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Abstract 

 

Title: Bergslagens Sparbank – A market survey of the bank’s corporate customer’s attitudes  

Seminar date: 2010-02-05 

Course: Individual essay, 30 higher education credits 

Authors: Mathias Lindberg, Bogdan Efimov 

Advisor: Pia Lindell 

Key Words: relationship marketing, finance industry,  customer satisfaction, customer 
loyalty 

Purpose: The purpose of this essay is to try to identify those factors that lead to customer 
satisfaction and customer loyalty among the corporate customers to Bergslagens Sparbank. 
The purpose is also to find out what the corporate customer think about Bergslagens Sparbank 
and why they think as they do.  

Method: For this essay the authors have chosen to use a combination of qualitative and 
quantitative methods. The reason for that a combination of these methods have been chosen is 
because the authors thought that it was a proper way to answer the essays main questions 
since these questions are of both qualitative and quantitative nature. Further the essay is built 
on an abductive approach.  

Conclusions: We have identified several factors that create customer satisfaction and 
customer loyalty among the corporate customers to Bergslagens Sparbank. Mainly the 
corporate customer wants that Bergslagens Sparbank acts more like a partner and that the 
bank is more engage in the corporate customers businesses. There are also other factors that 
create customer satisfaction and customer loyalty, an example is that the bank should create a 
total experience around their core services. Other examples are the importance of personnel in 
the creation of customer satisfaction and loyalty and that the bank can provide all the 
available services in the market and that these services work without any problems. 

 



Sammanfattning 

 

Uppsatsens titel: Bergslagens Sparbank – En marknadsundersökning av bankens 
företagskunder attityder  

Seminariedatum: 2010-02-05 

Kurs: Självständigt arbete, 30 HP 

Författare: Mathias Lindberg, Bogdan Efimov 

Handledare: Pia Lindell 

Nyckelord: relationsmarknadsföring, bankbranschen, kundnöjdhet, kundlojalitet, 
kundtillfredsställelse 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att försöka identifiera de faktorer som gör att 
företagskunderna till Bergslagens Sparbank är nöjda, samt lojala till banken. Syftet är även att 
ta reda på vad företagskunderna tycker om Bergslagens Sparbank samt varför dem tycker som 
de tycker.  

Metod: Till denna uppsats har vi valt att genomföra en kombination av kvalitativ och 
kvantitativ metod. Anledningen till att en kombination av de två metoderna valts är för att vi 
ansåg att detta var ett bra sätt till att lyckas besvara uppsatsen problemfrågor eftersom dessa 
frågor dels är av kvantitativ art men även kvalitativ art. Vidare är uppsatsen byggd på ett 
abduktivt angreppssätt.  

Slutsatser: Vi har identifierat ett antal faktorer som skapar kundnöjdhet samt kundlojalitet. 
Främst vill företagskunderna till Bergslagens Sparbank att banken agerar mer som en partner 
och engagerar sig mer i företagens affärer. Även andra faktorer skapar kundnöjdhet och 
kundlojalitet, bland annat att banken kan skapa en total upplevelse. Personalen är också 
viktigt i skapandet av kundnöjdhet och kundlojalitet, samt att banken har alla tjänster som 
finns på marknaden och att de tjänsterna fungerar väl. 
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1 INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 
Tjänsteverksamhet har haft en kraftig tillväxt de senaste 40 åren. I den industrialiserade 

världen stod tjänstesektorn för 53 % av BNP år 1960 och ökade till 66 % år 1995. Tendensen 

under senare år går i samma riktning och i vissa länder utgör tjänsteverksamhet närmare 100 

% av BNP. Under en lång tid har tjänster betraktas som någonting som inte gjorde någon 

nytta för samhället fastän de var nödvändiga.1  

   Den senaste tiden har dock tjänstesektorn fått en större betydelse i samhället och fler företag 

ägnar sig åt att erbjuda fler tjänster kring deras produkter. Att producera en vara idag kostar 

sällan mer än 20 % av slutpriset. Resten av kostnaden går till andra poster som till exempel 

före tillverkning (forskning, utveckling), under tillverkning (finansiering, kvalitetskontroll 

etc.), när företag säljer produkten (logistik, information, distributionskanaler), under 

konsumtion och användning (leasing, underhåll etc.), och även efter konsumtion och 

användning av en vara (återvinning). Företag har börjat mer och mer att använda tjänster för 

att skapa konkurrensfördelar då flera företag har samma kärnprodukt. Detta gör att tjänsterna 

kan göra skillnaden i att vinna en kund eller förlora den till en konkurrent.2 

   Till tjänstesektorn hör bankbranchen som nästan uteslutande tillhandahåller samt 

konkurrerar med tjänster av olika slag. Bankbranschen utsätts för en hög tjänstekonkurrens 

och har alltid varit i en situation där deras nyckel till framgång är att skapa konkurrenskraftiga 

tjänster. Den ökade konkurrensen tillsammans med lägre lojalitet bland bankernas 

företagskunder som nu råder i bankbranschen gör att företagskunderna idag är mer rörliga och 

benägna att byta bank eller samarbeta med flera banker. Detta gör det svårare för bankerna att 

behålla sina företagskunder.3  Alla banker har dock inte förstått vikten av att anpassa deras 

tjänster efter företagskundernas behov och har istället satsat allt för mycket på traditionell 

marknadsföring. Nyare forskning menar dock att även bankerna bör arbeta med Customer 

relationship management. Detta för att skapa en långsiktig relation med företagskunderna som 

i sin tur leder till nöjda kunder.4 Tjänstekonkurrensen har gjort att kärnprodukten bara utgör 

                                                 
1 Grönroos Christian, “Service managment och marknadsföring – En CRM ansats”,  år 2004,  s. 11 
2 Grönroos, (2004) s.12 
3 http://www.kvalitetsindex.se/index.php?option=content&task=view&id=164 
4 Licata et.al, “The effects of stake, satisfaction and switching on true loyalty: a financial services study”, år 
2009 s. 252 
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en startpunkt för att skapa konkurrensfördelar och att den inte räcker till hela vägen. Banken 

måste kunna skapa kringtjänster för deras kärnprodukter så att de kan differentiera sig från 

andra banker och vara attraktiva på marknaden.5  

   Bankerna får allt större krav på sig, förutom utveckling av deras tjänster måste de hålla sig 

uppdaterade på utvecklingen i omvärlden och anpassa sin verksamhet efter denna utveckling. 

IT-utvecklingen är något som starkt har påverkat bankbranschen och har förändrat relationen 

mellan banker och deras kunder. Relationen har gått från personlig kontakt till kontakt via 

maskiner och elektronik. Detta är något som berör både privatkunder och företagskunder.6  

   Då branschen utvecklats och gått till att kunderna både privat och företags kan uträtta 

många av sina ärenden själva hemifrån samt från kontoren, gör detta att de inte längre är lika 

beroende av bankernas kontor och personal. Detta gör att kunderna om de vill lätt kan byta 

bank om de inte är nöjda, därför är kraven på bankerna större. De måste tillhandahålla de 

kunderna efterfrågar och skapa långsiktiga relationer för att behålla kunderna hos sig.7  

1.2 Problemdiskussion 
Som nämnts ovan har bankbranschen förändrats, Internet och ökad globalisering har gjort att 

det blivit en ökad konkurrens i branschen. Dessa förhållanden gäller både för bankernas 

privatkunder samt företagskunder. Denna studie kommer enbart att fokusera på Bergslagens 

Sparbanks företagskunder. Omständigheterna som beskrivits ovan gör att företagskunderna 

hamnar mer i fokus för banken som nu måste anstränga sig för att tillfredställa 

företagskunderna och deras krav samt behov.8 

   Den nya situationen gör att det blir allt viktigare att skapa långsiktiga kundrelationer samt 

kundlojalitet för att inte förlora företagskunder till konkurrenter. Flera forskare tar upp och 

menar på att det är viktigt att skapa kundrelationer och kundnöjdhet, för detta anses ha en 

relation till skapandet av lojalitet. Detta leder i sin tur till ökad ekonomiskt vinst för bankerna. 

Grönroos diskuterar bland annat vikten av att skapa långsiktiga relationer för att i sin tur 

lyckas få lojala företagskunder. Han menar att en relation är grundstenen till att skapa 

kundlojalitet. För att lyckas väl med detta behöver bankerna erbjuda en rad kringtjänster 

utöver deras vanliga kärntjänster. Dessa kringtjänster kan till exempel vara 

                                                 
5 Grönroos, (2004) s 34 
6 Juan Carlos Fandos Roig et.al, “Customer perceived value in banking services”, år 2006 s. 266 
7 Ibid. s.266 
8 Grönroos, (2004) s. 16-19 & 49 
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klagomålshantering, rådgivning och personlig uppmärksamhet. Grönroos benämner detta som 

ett ”Totalt tjänsteerbjudande”. Det är inte bara bankerna som kan vinna på en relation, även 

företagskunderna kan vinna genom till exempel särskilda förmåner eller sociala fördelar. 

