kunden då vi tror 
det är viktigt för att få nöjda kunder. Men det är svårt att nå ut till alla och hålla en god 
kundnöjdhet. Vi har 3 miljoner kunder i Sverige samt mindre personalbemanning än 
Handelsbanken till exempel då vi satsar på att göra det så kostnadseffektivt som möjligt.” 
(R3, Nordea).  
 
I citaten ovan nämner inte R1 något konkret exempel utan berättar att de arbetar med det 
löpande. Det är den viktigaste frågan de har. R2 pratar om helheten, om det digitala utbudet 
och att om de får in en företagskund så försöker de även få den privata affären. R3 berättar att 
de satsar på att göra de så kostnadseffektivt som möjligt och har inte lika stor 
personalbemanning som exempelvis Handelsbanken. 
 
Vår nästa fråga är hur bankerna hanterar missnöjdhet. Respondenterna svarar: 
 
“ Vi försöker alltid att kontakta dessa kunder för att förstå vad man är missnöjd med. 
Förklara varför vi gör vissa saker. Är det rena fel av oss försöker vi ersätta kunden direkt 
samt rätta felet.” (R1, SEB).  
 
“Vi följer upp klagomål aktivt, vad är man missnöjda med. De anställda har ett mandat till 
ett x antal kronor som de kan hantera smidigt, men även om personalen skulle ha rätt 
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juridiskt så kanske man löser de ändå för att hålla uppe nöjdheten. Klagomålet redovisas 
lokalt och sedan går det upp i kedjan och man tittar på vad det är för typ av klagomål och 
hur man kan hantera det i framtiden.” (R2, Sparbanken Sjuhärad).  
 
“Vi försöker ha kompetent personal så att de kan hantera klagomål på ett bra sätt. Ofta 
kompenserar vi en missnöjd kund även fast att vi känner att vi har rätt. (R3, Nordea). 
 
I citaten ovan nämner både R2 och R3 att de kompenserar de en missnöjd kund även om de 
anser sig ha rätt. R2 och R1 berättar att de kontaktar kunder som är missnöjda och försöker 
lära sig från detta.  
 

4.5 Förtroende 
 
Förtroende är en viktig faktor för att skapa lojalitet. Vår första fråga angående förtroende är 
om bankerna anser att de har kundernas förtroende och varför. Respondenterna svarar:  
 
“Jag vill tro det. Men från och till får ju branschen sina törnar”. (R1, SEB). 
 
“Det har vi. Det är en förutsättning för att ha några kunder. Har kunden inte förtroende så 
blir kunden inte långvarig.” (R2, Sparbanken Sjuhärad). 
 
“De som är inne på banken kontinuerligt har oftast ett högt förtroende för oss. De som 
endast har ett lönekonto hos oss och inte är inne i banken kontinuerligt har ett lägre 
förtroende för oss.” (R3, Nordea). 
 
Vår nästa fråga är hur bankerna arbetar för att skapa förtroende mellan kunden och banken. 
Respondenterna svarar:  
 
“Genom att i varje möte skapa en upplevelse där kunden känner trygghet och förtroende. Vi 
är förberedda, har kunskap, bryr oss om kunden.” (R1, SEB). 
 
“Vi arbetar med att sköta IT säkerheten korrekt, hålla de vi lovar och gör det över tid. 
Brukar säga att kunden vill veta vart man har banken både i med och motgång.” (R2, 
Sparbanken Sjuhärad).  
 
“Vi ställer väldigt många frågor på möten. Försöker få fram hur kundens framtid ser ut och 
ge trygghet. Försöka att se vem kunden är och utifrån det ge erbjudanden som passar denne. 
Att leverera och hålla det man utlovar och visa intresse för kunden är viktigt.” (R3, Nordea). 
 
I citaten ovan ser vi att R3 berättar om att ta reda på vem kunden är för att kunna ge ett så bra 
erbjudande som möjligt som passar denne. Både R3 och R2 nämner att det är viktigt och 
hålla det som har lovats. R1 trycker mer på personalen och säger att de är förberedda och har 
kunskap och på det sättet ska kunden få förtroende. 
 
Vår nästa fråga handlar om företagets image som ofta påverkar förtroendet. Anser bankerna 
att de har en bra image och varför. Respondenterna svarar:  
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“Tycker att vi har en bra image. Vi har funnits i 160 år och har klarat oss från större 
negativa rubriker.” (R1, SEB). 
 
