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Abstract 

 

Master thesis in Business Administration, Swedish Business School at Örebro university, 
Marketing, HT 2009 
 
 
Authors:  Hedström, Stefan; Zukanovic, Haris 
 
Tutor:  Lindell, Pia 
 
Title:  Bergslagens Sparbank – a cross-section study about customer 

satisfaction and customer loyalty. 
 
Keywords:  Survey, customer loyalty, customer satisfaction, service management 
 
Problem: Today's businesses, whose range of product and services is increasingly 

being characterized by services, must learn to adapt to this new 
customer-driven world. Today, customers have wide selection of goods 
and services which means that companies need to strive extra hard to 
have satisfied and loyal customers. To have satisfied customers does 
not automatically mean that these customers are loyal. Customer 
loyalty is important for the company to work in the long run. 

 
Research objective: The purpose with this research project is to see what conclusions can be 

drawn on the customer loyalty of Bergslagens Sparbank private 
customers, in relation to how satisfied they are. We also want to see 
how we can find the true customer loyalty of Bergslagens Sparbank 
private customers. 

 
Method: By mail questionnaires and interviews interwoven with theoretical 

research the results have emerged. An abductive reasoning technique 
used with a combination of quantitative and qualitative methods has 
enabled the authors to achieve the exploratory purpose of this research 
project. 

 
Results:  Bergslagens Sparbank’s private customers are overall satisfied with 

their bank. However, it has become clear that there are things that the 
bank can improve. We have also seen the patterns that indicate that 
there is both true and false loyalty amongst the bank’s private 
customers. 

 
Conclusions: Many of the customers in Bergslagens Sparbank have been with the 

bank for a long time, most of them for eleven years or longer. Several 
of them have also stated that the family has always had the same bank, 
which means that it's a tradition that has passed on to younger 
generations. This is one of the signs that show how customers are 
becoming loyal. We show that customer attitudes towards Bergslagens 
Sparbank are affecting customer loyalty. 



  

Sammanfattning 

 

Masteruppsats i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Örebro universitet, 
Marknadsföring, HT 2009. 
 
 
Författare:  Hedström, Stefan; Zukanovic, Haris 
 
Handledare:  Lindell, Pia 
 
Titel:  Bergslagens Sparbank – en tvärsnittsstudie om kundnöjdhet och 

kundlojalitet 
 
Nyckelord:  Enkätundersökning, kundlojalitet, kundnöjdhet, service management 
 
Problem: Dagens företag, vars utbud alltmer karaktäriseras av tjänster, måste lära 

sig att anpassa sig till denna nya kundorienterade värld. Idag har 
kunderna stort utbud av varor och tjänster vilket innebär att företagen 
måste anstränga sig extra hårt för att ha nöjda och lojala kunder. Att ha 
nöjda kunder innebär inte automatiskt att dessa kunder är lojala. 
Kundlojalitet är viktigt för att företaget ska fungera på lång sikt. 

 
Syfte:    Syftet med uppsatsen är att se vilka slutsatser som kan dras om 

kundlojaliteten hos Bergslagens Sparbanks privatkunder i relation till 
hur nöjda de är. Vi vill även se hur vi kan utläsa den sanna 
kundlojaliteten hos Bergslagens Sparbanks privatkunder. 

 
Metod: Genom postenkäter och intervjuer sammanvävda med ett teoretiskt 

efterforskningsarbete har resultaten kommit fram. Ett abduktivt 
arbetssätt tillsammans med en kombinerad kvantitativ och kvalitativ 
undersökningsmetod har möjliggjort för författarna att uppnå det 
utforskande syfte uppsatsen utgått ifrån. 

 
Resultat:  Bergslagens Sparbanks privatkunder är i allmänhet nöjda med sin bank. 

Dock har det framkommit att det finns saker som banken kan förbättra.  
Vi har dessutom sett mönster som visar på att det finnas både sann och 
falsk lojalitet bland bankens privatkunder. 

 
Slutsatser: Åtskilliga kunder i Bergslagens Sparbank har haft banken sedan lång 

tid tillbaka, de flesta i elva år eller längre. Många har dessutom uppgett 
att familjen alltid har haft samma bank vilket innebär att ”traditionen” 
förts vidare till yngre generationer. Detta är ett tecken som visar på hur 
kunderna blir lojala. Vi visar att det finns ett samband mellan kunders 
attityder om Bergslagens Sparbank och deras kundlojalitet. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet kommer vi att beskriva bakgrunden till problemet och därefter föra en 

diskussion kring detta. Problemdiskussionen leder oss slutligen fram till den 

problemfrågeställning och syfte vi har med uppsatsen. Till sist avgränsar vi studien och visar 

till vilka uppsatsen vänder sig till. 

 

1.1 Bakgrund 

Det har skett en enorm utveckling av samhället på bara några hundra år. Ursprungligen var 

marknaden en plats där affärer gjordes upp med ärliga handslag. Parterna möttes i en dialog 

där de respekterade varandras ståndpunkter när affären skulle göras upp. Industrialiseringen 

var startskottet för utvecklingen av det mesta inom samhället. Efter dess intåg har 

konsumenterna under det senaste seklet levt i en masstillvaro med masstillverkning, 

massmarknadsföring och massmedia. Även om industrialiseringen kan sägas pågå även idag 

på många platser världen över är det mesta av vad som kännetecknade den första eran av den 

företagsekonomiskt sett förlegat (Hedlund, 2008). Hatch (2002) redogör för hur den brittiske 

arbetssociologen Tom Burns har beskrivit industrialiseringen i tre olika faser. Den första fasen 

bestod av att maskiner började användas i större utsträckning för att öka produktiviteten. 

Detta var vid den här tiden fabrikssystemet uppstod. I början av den här perioden bestod 

fabrikerna av i stort sett likadana maskiner och de produkter som tillverkades var relativt 

enkla. Komplicerade arbetsuppgifter utfördes fortfarande av hantverkare och entreprenörer, 

som tidigare. När fabrikerna efter några årtionden hade blivit mer komplexa och delats upp i 

olika kategorier var den industriella utvecklingens andra fas ett faktum. Burns (Hatch, 2002) 

menade att stora delar av industrisamhället än idag befinner sig i denna fas men att en tredje 

fas också är under utveckling. Denna fas innebär att produktionen hinner ifatt och överstiger 

efterfrågan. Denna, vad man skulle kunna kalla övermättnad på marknaden, leder till att de 

gamla tankesätten om marknadsföring och försäljning onekligen måste förändras. Dagens 

företag, vars utbud alltmer karaktäriseras av tjänster, måste onekligen lära sig att anpassa sig 

till denna nya kundorienterade värld. Anpassningar till förändringar i omvärlden kommer 

alltid vara en central del av ett företags överlevnad. 
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Kunderna upplever att budskapet från företagen allt oftare upplevts som tomma ord 

samtidigt som tjänsterna och produkterna inte längre känns unika (Söderlund, 1998). Dock 

fortsätter företagen att försöka få kunderna att tro att deras produkter är gudars gåva till 

mänskligheten. Förändringen i kundens inställning till olika reklambudskap kan spåras flera 

decennier bakåt i tiden. Internet är idag den faktor som accelererat utvecklingen genom att 

varje individ kan göra sin röst hörd och hitta likasinnade personer. Internet har möjliggjort att 

individer kan handla på en global marknad istället för endast den lokala marknaden. De kan 

samtidigt jämföra produkter och tjänster bland olika konkurrenter. Enligt siffror från 

Statistiska centralbyrån (SCB) för år 2009 är andelen av befolkningen i Sverige som använder 

internet i stort sett varje dag ca 78 procent (www.scb.se). Enligt det amerikanska 

undersökningsföretaget BIGresearch söker nästan nio av tio amerikanska konsumenter 

information på internet om en vara eller tjänst innan de köper den. Hedlund (2008) antar att 

situationen är densamma i Sverige. 

Många av dagens företag och organisationer är grundade under en produktfixerad 

tidsperiod. Under den tiden hade företagen lätt att marknadsföra sin unika produkt för att 

skapa ett övertag gentemot konkurrenterna. Enligt Hedlund (2008) är denna tid dock över och 

det finns det idag inga unika produkter. Om det utvecklas en ny unik produkt kopieras dess 

fördelar och det uppstår en liknande produkt på marknaden inom en snar framtid. Idag är det 

kunden som har kommit alltmer i fokus eftersom det är kunden som bestämmer. Det är 

kunden som skaffar sig information, som byter erfarenhet med andra och hittar alternativa 

lösningar. Kunden är inte längre lika trogen och därmed är företagen tvingade att lära sig hur 

kunden tänker och att anpassa sitt sätt att göra affärer inom försäljning och marknadsföring 

(Hedlund, 2008). 

Att relationsmarknadsföring blivit allt viktigare är för Gummesson (2002) en naturlig 

effekt av inträdet i det postmoderna samhället. Att som företag skapa begär och behov hos 

kunden är något som måste lämnas åt historien. Företag kan idag inte längre bara trycka ut sitt 

budskap (Push-filosofi) till kunderna och förvänta sig att de ska konsumera. De stora 

förändringarna som skett beror mycket på att dagens marknad agerar på en global nivå där 

konsumenten har många alternativ samtidigt som teknologin haft stora framsteg. 

Konsumenterna blir också utsatta för massvis av reklam men de måste själva vilja söka 

information. Gummesson (2002) menar att den traditionella reklamen är bättre idag än förr, 

men att detta inte räcker för att få konsumenterna att bara köpa av dem. 

Relationsmarknadsföring bygger, som det låter, på relationer och interaktioner mellan köpare 

och säljare. En grund inom relationsmarknadsföringen är att öka fokus på kunden och att 



 3 

behålla så många kunder som möjligt. Fördelen med relationsmarknadsföring är att företag får 

långsiktiga relationer till sina kunder vilket innebär att de gör återkommande köp och blir mer 

lojala. På detta vis ökar intäkterna på lång sikt som en följd av att kostnaderna för att värva 

nya kunder minskar. Kundlojalitet är alltså en målsättning inom relationsmarknadsföringen 

där relationerna ska utgöra byggstenar för att uppnå kundlojalitet (Gummesson, 2002). 

Banksektorn är som många andra branscher utsatta för tjänstekonkurrens. Banker har 

alltid befunnit sig i den situationen där nyckeln till framgång har varit att konkurrera med 

hjälp av tjänster (Grönroos, 2002). Detta har dock nödvändigtvis inte varit lika uppenbart och 

självklart för de människors som jobbar inom branschen. De har kanske lagt för stor vikt vid 

traditionell marknadsföring eller hamnat i ”prisfällan” och/eller inte förstått vad det innebär 

att konkurrera med tjänster (Grönroos, 2002). Det är lätt att underskatta hur pass mycket 

svårare det idag är att konkurrera inom industrialiseringens så kallade tredje fas jämfört hur 

det var förr i tiden. Då kanske en stad bara hade en bank och dess existens var lika självklar 

som en mataffär är för oss idag. Tiderna har förändrats och konkurrensen som uppstått är inte 

jämförlig med dåtidens. 

Enligt en studie från 2008 genomförd av Capgemini är det idag många banker som 

konkurrerar om kunderna på den svenska bankmarknaden. Anledningen till detta beror delvis 

på att det tillkommit många nya banker samtidigt som konkurrensen påverkats av den 

harmoniseringsprocess som sker på den europeiska marknaden. De flesta av dagens banker 

har i stort sett samma tjänsteutbud. Därmed är det svårt att differentiera sig och erbjuda 

kunderna något som konkurrenterna inte har. Vad som också kommer att hända när antalet 

banker ökar, är att många banker kommer att konkurrera ut varandra. Banker kommer att 

sänka sina avgifter för att locka till sig nya kunder. På så sätt kommer lönsamheten för vissa 

banker att minska och de kommer förmodligen att försvinna från marknaden 

(www.capgemini.com).  

En studie gjord av Deloitte år 2007 visar att banker har möjlighet att nå framgång 

genom att satsa mer på sina lokala bankkontor. Deloitte menar att banker i dagsläget inte 

utnyttjar sina lokala kontor såsom de borde göra. För att nå goda resultat bör bankerna 

utveckla det personliga bemötandet och ge en anpassad service till kunderna. Dessutom kan 

den geografiska närheten utnyttjas på ett bättre sätt. Vad som ytterligare framhävs är att 

faktorerna bekvämlighet, värde och service är de byggstenarna som bankerna måste satsa mer 

på för att inte bli utkonkurrerade (www.deloitte.com). 

Ett samhälle skulle inte kunna fungera utan banker. Utan banker skulle vi få vår lön 

direkt i handen och pengarna skulle vi kanske spara i madrassen. För att betala räkningar 
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skulle vi vara tvungna att skicka pengar i kuvert på posten. Utan banker skulle det inte vara 

möjligt att låna pengar till ett hus eller en bil. Vi skulle inte kunna handla på kredit och många 

av oss skulle vara tvungna att spara väldigt länge för att kunna göra ett komplext köp. Det kan 

följaktligen konstateras att vi i dagens samhälle mer eller mindre är tvungna att använda oss 

av banktjänster. Majoriteten av oss använder sig tveklöst av bankers finansiella tjänster. Det 

kan vara allt från ett enkelt lönekonto i en bank till en rad av olika finansiella tjänster. 

 

1.2 Problemdiskussion 

De flesta banker har idag överlag väldigt nöjda kunder. Även om kundnöjdheten är allmänt 

sett hög inom banksektorn är lojala kunder något som är av största betydelse för bankernas 

överlevnad på en konkurrensutsatt marknad. Kundlojaliteten inom banksektorn är allmänt sett 

hög jämfört med andra branscher (www.kvalitetsindex.se). Kunderna lägger stor vikt på hur 

de upplever service från bankens sida. Den främsta orsaken till att bankkunder byter eller 

funderar på att byta bank är att de hittat en annan bank som erbjuder bättre ekonomiska 

villkor. För de kunder som väljer att ha kvar samma bank som tidigare är den främsta orsaken 

till att stanna att de är nöjda med banken samtidigt som de känner tillit och har en gammal 

vana till banken (www.konsumentverket.se). 

Den höga kundlojaliteten som banker drar fördel av gör det paradoxalt nog kanske 

ännu viktigare för bankerna att inte förringa vikten av att ha nöjda kunder. Hårdnande 

konkurrens och osäkerhet inför framtiden gör möjligen kundnöjdhet till den absolut viktigaste 

framgångsfaktorn. Det finns en negativ klang kring påståendet att "behålla en missnöjd kund". 

Även om det fungerar i det korta loppet är det förmodligen förödande på sikt. Den höga 

lojaliteten hos kunderna behöver således inte vara till fördel för banksektorn som man kanske 

automatiskt tror. Lojalitet och kundnöjdhet går alltså inte automatiskt hand i hand varför 

kundlojalitetsbegreppet bör granskas noggrant. Det kan finnas en stor skillnad på lojala 

kunder (Söderlund, 2000). Det finns känslomässiga bindningar som spelar in i kundlojaliteten 

som kan vara en indikator på sann lojalitet. Definitionen på sann kundlojalitet innebär därmed 

att det ska finnas något mer än bara ett lojalt beteende hos kunden. Detta ska visa sig i 

personliga preferenser, attityder och känslomässiga bindningar till produkten. Ett exempel på 

sann kundlojalitet skulle kunna vara att en kund är obenägen att byta tjänsteleverantör även 

om en konkurrent skulle erbjuda kunden ett bättre erbjudande. Sedan finns det även den typen 

av kundlojalitet som helt eller delvis saknar känslomässiga bindningar. Dessa kunder som i 
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vissas ögon betraktas som lojala kan enligt Söderlund (2001) beskrivas som falskt lojala 

kunder. Det finns andra anledningar än starka känslomässiga bindningar som gör att kunden 

fortfarande är kund hos tjänsteleverantören. 

Idag träffar bankerna i allmänhet allt färre kunder öga mot öga 

(www.konsumentverket.se). Mötena sker alltmer i digital form och tjänsterna är så pass 

automatiserade och digitaliserade att de flesta tjänster kan erbjudas utan att behöva träffa 

kunden. Även om inget personligt möte sker finns det likväl en relation till kunden – något 

som numera är mer centralt än någonsin inom tjänstemarknadsföringen. Nöjda kunder är 

något som måste byggas upp genom goda relationer till kunderna. Idag kan en bankkund 

sköta de flesta transaktionerna själv genom internetbanken. Enligt Statistiska Centralbyrån 

(www.scb.se) är det ungefär 71 procent av den svenska befolkningen som använder 

internetbanken. Konsumentverket (www.konsumentverket.se) påstår samtidigt att över 50 

procent av befolkningen använder internet för sina banktjänster dagligen. 