Särskilda förmåner kan till exempel vara att man erbjuds en lägre ränta och sociala fördelar 

kan vara att företagskunden blir igenkänd av personalen och blir vän med personalen.9  

   Johnson diskuterar att kundlojalitet är viktigt för att skapa lönsamhet och tillägger även att 

för att få kundlojalitet krävs först att åstadkomma kundnöjdhet.10 Även Roig et.al tar liksom 

Grönroos och Johnson upp kundrelationer och relationsmarknadsföring som vitala 

komponenter i kedjan som gör att bankerna skapar långsiktiga relationer samt kundlojalitet.11 

   Med tanke på att Bergslagens Sparbank är verksamt inom bankbranschen gör att även de är 

utsatta för den konkurrens som råder i branschen just nu. Precis som Jamal et.al nämner i 

deras artikel är det väldigt viktigt att kunna differentiera sig genom att erbjuda bättre service 

än deras konkurrenter samt att kunna skapa kundnöjdhet på en högre nivå än deras 

konkurrenter. Lyckas de med detta så finns det goda chanser att växa dels med de befintliga 

företagskunderna men också med nya kunder. 12 

   Forskare diskuterar att de är viktigt med att skapa kundnöjdhet och kundlojalitet. Det vi vill 

undersöka i denna uppsats är hur väl detta stämmer överens med Bergslagens Sparbank samt 

vad det är som gör att deras företagskunder är nöjda och inte byter bank. Utöver detta kommer 

vi att undersöka vad företagskunderna tycker om Bergslagens Sparbank och varför dem 

tycker som de gör. 

   Resultatet kan hjälpa banken ifråga, samt andra banker i liknande situationer, att förbättra 

deras relationer till företagskunderna. Förhoppningsvis ger resultatet även ett teoretiskt bidrag 

i form av vilka faktorer som anses viktiga för att skapa kundnöjdhet för små och medelstora 

företagskunder till banker på små orter.  

1.3 Problemfrågeställning 
• Vilka faktorer leder till kundnöjdhet samt till kundlojalitet hos företagskunderna till 

Bergslagens Sparbank? 

                                                 
9 Grönroos, (2004) s. 16-19 & 49 
10  Michael D. Johnson, “Customer orientation and market action”, år 2002 s. 1  
11 Roig et.al, (2006) s. 266 
12 Jamal et.al, “Investigating the effects of service quality dimensions and expertise on loyalty”, år 2009 s. 398 
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• Vad tycker företagskunderna om deras relation och samarbete med Bergslagens 

Sparbank? Samt varför de tycker som dem gör? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats blir att identifiera samt beskriva vilka faktorer som leder till 

kundnöjdhet samt kundlojalitet bland företagskunderna till Bergslagens Sparbank. Syftet är 

även att försöka ta reda på vad företagskunderna tycker om deras relation och samarbete med 

Bergslagens Sparbank. Ytterliggare ett mål med uppsatsen är att resultatet ska leda till ett 

generellt bidrag till teorier kring vad som skapar kundnöjdhet och lojalitet bland 

företagskunder till banker i samma situation som Bergslagens Sparbank.  

1.5 Avgränsning 
Studien i denna uppsats kommer att avgränsas först till att omfatta enbart Bergslagens 

Sparbank. Därefter kommer även en avgränsning ske genom att det endast är bankens 

företagskunder som omfattas av studien. 
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2 METOD 

2.1  Val av uppsatsämne 
Till denna uppsats blev vi som författare rekommenderade ett projekt av Stig Andersson vid 

Örebro Universitet. Bergslagens Sparbank hade varit i kontakt med universitetet och hade 

önskemål om att få hjälp med en kundundersökning. Detta projekt tyckte vi som författare lät 

väldigt intressant och spännande vilket gjorde att kontakt med Bergslagens Sparbank togs. 

   Efter att ha träffat VD:n, marknadschefen och personalchefen vid banken stod det klart att 

dem ville ha hjälp med att genomföra en kundundersökning där det skulle framgå vad deras 

företagskunder tycker om banken och varför de tycker som dem gör. Vi författare tyckte som 

nämnts ovan att detta projekt lät väldigt intressant och ville genomföra detta. 

   Utöver kundundersökningen kommer vi som författare även att försöka få svar på vad som 

skapar kundnöjdhet och kundlojalitet bland Bergslagens Sparbanks företagskunder.  

2.2 Angreppssätt 
När en uppsats ska skrivas finns det olika angreppssätt att använda sig av vid genomförandet 

av uppsatsen. De vanligast förekommande angreppssätten som diskuteras är induktion samt 

deduktion. Induktion innebär att utgångspunkt tas i empirin för att sedan gå mot teori i en 

ensidig rörelse. Motsatsen är deduktion som innebär att utgångspunkt tas i teorin för att sedan 

gå mot empirin.13 

   Utöver de två ovannämnda angreppssätten finns ett annat synsätt som heter abduktion. Detta 

synsätt ligger mellan induktion och deduktion och är en sorts samverkan och växelverkan 

mellan teori och empiri. Detta kan även betecknas som ett sambandssynsätt. I 

sambandssynsättet integreras och samverkar teori och empiri med varandra utan någon 

ensidighet åt det ena eller andra hållet. Inom sambandssynsättet kan två olika utgångspunkter 

tas. Antingen tas utgångspunkten i teorin för att sedan samverka med empirin eller så tas 

utgångspunkten i empirin för att sedan samverka och växelverka med teorin.14 

   Denna uppsats är byggd på en variant av ett abduktivt sambandssynsätt där utgångspunkten 

är teoretisk. Därefter har empiri samlats in för att sedan analyseras med den befintliga teorin 

inom uppsatsens problemområde. Resultatet av analysen kommer sedan förhoppningsvis ge 

dels ett bidrag till den befintliga teorin inom problemområdet men också ett praktiskt bidrag 

                                                 
13 Rune Wigblad, “Karta over vetenskapliga samband – orientering i den samhällsvetenskapliga 
metoddjungeln”, år 1997 s. 25-36 
14 Ibid. s. 25-36 
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till Bergslagens Sparbank samt andra banker som befinner sig i samma situation som 

Bergslagens Sparbank.      

2.3 Undersökningsmetod 
När en undersökningsmetod ska väljas står valet ofta mellan att antingen göra en kvantitativ 

studie eller en kvalitativ studie. Alternativt kan även en kombination av de båda metoderna 

användas. Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod är att vid en kvalitativ studie 

samlas data i form av text och ord in för att sedan kategoriseras och analyseras. Medan vid en 

kvantitativ studie samlas data in i form av siffror eller andra variabler som går att mäta och 

kvantifiera. De kvantitativa data som samlas in är oftast standardiserad och numerisk samt 

kan analyseras med hjälp av diagram och statistiska verktyg.15  

   Kvalitativ data kan samlas in på olika sätt, några exempel på vanliga metoder är 

djupintervjuer, semistrukturerade intervjuer samt gruppintervjuer. Kvantitativ data däremot 

samlas vanligtvis in via frågeformulär av olika slag med standardiserade frågor och 

svarsalternativ.16 

   Till denna uppsats har vi valt och genomfört en kombination av kvalitativ och kvantitativ 

metod. Anledningen till att en kombination av de två metoderna valts är för att vi som 

författare ansåg att detta var ett bra sätt till att lyckas besvara uppsatsen problemfrågor 

eftersom dessa frågor dels är av kvantitativ art men även kvalitativ art. Den 

problemfrågeställning som kan besvaras med kvantitativ metod är vad Bergslagens Sparbanks 

företagskunder tycker om banken. Medan frågan varför företagskunderna tycker som de gör 

kan besvaras med kvalitativ metod. 