“Ja, det tycker jag. Vi är en lokal stiftelse - utmaningen är att sprida det till dom som inte vet 
om de, för att få in fler kunder. Just den imagen gillar kunden och tror hårt på. Därav 
ändrade vi namn då det blev förvirrande när det hette Swedbank Sjuhärad för man förstod 
inte om det var det börsnoterade Swedbank eller om det var den lokala banken. Vi är alltså 
Sparbanken Sjuhärad men har ett samarbete med Swedbank. Vi sponsrar även mycket lag. 
Allt från elitlag ändra ner till ett pojklag ute i bygden vilket bidrar till en bra image.” (R2, 
Sparbanken Sjuhärad). 
 
“För 7-8 år sedan tillhörde vi de absolut populäraste bolagen i Sverige och tillhörde 
Europas tre största banker. När det gällde vad studenterna ville jobba med så låg Nordea på 
topp 5 av alla svenska bolag där IKEA var nummer 1. Nu har det fallit kraftigt de 2-3 sista 
åren och vi kan se hur massmedia påverkat detta. Det är lätt att varumärken snabbt 
förändras. vi försöker kämpa med varumärket. År 2019 kommer vi även lansera en av de 
största data anläggningarna i historien där vi skapar en ny plattform som ska göra 
bankärenden mycket enklare.” (R3, Nordea).  
 
I citaten ovan nämner R1 att SEB har en bra image och har funnits väldigt länge utan några 
negativa rubriker. R2 pratar mer om hur Sparbanken Sjuhärad har gjort för att skapa en bra 
image med sina sponsringar av idrottslag till exempel. R3 nämner att Nordea var bland de 
populäraste bolagen i Sverige för 7-8 år sedan och att de kommer lansera en ny plattform 
2019. 
 
Vår nästa fråga är om bankerna gör något speciellt för att skapa ett förtroende vid användning 
av deras digitala tjänster. Att kunden ska känna sig bekväm vid transaktioner online. 
Respondenterna svarar: 
 
“Vi jobbar löpande med säkerheten runt inloggningar. Det är dock tufft då det finns de som 
är kriminella som är svåra att slåss med.” (R1, SEB).  
 
“IT säkerheten är outsourcad till Swedbank AB. Även om det är outsourcat så måste man ha 
beställarkompetens. Nya aktörer har nya plattformar och har inte lika mycket att förlora. Ska 
Swedbank ändra hela plattformen så räcker det med att internetsidan ligger nere och det 
hamnar på löpsedeln. Läggs ner ofantligt mycket tid på säkerhet och det kan upplevas att 
banken är fyrkantig men säkerheten är livsviktig och därför vill man inte förändra allt för 
snabbt.” (R2, Sparbanken Sjuhärad).  
 
“Vi försöker ändra utseendet för att få det att vara så enkelt som möjligt att använda och att 
det ska se modernt ut. Försöker tilltala framför allt yngre personer och vi satsar mycket på 
den mobila applikationen.”(R3, Nordea).  
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4.6 Lojalitetsprogram 
  
Gällande lojalitetsprogram är vår första fråga om bankerna använder sig av något sådant 
program. Respondenterna svarar:  
 
“Nej, egentligen inget utpräglat. Vi sätter individuella priser för kunderna på en del tjänster 
och en del är fasta. Men det klart, ju större affär som hamnar hos oss desto bättre pris.” (R1, 
SEB). 
 
“Nej det har vi inte. Det finns en produkt som vi har, kallas nyckelkund. Då får man lite extra 
i en paketprodukt med en del rabatter och slopad uppläggningsavgift på vissa krediter. Ingen 
årsavgift på bankkort, tre månaders fri hemförsäkring. Större kunder får mer 
uppmärksamhet.“ (R2, Sparbanken Sjuhärad). 
 
“Vi har olika nivåer beroende på hur mycket kunden har sparat i banken. High Net Private 
Banking som högsta nivå som har 100 miljoner i sparande. Private Banking är en annan nivå 
och är för kunder som har minst fem miljoner sparat i banken. Om banken ska förvalta en 
förmögenhet åt en kund, betalar kunden 100 000 kronor i avgift. Kunden får per automatik 
mer erbjudanden. uppmärksamhet, rådgivning och billiga räntor. Kunden får en helhetssyn 
över sin förmögenhet och har även tillgång till förmögenhetsrådgivning. Premium är en 
annan nivå och är för kunder som har sparat minst en miljon kronor i banken. Med premium 
får kunden rabatter på vissa tjänster samt att kunden erbjuds konkurrenskraftiga priser på 
bolån. Kunden har även tillgång till kvalificerad rådgivning.” (R3, Nordea).  
 