Kundlojalitet behöver inte diskuteras lösryckt från kundnöjdhet och 

kundnöjdhetsmätningar. Begreppen överlappar varandra och är givande när det ena eller det 

andra diskuteras. Kundnöjdhet är viktigt att uttrycka i termer av kundlojalitet för att kunna 

skapa relevans. Nöjda och illojala kunder kan vara ett exempel på att nöjda kunder inte 

automatiskt är ett framgångskoncept. Det kan innebära stora risker att inta en ställning av 

självgodhet mot att inneha en stor mängd lojala kunder när det finns lite stödjande 

information som förklarar vad det är för faktorer som ligger bakom lojaliteten. Är det till 

exempel så enkelt att bytesbarriärer gör det för krångligt att byta tjänsteleverantör och att 

dessa bytesbarriärer är den enda anledningen till att kunden fortfarande är en trogen kund? 

Vad händer om kunden får reda på att det inte är så svårt att byta tjänsteleverantör som han 

eller hon trodde? Detta gör begreppet kundlojalitet till ett mycket mer mångfacetterat begrepp 

än vad det är vid första anblick. 

Det finns en hel del forskning om kundnöjdhet och kundlojalitet. Dock finns det enligt 

Bloemer et al. (1998) lite forskning om hur förhållandet mellan tjänstekvalitet och 

kundnöjdhet förhåller sig till kundlojalitet. Det krävs mer empirisk forskning på vad det är 

som driver fram kundlojaliteten. Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter och analyserar vad 

kunder tycker om produkter och tjänster i Sverige där det centrala måttet är kundnöjdhet. 

Resultatet av undersökningarna framställs genom att företagen får en "placering" på en skala 

från 0 till 100. Ju högre upp på skalan företagen ligger, desto bättre uppfyller de kundernas 

krav och förväntningar.  Tillvägagångssättet som SKI använder sig av för att utföra 

mätningarna är att genomföra telefonintervjuer med slumpmässigt utvalda privatpersoner och 
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företag över hela Sverige. Kundnöjdheten beräknar SKI genom en analysmetod som bygger 

på de frågor och svar som ställts. Det är ett 40-tal frågor som ställs. Studien inom 

bankbranschen som SKI årligen undersöker omfattar ca 20 000 intervjuer med både 

privatkunder och företag. Utöver kundnöjdhet, som är kärnan i SKI:s undersökningar, 

undersöks även värden på företagsimage, förväntningar, kvalitet på produkterna, 

servicekvalitet, prisvärdhet samt lojalitet. 2009 års värde för kundnöjdheten inom 

bankbranschen för privatkunder ligger på 72,4 vilket är den högsta noteringen sedan SKI 

började med sina undersökningar. Dock menar SKI att det är stora skillnader mellan olika 

banker. 

Det som många misstar sig kring när det gäller kundlojalitet är enligt Söderlund 

(2001) att en nöjd kund automatiskt är lojal. Det kan inte vara mer fel härlett. Givetvis 

påverkar nöjdheten lojaliteten men det är inget givet orsakssamband. Teoretiskt skulle denna 

härledning kunna kallas grovt förenklad. Även om det forskats en del kring vad som driver 

kundlojalitet vet vi fortfarande ganska lite om det. Definitionerna går isär och speciellt svårt 

blir det när en verkan på kundlojaliteten har flera orsaker som nästan gör det omöjligt att i ett 

specifikt fall konstatera vad som påverkar kundlojaliteten. Bloemer et al. (1998) undersöker 

vad det är som driver fram kundlojalitet inom banksektorn. I artikeln konstaterar författarna 

att de endast fokuserat på kunders preferenser när det gällde deras sätt att uttala sig om 

kundlojaliteten. Studien har inte tillräckligt fokuserat på attityder till tjänsteleverantören och 

produkten såsom word-of-mouth (rykte) när det gäller en tjänsteleverantör och dess 

produkter. 
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1.3 Syfte 

Uppsatsen har som syfte att fastställa kundnöjdheten hos Bergslagens Sparbanks privatkunder 

som en grund för analysen av lojaliteten hos dem. Vi vill vidare försöka se tecken på den 

sanna kundlojaliteten hos Bergslagens Sparbanks kunder. Det vi författare vill bidra med i 

denna uppsats är att se hur kundernas beteende tillsammans med deras bakomliggande 

attityder påverkar lojaliteten gentemot Bergslagens Sparbank. Diskussionen tidigare i 

inledningen leder oss fram till problemformuleringen bestående av två specifika frågor: 

 

• Hur lojala är Bergslagens Sparbanks kunder i förhållande till hur nöjda de är? 

 

• Hur kan den sanna kundlojaliteten hos Bergslagens Sparbanks privatkunder utläsas? 

 

• Hur påverkas kundlojaliteten hos Bergslagens Sparbanks kunder av deras beteende 

och bakomliggande attityder? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi avgränsar oss till att endast undersöka Bergslagens Sparbank och deras befintliga 

privatkunder. Undersökningen är även en tvärsnittsstudie och reflekterar således endast 

kundernas åsikter och uppfattningar vid tillfället då undersökningen utfördes. Utgångspunkten 

att undersöka privatkunderna är också avgränsade till faktorer såsom medelsaldo och 

medelskuld i banken samt geografisk anknytning. 

 

1.5 Uppsatsens målgrupp 

Förutom att denna uppsats skall ge ett bidrag till Bergslagens Sparbank är resultatet både av 

intresse för akademien inom kundlojalitets- och kundnöjdhetsmätningar samt studenter inom 

marknadsföring. Den vänder sig även till dem som tidigare utfört eller planerar att utföra 

marknadsundersökningar i framtiden. 
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2. Metod 

I det andra kapitlet redogör vi för tillvägagångssättet i uppsatsarbetet och beskriver vilka 

metoder vi har använt oss av för att uppnå syftet med uppsatsen. Vi redogör för hur data-

insamlingen har gått till och redovisar mot slutet av kapitlet även för uppsatsens 

tillförlitlighet. 

 

2.1 Val av studieobjekt 

Uppdraget tilldelades författarna genom kontakt med Stig Andersson som är ansvarig för 

Civilekonomprogrammet på Örebro universitet. Bergslagens Sparbank hade en förfrågan och 

en önskan om att studenter från Örebro universitet skulle hjälpa dem med undersökningen. Vi 

har således genomfört en marknadsundersökning av bankens privata kundsegment. Detta har 

använts som grund för att sedan analysera det insamlade datamaterialet och kunna dra 

slutsatser om kundernas åsikter starkt kopplat till underliggande teorier om kundnöjdhet och 

kundlojalitet. Detta har varit till både bankens och vår fördel eftersom banken har fått en 

möjlighet att kunna förbättra sina kundrelationer samtidigt som vi har kunnat ge ett teoretiskt 

bidrag till ämnesområdet. Detta sammantaget har motiverat oss att anta detta uppdrag som en 

grund för vårt examensarbete. 

Tidigare undersökningar om kundnöjdhet och kundlojalitet har i Bergslagens 

Sparbanks fall haft en mer övergripande analysnivå där istället bankbranschen som helhet har 

fått en gedigen undersökning. Undersökningar såsom de SKI årligen genomför inom 

bankbranschen har jämfört hur nöjda Bergslagens Sparbanks kunder är jämfört med andra 

bankers kunder. Bergslagens Sparbank som är en mer lokalt förankrad bank hade ett behov av 

att genomföra en lite djupare analys av deras kunder och bara kunna fokusera på dem. 

 

2.2 Vetenskapligt synsätt 

Något av det första att reda ut vid efterforskandet och producerandet av kunskap är att 

förklara för sig själv och andra vilken syn man själv har på kunskap och hur denna skapas. Att 

förstå – eller i alla fall vara medveten om – viktiga forskningssynsätt är av stor vikt för att 

kunna utföra eget forskningsarbete på ett tillförlitligt sätt. Detta är viktigt även för att läsaren 
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skall förstå författarnas synsätt och på så sätt kunna bilda sig en egen uppfattning om på vilka 

grunder informationen är framtagen. Det brukar talas om två huvudsakliga 

forskningsfilosofier, positivism och hermeneutik (Saunders et al., 2007). Positivismen 

karaktäriseras av att det finns en observerbar social verklighet som kan dras slutsatser ifrån. 

En författare ska vid det positivistiska förhållningssättet vara likt en oberoende observatör vid 

granskningen av ett fenomen. Den naturvetenskapliga metoden är något som i hög grad 

förknippas med positivism (Saunders et al., 2007). En hermeneutisk forskningsmetod kan 

beskrivas som en tolkande metod. Hermeneutiken har beskrivits som ett tänkande där 

tolkningarnas och förståelsernas mångfald får kollidera och ge inspiration (Alvesson, 

Sköldberg, 2008).  

Denna uppsats intar inte uttryckligen ett specifikt synsätt. Vi författare ser oss varken 

som hermeneutiker eller renodlade positivister när vi antar oss detta uppdrag. Vi försöker 

ändå resonera kring begreppen och försöka inse våra begränsningar när det gäller vår syn på 

producerandet av kunskap. Våra egna tolkningar och uppfattningar är delvis med i studien. 

Det gör att studien präglas av vår egen subjektivitet och personliga reflektioner till en viss del. 

Även om vi har för avsikt att genomföra, studera eller se på ett fenomen på ett visst sätt finns 

det en risk att den mänskliga faktorn leder till i att vi gör misstag och drar felaktiga slutsatser 

om ett visst fenomen. Detta är vi medvetna om och försöker minimera genom att ha det i 

åtanke. Med det sagt tror vi inte på ett framtagande av kunskap utan bevis. Trots detta vilar 

alltså studien på ett naturvetenskapligt synsätt med hänsyn taget till hur vår egen och andra 

personers subjektiva tolkning av ett fenomen bitvis kan vara bristfällig. Exempelvis kan 

respondenter missuppfatta hur frågor i undersökningen ställs. Den egna subjektiva tolkningen 

avgör i slutändan hur personen svarar på en viss fråga. 

De problemfrågeställningar om kundlojalitet som ställs i det första kapitlet besvaras 

med hjälp av de svar postenkäten (återfinns i Bilaga 2) gav oss i relation till relevant och 

aktuell teori om kundnöjdhet och kundlojalitet. Vi drar slutsatser genom att jämföra hur 

respondenterna svarat på olika frågor som finns i undersökningen. Enkätundersökningen ger 

alltså inte enbart svarsfrekvensen på de olika frågorna i enkäten utan gör en mer jämförande 

analys där vi ser hur respondenterna fördelar sig efter hur de svarat på vissa frågor. 
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2.3 Ansats 

Liksom det finns olika sätt att se på hur kunskap produceras finns det olika angreppssätt att 

inta när kunskap söks. Med andra ord kan en studie ta avstamp utifrån olika ansatser. Studien 

kan – någorlunda förenklat – vara deduktiv, induktiv eller abduktiv. Den vanligaste ansatsen 

är den deduktiva. Det deduktiva angreppssättet innebär att teori används som utgångspunkt. 

En eller flera hypoteser prövas mot verkligheten för att se om dessa är sannolika eller inte. En 

induktiv ansats utgår till skillnad från den deduktiva ifrån empirin. Genom att studera empirin 

kan nya teorier och modeller formuleras. I det tredje angreppssättet, det abduktiva, 

kombineras det induktiva och det deduktiva angreppssättet. I den abduktiva 

undersökningsmetoden utgås med andra ord från empirin medan teorin används för att förstå 

och upptäcka mönster i empirin (Saunders et al., 2007). 

I vår studie blir utgångspunkten en abduktiv ansats då vi, för att uppnå vårt syfte, 

växlar mellan empirin och teorin för att se om teorin möjligen borde omformuleras. Teorier vi 

tittar på är sådana som berör ämnesområdet, såsom relations- och tjänstemarknadsföring. De 

berör bland annat kundnöjdhet och kundlojalitet. Dessa tillsammans med andra teorier vill vi 

använda för att jämföra och tolka den empiri vi samlar in för att analysera om vi kan se något 

samband mellan teori och empiri och om empirin möjligtvis borde ändra teorierna. Detta 

resulterar i ett kombinerat utgångsläge att testa teorier och samtidigt ha inställningen och 

arbetssättet att möjligtvis skapa ny kunskap på området. 

 

2.4 Undersökningsmetod 

För att kunna samla in kunskap krävs efterforskningar. Det brukar talas om två huvudsakliga 

efterforskningsmetoder – den kvantitativa samt den kvalitativa. Den kvantitativa metoden 

karaktäriseras av att det är siffror som undersöks och analyseras. Fokus ligger här på mängd, 

antal och frekvens av variabler som kan analyseras på ett objektivt sätt. Därmed kan de även 

bearbetas på statistiskt. Metoden innebär en hög form av struktur. Analysen är främst inriktad 

på att upptäcka och mäta samband mellan olika variabler (Christensen, 2001). Slutsatser dras 

ofta ifrån datamaterialet genom analyser med hjälp av till exempel diagram och andra 

statistiska hjälpmedel. Detta betyder inte att det alltid är meningsfullt att kvantifiera data om 

det är möjligt. Fastän siffror kräver mening för att förstås, betyder inte det automatiskt att 

mening är beroende av siffror för att förstås. Det är med andra ord i många fall svårt att 
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kvantifiera data på ett meningsfullt sätt. Ett sätt att beskriva den kvalitativa metoden, i 

jämförelse med den kvantitativa, är att det här är fråga om ord som analyseras istället för 

siffror. Den kvalitativa metoden använder sig av bland annat olika intervjuformer såsom 

exempelvis semistrukturerade intervjuer och djupintervjuer. Med hjälp av dessa metoder kan 

komplexa ämnen fås bättre kunskap om. En kvalitativ metod lämpar sig väl vid tillfällen då 

det finns lite fakta på området och undersökaren därmed inte har så mycket förkunskaper om 

det som ska studeras. Detta kan resultera i eller vara ett första steg i producerandet av ny 

kunskap inom det område som undersöks (Saunders et al., 2007). Det handlar inte om att 

antingen välja den ena metoden eller den andra utan metoderna lämpar sig oftast bäst när de 

kombineras. Det är oftast heller inte möjligt att endast arbeta kvantitativt eller kvalitativt för 

verkligheten är enligt Christensen (2001) både och. Det är dock undersökningens syfte och 

undersökningsproblem som avgör vilken metod som huvudsakligen används. 

Denna uppsats innefattar en variation av kvalitativ och kvantitativ undersökning. Den 

kvantitativa undersökningen består av att samla in data med hjälp av postenkäter. Svaren av 

dessa behandlas sedan både för att statistiskt sett dra slutsatser men också för att kvalitativt 

sett granska materialet för att kunna gräva djupare i vissa respondenters åsikter. Tre stycken 

telefonintervjuer genomfördes för att försöka finna de bakomliggande orsakerna till varför 

dessa respondenter hade svarat på det sättet de svarat. Den statistik vi presenterar i kapitel 

fyra hjälper oss att kvantifiera åsikterna från kunderna och samtidigt göra det möjligt för oss 

att i efterföljande kapitel analysera den statistiska informationen. 

 

2.5 Studieansatser 

Christensen et al. (2001) tar upp ett flertal olika metoder att studera ett fenomen på. Ett 

tillvägagångssätt är att göra en fallstudie där forskaren går på djupet och försöker skapa 

förståelse för en situationsspecifik process. I fallstudier undersöks oftast en 

undersökningsenhet (ett fall) men det kan också förekomma undantag då ett flertal 

undersökningsenheter undersöks (Denscombe, 2000). En annan metod är en tvärsnittsstudie 

där studien oftast är bred och ytlig. Denna metod är vanligast vid marknadsundersökningar då 

ett representativt urval av individer studeras från en målpopulation. Tvärsnittsstudien är också 

mest lämplig då studien har ett deskriptivt (beskrivande) eller explorativt (utforskande) syfte 

som bidrar till att undersökaren kan kvantifiera sina undersökningsresultat (Christensen et al., 

2001). 
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Uppsatsen har som utgångspunkt karaktären av en tvärsnittsstudie men har även inslag 

av en fallstudie. Å ena sidan är enkätundersökningen en tvärsnittsstudie, då vi studerar ett 

stort antal kunder från Bergslagens Sparbanks kundsegment. Å andra sidan genomförde vi ett 

fåtal intervjuer med vissa kunder för att gå på djupet och få mer förståelse om vad de tyckte. 

Därmed kan sägas att det finns inslag av fallstudie i uppsatsen. Anledningen till att vi valde en 

tvärsnittstudie är för att få många individers uppfattningar för att sedan kunna dra statistiskt 

säkerställda generaliseringar. Exempelvis kan det statistiskt säkerställas hur många som har 

en viss åsikt eller har ett visst beteende. Tvärsnittsstudien skapar också ett stort värde för 

företaget, som oftast behöver hjälp med att se hur tillfredsställda kunderna är med deras 

produkter och tjänster. Vad som också kännetecknar en tvärsnittsstudie är att insamlingen av 

data oftast sker genom enkäter eller intervjuer som till stor del är standardiserade och 

strukturerade. Anledningen till detta är för att det ska vara lättare för den som undersöker 

fenomenet att kvantifiera och bearbeta insamlingen av data (Christensen et al., 2001). 