   För att lyckas besvara den kvantitativa problemfrågan för uppsatsen det vill säga vad 

Bergslagens Sparbanks företagskunder tycker om banken har en enkätundersökning 

genomförts. Denna metod valdes för att den är lämplig då ett stort urval om minst 100 st. 

företag ska ingå i undersökningen. När det rör sig om större urval är en enkätundersökning ett 

smidigt och snabbt sätt att få in en stor mängd data.17 

   En enkätundersökning är en metod där respondenterna får svara på samma frågor och där 

frågorna har en förbestämd ordning.18 En enkätundersökning kan genomföras på flera olika 

                                                 
15 Saunders et.al, ”Research methods for business students”  (2007) s. 310-313 och 472  
16 Ibid. s. 310-313 och 472 
17 Saunders et.al, (2007) s. 355 
18 Saunders et.al., (2007) s. 354-355 
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sätt det finns så kallade självadministrerade enkäter där respondenterna själva får fylla i 

formuläret. Dessa enkäter kan distribueras på olika sätt, antingen via postutskick, Internet, 

mail, eller personlig utdelning. En annan metod som finns är intervjuaradministrerade enkäter 

vilket innebär att de som tillhandahåller enkäten själva fyller i de svar respondenten ger. Detta 

kan ske genom att ställa frågorna personligen till respondenten eller via telefon.19  

   Till denna uppsats undersökning har en intervjuaradministrerad enkät genomförts via 

telefon. Anledningen till att just denna form av enkätundersökning valdes var att författarna 

ansåg att det var den lämpligaste metoden för undersökningen då respondenterna direkt över 

telefonen kan ge svar om de vill vara med i undersökningen eller ej. På detta sätt kan 

författarna snabbt gå vidare till nästa företag ifall en respondent ej vill deltaga. En negativ 

aspekt av denna metod är att respondenten inte får så lång betänketid innan den svarar, men 

författarna tror inte detta blir något problem då vi tror att företagen redan har en viss 

uppfattning om vad de tycker om banken och den betänketid som ändå finns vid 

telefonintervjun anses vara tillräcklig. Enkäten genomfördes under flera veckors tid och 

samtal gjordes utspridda över hela dagen. Respondenterna var oftast VD eller ekonomichef 

för företagen som svarade på enkäten. 

   Till den kvalitativa problemfrågan har intervjuer genomförts med åtta stycken 

företagskunder som representerar de olika orterna Bergslagens Sparbank har kontor på. Dessa 

intervjuer är tänkta att ge svar på problemfrågan varför företagskunderna tycker som de gör 

om banken. 

   Det finns precis som för enkäter flera olika metoder när en intervju ska genomföras. De 

vanligast förekommande varianterna är strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad 

intervju. Strukturerad intervju innebär att det finns förbestämda standardiserade frågor som är 

ordnade i en viss ordning. Dessa läses sedan upp för respondenten som därefter svarar. Vid 

semistrukturerad intervju finns vissa frågor och ämnen som fungerar mer som riktlinjer för 

intervjun så att det ändå finns viss struktur på intervjun. Vid semistrukturerad intervju 

behöver ingen bestämd ordning av frågorna följas utan kan ställas allt eftersom intervjun löper 

på. Det finns även utrymme att ställa eventuella följdfrågor som kan uppkomma under 

intervjun. Slutligen finns som nämnts även ostrukturerad intervju som är informella. Dessa 

kan användas då en djupare förståelse av ett visst område vill uppnås. Här finns inga 

                                                 
19 Saunders et.al., (2007) s. 356-357 
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förutbestämda frågor att gå efter utan det blir en intervju där respondenten fritt kan prata om 

ett ämne och dennes erfarenheter samt upplevelser kring detta ämne. Det viktiga att tänka på 

vid en ostrukturerad intervju är att ha en klar bild över vilket ämne och vilka aspekter inom 

ämnet som önskas diskuteras.20   

   Till den undersökning som innefattade de åtta företagen i denna uppsats har 

semistrukturerade intervjuer genomförts med dessa företag. Denna metod valdes då den anses 

passa bäst in för undersökningen samt för att ge djupare beskrivning av företagskundernas 

erfarenheter av Bergslagens Sparbank. Vi som författare har vissa frågor som de önskar få 

svar på och som kommer att fungera som riktlinjer för intervjun, därefter får respondenten tala 

fritt och utrymme för eventuella följdfrågor finns. Företagsintervjuerna kommer att 

genomföras på plats hos företagen samt spelas in för att vi som författare enkelt ska kunna 

återge svaren utan att missa något. En semistrukturerad intervju har även genomförts med 

VD:n samt marknadschefen för Bergslagens Sparbank i syfte att ge underlag till uppsatsens 

empiriska del. 

2.4 Datainsamling 
Till denna uppsats har både primär- och sekundärdata samlats in och används. Primärdata är 

ny data och information som samlas in specifikt för studien samt för att besvara studiens 

problemfrågor och syfte. Sekundärdata däremot är data som redan har samlats in och använts i 

andra sammanhang och syften.21 

   Primärdata kan samlas in på flera olika sätt, några exempel är observation, semistrukturerad 

intervju, djupintervju, gruppintervju och enkätundersökning. Till denna uppsats har 

primärdata samlats in med hjälp av en enkätundersökning samt semistrukturerade intervjuer.22 

   Sekundärdata är som nämnts ovan redan insamlad data och information. Det finns många 

olika typer av sekundärdata och några exempel kan vara undersökningar av olika slag, 

journaler, litteratur, tidningar, organisationers hemsidor m.m. Sekundärkällor som använts till 

detta arbete är böcker, vetenskapliga artiklar, kompendier samt Internetkällor. 23 

   Fördelar som finns med att använda sig av sekundärkällor är att det är tidsbesparande då det 

är färdiginsamlad data som är klart för att användas och analyseras. Nackdelen är att data och 

                                                 
20 Saunders et.al., (2007) s. 312 
21 Saunders et.al., (2007) s. 246 
22 Saunders et.al., (2007) s. 282, 310 och 354 
23 Saunders et.al., (2007) s. 249 
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informationen har samlats in för ett annat syfte än sitt egna. Detta gör att det finns en risk att 

informationen inte är lämplig och applicerbar på den egna studien.24      

2.5 Framtagande av kundlista och urval 25 
Till den kundundersökning som genomförts i detta arbete togs en kundlista fram med olika 

företag som skulle ingå i undersökningen. Listan togs fram i flera steg av Marknadschefen 

Christer Karlsson på Bergslagens Sparbank som har tillgång till deras kunddatabas. 

Utgångspunkten var Bergslagens Sparbanks hela kundregister som innefattar 47 045 kunder. 

Därefter sorterades privatkunderna bort vilket gjorde att listan reducerades till 5781 kunder. 

Nästa steg blev att ta bort 2102 kunder som ej var kategoriserade. Detta gjorde att det nu 

fanns en lista med 3679 st. företag och organisationer av olika slag. Från dessa drogs 554 st. 

föreningar exempelvis ideella bort, för att listan enbart skulle innehålla företag.  

   Efter de reduktioner som genomförts innehöll listan totalt 3125 st. företagskunder. Dessa 

utgör den totala statistiska populationen för arbetets undersökning.  

   Från denna population har sedan ett urval genomförts. Detta urval gjordes så att listan 

innehöll företag som representerade de olika bolagsformerna som finns. Det vill säga Enskild 

firma, Lantbrukare, Aktiebolag och Handelsbolag. Vidare gallrades företag bort genom olika 

kriterier. Dessa kriterier var följande: 1. Storlek – Företagen var tvungna att ha minst 1 

anställd, 2. Intern skötsamhet – Företagen fick inte ha betalningsanmärkningar eller på annat 

sätt misskött sina affärer, 3 Postnummer – Företagen skulle finnas inom Örebro län, 4 Storlek 

på krediter och eget kapital – Företagen var tvungna att ha krediter och eget kapital på mer än 

1000 kr (Detta för att få bort företag som ej är aktiva). 

    Efter att denna gallring genomförts innehöll listan 641 st. företag som var fördelade 

geografiskt till de orter där Bergslagens Sparbank har sina kontor. Dessa orter är Lindesberg, 

Nora, Kopparberg, Fellingsbro, Frövi samt Storå. Från denna lista gjordes sedan ett 

datoriserat slumpmässigt urval för att få fram ca 250 st. företags som ska vara med i 

undersökningen. Efter detta urval landade listan på 252 stycken företag med en fördelning på 

de olika orterna som nämndes ovan. Anledningen till att det är 252 st. är för att 

undersökningen ska omfatta minst 100 företag och därför har 152 stycken extra fått plats ifall 

vissa företag inte vill vara med i undersökningen eller av annan orsak ej vill medverka. 

                                                 
24 Saunders et.al., (2007) s. 257-260 
25 Christer Karlsson, Marknadschef, Bergslagens Sparbank 
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Anledningen till att det skulle vara minst 100 st. företag med i undersökningen var för att vi 

som författare ansåg att detta var det lägsta antalet som kunde ge en statistisk säkerställd bild 

över vad företagskunderna tycker om Bergslagens Sparbank.  