I citaten ovan nämner både R1 och R2 att de inte använder sig av några lojalitetsprogram 
trots att de ändå gör det. R1 berättar att de skräddarsyr erbjudanden och R2 berättar om 
produkten “Nyckelkund”. R3 berättar om deras olika typer och nivåer av program.  
 
Vår nästa fråga är om lojalitetsprogram bidrar till en ökad kundlojalitet hos bankerna. 
Respondenterna svarar:  
 
“Kan säkert vara så men vi har valt att titta på den enskilde kunden. Tror dock i vår bransch 
att det mer och mer blir så att kunderna har flera aktörer som man är kund hos.” (R1, SEB). 
 
“Man är inte mer lojal för att man är medlem i en kundklubb, det beror mer på hur skicklig 
man är på att använda programmet.” (R2, Sparbanken Sjuhärad). 
 
“Ja, det tror jag. Med våra program får du mer desto mer du har i banken. Om man samlar 
lån och försäkring hos oss så får man bättre ränta för att kunden använder fler tjänster i 
banken. Desto mer sparande du har, desto bättre villkor får du”. (R3, Nordea). 
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5. Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera det analyserade empiriska materialet och koppla det 
till tidigare nämnd teori. 
 

5.1 Kundlojalitet 
 
Begreppet kundlojalitet är svårdefinierat och det märks även hos bankerna. Enligt Jumaev 
et.al (2012) och Ndubisi et.al (2007) innebär lojalitet när kunden gör återkommande köp av 
en tjänst hos samma leverantör. Ranade (2012) menar att det inte är tillräckligt att kunden är 
en återkommande köpare för att det ska räknas som lojalitet. Eftersom det kan finnas en stark 
relation till en anställd på företaget som gör så att kunden gör återkommande köp. För att 
kunden ska anses som lojal ska denne välja företaget så fort ett val uppstår och företaget är ett 
möjligt alternativ. R1 på SEB nämner att det är kundrelationerna som är avgörande för att nå 
en god kundlojalitet. R2 på Sparbanken Sjuhärad menar istället att kundlojalitet är när det 
sker kontinuerligt återkommande affärer. Att i grund botten handlar det om att göra mer 
affärer vilket kan kopplas till Jumaev et.al (2012) och Ndubisis et.al (2007) teorier om 
återkommande köp. R3 på Nordea pratar också om den återkommande kunden. R3 nämner 
även att det är viktigt med lojalitet gentemot banken men att de inte heller är naiva och förstår 
att det är en ny värld de lever i. Att det finns nya lösningar samt att kunderna är mer otrogna 
nu än tidigare. Det R3 menar med att kunder är mer otrogna tolkar vi som att kunderna idag 
har fler än en bank. Vilket går att härleda till Dick och Basus (1994) teori om falsk lojalitet. 
Kunderna som är otrogna visar tecken på falsk lojalitet då de intresserar sig av andra bankers 
tjänster. Tyvärr nämner inte bankerna någonting om att kunden ska bortse från 
konkurrenterna för att anses som lojal. Dock anser vi att de har helt rätt angående att det är 
viktigt med en stark kundrelation för att skapa lojalitet. 
 
Mätning av kundlojalitet sker genom att mäta kundernas attityd och intention gentemot 
banken. Kunden måste själv känna att deras bank är bättre än de andra bankerna och kommer 
då med stor sannolikhet att sprida en positiv bild om sin bank menar Methlie och Nysveen 
(1999). Enligt Bengtsson (2014) så borde kundlojalitet mätas i relationsövergripande 
kundundersökningar och inte genom undersökningar som är kopplade till enskilda 
transaktioner. En relationsövergripande kundundersökning innefattar alla faktorer som är av 
betydelse för att mäta kundlojaliteten. SEB mäter kundlojaliteten på två sätt. En rapport som 
görs månadsvis mot kundnöjdheten som innefattar kundtjänst och rådgivning. Det andra 
sättet är att de får en avrapportering på nya och förlorade kunder inom banken. Sparbanken 
Sjuhärad mäter kundlojalitet genom SKIs kvalitetsindex där det finns detaljområden som 
behandlar kundlojalitet. Nordea mäter kundlojalitet genom att kunden får skalfrågor och 
resulterar det i ett högt resultat så tolkar Nordea det som att kunden är lojal. SEB:s mätning 
av kundnöjdhet som utförs månadsvis tycker vi kan kopplas mot Methlie och Nysveens 
(1999) teori eftersom kunderna har svarat på olika frågor så kan man tolka kundernas attityd 
och intention i deras svar. Nordeas sätt att mäta kundlojalitet stämmer inte överens om 
jämförelsen sker med Bengtssons (2014) teori kring att lojalitet ska mätas 
relationsövergripande och inte i kundens senaste interaktion. Angående SEB och Sparbanken 
Sjuhärads mätning av kundlojaliteten så anser vi att den ena mätningen hör till kundnöjdhet 
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vilket de även uttrycker  i intervjun. Den andra mätningen ser de svart på vitt hur många nya 
kunder som har tillkommit och hur många kunder som har lämnat. Vi anser att det inte avgör 
om företaget har en god kundlojalitet eller inte. Därför att de ser inte hur många 
återkommande köp kunden har gjort eller om kunden har tackat nej till erbjudanden från 
konkurrenter till exempel.  
 