 

2.6 Datainsamling 

I sökandet efter kunskap klassificeras även olika typer av källor. När det handlar om 

datainsamling talas det om primära och sekundära källor, där de primära källorna utgörs av 

material som forskare själva fått fram genom egna underökningar som till exempel enkäter 

eller intervjuer. Sekundära källor är information som exempelvis andra forskare fått fram i 

tidigare undersökningar. Det kan även vara en mängd andra källor såsom rapporter, böcker, 

tidningsartiklar, tv, radio etc. Det går inte att generalisera om vilken av dessa två typer av 

källor som är bättre i sin egen undersökning. Beroende på vilket syfte en studie har kan en ny 

analys av tidigare data, d.v.s. sekundärdata, ge värdefull information till studien. Fördelarna 

med att analysera sekundära data är stora. Det är resursbesparande i den meningen att någon 

annan redan har tagit fram informationen. Det är också ett diskret sätt att få fram 

informationen eftersom personen själv inte behöver försätta sig i situationer då ämnet kan 

vara känsligt för någon av parterna (Saunders et al., 2007). 

I vår uppsats använder vi oss av både primära och sekundära källor. De primära 

källorna utgör dock det mest väsentliga av den information vi fått fram och består av svar från 

postenkäten och de ostrukturerade telefonintervjuerna. Vi samlade även in primärdata med 

hjälp av anteckningar under intervjuer men även med hjälp av en inspelning. Detta gjorde att 

vi hade all information lagrad efteråt. Det godkändes av respondenterna och var till en stor 
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fördel för oss eftersom vi inte riskerade att missa viktiga aspekter. Sekundärdata vi har använt 

oss av i uppsatsen består huvudsakligen av litteratur och rapporter på området. Sekundärdata 

är även insamlad utifrån internetkällor och databaser. Elin är den databas där vi funnit de 

flesta artiklarna. Sökord såsom ”marknadsundersökning”, ”kundlojalitet”, ”kundnöjdhet”, 

”relationsmarknadsföring” och ”service management” har varit grunden för insamlandet av 

sekundärdata. 

 

2.6.1 Postenkäten 

En enkätundersökning är en skriftlig undersökningsform i vilken det ställs öppna och slutna 

frågor. Respondenterna får antingen svara på dessa med egna ord eller så får de fylla i på 

förhand givna svarsalternativ. Svaren på dessa enkäter kan givetvis samlas in på olika sätt 

såsom via post, e-post, telefon, folksamlingar etc. Det är dock viktigt att skilja på två olika 

huvudtyper av enkäter. Den största skillnaden är om intervjuaren fyller i enkäten åt 

respondenten eller om denne gör det själv. Detta beskrivs som självadministrerande och 

intervjuadministrerande enkäter (Christensen et al., 2001). 

Vår enkätundersökning är en självadministrerande enkät vars svar samlats in genom 

post. Detta motiveras delvis med tanke på intervjuareffekten (som vi beskriver senare i 

kapitlet) och dess nackdelar. Genom en självadministrerande enkät där respondenten är 

anonym kan denna effekt undgås. Valet motiveras även av att de som har en e-postadress av 

målpopulationen är lägre än de som har en bostadsadress. Det är viktigt för oss att minimera 

de effekter som kan uppstå på de variabler vi vill undersöka. Att samla in enkätsvar genom e-

post kan kanske vara mer lämpligt om målpopulationen exempelvis är studenter vid Örebro 

universitet, där i stort sett alla har och använder en e-postadress. Vår bedömning är, trots 

kostnaderna som är förknippade med enkätundersökning via post, ändå att det bidrar till att 

stärka validiteten av undersökningen - att vi verkligen mäter det vi avser att mäta. Eftersom 

Bergslagens Sparbank har kunder i alla åldrar innebär det att många äldre människor inte har 

någon e-post. Andra kanske har e-post men inte använder den. Detta betyder att denna 

kategori faller bort om insamlandet av enkätsvaren sker via e-post. 

Genom anonymiteten inför uppdragsgivaren kan mer personliga och känsliga frågor 

ställas och förhoppningsvis ges mer ärliga svar av samma karaktär. Christensen et al. (2001) 

nämner ett exempel om en undersökning av bostadskvaliteten i ett specifikt bostadsområde. 

Där var respondenterna mycket villiga att svara på frågor om inkomst och hyreskostnader i 
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enkätundersökningen som genomfördes via post men var inte alls villiga att delge samma 

information när en fokusgruppintervju hölls. 

Postenkäter innebär givetvis inte bara fördelar för undersökaren. Christensen et al. 

(2001) visar på nackdelar som är ofrånkomliga, såsom att insamlandet av svaren ofta tar lång 

tid. En annan nackdel är att svarsfrekvensen allmänt sett är lägre än om enkäten görs via 

telefonintervjuer. Eventuella oklarheter i enkäten är heller inte möjliga för respondenten att 

fråga undersökaren direkt om eftersom denna inte är närvarande vid ifyllandet av svaren. Som 

undersökare har vi tydligt försökt minimera detta problem genom att vara mycket tydliga när 

vi har utformat enkäten. Vi har även gett ut telefonnummer och kontaktinformation i 

följebrevet till enkäten om oklarheter skulle uppstå. En av de större nackdelarna som 

Christensen et al. (2001) tar upp, som vi som undersökare diskuterat en hel del kring, är att 

om enkäten görs personligen finns ingen tid för respondenten att diskutera frågorna med 

någon annan. Detta kan exempelvis tänkas vara familjemedlemmar eller kamrater. Svaren kan 

således färgas av andra som inte är med i målgruppen varför resultaten kan bli lidande. 

Den fullständiga versionen av postenkäten återfinns i Bilaga 2 i uppsatsen. Nedan 

diskuterar vi kring vilka frågor och mätskalor vi valt och vad vi har för avsikt och 

förhoppningar att frågorna ska mäta. 

 

2.6.2 Val av frågetyper och mätskalor 

Som första steg vid utformningen av enkäter är att undersökaren bestämmer sig för vilka 

kundegenskaper som är intressanta att mäta (Söderlund, 2005). Detta innebär att det inte 

räcker med att bara gör ett urval av respondenter från en population utan att kunders 

egenskaper också måste väljas ut. Detta eftersom kunder har så pass många egenskaper att 

undersökaren måste avgränsa sig till vissa. För att veta vilka egenskaper som ska mätas måste 

undersökaren använda sig av teori på området. Inom de flesta teorier finns variabler som är 

viktiga att ta hänsyn till. Variablerna är oftast relaterade till varandra och skapar olika 

konsekvenser. Exempelvis finns teorin som menar att en nöjd kund kommer att bli en lojal 

kund. I detta fall anses variabeln nöjdhet vara viktig eftersom den påverkar lojaliteten. När vi 

utformade frågorna till enkäten hade vi befintlig teori om kundnöjdhet, kundlojalitet och 

relationsmarknadsföring i bakhuvudet som grund för att sedan försöka koppla varje fråga så 

att den kunde motiveras. Sedan kan det ifrågasättas om alla egenskaper hos kunder är 

mätbara. Söderlund (2005) menar på att det finns en skillnad mellan att mäta hur nöjd en kund 
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är med ICA och hur långt ett snöre är. Det finns en väsentlig skillnad på att mäta hur nöjd en 

kund är och hur långt ett snöre är. Beroende på vilken definition som utgås ifrån när det gäller 

mätning kan sägas om ett ting går att mäta eller ej. Vissa personer tycker att huvuddelen av de 

mätningar marknadsundersökare utför inte har med mätning att göra. Utgås det istället ifrån 

definitionen att mätning handlar om att fördela värden till egenskaper hos objekt enligt vissa 

regler, kan det sägas att frågan går att mäta. Vi intar denna senare definition men inser 

samtidigt att det kan vara svårt att mäta vissa egenskaper hos kunderna. 

Vår enkät började med ett antal inledande kategorifrågor som fungerade som en slags 

inledning för respondenterna men som även var av vikt för oss undersökare. Ålders- och 

könsfördelning tillsammans med vilken huvudsaklig ort de var kund i hjälpte oss att sedan 

kunna se hur resten av svaren i undersökningen fördelade sig på dessa variabler. Frågan om 

hur lång tid en kund varit kund hos banken anser vi har stor betydelse eftersom det är en 

viktig faktor när det gäller avgörandet om en kunds rörlighet på bankmarknaden men även 

som en viktig del av kundlojaliteten. På de frågor det fanns risk för att svarsalternativen inte 

räckte till gav vi respondenterna möjlighet att skriva ner egna åsikter i samband med frågan. 

Detta gjorde att vi kunde få mer kvalitativ information och det hjälpte oss även när det gällde 

bedömningen av intressanta svar som var en grund för att välja ut vilka som var intressanta att 

intervjua. Frågan om Bergslagens Sparbank var ens huvudbank var viktigt för att vi skulle ta 

reda på vilka orsaker som låg bakom det faktum att kunder har andra banker. Detta är även en 

viktig fråga för Bergslagens Sparbank när det gäller att se varför befintliga kunder även har en 

kundrelation till konkurrerande banker. Det blir då möjligt att försöka värva de kunder som de 

facto endast delvis är kunder i Bergslagens Sparbank. Det var sedan viktigt för oss 

undersökare att försöka få fram den största orsaken till att de var kunder i Bergslagens 

Sparbank. Enligt Christensen (2001) används nominalskalor för att mäta kvalitativa variabler. 

En nominalskala mäter och delar in undersökningsobjektet i klasser eller egenskaper. I dessa 

klasser kan respondenten endast utgöra ett alternativ, exempelvis man eller kvinna. Dessa 

nominalskalor i enkäten, har betytt att vi har kunnat få fram mer bakomliggande orsaker till 

dessa frågor. Även om möjligheten till öppna svar på vissa frågor försvårade 

sammanställningen av enkätsvaren var det ett viktigt led för oss när det gällde att få 

uttömmande svar. Det finns även ett problem med att endast ha slutna svarsalternativ 

(Christensen, 2001). Det går inte att veta hur många förutbestämda svarsalternativ som ska 

tillhandahållas. Ett sätt att komma runt problemet med att en sådan fråga inte täcker in alla 

svar är just att ha med ett öppet alternativ. 
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Sida nummer två av enkäten börjar med frågan om respondenten någon gång har bytt 

bank, om de funderar på att byta bank, om de tror att det är krångligt att byta bank samt om de 

tror att de fortfarande är kunder om fem år. Dessa frågor var även ett sätt för oss att se hur 

rörliga kunderna varit på bankmarknaden. Givetvis kan åldern ha en inverkan på om en kund 

tidigare bytt bank, att yngre personer kanske inte har hunnit byta bank någon gång i sitt liv. 

Detta samtidigt som en pensionär har haft möjlighet att byta bank under ett flerfaldigt större 

antal år. Rangordningsfrågan längst ner på sida två om hur viktiga olika egenskaper var hos 

en bank för kunden är en viktig fråga både för att se vad de anser vara viktigt men också vad 

som är mindre viktigt. 

Den tredje sidan av enkäten behandlar frågor som visar på beteendet hos kunder i 

banken. Dessa frågor hjälper till att ge en mer nyanserad bild av hur viktiga vissa tjänster är 

och hur ofta de nyttjas. Frågorna är nominalskalor och berör frekvensen av hur ofta kunderna 

uträttar sina bankärenden via personliga besök, via telefon och via internetbanken hos 

Bergslagens Sparbank. Frågor i direkt anslutning till respektive fråga berör också hur viktigt 

det är för kunderna att de kan uträtta sina bankärenden på respektive sätt. Vi har lagt till 

svarsalternativet ”ingen åsikt” om kunderna inte har en klar uppfattning i frågan. Frågorna ger 

en indikation på hur kunderna uträttar sina bankärenden samt hur pass viktigt det är att de kan 

göra det på det sättet. De senare frågorna är ordinalskalor. Enligt Christensen (2001) 

karaktäriseras ordinalskalor av att det finns en naturlig ordningsföljd mellan svarsalternativen 

men att avstånden mellan dem är okända. Det är därför endast möjligt att rangordna 

alternativen och säga att det ena alternativet föredras framför ett annat eller att ett alternativ är 

större eller mindre än ett annat. En direkt ja- och nej-fråga som är med i enkäten handlar om 

kunden använder internetbanken hos Bergslagens Sparbank. Denna hjälper oss att se hur stor 

andel av kunderna som använder internetbanken samtidigt som vi kan se hur denna relativt 

nytillkomna tjänst fördelar sig bland respondenterna. 

Den fjärde sidan av enkäten innehåller tre påståenden där respondenten får ringa in 

den siffra från 1-7 som bäst överensstämmer med påståendet. Alla tre frågor innehar två 

ytterligheter som står i direkt motsats till varandra. Att vi valde just en sjugradig skala 

motiveras med att det ger säkerheten att inte ha för många svarsalternativ samtidigt som det 

finns tillräckligt många svarsalternativ för att respondenten ska kunna svara tillräckligt 

detaljerat i jämförelse med exempelvis en fem- eller tiogradig skala. Att ha en sjugradig skala 

ger också möjligheten att inte ta ställning för det ena eller andra alternativet. Det ger 

möjligheten att kunna vara indifferent och väga på mitten. Den sista frågan på sida fyra ger 
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Bergslagens Sparbank möjlighet att se vad som behöver förbättras. Den ger en indikation på 

vad kunderna är missnöjda med. 

Frågan högst upp på sida fem ger respondenterna möjlighet att svara på om det finns 

någon tjänst de saknar hos banken. Anledningen till att vi har valt ha med den frågan är att det 

ska kunna hjälpa Bergslagens Sparbank att förbättra sina tjänster och därmed sina relationer 

till kunderna. Det ger även en indikation på kundnöjdheten hos de befintliga tjänsterna. Den 

femte och sista sidan av enkäten innehåller även ett antal intervallskalor som alla går från 

”instämmer inte alls” till ”instämmer helt”. Anledningen till att dessa frågor är med är för att 

de uttryckligen frågar hur lojala och nöjda kunderna är samt om de anser att Bergslagens 

Sparbank har ett gott rykte och om de skulle rekommendera banken till någon annan. Dessa 

frågor är de frågor som närmast berör kundnöjdhet och kundlojalitet uttryckligen. 

Respondenterna får svara på dessa frågor sist för att inte det ska påverka hur de har svarar på 

de tidigare frågorna. Vi valde en intervallskala på dessa frågor för att kunna göra statistiska 

beräkningar av svaren. Intervallskalor är enligt Dahmström (2005) den vanligaste frågetypen 

och den ger möjligheten att beräkna både medelvärde och ta fram spridningsmått eftersom 

avstånden är lika stora mellan svarsalternativen. Vi har ställt frågorna på ett sådant sätt att de 

ska vara lättbegripliga för att minska risken för missuppfattningar. Vid framtagandet av 

enkätens frågor har vi tänkt på att inte ställa ledande frågor för att respondenterna inte ska 

påverkas av hur frågorna ställs. Vissa av frågorna har formulerats så att Bergslagens Sparbank 

ska få en översiktlig bild av vissa områden som inte nödvändigtvis analyseras i uppsatsen. 

Den fullständiga enkäten återfinns i Bilaga 2 i slutet av uppsatsen. Bilaga 1 utgör följebrevet 

som skickades tillsammans med enkäten. I den har vi även med ett incitament för att öka 

svarsfrekvensen då vi lottade ut 20 stycken trisslotter bland dem som deltagit i 

undersökningen. Till var och en av de respondenter som vunnit skickade vi ut en trisslott 

tillsammans med ett vinstbrev. Vinstbrevet är bifogat som Bilaga 3. 

 

2.6.3 Intervjuer  

Det finns olika metoder att använda sig av vid intervjuer; strukturerad intervju, 

semistrukturerad intervju samt ostrukturerad djupintervju. Valet av intervjumetod styrs till 

stor del av undersökningens syfte. En strukturerad intervju har en hög formaliseringsgrad. 

Frågorna är standardiserade och bestämda på förhand. Det lämnas inget utrymme för 

eventuella följdfrågor som skulle kunna tänkas komma upp under intervjun. Om flera 
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personer skall intervjuas skall samma frågor ställas till samtliga respondenter (Saunders et al., 

2007). 

Den semistrukturerade intervjumetoden innehar en viss struktur men där är frågorna 

mer styrda till inriktningen och syftet med intervjun. Det lämnas således utrymme för både 

respondenten och intervjuaren att under intervjutillfället göra fördjupningar och möjlighet att 

ställa följdfrågor ges. Den ostrukturerade metoden har mycket liten grad av formalisering. Där 

utgår istället intervjuaren från en grundidé (t.ex. som i vårt fall att intervjun skall handla om 

problematiken kring kundlojalitet) där respondenten får fria tyglar (Saunders et al., 2007). 

Våra intervjuer följer den ostrukturerade intervjumodellen. Vi hade för avsikt att styra 

intervjuerna så lite som möjligt för att respondenterna skulle få möjlighet att ge utförligare 

svar samt att vi skulle få tillfälle att ställa vissa följdfrågor. Tack vare det kunde vi få mer 

förklarande svar som bättre svarade mot syftet. Vi valde att intervjua de respondenter som 

hade varit kunder i banken i fler än 10 år för att vi ville se ur ett längre perspektiv hur det har 

varit att vara kund hos Bergslagens Sparbank. Frågorna i intervjuformuläret återfinns som 

bilaga i uppsatsen (se Bilaga 4). 