   När det kommer till urvalet av företag till de åtta semistrukturerade intervjuer som 

genomförts gjordes ett urval som benämns purposive alternativt judgemental sampling. Denna 

metod innebär att vi som författare använder vårt eget omdöme när vi väljer ut vilka företag 

som ska intervjuas och vilka som bäst passar för att kunna ge svar på arbetets problemfrågor 

samt syfte. Anledningen till att denna metod användes var för att undvika risken att få ett 

företag som inte har mycket kontakt och affärer med banken och på så sätt inte skulle bidra 

särskilt mycket till uppsatsen. Därför valde vi ut företag som ansågs lämpliga för intervjuer. 

Företagen som valdes varierade lite i storlek samt i om dem har krediter eller inte.26 Detta för 

att få en viss variation på de företagen vi valde ut. Överlag tillhör företagen som valdes ut de 

större företagen och dem är även fördelade över de orter som Bergslagens Sparbank har sina 

kontor på. Större företag valdes då vi som författare ansåg att dessa skulle kunna bidra mer 

med information och data än små enmansföretag. Vi gjorde ett antagande att de större 

företagen har mer kontakt och en mer aktiv relation med Bergslagens Sparbank än de mindre 

företagen. Nackdelen med att göra ett sådant här urval är att de utvalda företagen kanske inte 

återspeglar hela urvalet. Detta tror vi som författare dock ej är något problem då vi ändå 

försökt att få en viss variation dels på storleken men också när det gäller om företagen har 

krediter eller inte. Sedan är det utvalda företagen även geografiskt utspridda så dem täcker 

Bergslagens Sparbanks alla kontor.27  

   Efter att enkätundersökningen genomförts stod det klart att 120 st. av totalt 252 st företag 

deltog i undersökningen. Detta ger en svarsfrekvens på 47.6 %. Anledningarna till att så 

många företag inte deltog var flera. Den främsta orsaken var att SKI (Svenskt kvalitets index) 

genomfört en liknande undersökning ett par veckor innan denna, vilket gjorde att många inte 

ville ställa upp igen. En annan orsak var att många företag uppgav att dem inte hade tid att 

vara med i enkäten. Sedan fanns det många som inte ville vara med av olika anledningar. 

Andra orsaker till bortfall var att företagen inte längre var aktiva eller på väg att avvecklas 

samt att företagen inte längre var kunder hos Bergslagens Sparbank. Slutligen fanns det även 

                                                 
26 Saunders et.al, (2007) s. 230-232 
27 Ibid. s. 230-232 
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företag som inte kunde nås då felaktiga kontaktuppgifter erhållits från Bergslagens Sparbank. 

Kritik finns alltså här att rikta mot den databas som företagen tagits ifrån.     

2.6 Enkät- och Intervjufrågornas framtagande 
De frågor som har tagits fram till denna uppsats enkätundersökning samt företagsintervjuer 

har arbetats fram av arbetets författare. Utgångspunkt togs i arbetets problemfrågor och syfte, 

därefter började arbetet med att ta fram frågor som kunde bidra till att ge svar på dessa 

problemfrågor och syften. Vidare tittade även vi på de teorier som presenteras i uppsatsen för 

att även därigenom forma frågor som bidrar till att besvara problemfrågorna. 

   Efter att dessa processer genomförts kontaktades kontaktpersonen på Bergslagens 

Sparbanks som fick titta på frågorna och ge sina synpunkter på dem. Därefter fick slutligen 

författarnas handledare även titta på frågorna och komma med feedback. 

   När detta sedan var gjort redigerades frågorna en sista gång utifrån de synpunkter och råd 

som framkom.  

   Utöver det ovan nämnda har även råd från metodlitteratur tagits när det gäller att frågorna 

ska vara så tydliga som möjligt. Otydliga frågor kan tolkas fel av respondenterna och på så 

sett resultera i felaktiga svar. Terminologin är något som också har tagits i åtanke. Vi som 

författare har försökt att minimera användandet av krångliga ekonomiska termer för att det 

ska underlätta för respondenterna. Enkäten och intervjufrågorna finns bifogade bland 

bilagorna.28                                                                                                                                

2.7 Tillvägagångssätt av sökning av litteratur och övriga källor 
De källor som främst används till denna uppsats är litteratur och vetenskapliga artiklar inom 

uppsatsens problemområde. Utöver dessa har även information erhållits från Bergslagens 

Sparbank samt olika Internetkällor.  

   Litteraturen är dels hämtad från Örebro Universitets bibliotek men litteratur som vi som 

författare till uppsatsen själva har haft i sin ägo har även används. Litteraturen behandlar 

områden som Relationsmarknadsföring, Kundnöjdhet och Kundlojalitet. 

De vetenskapliga artiklarna är hämtade från databasen Elin@Örebro samt från ”International 

journal of bank marketing” som innehåller artiklar som berör området marknadsföring inom 

bankbranschen.  

                                                 
28 Saunders et.al, (2007) s. 324 
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   Sökningar har gjorts på begrepp som ”Customer Satisfaction”, ”Customer Loyalty”, 

”Relationship marketing”, ”Customer Satisfaction + Bank”. Dessa sökningar resulterade i 

flertalet artiklar som var relevanta för uppsatsen ämne. Därefter valde vi ut artiklar som hade 

titlar som var lämpliga för uppsatsen. Efter detta läste vi sammanfattningarna för dessa 

artiklar för att se om det kunde användas i arbetet. Slutligen valdes de artiklar som har använts 

till uppsatsen då det ansågs mest lämpliga bland de artiklar vi gått igenom.   

2.8 Teoretiskt urval 
De teorier samt modeller som presenteras och används i denna uppsats är hämtade från 

diverse litteratur och vetenskapliga artiklar som berör uppsatsens problemområde. Då 

kundnöjdhet, kundlojalitet samt relationer hör till problemområdet är det litteratur och artiklar 

som berör dessa ämnen som används i uppsatsen. 

   Till teoriavsnittet som berör relationer har teorier kring relationsmarknadsföring valts att 

studera. Teorier av Evert Gummesson och Christian Grönroos är det som ligger till stor grund 

för avsnittet om relationsmarknadsföring. Dessa författare valdes då det är dels ledande 

forskare kring området men också efter rekommendationer från vår handledare. 

   Till avsnittet som behandlar kundlojalitet och kundnöjdhet har olika teorier använts från 

främst Magnus Söderlund och Ralf Blomqvist et.al, men även diverse artiklar inom området 

har använts som komplement. 

   Samtliga källor har valts då de anses vara relevanta för uppsatsen och att de kan bidra till att 

syftet med uppsatsen uppfylls.  

2.9 Metod för analys av insamlad data 
Den insamlade datan från arbetets enkätundersökning och företagsintervjuer har 

sammanställts och presenterats i uppsatsens resultatdel. Därefter har resultatet från dessa 

undersökningar analyserats i analysdelen med hjälp av de teorier som beskrivits i den 

teoretiska referensramen. I slutet av den teoretiska referensramen finns ett avsnitt som 

behandlar vad som kommer att användas i analysen från teoriavsnittet.  

   Vidare har även informationen från den empiriska delen använts i analysen. I analysen har 

således resultatet analyserats med hjälp av det teoretiska samt empiriska avsnittet. Målet med 

analysen är att svar på uppsatsens problemfrågor och syfte ska kunna ges. När analysen 

gjordes klar mynnade resultatet av denna ut i en slutsats.  
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2.10 Validitet och reliabilitet 
Begreppen validitet och reliabilitet berör områdena giltighet och trovärdighet. Validitet 

handlar om att lyckas mäta och undersöka det som är för avsikt att mäta och undersöka, samt 

hur väl de resultat som finns stämmer överens med verkligheten. Om någon lyckas väl med 

att mäta och undersöka det som de har för avsikt att mäta och undersöka samt att resultatet 

stämmer väl överens med verkligheten har en hög grad av validitet uppnåtts. Medan det blir 

en låg grad av validitet om det inte lyckas lika väl.29  

   Reliabilitet däremot handlar som nämnts ovan om trovärdigheten i en studie. Finns en hög 

reliabilitet skall liknande resultat kunna återfås i andra studier vid andra tidpunkter. Det 

handlar även om att liknande resultat skall kunna nås av andra betraktare, samt att när källor 

refereras ska det göras på ett sådant sätt att informationen inte vrids, förvrängs eller ändras så 

att det får en annan innebörd samt uppfattas på ett felaktigt sätt.30 

   Validiteten för denna uppsats anses god då vi anser att vi lyckats mäta samt undersöka det 

som vi har till avsikt att mäta och undersöka. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad 

Bergslagens Sparbanks företagskunder tycker om banken samt varför de tycker som dem gör. 