Baumann et.al (2012) menar att bankerna behöver bli bättre på att förstå vad det är som leder 
till kundlojalitet. Genom att öka förståelsen för detta så kan banken identifiera viktiga kunder 
som är nära på att byta bank och kan försöka förhindra att det sker. Vi anser att detta är något 
som SEB, Sparbanken Sjuhärad och Nordea borde ta till sig. I intervjuerna återkommer 
respondenterna till kundnöjdhet i flera frågor om kundlojalitet. Vi tycker att det är viktigt att 
poängtera att kundlojalitet och kundnöjdhet är skilda saker. En kund kan vara väldigt nöjd 
med Sparbanken Sjuhärad. Om en konkurrent erbjuder en tjänst som innebär bättre villkor för 
kunden finns det en möjlighet att denne byter bank. Vilket innebär att kunden inte har någon 
lojalitet till Sparbanken Sjuhärad. 
 
Alla tre banker anser att de lojala kunder vilket kan kopplas till Dick och Basus (1994) 
modell. Enligt bankerna befinner sig kunden i “lojalitet” kolumnen med en stark relativ 
attityd och ett bra köpbeteende. Vi anser att kunden befinner sig mer mot “falsk lojalitet” 
kolumnen och en svag relativ attityd. Vi tänker oss ett följande scenario: Om det är dags för 
kunden att ta sitt första bolån på flera miljoner kronor och har varit kund i samma bank hela 
sitt liv. Första steget för kunden blir förmodligen att se över vad den egna banken kan erbjuda 
för villkor. Därefter jämför kunden med andra alternativ på marknaden för att se vilken bank 
som kan erbjuda de bästa villkoren för kunden. Lyckas kunden hitta bättre villkor hos ett 
annat alternativ än sin egen bank så finns det en stor sannolikhet att kunden byter bank.  
 

5.2 Kundnöjdhet 
 
Kundnöjdhet är också svårdefinierat. Ndubisi et.al (2007) samt Johnson och Huber (2006) 
beskriver kundnöjdhet som en bedömning från kunden vid ett köp av en tjänst eller produkt. 
Att det är den förväntade upplevelsen mot den faktiska upplevelsen av köpet. Om produkten 
eller tjänsten inte lever upp till kundens förväntningar så resulterar det i negativ kundnöjdhet. 
Ndubisi et.al (2007) menar att en nöjd kund förmedlar bankens tjänster genom WOM (Word 
Of Mouth). En positiv WOM innebär ett sätt för banken att få nya kunder utan att behöva 
göra särskilt mycket. R1 på SEB förklarar att de vill att kunden ska känna att de fått en bra 
upplevelse när de har besökt banken. Oavsett om det är för att köpa en tjänst eller använda 
någon av deras digitala tjänster och att det är viktigt för att ha en hög kundnöjdhet. R2 på 
Sparbanken Sjuhärad menar att det är kundens bedömning efter ett besök hos banken eller vid 
ett köp av tjänst. Detta kan kopplas till både Ndubisi et.al (2007) och Johnson och Hubers 
(2006) teorier angående att det är en bedömning från kunden gällande förväntad och faktisk 
upplevelse av köpet. R1 på SEB tycker att det viktigaste sättet att få nya kunder är att ha 
”ambassadörer” bland sina kunder som rekommenderar SEB. Detta kan kopplas mot 
Ndubisis et.al (2007) teori angående att en positiv WOM innebär ett sätt för banken att få nya 
kunder. R3 på Nordea pratar om starka relationer för att uppnå en god kundnöjdhet.  
 