 

2.7 Urvalet 

Populationen som är för analys i undersökningen består av Bergslagens Sparbank 

privatkunder. Den är avgränsad enligt ett fyra faktorer. Urvalet är gjort ur Bergslagens 

Sparbanks kunddatabas. Databasen uppdateras månadsvis då nya kunder läggs till och kunder 

som valt att lämna banken försvinner. Ett flertal faktorer beaktades innan urvalet gjordes. Det 

fanns enligt marknadschefen Christer Karlsson många gamla inaktiva kunder i databasen som 

”ligger och släpar”. Således är de ointressanta för undersökningen eftersom de inte rimligtvis 

kan räknas som kunder. I praktiken är de ju inte kunder. En annan sak som indikerade på hur 

aktiv en kund var bestämdes av det årliga medelsaldot och den årliga medelskulden. För att 

ytterligare kunna avgränsa inaktiva kunder eller kunder som i praktiken lämnat banken, men 

som de facto fanns med i kundbasen som befintlig kund, var storleken på dess tillgångar och 

skulder i banken över året. Efter noggranna överväganden kom vi och marknadschefen 

överens om att en summa på 1 000 kr i årligt medelsaldo och/eller 1 000 kr i årlig medelskuld 

var tillräckligt och nödvändigt för att populationen skulle utgöra den viktigaste kundkategorin 

för banken och för undersökningens syfte. Andra lönsamhetsmått var krångliga och svåra att 

göra en tvärsnittsstudie av. Vissa kunde var lönsamma idag men skulle förmodligen inte vara 
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det över tiden medan andra kunder visades som olönsamma men sannolikt skulle bli 

lönsamma i framtiden. Exempel på detta kunde vara en kund som precis tagit ett huslån. 

Kostnaden för att lägga upp huslånet från bankens sida var stor, varför kunden i dagsläget ses 

som olönsam. En tredje avgränsning av privatkunderna skedde på grundvalar av Bergslagens 

Sparbanks lokala anknytning. De flesta kunder är kunder genom att de är bosatta kring någon 

av Bergslagens Sparbanks bankkontor. Den geografiska anknytningen av kunderna ansågs 

vara av så stor vikt för framtida kunder att endast kunder med vissa postnummer fick ingå i 

populationen. Även om det fanns kunder i exempelvis Göteborg och Kanada ansågs 

undersökningens syfte kräva att även kunderna hade en lokal anknytning till Bergslagens 

Sparbank och dess kontor och verksamhetsområde. Även om kunder i andra delar av världen 

kan sägas ha konstruktiva åsikter om Bergslagens Sparbank var intresset av att höra vad en 

lokal kunds åsikter större. 

Den sista avgränsningen som gjordes till populationen privatkunder var en 

åldersbegränsning. Det logiska är att inte skicka ut enkäter till personer som inte var myndiga, 

varför den nedre åldersgränsen blev 18 år. Det fanns även som med alla undersökningar 

problem med ålderdom och sjukdomar som skulle försvåra datainsamlingen från dessa 

åldersgrupper. Det fanns enligt marknadschefen problem med om kunder som tilldelats god 

man eller förvaltare skulle få enkäten. En annan risk var om en fysisk person avlidit och det 

istället blivit ett dödsbo. Dels finns det etiska problem och risken att folk skulle ta illa upp 

motiverar den högre åldersgränsen på upp till 81 år. Av ca 35 000 privatkunder har efter våra 

avgränsningar 16 166 stycken valts ut som den viktigaste populationen privatkunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Den avgränsade populationen i förhållande till den totala populationen privatkunder  
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Utifrån 16 166 antal privatkunder gjordes ett oregelbundet slumpmässigt urval om 600 

stycken kunder. Detta var det maximala antalet enkäter det fanns ekonomiska resurser till. 

Urvalet gjordes på Bergslagens Sparbanks huvudkontor i Lindesberg genom det interna 

programmet för kunddatabasanalys. Datorn genererade fram en urvalslista som exporterades 

till ett Excel-ark. I Excel-arket tilldelades varje privatkund ett enkätnummer från 1-600. Dessa 

enkätnummer identifierade på ett anonymt sätt respondenterna i undersökningen. Att veta 

vem en specifik enkät tillhörde hade endast vi undersökare tillgång till. Respondenterna var 

alltså anonyma både mot banken och utanför undersökningen. 

 

2.8 Källkritik 

De primärdata som vi samlat in har gett oss mycket värdefull information. Vår förhoppning är 

att vi ska kunna förmedla detta i uppsatsen till dig som läsare. Respondenterna har haft 

möjlighet att fundera i lugn och ro över frågorna i god tid innan de skickade in enkäterna till 

oss. Detta kan ge möjlighet till mer uttömmande svar. 

Vid en personlig intervju kan en så kallad intervjuareffekt uppstå som innebär att vi 

som intervjuare kan påverka respondenterna att svara på ett visst sätt (Saunders et al., 2007). 

Detta har vi varit medvetna om och försökt undvika att göra genom att försöka att ställa frågor 

på ett sätt som inte är ledande och söker något visst svar. Vi har försökt att hålla en neutral ton 

vid intervjuerna. Vi tror inte att det har påverkat respondenterna negativt. 

För övrigt har vi använt oss av olika litteraturer för att stärka de källor vi har. Det finns 

alltid mer kunskap och mer teori att ta till sig inom området för att skapa sig en så klar bild 

som möjligt. Vi anser dock att den teori som är insamlad och som är refererad till är tillräcklig 

för att besvara problemfrågeställningarna. Viss sekundärdata från internet har ibland behövt 

granskas särskilt noga eftersom tillförlitligheten på dessa inte är lika självklar jämfört med till 

exempel litterära källor. Vid har alltid försökt få tag på den ursprungliga källan i den mån det 

har gått för att på så sätt säkerställa tillförlitligheten. Då har vi kunnat reda ut i vilket syfte det 

skriftliga materialet tagits fram och i vilket sammanhang. Vi har då kunnat granska på vilken 

grund informationen är framtagen på – bland annat genom att granska deras tillvägagångssätt. 

En annan sak som enligt Christensen (2001) är viktig att ha i åtanke är att 

sekundärdata kan vara framtagen på andra grunder och att informationen inte passar ens 

undersökningsproblem. Detta kan få implikationer för oss genom att exempelvis artiklar 

innehåller slutsatser som är generaliserade till andra länder eller världsdelar som 
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nödvändigtvis inte återspeglar befolkningen i Europa. Ett annat exempel är forskning som är 

relaterad till kundlojalitet i andra branscher och vad det får för implikationer på att vi 

undersöker en annan bransch. 

 

2.9 Beskrivning av analysen 

Teorin och empirin ligger till grund för analysen. I referensramen tas bland annat upp 

lämpliga teorier om kundnöjdhet och kundlojalitet. I empiriavsnittet framkommer resultatet av 

enkätundersökningen och intervjuerna. Analysen ska ge läsaren förståelse för både 

referensramen och empirin i ett sammanhang där de viktigaste dragen framkommer. Samtidigt 

ska analysen ligga till grund för att slutsatser ska kunna dras och att syftet med arbetet ska 

kunna uppnås (Saunders, 2007). Analysen genomfördes rent principiellt genom att svaren av 

enkäterna på förhand förts in i ett flertal Excel-ark. Där gjordes alla diagram och fördelningar, 

samt beskrivande statistik utifrån enkätsvaren. Denna process var i sig ett sätt att analysera 

svaren. Under tiden svaren sammanställdes kunde intressanta trender ses i fördelningen av 

svaren.  

 

2.10 Uppsatsens giltighet och tillförlitlighet 

Saunders et al. (2007) definierar validitet som ”ett mätinstrument för att mäta det som avses 

att mäta”. Om syftet med en undersökning är att mäta effektivitet skall frågorna i 

undersökningen ge svar på effektiviteten (Saunders et al., 2007). Det talas vidare om intern 

och extern validitet. Hur pass väl en undersökning stämmer överens med verkligheten är ett 

mått på intern validitet. För att kunna generalisera undersökningen till andra populationer än 

de i den gjorda undersökningen talas det om extern validitet (Christensen et al., 2001).  

Vid utformandet av postenkäterna funderade vi på vilka frågor som var viktiga för att 

få de svar som kunde hjälpa oss att besvara vårt syfte. Vi hade vårt syfte men även de 

teoretiska modellerna i noggrann åtanke under tiden vi utformade frågorna. Det finns en risk 

att vissa frågor kan misstolkas av vissa personer. För att minska risken för feltolkningar 

gjorde vi en förstudie av enkäten för att på så sätt kunna förbättra enkätens validitet. Vi 

skickade enkäten till ett tiotal testpersoner. Den externa validiteten är i vårt fall beroende av 

den statistiska inferensen som görs. För att kunna dra slutsatser om målpopulationen krävs ett 

tillräckligt stort slumpmässigt urval från populationen (Lövås, 2006). Vi har gjort ett 
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oregelbundet slumpmässigt urval från vår målpopulation. Från 16 166 har vi gjort ett urval om 

600 stycken kunder där vi fått svar från 231 utav dessa, vilket ger oss en felmarginal inom ett 

95-procentigt konfidensintervall på 6,4 procent. Denna felmarginal har alltså tagit hänsyn till 

bortfallet. Det är alltså till 95 procent sannolikt att det vi mäter med enkäten hos stickprovet 

stämmer överens med målpopulationen. I 6,4 gånger av 100 gånger stämmer inte detta. 

När det gäller de intervjuer som gjordes spelade vi in dessa vilket innebar att vi kunde 

fokusera mer på det som sades och inte fastna i antecknandet. Detta gjorde att följdfrågorna 

blev relevanta och därmed ökade kvaliteten på samtalen mellan oss och respondenten. Vi 

valde att ställa frågorna på sådana sätt att respondenterna inte hade någon möjlighet att direkt 

ge ett ja- eller nej-svar eftersom vi ville få så mycket information som möjligt. 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och stabila utslag. Med det menas att 

mätinstrumentet som använts i en undersökning gett tillförlitliga och stabila svar och att 

samma svar skulle ha uppnåtts vid två olika undersökningstillfällen (Saunders et al., 2007). 

När en mätning inte har några slumpmässiga fel råder hög reliabilitet. Reliabiliteten är 

beroende av validiteten för att på något sätt kunna sägas existera. Det är inte relevant att tala i 

termer av reliabilitet i en undersökning om inte undersökningen mäter det den avser att mäta 

(Christensen et al., 2001). Vi anser dock att våra enkäter har den utformningen som krävs för 

att på ett säkert sätt kunna sägas mäta vad den avser att mäta, även om det kan vara svårare att 

mäta sådana abstrakta saker som kundlojalitet. Vi anser att en enkätundersökning är det mest 

resursbesparande och effektiva sättet för att kunna få en bra uppfattning i frågan. En av 

anledningarna till att validiteten stärks är, som tidigare sagt, att vi i enkätundersökningen helt 

undgår intervjuareffekten. Vi har också fått många enkätsvar som stärker varandra när det 

gäller deras tillförlitlighet och validitet – vilket förmodligen är ett tecken på att frågorna har 

uppfattats korrekt av respondenterna, vilket är positivt. Givetvis kan det finnas undantag från 

detta. 
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3. Teoretisk referensram 

Det tredje kapitlet inleder med en problematiserande teoretisk diskussion som en slags 

fortsättning på inledningskapitlet. Vidare går vi stegvis igenom relevanta teorier som berör 

tjänstekvalitet, relationsmarknadsföring, kundnöjdhet och kundlojalitet. Som en avslutning 

diskuterar vi de viktigaste lärdomarna och dragen från teorin. 

 

3.1 Inledande problematisering 

Att mäta hur lojala kunderna är kan vara väldigt svårt för ett företag. Att gör en 

marknadsundersökning och fråga hur nöjda kunderna är säger nödvändigtvis inte så mycket 

om lojaliteten. En kund kan exempelvis vara nöjd men väldigt priskänslig och kommer i det 

fallet lämna företaget så fort en konkurrent har ett förmånligare erbjudande. Det som istället 

säger mycket mer om lojaliteten är hur villig kunden är att komma tillbaka och köpa av 

samma återförsäljare istället för att gå till konkurrenterna, alltså återköpsbenägenheten. En 

lojalkund kan därmed sägas vara en kund som inte påverkas i samma grad av att 

konkurrenterna erbjuder samma tjänst eller vara till ett lägre pris och/eller med bättre villkor 

(Zeithaml et al., 2008). Att utläsa bankkunders lojalitet, som vi försöker göra, kan bli svårt 

eftersom en bank är en institution som präglas av mer långsiktiga kundrelationer. Det blir 

därmed inte lika lätt och praktiskt för kunderna att byta tjänsteleverantör och gå till 

konkurrenterna. Detta är förmodligen mycket enklare i många andra branscher. Därmed 

skiljer det sig därför på många sätt om en jämförelse görs med exempelvis dagligvaruhandeln 

och en matvarubutik. Något som många glömmer idag är att fokus inte enbart kan ligga på 

kunden. Istället för att enbart fokusera på kunderna utanför företaget bör företaget lägga mer 

fokus på sina anställda och hur de arbetar med sina kunder (Zeithaml et al., 2008). En 

framgångsfaktor kan vara att motivera och belöna sina anställda när de lyckas behålla 

företagets befintliga kunder. Idag har många företag olika system för att belöna en säljare när 

denne lyckas värva nya kunder men de säljare som jobbar med att behålla befintliga kunder 

glöms ofta bort. 

Enligt Durkin och Howcroft (2003) är den personliga servicen mycket viktig för 

bankkunderna vid uträttande av bankärenden. Även om lokala bankkontor blir allt färre och 

färre anser de att det fortfarande är viktigt att få träffa en bankman öga mot öga. Anledningen 
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till att de anser det vara viktig är för att kunderna känner sig tryggare att utföra tjänsten mer 

tillsammans med banken än via tekniska hjälpmedel. 

 

3.2 Tjänstekvalitet 

Eftersom banker tillhandahåller och erbjuder sina kunder olika tjänster är det viktigt att 

definiera vad en tjänst är för att kunna förstå grunden i marknadsföringen för en bank och vad 

det är som skapar kundnöjdhet. Grönros (1996) ser tjänster som immateriella ting där varken 

en köpare eller säljare kan se dem. Eftersom en tjänst är så abstrakt blir det svårt att sätta ett 

värde på den, samtidigt existerar tjänsten endast under den tid processen varar. Detta skiljer 

sig mot en produkt som alltid finns där och även kan lagras. Ytterligare en skillnad är att en 

tjänst oftast både produceras och konsumeras samtidigt eftersom den inte finns förrän en kund 

använder den. Dessutom är kunden ofta delaktig i tjänsteproduktionen och därmed anpassas 

tjänsten mot kundens önskemål (Grönroos, 2007). 

När kvaliteten ska mätas hos en tjänst uppstår det svårigheter. Gapet mellan kundens 

förväntan och upplevelse av tjänsten blir vad som avgör om kunden blir nöjd eller inte med 

sin tjänst (Grönroos, 2007). Men ordet tjänstekvalitet innefattar en mängd substanser. 

Kundens förväntan påverkas av olika faktorer såsom företagets marknadskommunikation, 

andra individer i omgivningen, upplevelser sen tidigare samt kundens egna preferenser. Den 

upplevda kvaliteten påverkas av den funktionella och tekniska kvaliteten. Kunden ska ha fått 

nytta av tjänsten i sig men även fått en positiv upplevelse genom andra saker kring tjänsten 

såsom attityderna och beteendet från personalen. Således kan det sammanfattas att kundens 

förväntan ställs mot upplevelsen och slutligt avgör om kunden är nöjd med tjänsten eller inte 

(Grönroos, 2007). Enligt Allred och Addams (2000) krävs det att tjänsteleverantören finns 

tillgänglig för kunderna. Detta är en viktig del av kundernas uppfattning om tjänstekvaliteten. 

En kund som inte får hjälp och service när den behöver det blir lätt en missnöjd kund. 

 

3.3 Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring (RM) eller Customer Relationship Management (CRM) har under 

de senaste decennierna blivit ett mycket vanligt begrepp inom marknadsföring. 

Relationsmarknadsföringen har, enligt Gummesson (1998), relationen mellan köparen och 

säljaren som grund. Det kan utan omsvep ganska direkt konstateras att det är kundlojalitet 
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som på sikt är målsättningen med relationsmarknadsföringen även om det givetvis innebär att 

kunderna ska bli nöjda däremellan. Relationen till kunden, och en bra sådan är medlet för att 

uppnå kundlojalitet på sikt. Att skapa långsiktiga relationer som på många sätt innebär lojala 

kunder är något som kan verka för att hålla nere marknadsföringskostnader och på så sätt öka 

intäkterna till organisationen. Den traditionella transaktionsmarknadsföringen har enligt 

Grönroos (2007) fått stiga åt sidan eftersom relationsmarknadsföringen ansetts mer lönsam på 

lång sikt. 