Vidare är även syftet att identifiera och presentera faktorer som leder till nöjdhet och lojalitet 

bland företagskunderna. Detta är något vi anser att vi lyckats undersöka och mäta. Validitet 

handlar som nämnts ovan även om att lyckas få resultat som stämmer överens med 

verkligheten. Även här anser vi som författare att vi lyckats bra med detta. De svar som 

erhållits vid enkätundersökningen och de semistrukturerade intervjuerna stämmer bra överens 

med verkligheten så det är verkliga företag som vi har undersökt.  

   Reliabiliteten för uppsatsen anses även den god. De källor som använts är samtliga 

trovärdiga då det i stor utsträckning är data och information från vetenskapliga artiklar och 

böcker som använts. Utöver dessa källor har information erhållits från Bergslagens Sparbank, 

enkätundersökningen samt företagsintervjuerna. Även dessa källor anses trovärdiga då vi inte 

ser någon anledning för vare sig Bergslagens Sparbank eller de företag som deltagit i studien 

att ge oss felaktig eller falsk information. Liknande resultat tror vi även kan fås av andra 

betraktare om studien skulle göras om vid ett annat tillfälle. De data och information som 

använts i arbetet har heller inte vridits eller förvrängts utan har objektivt används som 

referenser.  

                                                 
29 Saunders et.al., (2007) s. 149-150  
30 Ibid. s. 149-150 
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   Allt detta gör att validiteten och reliabiliteten för denna studie anses vara hög och god.         

2.11 Källkritik 
Till denna uppsats har både primärdata och sekundärdata används. Primärdata har samlats in i 

form av enkätundersökningar och intervjuer med dels företag men också med representanter 

från Bergslagens Sparbank. Sekundärdata består i stor del av litteratur samt vetenskapliga 

artiklar. Även vissa elektroniska källor har använts. 

   När det gäller primärdata har som nämnts enkäter och intervjuer genomförts. Vid enkäterna 

finns en risk att respondenterna tröttnar under tiden och därför anger standardsvar och inte 

tänker till, utan vill bara avsluta så fort som möjligt. Vidare finns det en risk att 

respondenterna anser att bankärenden är en privat sak och ogärna öppet vill prata om det. 

Dessa problem känner vi dock överlag inte har förekommit. Dem respondenterna vi pratat 

med har övervägande varit positiva och öppna till enkäten samt pratade fritt om sin relation 

till banken. Det verkade inte vara något tabuämne för dem.31 

   En annan sak som påverkar både vid enkätundersökningen men också vid intervjuer är hur 

vi som undersökare agerar och ställer frågorna. Hur vi beter oss kan påverka kvalitén på 

svaren som respondenterna ger.32 Även detta är något som vi inte upplever har varit något 

problem. Stämningen under enkätundersökningen och intervjuerna har vi upplevt som mycket 

god och avslappnad. Reliabiliteten för informationen som erhållits från intervjun med 

Bergslagens Sparbank har även den varit hög. Det finns en risk att företag ogärna lämnar ut 

information som kan tänkas vara känslig för dem som exempelvis strategier m.m. och att 

företag gärna försöker framstå som att dem inte har några brister. Men i detta fall upplever vi 

att Bergslagens Sparbank har varit väldigt öppna med information och de har även varit ärliga 

och gett sig själva kritik.33  

   De sekundärkällor som används till arbetet är främst vetenskapliga artiklar och diverse 

vetenskaplig litteratur. Trovärdigheten kring dessa källor är höga då det är vetenskapliga 

artiklar och litteratur som har genomgått säkert flera granskningar innan det publicerats. En 

annan sak som måste tas i beaktande är huruvida innehållet i artiklarna och böckerna är 

användbara och relevanta för den egna studien. Artiklarna och böckerna har från början 

skrivits utifrån andra syften och kanske inte alls kan användas för den egna studien. Vi anser 

                                                 
31 Saunders et.al., (2007) s. 318 
32 Ibid. s. 318 
33 Ibid. s. 318 
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att de artiklar och böcker som använts är relevanta för studien, samt att dem berör uppsatsens 

problemområden. 34  

   En ytterligare punkt att ha i åtanke är att sekundärkällorna inte får vara för gamla. Utan att 

källorna i så stor utsträckning ska vara aktuella. Detta är något som vi som författare har 

försökt att eftersträva i så stor utsträckning som möjligt, att försöka hitta relevanta källor som 

inte är för gamla. Påpekas ska dock att även om en källa är äldre behöver det inte innebära att 

den är sämre eller mindre aktuell än nya källor.35  

   Slutligen har även vissa Internetkällor använts. Under arbetets gång har en strävan funnits 

att inte använda allt för mycket Internetkällor. När det gäller Internetkällor är det viktigt att 

utvärdera informationen om den är trovärdig och titta efter vem eller vilka det är som står som 

källa till informationen. De källor som har använts i denna uppsats är från Bergslagens 

Sparbank samt SKI (Svenskt kvalitets index). Vi anser att dessa data är trovärdig då det är 

Bergslagens Sparbank själva samt SKI själva som publicerat informationen.              

2.12 Uppsatsens uppbyggnad och dess olika delars an vändande. 

Denna uppsats kommer att var uppbyggd enligt nedanstående: 

1. Inledning – Här kommer uppsatsens ämne att presenteras samt diskuteras för att sedan  

          mynna ut i problemfrågor och syfte för uppsatsen. 

2. Metod –      I detta avsnitt kommer den metodik som används vid genomförandet av 

         studien att presenteras. I olika avsnitt beskrivs det hur vi som författare  

         gått till väga när vi genomfört arbetet med uppsatsen. 

3. Teoretisk referensram – Här presenteras de teorier som vi som författare anser vara 

        lämpliga för denna studie och dess ämnesområde. Dessa 

        teorier har även legat till grund för den enkätundersökningen 

        samt de intervjuer som genomförts. Vidare kommer teorierna 

        även att användas i analysen.   

4. Empiri -     I empirin presenteras data och information som samlats in för studien.  

        Denna information kommer även den att användas i analysen.  

5. Resultat -  Här kommer resultatet från enkätundersökningen och de intervjuer som 

     genomförts att presenteras. Detta resultat kommer sedan att analyseras med 

     hjälp av teorin och empirin. För att sedan ge svar på arbetets problemfrågor 

                                                 
34 Saunders et.al., (2007) s 263 
35 Saunders et.al., (2007) s. 65-68 
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    samt syfte. 

6. Analys – Som framkommit ovan kommer resultatet, teorin och empirin att analyseras. 

                     analysen kommer sedan att mynna ut i en slutsats.  

7. Slutsats – I detta avsnitt kommer slutsatser för hela uppsatsen att presenteras. Dessa 

       slutsatser bygger på den analys som genomförts. 

8. Diskussion – I denna sista del kommer vi som författare att allmänt diskutera 

           uppsatsen och arbetet med den.    
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 Relationsmarknadsföring 
Sedan 1970-talet har utbyte av värde, till exempel en produkt mot monetär ersättning ansetts 

vara kärnan i marknadsföring. Denna syn på utbyte går under benämningen 

transaktionsmarknadsföring. Inom detta perspektiv planeras och används marknadsföring för 

att underlätta detta utbyte som sker. Målet har varit att skapa transaktioner oavsett om de 

gäller gamla kunder eller nya. Väldigt lite ansträngning har gjorts för att vårda och behålla36 

det kunder som redan finns. Istället har satsningar gjort på att marknadsföra kampanjer och 

konkurrera med prissättning för att få till nya transaktioner.37 

   Men i takt med en växande konkurrens på marknaderna har en förändring skett i synen på 

marknadsföringen och transaktionsmarknadsföringen. Företagen har insett att fokus även 

måste läggas på att vårda de befintliga relationer som företagen har för att kunna behålla dessa 

kunder. Detta gjorde att efter 1970-talet växte det fram en ny modell för marknadsföring. I 

detta nya synsätt ligger vikten inte längre på att skapa transaktioner utan att underhålla de 

befintliga relationerna som företaget har.38 Denna utveckling har även skett inom 

bankbranschen där fokus nu ligger på relationer istället för transaktioner. Bankerna går idag 

mot att bli mer som en partner till sina företagskunder.39 Marknadsföringens fokus ligger nu i 

samspelet och interaktionen med kunderna. Tjänsteleverantören ser nu inte kunderna som en 

person som då och då köper något eller nyttjar företagets produkt eller tjänst. Utan kunden ses 

nu som en part i den relation som finns till företaget. Vårdar man en relation på ett bra sätt 

finns goda möjligheter till upprepade köp samt även köp av andra produkter och tjänster än 

den ursprungliga.40  

   Detta nya synsätt där kundrelationen är i fokus benämns relationsperspektivet. I detta 

perspektiv är det viktiga som framgått ovan att vårda och underhålla de befintliga relationerna 

för att främja och möjliggöra utbyten och transaktioner mellan kunderna och företag.41  