Att mäta kundnöjdheten är svårt enligt Gustafsson (2009). Det är svårt att få relevanta siffror 
eftersom flera undersökningar som Gustafsson (2009) har gjort är 95% av kunderna 
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missnöjda men framför inte några klagomål. Enligt Chan och Chan (2011) är det vanligaste 
sättet att mäta kundnöjdhet med enkäter och frågeformulär. Att komma fram till ett bra 
frågeformulär kräver en hel del förarbete. Formuläret ska vara representativt och det ska gå 
att generalisera. Angelova och Zekiri (2011) nämner att på nationell nivå mäts kundnöjdhet 
genom NKI som står för Nöjd Kund Index. Med NKI går det att mäta hur banker 
tillfredsställer sina kunder. Enligt Bengtsson (2014) så bygger NKI-modellen på tre frågor 
som i korthet handlar om: Hur nöjd kunden är totalt sett, hur verksamheten lever upp till 
kundens förväntningar och hur nära verksamheten kommer en tänkt ideal verksamhet. 
Sparbanken Sjuhärad mäter kundnöjdhet genom en enkät som kunden får med sig efter varje 
möte. Sparbanken Sjuhärad är även med i en större branschundersökning som görs av SKI 
(Svenskt Kvalitet Index). SEB och Nordea mäter kundnöjdhet ungefär på samma sätt som 
Sparbanken Sjuhärad: Genom att skicka ut enkäter via mejl efter möte med kund. De är även 
med i SKI:s undersökning. Att mäta kundnöjdhet med hjälp av enkät är enligt Chan och Chan 
(2011) ett av de vanligaste sätten. Nordea mäter dock kundnöjdhet hos sina viktigaste kunder 
kontinuerligt. Att skicka med kunden enkäter eller skicka ut enkäter via mejl är ett bra 
tillvägagångssätt om svarsresponsen är hög.  
 

5.3 Förtroende  
 
Van Esterik- Plasmeijer och Van Raaij (2017) menar att förtroende är avgörande för att 
kunden ska känna en trygghet i att köpa en vara eller tjänst. Att exempelvis placera sitt livs 
besparingar på en bank eller använda andra finansiella tjänster som banken erbjuder. Enligt 
Yousafzai et.al (2010) handlar förtroende om i vilken omfattning som kunden litar på banken. 
Säkerhet är viktigt för kunden och hur detta sköts kan vara avgörande om kunden kommer att 
använda sig av bankens digitala tjänster eller inte. Förtroende hänger mycket ihop med 
företagets image och det är därför viktigt att försöka ha en så bra image som möjligt. Ett 
företags image beror mycket på hur media framställer den. Genom att skapa ett starkt 
förtroende kan företaget undvika att kunden byter till en konkurrent om denne skulle bli 
missnöjd menar Van Esterik- Plasmeijer och Van Raaij (2017). För att kunden ska vara lojal 
mot företaget och bortse från konkurrenterna så behöver företaget skapa ett starkt förtroende 
och detta går att uppnå via en god kundnöjdhet enligt Oliver (1999). 
 
R1 på SEB anser att de ha kundernas förtroende och arbetar med att skapa en bra upplevelse 
där kunden känner trygghet och förtroende. Personalen är förberedd, har kunskap och 
kompetens samt visar att de bryr sig om kunden. SEB arbetar löpande med säkerheten kring 
inloggningar på internetbanken. R2 på Sparbanken Sjuhärad känner att de har kundernas 
förtroende och menar att har inte kunderna förtroende för banken så blir de inte långvariga. 
Sparbanken Sjuhärad menar att anledningen till de har kundernas förtroende är: De sköter IT 
säkerheten korrekt, de håller vad de lovar och gör det över tid. R1 och R2:s svar kan kopplas 
mot Yousafzais et.al (2010) teori angående att det är viktigt för kunden med säkerhet. Nordea 
anser att de har den återkommande kundens förtroende. För att få kundens förtroende 
försöker de ta reda på hur kundens framtid ser ut och vem kunden är så att de kan skräddarsy 
erbjudanden för den enskilde kunden. Vi ställde frågan om bankerna gör något för att skapa 
förtroende vid användning av deras digitala tjänster. R3 nämner att de försöker ändra 
utseendet på deras digitala tjänster så att det är enkelt att använda. Detta kan kopplas till 
Ganguli och Roys (2011) teori om att enkelhet har en positiv påverkan på kundlojalitet.  
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R1 på SEB anser att de har en bra image. SEB har funnit i cirka 160 år och har klarat sig 
undan större negativa rubriker i media. R2 på Sparbanken Sjuhärad anser att de har en bra 
image eftersom banken är en lokal stiftelse och en fristående bank. Detta är en pitch som de 
tror mycket på. Dock fick sig imagen en törn när de bytte namn till Swedbank Sjuhärad vilket 
förvirrade flertalet kunder. R3 på Nordea menar att de var en av de populäraste bankerna för 
7-8 år sedan och hade ett högt förtroende. Förtroendet har minskat och Nordea menar att 
mycket beror på media. Vi anser att SEB och Sparbanken Sjuhärad arbetar med förtroende 
väldigt likt teorin som nämns ovan. De sätter säkerheten främst och de nämner att personalen 
ska ha den rätta kompetensen för att skapa ett så starkt förtroende som möjligt.  
 