Gummesson (1998) kritiserar de gamla tankesätten och 4p-modellen som är ett alltför 

föråldrat synsätt på marknadsföringen när det gäller att skapa lönsamma kunder. Gummessons 

bok ”Från 4 P till 30 R” visar på detta genom att han istället utvecklat 30 R som ett sätt att 

visa på att 30 relationer är viktigare än den traditionella marknadsmixen. IT-revolutionen har 

även medfört att det är lättare att rikta sitt budskap mer anpassat på individnivå. Därmed kan 

den dyra massmarknadsföringen hållas nere till förmån för relationsmarknadsföringen 

(Grönroos, 2007). Kontentan av detta innebär att det blir viktigt att generera starka och 

långvariga relationer med kunderna. Det har blivit viktigt att inrikta sig på befintliga kunder 

och relationerna till dessa. Detta är egentligen inte ett sätt att marknadsföra sig utan en 

företagsstrategi. En strategi som ska skapa lojalitet bland kunderna 

 

3.4 Kundnöjdhet 

Under det senaste decenniet har den finansiella sektorn genomgått drastiska förändringar. 

Dessa förändringar beror framförallt på tilltagande konkurrens, låg ökning av efterfrågan på 

finansiella tjänster samtidigt som avregleringar sker löpande (Bloemer et al., 1998). I denna 

nya marknad för tjänster har förekomsten av hängivna och ofta ”ärvda” relationer mellan en 

kund och hans eller hennes bank blivit allt mer sällsynta. Många banker har genomfört olika 

strategier och infört olika innovativa produkter och tjänster för att på så sätt öka 

kundnöjdheten och att inte släppa kunder till sina konkurrenter. Däremot har inte detta lyckats 

särskilt bra alla gånger eftersom sådana innovationer ofta följts av liknande innovationer från 

konkurrenterna (Bloemer et al., 1998). 

En annan viktig del som starkt förknippas med kundlojalitet är kundnöjdhet. Oliver et 

al. (1997) menar att det inte råder någon samstämmighet när det gäller en definition på vad 

kundnöjdhet är. Han menar att alla ”vet” vad kundnöjdhet är fram till dess personen önskas ge 

en definition av begreppet. 
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Bloemer et al. (1998) undersöker i sin artikel "Investigating drivers of bank loyalty: 

the complex relationship between image, service quality and satisfaction" hur image, upplevd 

servicekvalitet och kundnöjdhet skapar lojalitet inom banksektorn. Artikeln berör hur dessa 

drivkrafter avgör kundernas lojalitet på en övergripande analysnivå. Genom en storskalig 

undersökning på global nivå inom banksektorn kommer de fram till att image är indirekt 

kopplat till kundlojalitet via upplevd tjänstekvalitet. Tjänstekvalitet är både direkt och indirekt 

kopplat till kundlojalitet via kundnöjdhet. Bloemer et al. (1998) menar att för att kunna visa 

tecken på lojalitet krävs en tidigare kundnöjdhet. Detta måste i sin tur föregås av en upplevd 

tjänst. Den upplevda tjänsten måste därför vara av hög kvalitet för att i sin tur kunna skapa en 

kundnöjdhet. Bloemer (1998) menar att det håller på att bildas en konsensus om att det är på 

detta sätt det förhåller sig. Sammanfattningsvis konstateras att pålitlighet och 

marknadsposition är viktiga indikatorer på kundlojalitet inom banksektorn. 

Zeithaml et al. (2008) har tagit fram en modell som visar hur kundlojaliteten påverkas 

av olika faktorer. Detta visar på att det har hänt lite sedan Bloemers artikel publicerades 1998. 

Vi tolkar modellen på det sättet att servicekvalitet, pris och produktkvalitet är de 

grundläggande faktorerna för en bra kundlojalitet. Det är viktigt att komma ihåg att varje 

individ är unik och därmed kan inte servicekvaliteten generaliseras eftersom den jämför den 

förväntade kvaliteten med den upplevda. Men även personliga och situationsspecifika faktorer 

avgör om en kund i slutändan kan bli lojal (Zeithaml et al., 2008). 

Baumann et al. (2007) menar att ett företags kvalitet på servicen är den viktigaste 

faktorn och att det är den som påverkar kundnöjdheten i högsta grad. Samtidigt påverkar 

kundens upplevda kvalitet den lojaliteten som kunden har genom kundnöjdheten. 

 

3.5 Kundlojalitet 

Generellt kan sägas att det traditionella synsättet inom marknadsföring idag inte längre räcker. 

Fokus har förskjutits från det traditionella begreppet "kunden i fokus" mer till hur viktigt det 

är att behålla befintliga kunder. Söderlund (2001) nämner hur vissa talar om ett 

paradigmskifte inom marknadsföringen. Flera av dessa relativt nya begrepp hänger ihop och 

har en gemensam riktning. Relationsmarknadsföring, passiv marknadsföring, customer 

relationship management, loyalty management, retention marketing och one-to-one marketing 

är exempel på detta. Alla dessa begrepp har kundlojalitet som en viktig ingrediens. Förut 

beskrevs kundlojalitet som ett av många sätt att kunna öka omsättningen, idag anses det 
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istället som nödvändigt för att en företagsverksamhet skall kunna överleva (Söderlund, 2001). 

Det som sannerligen kan konstateras utan större eftertanke är hur ense de flesta är angående 

hur viktig kundlojaliteten är samtidigt som det finns skilda uppfattningar om hur vi ska 

definiera det och vad det egentligen är. Söderlund (2001) framhäver genom detta att det inte 

råder någon konsensus om vad kundlojalitet är inom forskningen på området. 

Vi tar i detta kapitel upp flera olika definitioner av kundlojalitet, företrädesvis från 

teorin, men diskuterar mest i termer kring vad kundlojalitetsbegreppet kan innehåll för viktiga 

byggstenar. Ett försök till ett konceptuellt ramverk är mer passande än en enda "sann" 

definition. 

Feurst (1999) menar att det kostar mycket mer att värva nya kunder, därmed bör det 

istället satsa på att skapa starka relationer till de befintliga kunderna. I och med detta kan 

lojala kunder fås, som inte aktivt kommer att söka nya leverantörer, utan stannar hos en och 

samma under en längre tid. Men enligt Feurst (1999) finns det fyra olika kategorier av lojalitet 

hos kunder. Nedan förklaras dessa kategorier: 

 

• Tvingad lojalitet 

• Köpt lojalitet 

• Praktisk lojalitet 

• Engagerad lojalitet 

 

Tvingad lojalitet innebär att kunden exempelvis stannar kvar i en bank eftersom 

kostnaderna för att byta bank är alltför höga. Dessutom kan kunden sakna tid för att leta bättre 

alternativ och stannar därför kvar hos den befintliga banken, trots att de får sämre villkor och 

sämre service (Feurst, 1999). 

Olika typer av bonusar, rabatter och förmåner står för den andra typen av lojalitet som 

definieras som köpt lojalitet. Genom att banken erbjuder bättre lånevillkor och räntor än 

konkurrenterna kan de på detta sätt locka till sig nya kunder samtidigt som de försöker bevara 

de befintliga. Faran som Feurst (1999) ser i detta är att bankerna konkurrerar med varandra 

tills det i slutändan inte blir lönsamt att ge krediter.  

Inom den tredje kategorin som är praktiskt lojalitet delas begreppet upp i 

psykologisk medvetenhet och omedvetenhet. Vid den psykologiska medvetenheten handlar 

kunden efter medvetna val vilket innebär att kunden jämför olika leverantörers erbjudanden 

innan den fattar ett beslut om vilken som är bäst. Den psykologiska omedvetenheten innebär 
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att kunden handlar efter gammal vana och tänker på själva köpprocessen. Ett exempel på en 

omedveten lojalitet hos en kund kan vara när den har ett befintligt lån hos en bank och sedan 

väljer att också fondspara i samma bank utan att jämför med andra banker (Feurst 1999).   

Den sista kategorin berör den engagerade lojaliteten hos en kund. Kunden upplever i 

detta fall tjänsten som den bästa och här kan kunden också göra en markering om vad den 

anser är viktigt. Exempelvis kan kunden i detta fall välja att använda en energisnål och 

miljövänlig glödlampa istället för en vanlig (Feurst, 1999). 

 

3.5.1 Kundlojalitetsbegreppet 

Antagandet om att en nöjd kund måste vara en lojal kund är inte något som Söderlund (2001) 

håller med om. Han menar istället på att det finns två uppfattningar om lojala kunder som inte 

riktigt överensstämmer med verkligheten. Det finns kunder som faktiskt är lojala och därmed 

också lönsamma. Men det finns också kunder som egentligen inte är nöjda men letar inte efter 

andra bättre alternativ och att de därmed tolkas som lojala kunder. Dessa kunder är inte 

lönsamma i längden. Det uppstår problem när man inte lär sig skilja på verkligt lojala kunder 

och de kunder Söderlund (2001) talar om, som inte är illojala men som verkligen inte kan 

betraktas som lojala kunder. Ett mer passande begrepp för att beskriva dessa kundgrupper 

kanske skulle vara att klassificera dem som befintliga och missnöjda kunder. Enligt Svenskt 

Kvalitetsindex (SKI) 2009 är 72 procent av alla bankkunder nöjda med sin bank. Det går inte 

att bara kontrollera hur lojala kunderna är. Kundlojalitet tillsammans med 

kundnöjdhetsmätningar ger bättre indikationer på en kunds uppfattning av tjänsten. 

Oliver et al. (1999) beskriver hur kundlojalitet allmänt sett definierats som 

återkommande köp eller köp av relativ volym av samma märke. Problemet dessa definitioner 

har är att de fokuserar för mycket på vad konsumenten gör och inte går in mer på den 

psykologiska meningen av kundlojalitet. Efter att ha kritiserat de gängse definitionerna på 

kundlojalitet delar Oliver et al. (1999) med sig av deras definition på kundlojalitet (nästa 

sida). 
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“. . . a deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred 

product/service consistently in the future, thereby causing repetitive same-brand  

 

or same brand-set purchasing, despite situational influences and marketing efforts 

having the potential to cause switching behavior. ” Oliver et al. (1999, s. 35) 

 

Denna definition liknar till mångt och mycket en gammal definition som Jacoby och 

Kyner (1973) ger. Definitionen från Oliver et al. (1999) är dock tydligare och visar på hur 

viktig den psykologiska aspekten av kundlojalitet är. Lojalitet är enligt författarna "a deeply 

held commitment...". Detta ger en antydan på hur pass djupt rotat kundlojalitet kan vara. 

Frekventa återköp faller sig kanske ganska naturligt för de flesta men den psykologiska biten 

är viktig att betona för att förstå komplexiteten med kundlojalitet. Det finns studier som 

generellt visar på hur kundlojaliteten fördelar sig bland olika grupper i samhället. Studier 

finns som visar på att kvinnor tenderar att vara mer lojala än män samt att äldre personer 

tenderar att vara mer lojala än yngre (Ndubisi, 2005). 

 

3.5.2 Sann och falsk kundlojalitet 

När det talas om lojala kunder tänker de flesta på ett konsumtionsbeteende som innebär att 

människor alltid köper av samma varumärke, alltid handlar i samma affär, alltid reser med 

samma flygbolag etc. Fastän vissa forskare uppfattar lojalitet enbart som ett beteende finns 

det olika dimensioner av kundbeteendet som kan läggas i begreppet kundlojalitet (Söderlund, 

2000). En sådan viktig dimension kan vara den tid som individen har varit kund. Har en 

person varit kund hos ett företag i tio år anses den mer lojal än en nybliven kund. Det behöver 

dock inte alltid vara på det viset. Exempelvis kan en kund köpa Gevalias kaffe i tiotals år 

medan en annan kund köper Gevalias kaffe sedan två år tillbaka. Den förstnämnda kunden 

behöver inte automatiskt vara mer lojal än den andra eftersom den första kunden kanske köper 

en relativt liten mängd Gevalia-kaffe men köper en relativt stor mängd av ett annat 

kaffemärke. Därmed blir Gevalias andel av individens kaffeinköp förhållandevis låg. Om den 

andra kunden endast har köpt Gevalias kaffe i två år kan den faktiskt anses vara mer lojal än 

den förstnämnda. Tiden behöver därför inte nödvändigtvis vara en dimension som indikerar 

på kundlojalitet. Enligt Söderlund (2000) är det alltså sammanfattningsvis fler aspekter som 
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måste tas hänsyn till för att överhuvudtaget kunna uttala sig om hur lojal en kund är. 

Dimensionerna av kundlojalitet hänger oftast ihop. 

 

“there is more to brand loyalty than just consistent buying of the same 

brand – attitudes for instance.” (Day, 1969, s 29) 

  

I utvecklingen av lojalitetsbegreppet har det problematiserats kring vad som ingår i 

begreppet. Ett antal forskare har kritiserat sättet att betrakta lojalitet endast som ett 

beteende. Day (1969) menar i artikeln "A Two-Dimensional Concept Of Brand Loyalty" att 

hur en kund beter sig och hur den tänker kan vara två skilda ting, fastän båda kan ingå i 

kundlojaliteten. Day (1969) kategoriserar lojalitetsbegreppet som sann lojalitet och falsk 

lojalitet. Lojalitetsbegrepp som enbart byggde på en kunds beteende kunde inte förklara sann 

lojalitet. I ett enkelt exempel, liknande Söderlunds (2000) exempel, menade Day (1969) att 

två kunder som köper en produkt lika många gånger över en viss period kan skilja sig i den 

mentala dimensionen. Den kund som är "falskt lojal" kan helt sakna känslomässiga band och 

preferenser till produkten och kan ha lätt för att byta produkt om ett alternativ dyker upp. Den 

sant lojala kunden har samtidigt starka känslomässiga band till produkten och är inte alls lika 

benägen att byta till en annan produkt. Den är genom det mindre känsliga för konkurrenters 

lockelser. Day (1969) menar med detta att det är viktigt att skilja på sant lojala kunder och 

falskt lojala kunder. 

Två andra forskare som utvecklar Days teorier är Jacoby och Chestnut (1978). De 

menar att lojalitet måste innebära ett medvetet val när man konsumerar en vara eller tjänst 

eller väljer i vilken butik man ska handla. Oliver (1999) som är en utav de mer välkända 

forskarna inom kundtillfredsställelse menar också att det finns ett medvetet val. Han menar att 

lojaliteten är ett mentalt tillstånd som styr beteendet hos konsumenten. Denna definition kan 

jämföras med det som vi i vardagen kallar för lojalitet – att vara lojal mot sina nära och kära 

innefattar en känslobetonad beredskap att ställa upp i alla lägen. Nedan visas en modell av 

lojalitet som förklarar relationen mellan attityder och beteende. 
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Figur 2. Lojalitetsindelning (Dick och Basu, 1994) 

Sann lojalitet uppnås endast då en kund uppvisar både hög beteendemässig lojalitet 

och en hög relativ attityd.  När en kund känner lojalitet gentemot ett företag leder det till 

vissa beteenden. Ett sådant kan vara att kunden är obenägen att byta leverantör eller att den 

anstränger sig för att köpa av samma märke. Samtidigt kommer kunden att tala väl om sin 

leverantör (Söderlund, 2000). 

 

3.5.3 Bytesbarriärer 

Beerli et al. (2004) beskriver hur utvecklingen inom banksektorn alltmer går från ett 

produktorienterat synsätt till ett kundorienterat synsätt. Denna utveckling har pågått under en 

längre tid men börjar nu på allvar ge sig till känna när konkurrensen mellan bankernas 

finansiella tjänster blir alltmer jämn i och med att skillnaderna mellan bankernas tjänsteutbud 

suddas ut mer och mer. Allt detta sker i samstämmighet med relationsmarknadsföringens och 

kundlojalitetens grundläggande principer. Beerli et al. (2004) framhäver hur andra författare 

tidigare påpekat att det är föga troligt att kunder ska bli imponerade endast över attribut 

kopplade till kärnprodukten eftersom tjänsteutbuden är så pass lika. Slutsatsen Beerli et al. 

(2004) drar är att det framförallt inom banksektorn är på det sättet att switching costs gör att 

lojalitet kan uppstå till viss del på grund av att det kan vara kostsamt att byta från en bank till 

en annan. De når slutsatsen att kundnöjdhet i samband med switching costs är de faktorer som 

påverkar kundlojalitet mest. Syftet med bytesbarriärer är enligt Zeithaml et al. (2008) och 

Fornell (1992) att tjänsteleverantören gör det svårare för kunden att byta till en annan 

tjänsteleverantör, och därmed leder det till färre kundavhopp. 

Att kunder anser det vara krångligt att byta bank är en del av bytesbarriärerna i sig 

(Zeithaml, 2008). Vare sig det beror på en monetär eller icke-monetär kostnad, tidsåtgången, 



 32 

ansträngningen eller att personer endast känner ett motstånd av känslan av att behöva byta 

tjänsteleverantör, gör att det påverkar deras egen inställning till hur krångligt eller svårt det är 

att byta. Detta kan vara en del av den falska kundlojaliteten – att kunder stannar hos banken 

fastän de egentligen kan vara missnöjda med den. Till detta kan tilläggas att det automatiskt 

blir svårare för konkurrenter att vinna över kunder då kunderna då har en ovilja att byta bank. 