   Till det ovannämnda relationsperspektivet hör begreppet relationsmarknadsföring. Grönroos 

beskriver att relationsmarknadsföring är baserad på att skapa värde i en interaktion mellan 

                                                 
36 Grönroos, (2004) s. 31-32 
37 Ibid. s. 31-32 
38 Ibid. s 31-32 
39 http://www.kvalitetsindex.se/index.php?option=content&task=view&id=164 
40 Grönroos, (2004) s. 31-32 
41 Ibid. s 31-33 
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kunden och företaget i fråga. Därför krävs samspel mellan dessa parter för att åstadkomma det 

värde som kunden efterfrågar.42 

   Vidare ger Grönroos en definition av vad relationsmarknadsföring är: 43 

 Syftet med marknadsföring är att identifiera och skapa, underhålla och förstärka samt om 

 nödvändigt avsluta relationer med kunder (och andra) så att alla parters ekonomiska och 

 andra mål uppfylls. Detta uppnås genom ömsesidigt utbyte och uppfyllande av löften. 

Även Gummesson beskriver relationsmarknadsföring och han definierar begreppet som 

följande:44 

 Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion 

 i centrum. 

Relationer förutsätter att det finns minst två parter som har kontakt med varandra. Den 

grundläggande relationen i marknadsföringen är den mellan leverantör och kund. 

Nätverk uppstår när relationerna blir många, komplexa och svårbeskrivbara. Men även 

enklare relationer kan betecknas som nätverk. I dessa relationer oavsett om det är en enkel 

relation eller mer komplex som i ett nätverk har kunderna och leverantörerna kontakt med 

varandra. De utför aktiviteter med varandra och samspelar i det som benämns interaktion.45 

   Gummesson beskriver vidare likt Grönroos att relationsmarknadsföring handlar om att 

skapa långsiktiga relationer och där interaktion samt samverkan mellan kund och leverantör är 

viktiga komponenter.46 

   Även Ian H. Gordon beskriver relationsmarknadsföring, och han gör det på ett liknande sätt 

som tidigare nämnda författare. Gordon menar att relationsmarknadsföring är en pågående 

process i syfte att identifiera och skapa nytt värde med individuella kunder och sedan dela 

förmånerna av relationen över en livslång förbindelse. Gordon påpekar att det handlar om att 

skapa värde med kunden och inte för kunden samt att det är viktigt att förstå det värde 

kunderna vill ha.47 

   Forskare är som synes ovan överlag överens om vad relationsmarknadsföring innebär och 

hur det bör definieras. Inga avvikande åsikter eller teorier om begreppet 

relationsmarknadsföring har stötts på i framtagandet av referensramen. 

                                                 
42 Grönroos, (2004) s 37 
43 Ibid. s 37 
44 Evert Gummesson, “Relationsmarknadsföring: från 4 P till 30 R” år 1995, s. 16 
45 Gummesson, (1995) s. 16-17 
46 Gummesson, (1995) s 20-25 
47 Ian H. Gordon, “Relationship marketing” år 1998, s. 9 



Örebro Universitet Örebro 2010-01-29 
Handelshögskolan  Mathias Lindberg 
Företagsekonomi, D – Uppsats  Bogdan Efimov  

 

 19 

3.1.1 Strategiska förutsättningar för lyckad relati onsmarknadsföring 
För att lyckas väl med att arbeta med relationsmarknadsföring krävs det enligt Grönroos tre 

viktiga strategiska förutsättningar. Det första är att omdefiniera sin verksamhet till 

Tjänsteverksamhet där den väsentliga konkurrensfaktorn är tjänstekonkurrens. Det gäller att 

konkurrera med ett totalt tjänsteerbjudande det vill säga att utöver kärnprodukten/tjänsten 

även erbjuda diverse kringtjänster.48 Till exempel rådgivning, klagomålshantering och 

personlig uppmärksamhet. Detta är viktigt för bankbranschen där det är svårt att differentiera 

sig. Därför blir det viktigt att erbjuda olika kringtjänster som exempelvis de som nämndes 

ovan just för att kunna differentiera sig från konkurrenterna.49 

   Den andra förutsättningen är att betrakta företaget ur ett processperspektiv, det vill säga att 

binda samman alla olika delar som bidrar till att skapa det totala tjänsteerbjudandet och leda 

dessa som en sammanhängande process. Det som erbjuder och tillhandahåller kärntjänsten 

måste samarbeta med exempelvis de som har hand om reklam och kundtjänst. Alla måste 

tillsammans verka för att skapa värde för kunden som kan stärka relationen.50  

   Den tredje och sista förutsättningen som Grönroos beskriver är Partnerskap och Nätverk. 

Han menar att det är viktigt att företag verkar i nätverk och partnerskap, för att detta skapar 

win-win situationer för de involverade företagen. Ett företag kanske inte kan erbjuda ett totalt 

tjänsteerbjudande på egen hand utan behöver hjälp från andra företag, då är nätverk och 

partnerskap en väg till detta.51 

   Precis som Grönroos diskuterar även Gummesson olika förutsättningar som behövs för att 

arbetet med relationsmarknadsföringen skall slå väl ut. Gummesson diskuterar även han att 

det är viktigt att hela företaget genomsyras av relationssynsättet det bör finnas i affärsplanen 

och resten av organisationens enheter och inte bara marknadsavdelningen. Detta är något som 

även Ian H. Gordon förespråkar, det är nödvändigt att relationsmarknadsföringen blir en 

medveten strategi i hela företaget.52  

   Likt Grönroos beskriver Gummesson också att det är viktigt att se på relationerna som 

långsiktiga och som win-win, alla parter kan vinna något på att ingår i relationerna.53 

                                                 
48 Grönroos, (2004) s. 39 
49 Ibid. s. 39 
50 Grönroos, (2004) s. 41 
51 Grönroos, (2004) s. 42 
52 Gordon, (1998) s. 9 
53 Gummesson, (1995) s. 320 
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3.1.2 Nödvändiga taktiska element i relationsmarkna dsföring 
Vidare tar Grönroos upp olika taktiska element som är nödvändiga för att 

relationsmarknadsföringen skall lyckas. Dessa element är direktkontakt med kunderna, 

kunddatabasen och ett kundinriktat servicesystem. Då relationsmarknadsföring baseras på en 

förtroendefull samverkan med kända kunder är det viktigt med direktkontakt med kunderna 

för att lära känna kunderna mer samt få veta deras behov. I många fall går det inte att ha en 

direktkontakt med alla sina kunder men det finns vissa verksamheter som har denna 

möjlighet, till exempel banker särskilt mot deras företagskunder. Modern informationsteknik 

ger företagen goda möjligheter att på olika sätt visa sina kunder att de är kända och 

uppskattade.54 

   Kunddatabasen är ett viktigt verktyg i arbetet med relationsmarknadsföring. Det behövs en 

databas med information om kunderna för att samtliga avdelningar i ett företag ska kunna 

behandla en kund på bästa sätt. Med en välutvecklad kunddatabas som är tillgänglig för alla 

enheter i ett företag kan de enheter som kommer i kontakt med en kund lätt få fram 

information om kunden och på så sätt lättare hjälpa kunden. En kunddatabas är även ett bra 

verktyg om företag vill lansera en ny produkt/tjänst eller när de vill skräddarsy annonsering 

m.m.55 

   Det sista elementet Grönroos tar upp är det kundinriktade servicesystemet. För att utveckla 

ett bra servicesystem är fyra resurser av stor vikt, kunder, teknik, personal och tid. Kunderna 

spelar en viktig roll då de är aktiva i interaktionen med ett företag. Tjänsteerbjudandets kvalité 

är till stor del beroende av kundens inflytande, alltså att kunderna är aktiva och bidrar till 

skapandet av tjänstekvalitén. Teknik i form av datoriserade system och informationsteknik 

behövs för att kunna producera, administrera, ge service samt underhåll till kunderna.56 

   Personalen är även de en viktig del i servicesystemet. Om inte personalen har rätt attityd, 

engagemang och uppträdande som ligger i linje med företagets serviceinriktning kommer inte 

företaget lyckas med sin relationsstrategi. Den sista ingrediensen som Grönroos tar upp är tid, 

kunderna måste känna att det inte slösar bort sin tid när de är i kontakt med företaget i fråga. 