5.4 Lojalitetsprogram 
 
Lojalitetsprogram är ett verktyg som kan användas för att bygga upp kundlojalitet genom ett 
planerat belöningssystem som baseras på kundernas historik i företaget. Tanken är att 
belöningar ska få kunden att vilja handla mer (Palmer et.al, 2000). Yi och Jeon (2003) menar 
att målet med lojalitetsprogram är att skapa en större grad av kundbehållande i lönsamma 
segment. Målet är även att öka kundlojaliteten genom att generera mer värde och 
tillfredsställelse för lukrativa kunder. Nordea arbetar med lojalitetsprogram som innefattar 
olika nivåer. De använder sig av en nivå som kallas för Private Banking och en nivå som 
kallas för Premium. Dessa nivåer är till för kunder som har sparat en viss summa i banken 
och nivåerna innebär att kunden får mer erbjudanden. uppmärksamhet, rådgivning och billiga 
räntor. De som använder sig av detta är Nordeas största och viktigaste kunder. Detta program 
kan liknas vid Yi och Jeons (2003) teori kring att öka kundlojaliteten genom att generera mer 
värde och tillfredsställelse för lukrativa kunder. Respondenterna för SEB och Sparbanken 
Sjuhärad berättar att de inte arbetar med något utpräglat lojalitetsprogram. SEB sätter 
individuella priser på vissa tjänster. I Sparbanken Sjuhärad så kan kunden uppgradera sig till 
nyckelkund vilket innebär att kunden får rabatt på exempelvis sakförsäkringar och att kunden 
inte får någon årsavgift på bankkortet. Kotler (2009) beskriver att det går att använda sig av 
lojalitetsprogram och nämner två stycken: ”Frequency Programmes (FPs)” och ”Club 
Marketing Programmes (CMPs)”. FPs är utformade för att ge belöningar till kunder som 
köper ofta och i stora mängder och detta kan hjälpa till att bygga en långsiktig lojalitet. CMPs 
är uppbyggda att genom att kunden blir en så kallad klubbmedlem och kan användas för att 
skräddarsy erbjudanden som kunden är intresserad av. Med denna beskrivning anser vi att 
SEB och Sparbanken Sjuhärad använder sig indirekt av lojalitetsprogram. Frequency 
Programmes (FPs)  kan liknas vid Sparbanken Sjuhärads produkt “nyckelkund”. Club 
Marketing Programmes (CMPs) kan liknas vid att SEB sätter individuella priser för stora 
kunder.  
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6. Diskussion/Slutsats 
 
I detta kapitel kommer det att ges svar på studiens syfte som är att skapa en bättre förståelse 
kring hur de tre bankerna i Borås; SEB, Sparbanken Sjuhärad och Nordea arbetar med att 
hålla en god kundlojalitet samt hur de arbetar med faktorerna kundnöjdhet, förtroende och 
verktyget lojalitetsprogram. Vi kommer även att lyfta vissa rekommendationer till bankerna 
och förslag till framtida forskning. 
 

6.1 Slutsats  
 
Kundlojalitet är ett eftertraktat och intressant ämne. Det har tidigare gjorts mycket forskning 
om kundlojalitet och vilken påverkan kundnöjdhet samt andra faktorer har på kundlojalitet. I 
denna studie har det lagts fokus på hur bankerna arbetar för att skapa en god kundlojalitet. I 
tidigare litteratur framkom det att flera faktorer påverkar kundlojaliteten och faktorerna vi 
valde att inrikta oss på var: Kundnöjdhet, förtroende och lojalitetsprogram.  
Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer. Materialet har sedan bearbetats och 
analyserats. I litteraturen som vi studerat har vi kommit fram till att varje faktor är viktiga för 
att uppnå kundlojalitet. Enligt Jumaev et.al (2012) är det viktigt för bankerna att kunna ge bra 
service, lyssna på kunden och möta deras behov. Ndubisi et.al (2007) menar att kundlojalitet 
byggs utav flera faktorer och om bankerna använder dessa på rätt sätt så kan en relation med 
lojalitet skapas. Vårt resultat visar att de tre bankerna i Borås känner till vikten av att ha en 
god kundlojalitet för att inte förlora sina kunder.  