Det hela löper ut i att det inte behöver finnas någon verklig monetär eller icke-monetär 

kostnad för att byta tjänsteleverantör. Det kan endast vara så att kunden inbillar sig, av 

erfarenhet eller ej, att det är krångligt och kostsamt att byta tjänsteleverantör, fastän det i 

själva verket är så att det skulle kunna vara enkelt och en förbättrande omständighet för 

personens kostnader för tjänsten. Bytesbarriärer kan dras paralleller till den tvingande 

lojaliteten (Zeithaml, 2008). 

 

3.5.4 Rörligheten på bankmarknaden 

I Norge genomfördes en kvantitativ telefonintervjustudie inom bankbranschen för att se 

rörligheten hos bankkunderna (Berg, 2008). I studien delades kunderna in i två grupper. En 

grupp bestod av dem som hade haft en och samma bank i mer än fem år och den andra bestod 

av kunder som hade bytt bank under den senaste tolvmånadersperioden. Resultatet visade att 

de kunder som hade varit orörliga på bankmarknaden hade en god relation till sin bank där de 

kände förtroende och tillit. Medan de som varit rörliga och bytt bank under det senaste året 

ofta hade en kritisk och dålig relation till sin bank. Vad som också uppmärksammades under 

studien var att ca två tredjedelar av kunderna inte hade koll på sina villkor hos banken. De 

kunder som inte hade bytt bank svarade till stor del att de inte uppfattade att det fanns några 

skillnader mellan bankers avgifter. Andra kunder svarade att de inte orkade anstränga sig för 

att byta bank även om de visste att de fanns banker med bättre villkor. Dessutom framkom det 

att vissa kunder skulle byta bank om deras personliga bankman skulle lämna banken, men 

annars skulle de inte lämna banken. Detta även om de ekonomiska förhållandena blev 

betydlig sämre. 

I vårt grannland hade endast fyra procent av befolkningen under 2007 bytt bank och 

enligt Sparbanksföreningen i Norge beror detta på att de flesta norska kunderna är nöjda och 

lojala gentemot sin bank (www.sparebankforeningen.no). Berg och Borgeraas (2004) har inte 

samma förklaring till den låga rörligheten. De tror istället att det beror på att bankkunderna 

inte har koll på sin ekonomi och sina villkor och att de därmed inte heller byter bank. 
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Englund et al. (2001) visar i sin undersökning om kundrörligheten på den finansiella 

marknaden att en väldigt stor del privatkunder har alla sina banktjänster samlade på en och 

samma bank. Vad som ytterliggare kom fram i undersökningen var att den främsta orsaken till 

valet av bank var sedvana och tradition och närheten till ett bankkontor. 

 

3.6 Avslutande teoretisk diskussion om lärdomarna från teorin 

Det är onekligen på det sättet att teorin har en lång historia även om den kan vara formulerad 

på senare år. Den har en bred grund där delarna är sammanvävda på ett sådant sätt att det ena 

inte utesluter det andra. Lojala kunder fås enligt teorin genom kundnöjdheten. För att kunna få 

nöjda kunder krävs det enligt Söderlund (2001) att tjänstekvaliteten och företagets image är 

tillräckligt bra och att kunden upplever den minst lika bra som förväntats. En faktor som 

verkligen visar på att kunden är lojal är att den rekommenderar en tjänsteleverantör och talar 

väl om den till sin omgivning och på så sätt gör frekventa återköp. Detta är även ett sett för 

företag att skapa sig ett bra rykte. Sammantaget skulle det kunna sammanfattas att ingen av 

författarna ger en ”enkel” definition på kundlojalitet och skapandet utav den. Vad som dock 

kan sägas ha framkommit av teorin är att flera faktorer påverkar kundlojaliteten och att 

relationsmarknadsföringen är ett viktigt medel för att nå mer trogna kunder. Att enbart se en 

kunds beteende säger inte mycket om lojaliteten. Det som istället säger mer är attityder och 

känslomässiga bindningarna. Dessutom anses relationsmarknadsföringen vara ett viktigt 

medel för att nå mer trogna kunder. 
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4. Empiri 

I det fjärde kapitlet presenterar vi resultatet från den kvantitativa och kvalitativa 

undersökningen. Detta sker i form av att vi frågvis går igenom enkäten samtidigt som vi 

löpande presenterar resultatet från de kvalitativa intervjuerna vi genomfört. Vi presenterar 

frågorna i stapel- och cirkeldiagram. 

 

4.1 Bergslagens Sparbank 

Bergslagens Sparbank AB är en lokalt förankrad bank i Bergslagsområdet. De verkar i 

Lindesberg, Nora och Ljusnarsbergs kommuner. Bergslagens Sparbank AB bildades år 2000 

genom en fusion av Sparbanken (Bergslagens Sparbank) och Föreningssparbankens lokalbank 

Nora-Lindesberg. Bergslagens Sparbank har rötter i bygden som går tillbaka mer än 170 år. 

Banken ägs till 52 procent av en lokal stiftelse och till 48 procent av Swedbank AB 

(www.bergslagenssparbank.se). De har idag sex kontor i Lindesberg, Nora, Frövi, 

Fellingsbro, Kopparberg och i Storå. Huvudkontoret ligger i Lindesberg där också ett 

företagskontor och ett speciallistkontor finns. I alla orter förutom Nora finns det lokal 

konkurrens på orten. 

 

4.2 Enkätundersökning och intervjuer 

Datainsamlingen kommer huvudsakligen att bestå av en postadministrerad enkätundersökning 

som genomförts bland Bergslagens Sparbanks befintliga privatkunder. Datainsamlingen är 

även kompletterad med vissa telefonintervjuer för att kunna få en djupare förståelse för svaren 

vissa av respondenterna gav i enkäten. Enkäten uppfattades genomgående positivt av de tre 

respondenterna vi ringde upp. De såg enkäten som en möjlighet för dem att ge sin syn på hur 

deras tid som kund hade varit samtidigt som de var måna om att detta skulle ge en möjlighet 

för banken att förbättra sin relation till dem. 
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4.3 Resultatet av undersökningen 

I denna del av kapitlet kommer resultatet av undersökningen att presenteras. De inkomna 

svaren presenteras i kronologisk ordning i förhållande till enkäten och dess utformning. Olika 

fördelningar som grundar sig i svaren kommer också att presenteras. Resultatet från de 

kvalitativa intervjuerna är presenterat i den löpande texten i detta kapitel. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Åldersfördelningen i urvalet  

 

Ovan redovisas åldersfördelningen bland de 600 personer som slumpmässigt valdes ut. 

Diagrammet på nästa sida visar hur åldersfördelningen ser ut bland dem som svarat på 

enkäten. Det finns tillsynes ingen snedfördelning över inkomna svar jämfört med urvalet i sig. 

Det är något färre yngre och något fler äldre som svarat i undersökningen. Bortsett från att det 

var något mindre andelar svar från ålderskategorierna upp till och med 54 år blev det en något 

högre svarsfrekvens från ålderskategorierna 55-64 år och 65-80 år. 
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Figur 4. Åldersfördelningen från respondenterna  

 

I diagrammet nedan framgår det tydligt att de flesta av respondenterna har varit kunder i en 

längre tid. Närmare sagt 87 procent har varit kunder hos Bergslagens Sparbank i fler än 10 år. 

De respondenter vi intervjuat via telefon hade varit kunder i banken i fler än 10 år. På frågan 

om vilken den främsta orsaken var till att de hade haft Bergslagens Sparbank i fler än 10 år 

svarade två av dem att familjen alltid hade haft samma bank. En svarade att det var närheten 

som var det mest avgörande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Antal år som kund hos Bergslagens Sparbank  
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  Figur 6. Åldersfördelningen från urvalet  

 

De inkomna svaren i undersökningen är inte jämnt fördelade mellan könen. Det finns en 

majoritet av svar från kvinnor. 134 av de 231 svaren var från kvinnliga respondenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. I vilken ort respondenterna i huvudsak ansågs vara kunder i  

 

Svaren som inkom är till största delen fördelade på Bergslagens Sparbanks huvudorter, Nora 

och Lindesberg. Fördelningen av svaren stämmer väl överens med fördelningen från urvalet.  
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Figur 8. Respondenter som hade Bergslagens Sparbank som sin huvudbank  

 

Den absoluta majoriteten ansåg att Bergslagens Sparbank var deras huvudbank. De som inte 

hade Bergslagens Sparbank som huvudbank angav oftast att de hade andra banker på grund av 

olika lån som låg kvar sen tidigare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Den främsta anledningen till att respondenterna är kunder i Bergslagens Sparbank  

 

Den största anledningen till att respondenterna är kunder hos Bergslagens Sparbank har att 

göra med närheten till ett bankkontor och att familjen alltid har haft banken. Närheten 

framkommer även på tredje plats som utgörs av den lokala anknytningen banken har.  
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Figur 10. Den andel respondenter som någon gång har bytt bank  

 

Drygt en fjärdedel har tidigare i sitt liv bytt bank någon gång. 74 procent har inte haft någon 

annan bank än Bergslagens Sparbank. De intervjuer som genomfördes visade på att två av de 

tre respondenterna inte jämförde andra bankers tjänsteutbud och att de därför inte visste om 

de erbjöd bättre eller sämre villkor. Hade de haft mer tid och ork och fått hjälp med att byta 

bank hade de gärna bytt till en bank med bättre villkor. En respondent uttryckte att han inte 

skulle kunna tänka sig att lämna Bergslagens Sparbank även om en konkurrerande bank hade 

förmånligare tjänster. Detta eftersom han trodde att det kanske var alltför krångligt att byta 

bank samtidigt som respondenten hade en stark relation till sin personliga bankman. En 

minoritet bestående av åtta procent går i tankar kring att byta från Bergslagens Sparbank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Den andel respondenter som funderar på att byta bank  
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Figur 12. Den andel respondenter som tror att de fortfarande är kunder om fem år  

 

Ungefär tre fjärdedelar av kunderna tror sig fortfarande vara kunder i Bergslagens Sparbank 

om fem år. Endast två procent anser sig ha lämnat banken om fem år. 24 procent vet ej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Den andel respondenter som anser det vara krångligt att byta bank  

 

29 procent har uppfattningen att det inte är krångligt att byta bank. Nio procent anser att det är 

krångligt att byta bank samtidigt som 62 procent ej vet om det är krångligt att byta bank. 
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Figur 14. Den andel respondenter som jämför Bergslagens Sparbank med andra banker  

 

Andelen kunder som jämför Bergslagens Sparbank med andra banker är ca 30 procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Respondenternas rangordning efter hur viktiga en banks egenskaper är  

 

Som tydligt framgår i diagrammet är personlig service högst prioriterat av kunderna och 

närheten till ett bankkontor ligger strax efter. Anledningen till att vi valde att ta med de tre 

främsta rangordningarna är för att de visar på nästan exakt samma faktorer som varit viktigast 

för kunderna.  
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Figur 16. Betydelsen av att få träffa en person vid uträttandet av bankärenden  

 

Nästan 50 procent av respondenterna anser att det är väldigt viktigt att få träffa en person när 

de uträttar sina bankärenden vilket är en hög siffra.  Vi har grävt lite mer i detta och ställt oss 

frågan hur åldersfördelningen ser ut för dem som svarat att de anser att det är väldigt viktigt 

att få träffa en person vid uträttandet av bankärenden. Nedan visas resultatet av denna djupare 

studie. Vad som framkommer är att de äldre kunderna är de som svarat att de är väldigt viktigt 

med personlig kontakt vid uträttandet av bankärenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Respondenter som anser det vara väldigt viktigt att få träffa en person vid uträttandet av bankärenden 

fördelat på ålder  
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Figur 18. Antal gånger en respondent träffar en person vid uträttanden av bankärenden  

 

Majoriteten av kunderna träffar en person på banken vid uträttandet av bankärenden mindre 

än en gång per månad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Betydelsen för respondenterna att kunna uträtta sina bankärenden via telefon  

 

Här skiljer det sig lite jämfört med de tidigare diagrammen angående betydelsen av att träffa 

en person. Istället är det på denna fråga ganska spritt vad kunderna anser om betydelsen av att 

kunna uträtta sina bankärenden via telefon. 
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Figur 20. Antal gånger respondenterna uträttar sina bankärenden via telefon  

 

Liksom det förra diagrammet visade så är det stor spridning även på denna fråga. De flesta 

kunderna svarade att de använder sin telefon mer än fyra gånger per månad för att uträtta sina 

bankärenden. På andra plats kom inte det alternativet som låg närmast utan istället färre än en 

gång per månad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. Andel respondenter som använder internetbanken hos Bergslagens Sparbank  

 

Som det framgår av diagrammet är det ungefär 56 procent som använder internetbanken hos 

Bergslagens Sparbank. Detta diagram säger inget om vilka kunder det är som använder 

internetbanken och vilka som inte gör det. Däremot har vi undersökt detta och tagit fram ett 
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diagram som visar inom vilka ålderskategorier respondenterna använder internetbanken hos 

Bergslagens Sparbank. Som framgår av diagrammet nedan är det inte många av 

respondenterna över 65 år som använder internetbanken. För övriga ålderskategorier uppgår 

detta till betydligt högre andelar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22. Andel respondenter inom respektive ålderskategori som använder internetbanken hos Bergslagens 

Sparbank  

 

Vad som ytterligare kan vara intressant är att se i vilken omfattning internetbanken har 

betydelse för Bergslagens Sparbanks kunder. Detta visas nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23. Betydelsen för kunderna att kunna uträtta sina bankärenden via internetbanken  
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Det framgår tydligt från diagrammet att det är lite spridda uppfattningar angående 

internetbanken. De flesta anser att det är väldigt viktigt men det finns ändå relativt många som 

inte har någon åsikt eller anser att det är väldigt oviktigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24. Respondenternas bedömning på en skala 1-7 angående hur väl upplevd servicekvalitet motsvarar 

förväntad servicekvalitet  

 

Av diagrammet ovan framgår det att de flesta respondenterna har svarat en femma, sexa eller 

sjua på frågan om deras upplevda servicekvalitet motsvarar den förväntade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25. Respondenternas bedömning på en skala 1-7 angående den upplevda kvaliteten på Bergslagens 

Sparbanks tjänster  
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På denna fråga (föregående sida) har de flesta svarat en sexa. Majoriteten har dessutom svarat 

antingen fem, sex eller sju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26. Respondenternas bedömning på en skala 1-7 angående upplevd kvalitet på Bergslagens Sparbanks 

tjänster  

 

På den tredje och sista ratingfrågan har respondenterna inte gett lika höga värden. Frågan som 

ställdes var hur kunderna upplevde värde för pengarna på tjänsterna som Bergslagens 

Sparbank erbjuder. På skalan var det flest fyror och femmor som hade exakt lika många svar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27. Önskemål från respondenterna om förbättringar hos Bergslagens Sparbank  
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Det framkom tydligt på denna fråga att många var nöjda med Bergslagens Sparbank och att de 

därmed svarade att inget bör förbättras. Men en stor andel kunder är missnöjda med 

öppettiderna som Bergslagens Sparbank har för tillfället. Ungefär 30 procent påpekade att 

öppettiderna borde förbättras. Bland annat har några respondenter ställt frågan vad banken gör 

efter klockan 15.00 eftersom kontoret stänger då. Under annat har vi fått fram lite klagomål 

om att räntan på inlånade pengar är relativt dålig och att banken inte borde ta avgift för att 

lösa in mynt. Andra banker tar tydligen ingen avgift för detta. Några respondenter har klagat 

på bemötandet de får från vissa av personalen. Dessutom har en respondent från den 

kvalitativa undersökningen också önskemål om att internetbanken ska vara avgiftsfri. Två 

respondenter från intervjuerna hade också svarat på frågan om de tidigare blivit missnöjda 

med något. Båda sade att de tidigare försökt få banklån med fått avslag på ansökan och varit 

tvungna att gå till någon annan bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28. Andel respondenter som vill ha nya tjänster hos Bergslagens Sparbank  

 

Denna fråga var den som respondenterna var mest eniga om där 97 procent svarade att de inte 

saknade någon tjänst hos Bergslagens Sparbank. Några respondenter beskrev att de inte 

saknade några tjänster egentligen men att fler skulle vara avgiftsfria. 
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Figur 29. Påstående om att Bergslagens Sparbank har bra öppettider  

 

Påståendet om att Bergslagens Sparbank har bra öppettider som respondenterna fick ringa in 

ett alternativ från instämmer inte alls (1) till instämmer helt (7). En stor andel instämde helt 

men det var även många som inte instämde till påståendet mer eller mindre. Medelvärdet låg 

på 4,75 och medianen var 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 30. Påstående från ”instämmer inte alls” till” instämmer helt” angående bankens rykte  

 

Angående hur bra rykte respondenterna tyckte att Bergslagens Sparbank har är resultatet 

relativt entydigt. Inte en enda respondent instämde inte alls till påståendet att Bergslagens 
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Sparbank har ett bra rykte. Över 85 procent ringade in en femma, sexa eller sjua på 

påståendet. Knappt 14 procent väger på mitten. Medelvärdet låg på 5,79 och medianen var 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31. Påstående från instämmer inte alls till instämmer helt angående om respondenten skulle 

rekommendera Bergslagens Sparbank till någon annan  

 

Bortsett från några extremvärden till vänster i diagrammet fördelar sig svaren på liknande sätt 

som det förra diagrammet. Närmare 83 procent ringade in en femma, sexa eller sjua till 

påståendet att de skulle rekommendera Bergslagens Sparbank till någon annan. Medelvärdet 

låg på 5,86 och medianen var 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 32. Påstående från instämmer inte alls till instämmer helt angående om respondenten känner sig lojal 

gentemot banken  
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Över hälften av Bergslagens Sparbanks kunder i denna undersökning instämmer helt med det 

påstående att de är lojala mot Bergslagens Sparbank (ovan). Medelvärdet låg på 5,93 och 

medianen var 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33. Påstående från instämmer inte alls till instämmer helt angående om respondenten känner sig nöjd 

överlag med Bergslagens Sparbank  

 

De flesta instämmer helt eller nästan helt med påståendet om att de är nöjda med Bergslagens 

Sparbank. Ca 10 procent väger på mitten mellan att inte instämma alls till att instämma helt. 