Slöseri med tiden skapar extrakostnader för alla parter i en relation.57 

                                                 
54 Grönroos, (2004) s. 43-44 
55 Ibid. s. 43-44 
56 Ibid. s. 43-44 
57 Ibid. s. 44 
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3.1.3 Fördelar för kunden av en relation     
Slutligen tar Grönroos även upp fördelar som kunder kan få från en relation med ett företag. 

Tre olika typer av fördelar tas upp och dessa är säkerhet, social fördelar och särskilda 

förmåner.58  

   Säkerhet kan vara att kunden känner en minskad oro över att de valt rätt leverantör, eller att 

de känner ett förtroende för leverantören samt att de känner att de kan lita på dem. 

   Sociala fördelar är att kunden kan uppskatta att de blir igenkända av personalen hos 

leverantören. Kunden kan till och med börja känna personalen och bli vän med dem. 

   Till sist kan fördelar uppkomma i form av särskilda förmåner för kunden. Dessa förmåner 

kan ges i form av extratjänster, specialpriser och att kunden högprioriterats.59 

3.2 Kundlojalitet och Kundnöjdhet 

3.2.1 Kundlojalitet 
Begreppet lojalitet kommer från latinets lex eller legis, som betyder lag eller något 

förpliktande. Senare ursprung hittas i gammalfranskans loial som kan beskrivas i former av 

tro och lydnad. Individens lojalitet formades först av arméer, för att sedan bli formad av 

familjen, släkten, den etniska gruppen, kyrkan, staten samt andra sociala organisationer.60  

Inom marknadsföring talar forskare om övergången från transaktionsmarknadsföring till 

relationsmarknadsföring och de kallar detta för ett paradigmskifte. Ett annat begrepp som är 

populärt bland marknadsförare är defensiv marknadsföring som avser de aktiviteter som är 

länkade till de befintliga kunder, samt offensiv marknadsföring som syftar på de 

marknadsaktiviteter riktade till potentiella nya kunder.61 

   Defensiv marknadsföring som tidigare nämnts syftar på att behålla befintliga kunder genom 

att bygga en relation med dem. Kundlojalitet har kommit i fokus den senaste tiden av flera 

anledningar. Befintliga kunder står i fokus som följd av att befolkningstillväxten minskar och 

konkurrensen ökar i alla branscher då fler aktörer kommer in på marknaden och erbjuder 

samma produkter/tjänster. Lyckas företag med att minska avhoppen bland befintliga kunder 

så ökar lönsamheten för företaget. Det är även mer effektivt att bearbeta de befintliga 

                                                 
58 Grönroos, (2004), s. 49 
59 Ibid. s. 49 
60 Magnus Söderlund, “Den lojala kunden”, år 2001 s. 23 
61 Söderlund, (2001) s. 9 
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kunderna som företaget har än att försöka skaffa nya kunder.62 Det är en dröm för företag att 

få lojala kunder som stannar hos företaget och väljer att återköpa deras produkter/tjänster.63 

Tjänster som ger tillfredställelse spelar en viktig roll i fastställandet av den totala 

tillfredställelsen med företaget för en konsument.64 

   Forskare är överens om att kundlojalitet är bra för företag och gynnar resultatet för dessa 

företag, samtidigt har forskare en varierad syn på vad en lojal kund är. Det finns flera 

definitioner av vad en lojal kund är och en accepterad definition är: 

En kund som över tiden anlitar ett företag för att tillfredställa hela – eller en betydande del av – 

sitt behov av de produkter och tjänster som täcks in av företagets erbjudande.65  

   Dock är det värt att notera att även lojala kunder kan ibland välja att byta till en konkurrent 

och lojalitet finns så länge kunden är nöjd med de produkter/tjänster som erbjuds. Kommer en 

konkurrent med bättre lösningar för kunden, kommer denne att anlita konkurrenten istället. 

När företag erbjuder samma tjänster görs skillnaden av ett ömsesidigt förhållande som kan 

vara avgörande för den fortsatta lojaliteten.66  

   Företag lägger olika vikt på kundlojalitet beroende på deras behov av att ha lojala kunder. 

Vissa företag är mer beroende än andra av att ha lojala kunder.67 

   Genom att arbeta med kundlojalitet kan företag bygga upp en relation med lojala kunder 

som har en hög återköpfrekvens. Detta gör att företaget får en stabil marknadsandel med 

kunder som är lättare att behålla och försvara mot konkurrenter.68 

   Kundlojaliteten är ett begrepp som är svårt att definiera. Även lojala kunder skiljer sig från 

varandra och kan delas upp i falskt lojala kunder och sant lojala kunder. När kundlojaliteten 

mätts genom att titta på återköpfrekvensen hos en kund, är det svårt att veta om det handlar 

om sann eller falsk lojalitet. Detta för att det mentala inte går att mäta. Den sanna lojala 

kunden har en relation till företaget/produkt/tjänst och chansen att byta till en konkurrent är 

liten. De falska lojala kunderna däremot saknar känslomässiga band till produkten/tjänsten 

                                                 
62 Söderlund, (2001) s. 10  
63 Licata et.al., (2009) s. 253 
64 Simmers et.al, ”Tellers versus technology in overall consumer satisfaction with banking services” år 2008, s. 
119 
65 Blomqvist et.al, ”Relationsmarknadsföring”, år 2004, s.121 
66 Ibid. s. 121 
67 Ibid. s. 121 
68 Blomqvist et.al, (2004) s. 122 
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som konsumeras och de kunderna kan lätt hoppa av så fort ett annat alternativ kommer på 

marknaden.69 

För att uppnå äkta märkeslojalitet krävs det att konsumenten tror på information som 

varumärket sägs erbjuda, samtidigt som informationen kombineras med någon form av 

förkärlek för varumärket. Konsumenten ska även lätt välja att köpa varumärket istället för att 

välja en konkurrent.70  

 

 

                                                          

Figur 1 – Lojalitetsmatris I 

Källa: Söderlund (2001) s. 47 

 

Ovan visas en matris som visar olika grader av lojalitet. En kund kan vara lojal både mentalt 

och beteendemässigt vilket benämns som en sann lojal kund. Eller så kan en kund vara lojal 

bara i den beteendemässiga dimensionen och då är kunden en falskt lojal kund. Saknas 

lojalitet i både den mentala dimensionen och beteendedimensionen kommer företaget i fråga 

att förlora kunden.71 

 

 

 

                                                 
69 Söderlund, (2001) s. 29 
70 Beerli et al, ”A model of customer loyalty in the retail banking market”, år 2004 s. 255-256 
71 Södelund, (2001) s. 47 
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Figur 2 – Lojalitetsmatris II 

Källa: Söderlund (2001) s. ? 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – Lojalitetsmatris II 

Källa: Söderlund (2001) s. 59 

 

Ovan ses en matris som visar olika kombinationer av lojalitet och kundnöjdhet. En kund kan 

ha hög kundtillfredsställelse men låg lojalitet och vice versa. Detta beskrivs mer i 

nedanstående avsnitt.  

3.2.2 Vad driver fram kundlojalitet? 
De flesta företag har lojala kunder och det återstår bara att identifiera vilka faktorer som leder 

till att kunder blir lojala. I många fall tror man att problemet är lätt att lösa, då påståendet en 

nöjd kund är en lojal kund är mycket vanligt. Dock finns det lojala kunder som inte är nöjda 

och nöjda kunder som inte är lojala. En nöjd kund är olojal när den har ett förändrat behov 

och erbjudandet är oförändrat eller när dennes behov är oförändrat men erbjudandet 

förändrats. På samma sätt kan en lojal kund vara missnöjd. Kunden fortsätter att vara lojal till 

företaget på grund av informationsbarriärer (ex. kunden saknar information om eventuella 

konkurrenter som finns), marknadsstrukturella barriärer (ex. avsaknad av konkurrenter på 

marknaden), budgetbarriärer (ex. ej råd att byta leverantör), avtalsbarriärer (ex. bundna till en 

leverantör via avtal), sociala barriärer (ex. att kunden känner lokal samhörighet till 

leverantören) och förändringsbarriärer (ex. att kunderna är rädda för förändring).72 

                                                 
72 Söderlund, (2001) s. 74 
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   En stor del av kundens lojalitet till en produkt/tjänst beror på att kunden har haft en tidigare 

positiv upplevelse av den erbjudna tjänsten/produkten. Mycket hänger på att kunden är nöjd 

med erbjudandet och användningen av produkten/tjänsten som företaget har. Det finns vissa 

punkter företag ska tänka på när företaget satsar på att öka eller skapa kundlojalitet:73 

• Minska den upplevda risken – Även när man köper tjänster finns det någon form av 

risk. Detta när det gäller tjänster beror på deras icke påtagliga karaktär. Företaget skall 

försöka att på något sätt göra det osynliga synligt och det icke påtagliga påtagligt. 