 
Det vi ville komma fram till med studien var att undersöka och skapa en bättre förståelse för 
hur bankerna arbetar för att hålla en god kundlojalitet. Även hur de arbetar med faktorerna 
kundnöjdhet, förtroende och verktyget lojalitetsprogram. En slutsats som vi kan dra är att 
kundlojalitet är svårdefinierat och har flera definitioner. Till exempel att lojalitet är när 
kunden gör återkommande köp av en tjänst hos samma leverantör (Jumaev et.al, 2012 och 
Ndubisi et.al, 2007). Eller att det krävs att kunden ska välja företaget så fort ett val uppstår 
och företaget är ett möjligt alternativ (Ranade, 2012). Resultatet visar att bankerna har svårt 
med att definiera lojalitet. Trots det visar resultatet att bankerna arbetar med faktorerna 
kundnöjdhet, förtroende och lojalitetsprogram för att nå kundlojalitet. Bankerna nämner att 
de arbetar proaktivt vilket vi anser är viktigt för att skapa lojalitet hos kunden. Arbetar de 
enbart reaktivt och löser problem när de har inträffat kan det innebära att lojaliteten hos 
kunden minskar. Bankerna försöker även skapa lojalitet genom att hantera missnöjda kunder 
på ett bra sätt. Samtliga tre banker har liknande syn beträffande begreppet lojalitet och arbetar 
likt det som nämns i teorin för att skapa lojalitet.  
 
Gällande faktorn kundnöjdhet så arbetar de tre bankerna likt den presenterade teorin. 
Kundnöjdhet är bankernas viktigaste fråga. SEB och Sparbanken Sjuhärad anser att det är 
viktigt att tillfredsställa kundens behov. Att försöka ge kunden en så bra upplevelse och 
service som möjligt, oavsett på vilket plattform de möter banken. Om kunden lämnar banken 
nöjd kan denne sprida positiva saker om banken till sin omgivning och kan på så sätt generera 
nya kunder. Detta kan tydligt kopplas till Ndubisis et.al (2007) teori kring att en positiv 
WOM (Word Of Mouth) innebär ett enkelt sätt för banken att få nya kunder. Nordea pratar 
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mer om starka relationer mellan banken och kunden. Gällande missnöjda kunder hanterar 
bankerna det på ett liknande sätt. I Sparbanken Sjuhärad har anställda mandat på x antal 
kronor som de kan kompensera kunden med. Både Nordea och Sparbanken Sjuhärad 
kompenserar kunden även om de tycker att denne har fel. När det gäller mätning av 
kundnöjdheten så arbetar bankerna enligt teorin som har framställts. SEB, Sparbanken 
Sjuhärad och Nordea skickar ut enkäter efter varje möte vilket Chan och Chan (2011) anser är 
det vanligaste sättet att mäta kundnöjdhet. Vi anser att bankerna arbetar på ett bra sätt för att 
skapa en hög kundnöjdhet och lägger mycket fokus på detta.  
 
Även när det gäller faktorn förtroende så arbetar bankerna likt de teorier som har framställts. 
Vi anser att säkerheten är viktig för att kunden ska få ett starkt förtroende för en verksamhet 
som verkar inom bankbranschen, eftersom det handlar om kundens finansiella medel. Detta 
är något som SEB och Sparbanken Sjuhärad arbetar hårt med. Detta kan kopplas till 
Yousafzais et.al (2010) teori om att förtroende handlar om i vilken omfattning som kunden 
litar på banken. Att säkerhet är viktigt för kunden när de till exempel ska använda sig av 
bankens digitala tjänster. Av egen erfarenhet vet vi att det är en process att genomföra 
transaktioner på internetbanken. Flera steg med lösenord behöver skrivas för att godkänna 
betalningar vilket är viktigt så inte ens finansiella medel hamnar i fel händer. Nordea nämner 
inget om säkerheten när vi pratar om förtroende.  
 