Medelvärdet låg på 6,07 och medianen var 6. 
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5. Analys 

I det femte kapitlet presenterar vi vad vi har kommit fram till genom att sammankoppla 

empirin med teorin och leta efter mönster mellan dessa. Syftet är vägledande för hur analysen 

är genomförd. 

 

Åldersfördelningen från urvalet visar på att Bergslagens Sparbank har en stor andel äldre 

kunder. Det var en föraning vi hade innan vi gjorde enkäten och något som delvis motiverade 

valet av att använda oss av en postenkät vid datainsamlingen. Det faktum att urvalet har 

många äldre kunder kan i sig vara ett tecken på att Bergslagens Sparbank har många lojala 

kunder eftersom det enligt Ndubisi (2005) är så att äldre kunder tenderar att vara mer lojala 

mot sin tjänsteleverantör än yngre tenderar att vara. Den långa tid de flesta respondenter har 

varit kunder hos Bergslagens Sparbank kan tänkas korrelera med att banktjänster är något som 

i stort sett alla nyttjar. Eftersom urvalet och svaren från undersökningen främst kommer från 

äldre ålderskategorier är det inte förvånande att så många respondenter har varit kunder en 

längre tid. Med detta sagt är tiden som kund hos Bergslagens Sparbank kanske inte så 

förvånande. Enligt Söderlund (2000) är tiden som kund isolerat sett ett dåligt mått på sann 

kundlojalitet eftersom det endast visar beteendet och inte attityden. Tillsammans med andra 

faktorer kan det dock i slutändan likväl utgöra ett samband som stärker mätbarheten av 

kundlojaliteten, men inte på egen hand. 

På frågan om respondenterna någon gång har bytt bank ges en bild av hur rörliga 

respondenterna har varit på bankmarknaden. Eftersom nästan tre fjärdedelar av 

respondenterna aldrig har bytt bank tidigare i sitt liv ger det indikationer på att de varit 

orörliga på bankmarknaden. Bytesbarriärer skulle kunna finnas som ett mentalt tillstånd hos 

kunder som aldrig bytt bank tidigare. Detta är även något som framkommer genom en av de 

kvalitativa intervjuerna som presenterades i empirikapitlet. Där trodde en av de intervjuade 

respondenterna att det var krångligt att byta bank fastän respondenten inte visste om det var 

det egentligen. En anledning till att kunden kanske inte byter bank beror delvis på den 

tvingande lojaliteten som Feurst (1999) skriver om, där kunden kan sakna tid för att leta efter 

en bank med bättre villkor.  

Berg (2008) kom i sin undersökning fram till att de norska bankkunderna som var 

orörliga ofta inte hade koll på andra bankers avgifter och villkor. Andra kunder uppgav att de 

visste att det fanns bättre alternativ men att de inte orkade anstränga sig för att byta bank. 



 53 

Detta skulle betyda att det inte kan sägas att de kunder som inte varit rörliga med all säkerhet 

är nöjda och lojala. Därmed är det svårt för oss att utläsa om Bergslagens Sparbanks 

privatkunder är lojala, även om de varit orörliga på bankmarknaden. Orörligheten bland 

merparten av respondenterna kanske också beror på att det är så pass några som funderar på 

att byta bank. Endast åtta procent funderade på att byta bank. Att det endast är två procent 

som inte tror att de är kunder om fem år talar för att respondenterna trivs som kunder i 

Bergslagens Sparbank. Beroende på de bakomliggande orsakerna till varför vissa 

respondenter svarade att de inte visste kan det givetvis påverka åt det ena eller det andra 

hållet. 

Det faktum att en överväldigande majoritet har varit kunder i Bergslagens Sparbank i 

över tio år är vid första anblick en intressant företeelse, sedd ur ett beteendemässigt 

lojalitetsperspektiv. Kanske är det, vid närmare eftertanke, dock inte så intressant om en 

jämförelse görs med många andra branscher. En möjlig anledning till detta skulle kunna vara 

just bankens ställning i samhället historiskt sett. Ett fungerande modernt samhälle kräver – 

som konstaterats redan i inledningen – att ett fungerande bankväsende existerar. Tjänsterna 

som en bank erbjuder samhället är något de flesta av oss tar för givet, vare sig vi är 

intresserade av dem eller ej. Detta kan tänkas innebära en ännu större risk för att falsk lojalitet 

uppstår inom bankbranschen som helhet jämfört med många andra branscher. Det kan då vara 

speciellt viktigt att titta på andra faktorer än kunders beteende. I och med att svaren över hur 

respondenterna fördelade sig på de sex orterna som Bergslagens Sparbank verkar i stämde väl 

överens med hur fördelningen av kunder ser ut i populationen, blev alla orter proportionerligt 

representerade. 

Som framgick av resultatet har många av respondenterna Bergslagens Sparbank som 

sin huvudbank. Enligt Feurst (1999) finnas en speciell anledning till att kunder har alla sina 

tjänster samlade hos en och samma bank. Denna kan grunda sig i att de redan nyttjar några 

tjänster där sedan tidigare och sedan köper fler tjänster i samma bank – utan att först jämföra 

med andra banker. Detta gör att det kan finnas en psykologisk omedveten lojalitet i kundens 

handlande. I Bergslagens Sparbanks fall är det nästan en tredjedel av respondenterna som 

jämför Bergslagens Sparbank med andra banker. Detta talar för en engagerad lojalitet hos den 

kundandelen, som Feurst (1999) talar om, eftersom de har jämfört Bergslagens Sparbanks 

tjänster och gjort ett medvetet val att stanna i banken. 

Vad som framkommer som anmärkningsvärt i undersökningen är att respondenternas 

främsta anledning till att de var kunder i Bergslagens Sparbank var för att de hade nära till ett 

bankkontor och att familjen alltid haft banken. Detta stämmer väl överens med den studie som 
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Englund et al. (2001) genomfört där de också kom fram till att den främsta orsaken till valet 

av bank var desamma. Hos kunderna i vår undersökning ansågs också bankens lokala 

anknytning ha stor betydelse för valet av bank. På enkätfrågan där respondenterna skulle 

rangordna vad de ansåg vara viktigt när det gällde en banks egenskaper framkom det att 

personlig service och närheten till ett bankkontor var det som hade prioriterats högst. Detta 

visar sig även i intervjuerna som genomfördes. Det här är i linje med Durkin och Howcroft 

(2003) som anser att den personliga servicen är mycket viktig vid uträttandet av bankärenden. 

Zeithaml et al. (2008) beskriver hur viktigt det är att inte enbart lägga fokus på kunderna, utan 

att också tänka på sina anställda. Genom att satsa mer på sin anställda kan företaget också 

skapa bättre relationer till kunderna. Det här kan vara en viktig faktor för Bergslagens 

Sparbank att ha i bakhuvudet. Respondenterna anser att det är väldigt viktigt att de ska ha en 

möjlighet att träffa en person öga mot öga. De anser det också vara väldigt betydelsefullt att få 

träffa en person när de uträttar sina bankärenden. Hela 85 procent anser det vara ganska eller 

väldigt viktigt att få träffa en person då de uträttar sina bankärenden. 

Över hälften av respondenterna tycker även att det är ganska eller väldigt viktigt att 

kunna uträtta sina bankärenden via telefon. En liknande siffra gäller även för hur viktigt 

respondenterna tycker det är att de kan uträtta sina bankärenden via internet. Här är svaren 

dock fördelade helt annorlunda. Det är en stor grupp som anser att det är väldigt viktigt att 

kunna använda internetbanken för sina bankärenden medan det är ganska få som tycker det är 

ganska viktigt att kunna göra det. Över en fjärdedel av svarade att de inte hade någon åsikt. 

De som anser att det är väldigt oviktigt är sådana som uträttar sina ärenden via telefon eller 

via personlig kontakt. Andelen kunder som använder internetbanken hos Bergslagens 

Sparbank var ungefär 55 procent medan det enligt Statistiska Centralbyrån (www.scb.se) är 

ungefär 71 procent av den svenska befolkningen som använder internetbanken år 2009. Detta 

innebär att Bergslagens Sparbanks kunder har en avsevärt lägre andel kunder som har tagit till 

sig det nya sättet för många att göra bankärenden idag. Vi har också genom vår djupare analys 

av detta insett att detta inte är speciellt konstigt med tanke på att Bergslagens Sparbank har en 

så stor andel äldre kunder. Såsom också framkommer av diagrammet använder äldre personer 

inte internetbanken i lika stor utsträckning som yngre gör. 

Enligt Grönroos (2007) är gapet mellan den förväntade servicekvaliteten och den 

upplevda servicekvaliteten det avgörande för om kunden är nöjd eller inte med tjänsten. 

Därmed är det viktigt att kundernas upplevelser motsvarar det de förväntar sig, vilket vi 

tydligt ser hos respondenterna. Kunderna har svarat på en ratingskala (1-7) på frågan om den 

förväntade servicekvaliteten motsvarar den upplevda. Nästan 90 procent har uppgett en 
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femma, sexa eller sjua. Detta innebär att Bergslagens Sparbank inte ger sina kunder falska 

förhoppningar som de senare inte kan infria. Även om varje individ enligt Zeithaml et al. 

(2008) är unik och har egna preferenser och subjektiva förväntningar är Bergslagens Sparbank 

duktiga på att leverera den servicekvalitet som kunderna förväntar sig. Nästan lika många 

procent har svarat en femma, sexa eller sjua på det andra påståendet om att kvaliteten på 

Bergslagens Sparbanks tjänster är mycket hög. Det är dock en betydligt lägre andel som har 

gett det högsta betyget och de flesta har svarat med en sexa. Det tredje och sista påståendet 

om att Bergslagens Sparbanks tjänster ger mycket värde för pengarna visar på en mer spridd 

svarsfördelning som ger indikationer på att Bergslagens Sparbank kanske inte har tillräckligt 

konkurrenskraftiga priser på sina tjänster. Detta är även något som framkom genom en av de 

kvalitativa intervjuerna med en respondent. Respondenten menade att banken tog betalt för 

vissa onödiga tjänster såsom när det gällde att växla in småpengar. Även inlåningsräntan och 

avgiften för internetbanken ansågs vid intervjun vara för höga. En köpt lojalitet innebär enligt 

Feurst (1999) att kunderna stannar på grund av bra erbjudanden och villkor. Samtidigt kan 

den köpta lojaliteten innebära en fara för Bergslagens Sparbank. Detta eftersom kunderna hos 

Bergslagens Sparbank kan upptäcka att en konkurrent ger bättre villkor och därmed lockas till 

konkurrenten. 

Önskemål om förbättringar som framkom genom enkäten berörde främst öppettiderna 

hos banken. Ett flertal respondenter frågade sig vad banken gjorde efter klockan tre på dagen. 

Detta kan på sikt leda till missnöjdhet hos kunderna överlag eftersom så många vill ha bättre 

öppettider. Eftersom kundlojaliteten enligt Bloemer et al. (1998) påverkas av kundnöjdheten 

kan detta påverka ur lojala Bergslagens Sparbank blir på sikt. Det ska i sammanhanget 

tilläggas att det var en ganska hög andel som svarade att inget behövde förbättras och på 

frågan efter var det praktiskt taget ingen som saknade någon tjänst i Bergslagens Sparbanks 

tjänsteutbud. 

För att återkomma till Bergslagens Sparbanks öppettider är det faktiskt ganska många 

som inte helt instämmer med påståendet att Bergslagens Sparbank har bra öppettider även om 

det är många som har svarat att de instämmer helt. Det krävs enligt Allredd och Addams 

(2000) att företaget finns tillgängligt för kunden när kunden behöver service. I Bergslagens 

Sparbanks fall är detta något som bör funderas över för att i framtiden bättre kunna möta 

kundernas behov. 

Något som är väldigt viktigt för kundlojaliteten enligt Söderlund (2001) är att 

kunderna talar väl om företaget och sprider ett gott ord om tjänsterna och talar väl om 

tjänsteleverantören. Detta är starkt i Bergslagens Sparbank eftersom så pass många skulle 
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rekommendera banken till någon annan samtidigt som de anser banken ha ett gott rykte.  Som 

nämndes i inledningskapitlet gjorde Bloemer et al. (1998) en studie där preferenser till en 

produkt var det som styrde kundlojaliteten men att det behövdes mer forskning på hur 

bakomliggande attityder såsom word-of-mouth påverkar kundlojaliteten. Diagrammen nedan 

bekräftar att både word-of-mouth och rykte visar sig som tydliga tecken på sann kundlojalitet 

eftersom de båda är två typer av bakomliggande attityder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 34. Lojalitet som en funktion av hur väl respondenterna instämde med att de skulle kunna tänka sig att 

rekommendera Bergslagens Sparbank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 35. Lojalitet som en funktion av hur väl respondenterna instämde med att Bergslagens Sparbank har ett 

gott rykte. 
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I slutet av enkäten frågade vi kunderna rakt på sak om de ansåg sig vara nöjda och lojala mot 

Bergslagens Sparbank. Där fick vi nästan identiska svar på de båda frågorna och det speglar 

de andra frågorna i enkäten på ett bra sätt. Sammantaget är de flesta nöjda och lojala mot 

Bergslagens Sparbank på ett genuint sätt. Vi har som tidigare nämnt upptäckt att den sanna 

lojaliteten hos Bergslagens Sparbanks privatkunder är stor. Diagrammet nedan visar och 

ligger i linje med teorin överlag om att det krävs hög kundnöjdhet för att nå lojala kunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 36. Lojalitet som en funktion av hur väl respondenterna instämde med att de ansåg sig vara nöjda överlag 

med Bergslagens Sparbank. 
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6. Slutsatser och diskussion 

I det sjätte och avslutande kapitlet i denna uppsats drar vi slutsatser och diskuterar dessa. Vi 

återkopplar till problemfrågeställningen från inledningskapitlet och svarar på dessa med 

hjälp av efterforskad teori och empiri. 

 

 

• Hur lojala är Bergslagens Sparbanks kunder i förhållande till hur nöjda de är? 

 

• Hur kan den sanna kundlojaliteten hos Bergslagens Sparbanks privatkunder utläsas? 

 

• Hur påverkas kundlojaliteten hos Bergslagens Sparbanks kunder av deras beteende 

och bakomliggande attityder? 

 

Det kan vara svårt att med säkerhet mäta ett begrepp som kundlojalitet eftersom begreppet i 

sig inte har en entydig och klar definition. Dessutom är det många variabler som påverkar hur 

lojal en kund är – speciellt med tanke på att alla kunder är egna individer och således har egna 

preferenser. 

Olika teorier kan tillsammans ändå utgöra en bra grund för att kunna uttala sig på ett 

"genomsnittligt" sätt hur lojala kunderna är. Genom att vi har mätt tjänstekvaliteten 

tillsammans med andra variabler, såsom rörligheten på bankmarknaden, har vi kunnat bygga 

upp en grund för att kunna mäta lojaliteten hos kunderna. 

Teorin intar resonemanget att det krävs mer än bara ett beteende som visar på sann 

kundlojalitet. De bakomliggande attityderna som driver fram beteendet har också varit viktiga 

att se på. Vi har fastställt att kunderna tenderar att vara väldigt nöjda med banken överlag, 

samtidigt som de flesta nästan eller tillfullo instämmer med att banken har ett bra rykte och att 

de skulle rekommendera banken till någon annan. Att tre fjärdedelar av kunderna aldrig 

någonsin bytt bank tillsammans med att alla förutom två procent tror att de fortfarande är 

kunder i banken om fem år talar för att det finns en sann kundlojalitet hos en stor majoritet av 

bankkunderna. Även det faktum att en så stor andel av kunderna är äldre är något som kan 

tala för att kunderna är lojala. Det faktum att så många av respondenterna svarade att den 

främsta anledningen till att de var kunder i banken var för att familjen alltid hade haft banken 

är något som indikerar på att det har byggts upp en tradition som i sig medför en slags lojalitet 
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mot banken. Vi tror att detta framkom tillräckligt tydligt i Bergslagens Sparbanks fall 

eftersom majoriteten av deras kunder befinner sig i relativt små orter som förmodligen har 

karaktäriserats av en hög lokal förankring där det har varit en naturlig del av livet att stödja 

den lokala orten. 

Som tidigare nämnts är Bergslagens Sparbanks privatkunder överlag nöjda med 

banken, men det finns dock saker de kan behöva se över, såsom deras öppettider. Detta har 

framkommit tydligt från respondenterna. Vissa kunder frågar sig vad banken gör efter klockan 

tre, då de flesta egentligen inte har slutat sin arbetsdag. För en vanlig människa är en 

arbetsdag sannolikt längre än till klockan tre på eftermiddagen. Därmed har många kunder 

inte möjlighet att uträtta sina bankärenden om de inte tar ledigt eller försöker uträtta dem via 

telefon eller internet. I och med att så väldigt många anser att det är viktigt att kunna uträtta 

sina bankärenden via personliga besök är det ännu viktigare att banken kan finnas tillgängliga 

för dem. Samtidigt är det en hög kundandel som inte har valt eller har kunnat följa med i de 

relativt nya tekniska hjälpmedlen i samhället såsom att sköta sina bankärenden via en dator. 

Det är därför inte konstigt att många kunder kräver utökade och bättre öppettider. Sann 

kundlojalitet skapas också ofta genom en positiv upplevelse eller genom hög servicekvalitet 

som leder till att kunderna känner sig nöjda. Detta kommer ofta genom relationer mellan 

tjänsteleverantören och kunden. 

En annan faktor som framkommit genom marknadsundersökningen är att det finns en 

andel kunder som inte uppfattar Bergslagens Sparbank som förmånlig. Kunder framför 

synpunkter på att andra banker ger bättre lånevillkor, högre inlåningsränta samtidigt som de 

tar mindre betalt för vissa tjänster. Ett sätt att få mer lojala och nöjda kunder vore att förbättra 

de ovannämnda faktorerna. Vad som kan hända är att dessa kunder lämnar Bergslagens 

Sparbank om andra banker har bättre erbjudanden och villkor. Detta innebär att andra banker 

kan köpa deras lojalitet genom bättre erbjudanden. De kunder som i sådana fall lämnar 

Bergslagens Sparbank kan uppvisa en falsk lojalitet om de dessförinnan felaktigt betraktas 

som lojala ur Bergslagens Sparbanks synvinkel. Exempelvis genom att de varit kunder under 

en längre tid och att de har haft alla sina tjänster samlade hos Bergslagens Sparbank, men 

sedan lämnar banken till förmån för den konkurrerande banken och dess erbjudanden. 

Vi drar slutsatsen att det är svårt att ta fram exakta siffror på hur ”lojala” kunderna är. 

Det kan ibland vara svårt att veta om en kund är falskt lojal eller inte genom att det kan bli 

komplicerat att till fullo veta vilka bakomliggande attityder en kund har. Även om dessa 

attityder mäts är det nog svårt att ta fram en enhetlig metod för detta som ger hög validitet. 

Lärdomarna från teorin som vi kan bekräfta är att kundlojalitet består av så mycket mer än 
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bara ett beteende. Detta är i linje med både Bloemers (1998) och Söderlunds (2001) 

resonemang som visar på att känslomässiga bindningar kan spela en stor roll. 

Vi har även konstaterat att bankbranschen och förmodligen liknande branscher kan 

innebära en ännu större utmaning med tanke på den relativt låga rörligheten på 

bankmarknaden. Vår konklusion är att det inte finns en bästa mätmetod för att kunna mäta 

kundlojaliteten hos stora kundgrupper. Det är viktigt att kombinera mätmetoder och olika 

teorier för att få ett bra riktvärde på kundlojaliteten. Som vi tidigare nämnt kan olika 

definitioner av kundlojalitet ge olika svar frågan om en kund är lojal eller inte. Sammanvävt 

kan likväl de olika definitionerna av kundlojalitet tillsammans utgöra ett bra ramverk som kan 

användas som grund för att se hur lojala ens kunder är. 

Vi anser att den falska lojaliteten är något som är förknippat med stora risker för att en 

företagsverksamhet ska fungera på sikt. Om en falsk lojalitet döljer sig bakom en tillsynes 

lojal kund kan företagsverksamhetens lönsamhet minska samtidigt som marknadsförings-

kostnaderna för att förvärva nya kunder trappas upp. På sikt blir det förmodligen betydligt 

billigare att försöka vårda sina befintliga kundrelationer och skapa långsiktiga sådana. En 

förutsättning för kundlojalitet som håller på sikt är att tjänstekvaliteten företaget levererar är 

så pass god att den leder till nöjda kunder, både idag och imorgon. 

 

6.1 Sammanfattning av slutsatserna 

Det är svårt att kvantitativt sett få ett exakt värde på kundlojaliteten. Som så mycket annan 

samhällsvetenskaplig forskning kan det finnas flera olika sanningar till varför ett fenomen 

framstår som det gör. Olika kombinationer av frågor och mätskalor utgör sammantaget en bra 

grund för att få ett rättvisande värde på kundlojaliteten. I fallet om Bergslagens Sparbanks 

privatkunder finns ett samband som bekräftar att kunders inställning till att de skulle 

rekommendera Bergslagens Sparbank hänger ihop med att de anser sig vara lojala. Kunder 

som anser sig instämma med påståendet att de skulle rekommendera Bergslagens Sparbank 

instämmer också till stor del med att de anser sig vara lojala. Samma resonemang blir 

gällande även när det gäller kundernas inställning till att Bergslagens Sparbank har ett gott 

rykte. Slutsatsen blir att de känslomässiga bindningarna sannolikt påverkar graden av 

kundlojalitet. Detta bekräftar att den sanna kundlojaliteten påverkas av – förutom beteendet – 

bakomliggande attityder och känslomässiga bindningar. Även det ”lojala” beteendet skulle i 

detta fall visa på att lojaliteten som framgår av de bakomliggande attityderna följaktligen 
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beteendemässigt stämmer överens med en sann lojalitet. Kunderna i Bergslagens Sparbank är 

mycket lojala i förhållande till hur nöjda de är. Detta är med stor sannolikhet ett tecken på att 

Bergslagens Sparbank behandlar sina kunder väl i och med att de inte har många missnöjda 

och falskt lojala kunder. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Något som kan vara av intresse för ämnet och ett förslag till vidare forskning är att göra en 

djupare analys av de bakomliggande attityderna som gör att en kund verkligen blir en sant 

lojal kund. Detta är förmodligen ett väldigt omfattande arbete där det kanske krävs en 

genomgående kvalitativ undersökningsmetod. Ett annat förslag är att göra en jämförande 

studie och se hur kundlojaliteten skiljer sig mellan olika banker. Detta för att se om det är 

samma faktorer som ligger bakom kundernas lojalitet. 
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Bilaga 1 - Följebrev 

Bilaga 1 som visas på nästkommande sida består av följebrevet som skickades med 

postenkäterna ut till respondenterna. 



 

 

 
Marknadsundersökning    
Din uppfattning som privatkund 
om Bergslagens Sparbank   
 Örebro universitet 

Handelshögskolan 
Fakultetsgatan 1 
701 82 Örebro 

 
 
 
25 november 2009 
 
Bäste kund, 
 
Vi är två studenter som läser Civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan i Örebro och 
genomför ett examensarbete på avancerad nivå. Vi genomför nu på uppdrag av Bergslagens 
Sparbank en marknadsundersökning. Med denna undersökning vill vi ta reda på vad du som 
privatkund tycker om Bergslagens Sparbank. Ditt svar är viktigt eftersom det hjälper banken att 
förbättra sin relation med dig. Vi önskar att du tar dig tid att besvara vår enkät. Har du frågor 
angående undersökningen går det bra att ringa någon av oss på 072 - 008 30 55. Vill du ha kontakt 
med Bergslagens Sparbank kan du nå Marknadschef Christer Karlsson, på 070 - 598 80 08 eller 
christer.karlsson@bergslagenssparbank.se. 
 
Enkäten tar ungefär fem minuter att besvara. Om du känner att du vill lägga till information kan du 
göra detta. Svaren kommer att behandlas under största sekretess och anonymitet mot banken, där 
endast vi undersökare har tillgång till ditt svar. 
 
Resultaten från undersökningen kommer användas för vårt examensarbete i företagsekonomi på 
Handelshögskolan vid Örebro universitet. 
 
Vi hoppas att du tycker att det är ett nöje att svara på enkäten och att bidra till undersökningens 
resultat. Vänligen skicka den ifyllda enkäten via medföljande svarskuvert senast måndag den  
7 december till förtryckt adress. Portot är betalt! Bland de svar som inkommer lottas 20 stycken 
trisslotter ut. 
 
Tack för din medverkan. 
 
 

 
 
 

Stefan Hedström Haris Zukanovic 
 



 

Bilaga 2 - Enkät 

Bilaga 2 som visas på nästkommande sida består av postenkäten.



1 

 

 

Marknadsundersökning 
Din uppfattning som privatkund om Bergslagens Sparbank 

 
 
Fråga 1. Ålder 
 
q 18-24   q 25-34  q 35-44  q 45-54  q 55-64  q 65- 
 
 
Fråga 2. Kön 
 
q Man   q Kvinna 
 
 
Fråga 3. Hur länge har du varit kund hos Bergslagens Sparbank? Räkna även med om du 
varit kund i Föreningssparbanken. 
 
q 0-1 år   q 2-4 år   q 5-10 år  q 11 år eller längre 
 
 
Fråga 4. I vilken ort inom Bergslagens Sparbank är du huvudsakligen kund? 
 
q Lindesberg  q Fellingsbro  q Nora 

q Frövi   q Kopparberg  q Storå 
 
 
Fråga 5. Anser du att Bergslagens Sparbank är din huvudbank? Om Nej, vilken annan bank 
är du kund i och varför? 
 
q Ja   q Nej 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Fråga 6. Vilken är den främsta orsaken till att du är kund hos Bergslagens Sparbank? Om 
Annan, vänligen beskriv. 
 
q Utbudet av tjänster    q Känner personalen på banken  

q Närhet till ett bankkontor   q Familjen har alltid haft banken  

q Den lokala anknytningen   q Snabb ärendehantering 

q Bankens rykte     q Annan 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Fråga 7. Har du någon gång bytt bank? Om Ja, vänligen beskriv varför. 
 
q Ja   q Nej 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Fråga 8. Funderar du idag på att byta bank? Om Ja, vänligen beskriv varför. 
 
q Ja   q Nej 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Fråga 9. Tycker du det är krångligt att byta bank? 
 
q Ja   q Nej  q Vet ej 
 

 
Fråga 10. Tror du att du fortfarande är kund hos Bergslagens Sparbank om fem år? 
 
q Ja   q Nej  q Vet ej 

 
 
Fråga 11. Jämför du Bergslagens Sparbank med andra banker? 
 
q Ja   q Nej 
 
 
Fråga 12. Rangordna varje faktor nedan efter hur viktig den är för dig när det gäller en banks 
egenskaper (där 1 är viktigast). Om en faktor inte har någon betydelse alls lämna rutan blank. 
Om Annat, vänligen beskriv. 
 
Faktor     Rangordning 
 
Utbud av produkter/tjänster [    ] 
Bankens lokala anknytning [    ] 
Låga avgifter    [    ] 
Personlig service   [    ] 
Närhet till ett bankkontor [    ] 
Bankens rykte/image  [    ] 
Snabb ärendehantering  [    ] 
Annat     [    ] 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Fråga 13. Hur viktigt är det för dig att du kan få träffa en person när du uträttar dina 
bankärenden hos Bergslagens Sparbank? 
 
q Väldigt viktigt    q Ganska viktigt   q Ingen åsikt 

q Ganska oviktigt    q Väldigt oviktigt 
 
 
 
Fråga 14. Hur ofta träffar du en person när du uträttar dina bankärenden hos Bergslagens 
Sparbank? 
 
q Fler än 4 gånger per månad q 1-3 gånger per månad  q Färre än 1 gång per månad 

q Mer sällan än en gång per år q Aldrig 
 
 
Fråga 15. Hur viktigt är det för dig att du kan uträtta dina bankärenden via telefon hos 
Bergslagens Sparbank? 
 
q Väldigt viktigt    q Ganska viktigt   q Ingen åsikt 

q Ganska oviktigt    q Väldigt oviktigt 
 
 
Fråga 16. Hur ofta uträttar du dina bankärenden via telefon hos Bergslagens Sparbank? 
 
q Fler än 4 gånger per månad q 1-3 gånger per månad  q Färre än 1 gång per månad 

q Mer sällan än en gång per år q Aldrig 
 
 
Fråga 17. Använder du internetbanken hos Bergslagens Sparbank? 
 
q Ja   q Nej 
 
 
Fråga 18. Hur viktigt är det för dig med internetbank hos Bergslagens Sparbank? 
 
q Väldigt viktigt    q Ganska viktigt   q Ingen åsikt 

q Ganska oviktigt    q Väldigt oviktigt 
 
 
Fråga 19. Hur ofta använder du dig av internetbanken hos Bergslagens Sparbank? 
 
q Fler än 4 gånger per månad q 1-3 gånger per månad  q Färre än 1 gång per månad 

q Mer sällan än en gång per år q Aldrig 
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Fråga 20. För följande påstående var vänlig ringa in den siffra som stämmer bäst överens med 
din uppfattning. 
 
 
Min förväntade kvalitet på den personliga servicen (ex. på kontor/telefon) hos Bergslagens 
Sparbank motsvarar… 
 
 
 
 

 Inte det jag upplever 1 2 3 4 5 6 7 Det jag upplever 
 
 
Kvaliteten på Bergslagens Sparbanks banktjänster upplevs som… 
 

 
 

  
  Mycket låg 1 2 3 4 5 6 7 Mycket hög 

 
 
Bergslagens Sparbanks tjänster ger… 

 
 
 

 
Lite värde för pengarna 1 2 3 4 5 6 7 Mycket värde för pengarna 
 

 
Fråga 21. Vad önskar du skulle förbättras hos Bergslagens Sparbank? Svara på ett eller flera 
alternativ. Om Annat, vänligen beskriv. 
 
q Inget 

q Kompetensen hos personalen 

q Bemötandet 

q Tillgängligheten 

q Öppettiderna 

q Antal erbjudna tjänster 

q Befintliga tjänster 

q Annat 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Fråga 22. Finns det någon tjänst du saknar hos Bergslagens Sparbank? Om Ja, vänligen 
beskriv. 

 
q Ja   q Nej 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Fråga 23. Jag är nöjd med Bergslagens Sparbanks öppettider. 
 
Instämmer inte q  q  q  q  q  q  q  Instämmer 
alls                  helt 
 

 
Fråga 24. Jag anser Bergslagens Sparbank ha ett gott rykte. 
 
Instämmer inte q  q  q  q  q  q  q  Instämmer 
alls                  helt 

 
 
Fråga 25. Jag skulle kunna tänka mig att rekommendera Bergslagens Sparbank till någon 
annan. 
 
Instämmer inte q  q  q  q  q  q  q  Instämmer 
alls                  helt 
 
 
Fråga 26. Jag anser mig vara lojal gentemot Bergslagens Sparbank. 
 
Instämmer inte q  q  q  q  q  q  q  Instämmer 
alls                  helt 
 
 
Fråga 27. Jag anser mig överlag vara nöjd med Bergslagens Sparbank. 
 
Instämmer inte q  q  q  q  q  q  q  Instämmer 
alls                  helt 
 

 

Tack för din medverkan!



 

Bilaga 3 - Vinstbrev 

Bilaga 3 som visas på nästkommande sida består av vinstbrevet vi skickade ut till de 

respondenter som vunnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
Vinstbrev    
 
 Örebro universitet 

Handelshögskolan 
Fakultetsgatan 1 
701 82 Örebro 

 
 
 

Bästa kund, 
 
Tack för din medverkan i marknadsundersökningen om Bergslagens Sparbank. 
Du är en av dem som vunnit en Trisslott. Lotten bifogas i detta kuvert. 
 
Lycka till! 
 
 
Örebro, den 8/12 2009 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 

 
 
 

Stefan Hedström Haris Zukanovic 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 – Intervjuguide 

 

 

Frågor som underlag för samtalet: 

 

1. Hur uppfattades enkäten av dig som kund hos Bergslagens Sparbank 

 

2. Vad är den främsta orsaken till att du haft Bergslagens Sparbank i fler än tio år? 

 

3. Beskriv din tid som kund hos Bergslagens Sparbank under dessa år. 

 

4. Berätta om du någon gång blivit missnöjd eller besviken över något? 

 

5. Redogör för situationen om du skulle kunna tänka dig att byta bank om en 

konkurrerande bank på orten erbjöd dig bättre villkor? 

 