Verktyget lojalitetsprogram är inget som varken SEB eller Sparbanken Sjuhärad säger att de 
använder. Vi anser att bankerna använder lojalitetsprogram indirekt. SEB sätter individuella 
priser och skräddarsyr erbjudanden för stora kunder. I Sparbanken Sjuhärad kan kunden 
uppgradera sig till nyckelkund vilket innebär rabatt sakförsäkringar och att kunden inte får 
någon årsavgift på bankkortet. Detta kan göra att kunden blir villig att köpa fler tjänster i 
framtiden vilket bekräftas i teorin som Butscher (2002) presenterar. Det bekräftas även i 
beskrivningen av lojalitetsprogram som Kotler (2009) lägger fram om Frequency 
Programmes (FPs) och Club Marketing Programmes (CMPs). Nordea använder sig av 
lojalitetsprogram med olika nivåer som Private Banking och Premium. Vi jämför de tre 
bankerna vi har valt att studera mot Länsförsäkringar Bank. Länsförsäkringar Bank använder 
sig av tre olika typer av kundmedlemskap: Bronskund, silverkund och guldkund. Beroende på 
vilket medlemskap kunden väljer erbjuds det olika rabatter som till exempel: Gratis 
kortavgift, gratis uppläggningsavgift vid bolån, 20% på tjänster hos jurister hos 
Länsförsäkringar. Vi anser att de tre bankerna kan implementera ett liknande 
lojalitetsprogram för att stärka kundernas lojalitet. Trots att Liu (2007) menar att 
lojalitetsprogram är en dyrbar investering som kräver att företaget har ett långsiktigt 
förbindelse och ett stort engagemang. Vi anser att bankerna kommer att tjäna i längden på 
det.  
 

6.2 Rekommendationer till praktiker 
 
De rekommendationer vi har att dela med oss av är att dessa tre banker i Borås bör försöka 
skapa sig en bättre förståelse för vad som leder till lojalitet. Bankerna satsar mest på 
kundnöjdhet är det viktigt att poängtera att lojalitet och nöjdhet inte innebär samma sak, om 
du har en hög kundnöjdhet innebär det inte att du har en god kundlojalitet. Om en kund får 
bättre villkor hos en annan bank som inte den nuvarande banken kan matcha så är det högst 
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troligt att kunden lämnar banken oavsett hur nöjd kunden är. Har banken däremot skapat en 
stark lojalitet så kommer kunden att bortse från konkurrenternas erbjudanden.  
 
En annan rekommendation vi har är att de borde implementera ett lojalitetsprogram för att 
kunna stärka lojaliteten på ett enkelt sätt.  
 

6.3 Förslag på framtida forskning 
 
En vidareutveckling av studien hade kunnat ge ett större perspektiv på flera faktorer som 
påverkar kundlojalitet utifrån de faktorer vi har. Att det studeras vidare både på  hur kunden 
går tillväga och upplever lojalitet samt hur bankerna arbetar för att bygga en lojalitet med 
kunderna.  
 
I och med att vår studie begränsades till enbart tre banker i Borås så hade en forskning i större 
omfattning bidragit till större och djupare uppfattning om vad olika banker gör för att uppnå 
kundlojalitet.  
 
En kvantitativ metod hade också varit lämplig att skapa för att förstå hur kunderna upplever 
lojalitet i en större omfattning och utifrån deras synvinkel. Till exempel fråga människor vad 
banken behöver göra för att kunden ska bli lojal. 
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Bilaga 1 - Intervju 
 
Intervjumall 
 
Kundlojalitet 
 

1. Hur definierar ni kundlojalitet? 
2. Anser du att ni har lojala kunder, varför? 
3. Hur mäter ni lojalitet? 
4. Vad gör ni för att skapa lojala kunder? Exempel? 
5. Vad gör ni för att behålla era kunder? 
6. Vad tror du det är som skulle göra en kund illojal? 

 
Kundnöjdhet 
 

7. Hur definierar ni kundnöjdhet?  
8. Har ni nöjda kunder, varför? 
9. Hur mäter ni nöjdhet? 
10. Hur arbetar ni för att skapa en god kundnöjdhet?  
11. Hur hanterar ni missnöjdhet? 

 
Förtroende 
 

12. Har kunderna förtroende för er, varför? 
13. Hur arbetar ni för att skapa förtroende mellan kunden och er? 
14. Företagets image påverkar ofta förtroendet, har ni en bra image, varför? 
15. Gör ni något särskilt för att skapa ett förtroende för era digitala tjänster? Så kunden 

känner sig bekväm att göra transaktioner online m.m. 
 
Lojalitetsprogram  
 

16. Arbetar ni med lojalitetsprogram? Om ja, på vilket sätt? 
17. Bidrar lojalitetsprogram till ökad kundlojalitet anser ni? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 
 

43 
 