Detta för att vinna kundens förtroende.  

• Ge ett bra första och sista intryck – Det är viktigt att vinna kundens förtroende från 

början. Första intrycket är viktigt och det blir svårt att reparera en negativ första 

erfarenhet. Sista intrycket är samtidigt lika viktigt som det första och kan göra att 

kunden återvänder och köper produkten/tjänsten och sprider positivt word-of-mouth. 

Kunden måste få uppmärksamhet även efter att denne har betalt produkten/tjänsten, 

annars kan kunden känna sig ointressant och gå till en konkurrent.  

• Mät och styr kundens förväntningar – För att kunna erbjuda bästa möjliga erbjudande 

till kunden, är det viktigt att veta vad kunden vill ha och vilka delar av erbjudandet 

som uppskattas mest. Allt detta för att maximera kundens nöjdhet. Företaget bör tänka 

på att kontinuerligt kontrollera och mäta förväntningar genom olika metoder. 

Företaget kan även möta kunden innan erbjudandet levereras för att på så sätt styra 

kundens förväntningar. Genom att informera kunden vad han kommer att få blir det 

lättare för företaget att hålla det som utlovats.  

• Upplys kunden – Kunder som känner till företaget väl och deras erbjudanden tenderar 

att anlita företaget i större utsträckning. Bra kommunikationer underlättar både för 

företaget men också för kunden att göra affärer. Idag läggs en allt större del av det 

totala erbjudandet på kunden som blir en medproducent. Detta kräver att företaget 

måste upplysa och utbilda kunden för att återigen maximera kundnöjdheten.  

• Skapa byteskostnader – Att vinna tillbaka en förlorad kund är väldigt svårt. Av detta 

skäl måste företag försöka skapa byteskostnader som till exempel lojalitetsprogram. 

Det är extra viktig att skapa byteskostnader för tjänsteföretag, då de har svårt att 

differentiera deras erbjudande.  

                                                 
73 Blomqvist et.al, (2004) s. 126 
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• Gör kunden till en bättre användare – Kunden är en medproducent av lösningen och 

för att skapa kundnöjdhet måste företaget se till att utbilda och styra kunden för att bli 

en bättre användare av produkten/tjänsten som erbjuds. Bra kommunikation och 

belöningar är två sätt som företag kan använda sig av.  

 

Alla dessa ansträngningar från företagets sida syftar till att bygga en relation med deras 

kunder och öka kundnöjdheten för att på sikt skapa en bas av lojala kunder. Det är inte bara 

kärnprodukten som kan skapa kundnöjdhet. Det är hela erbjudandet och upplevelsen som en 

kund får när de är i kontakt med ett företag. Det vill säga allt som händer före och efter köpet. 

I längden behövs det mer än en kärnprodukt för att behålla kunden. Företaget måste skapa 

flera produkter eller tjänster som kompletterar kärnprodukten eller tjänsten och se till att 

involvera kunden i konsumtionssystemet. Detta leder till mer försäljning över tiden. En 

specialiserad distributionskanal behövs dels för att attrahera nya kunder men även för att 

behålla de befintliga. Ett exempel kan vara ett bankkontor som har en disk för nya kunder där 

de kan öppna konto och där det kan levereras tjänster, samt bankterminaler där befintliga 

kunder kan sköta deras löpande transaktioner.74 

   Licata et. al beskriver i deras artikel från 2009 vad som gör att kunder blir lojala i 

bankbranschen. Enligt dem beror lojalitet i bankbranschen på tre faktorer. Kundnöjdhet är 

första punkten. Tillfredställelse är vitalt för att skapa grunden för lojalitet. Efter att 

tillfredställelsen av att använda sig av tjänsten är uppnått kommer nästa punkt som tar upp 

risken i relationen. Det handlar om att kunden måste kunna lita på banken som tar hand om 

dennes ärenden och på något sätt kunna identifiera sig med deras värderingar. Ju mer de litar 

på banken desto högre blir deras lojalitet. Sista punkten är värdet av att byta leverantör av 

tjänster. Kunden kommer att byta bank även om det finns kostnader. Detta om kunden 

upplever att värdet den får hos en annan leverantör är större än vad det kostar att byta. Det 

gäller att skapa höga byteskostnader men samtidigt leverera värde på samma nivå som andra 

leverantörer.75 

   Hsin-Hui Hu et. al skriver också i deras artikel om vilka faktorer som skapar lojalitet bland 

kunder. Enligt dem är tjänstekvalitet, kundens upplevda värde och tillfredställelse några av de 

viktigaste faktorerna för att vinna konkurrensfördelar inom tjänstebranschen. Dessa faktorer 

                                                 
74 Blomqvist et al, (2004) s. 127 
75 Licata et.al., (2009) s. 255 
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hjälper även till att skapa en stark företagsimage för företagen, som i sin tur kan påverka 

kundernas framtida beteendemässiga avsikter. Faktorerna blir en prioritet för alla chefer i den 

allt intensivare konkurrensen om kunderna på den kundorienterade marknaden idag. 76 

3.2.3 Tjänstekvalitet 

Under de senaste två decennierna har teori och praktik om tjänstekvalitet fått stor 

uppmärksamhet både från akademiker och praktiker. Tjänstekvalitet är ett sätt för kunderna 

att skilja mellan konkurrerande organisationer och är känt för att bidra till marknadsandelar 

och kundnöjdhet. Som en följd har jakten på att uppnå en högre tjänstekvalitet blivit en 

tvingande faktor för alla organisationer som drivs av behovet att överleva och förbli 

konkurrenskraftiga.77 

   Införandet av tjänstekvalitet inom många tjänsteföretag var som ett element som syftar till 

att skapa konkurrensfördelar. Många forskare har hävdat att med tanke på tjänstens 

kvalitetsuppbyggnad, är det mycket troligt att dimensioner kan variera och vara 

branschspecifika. Ett av de viktigaste intresseområdena inom tjänstekvalitet som både 

akademiker och praktiker har som grund är det positiva sambandet mellan kvalité och 

konsumenternas beteende intentioner.78 Bitner säger att en hög tjänstekvalitet leder till 

tjänstelojalitet.79 Det finns ett positivt och signifikant samband mellan kundens uppfattning 

om kvalitén på tjänsterna och deras vilja att rekommendera företaget. Högre kvalité på 

tjänsterna leder till högre chanser att behålla kunderna inom företaget som i sin tur är 

relaterade till lönsamhet.80 

   Dessutom undersökte Bolton och Myers de faktorer som bestämmer prisets elasticitet och 

drog slutsatsen att tjänstens kvalitet påverkar priselasticiteten. Resultatet av undersökningen 

visar att kunderna som får bra och anpassade tjänster är mindre pris känsliga än de som inte 

får så lyhörda tjänster. Kunderna som har en bra relation med dem som erbjuder tjänsterna är 

över tiden mindre priskänsliga än de som inte har en bra relation med företaget.81 

                                                 
76 Hsin-Hui Hu et.al, ”Relationships and impacts of service quality, perceived value, customer satisfaction, and 
image” år 2009 s. 111-112 
77 Ibid., s. 112 
78 Hsin-Hui Hu et.al, (2009) s. 113 
79 Bitner, ”Evaluating service encounters: The effects of physical surroundings and employee responses” år 
1990 s. 70 
80 Hsin-Hui Hu et.al., (2009), s. 113 
81 Bolton et.al, ”Price-based global market segmentation for services” år 2003 s. 110 
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3.2.4 Upplevt värde 

Upplevt värde har vunnit betydande forsknings intresse som en stabil konstruktion för att 

kunna förutsäga köpbeteende. Värdet kan definieras som en övergripande bedömning av 

nyttan av en tjänst baserad på uppfattningar om vad som kunden ger för en tjänst mot det som 

kunden får tillbaka. Vad som utgör värde för en kund är personligt och kan variera kraftigt 

från en kund till en annan. Kundnytta är något som bedöms av kunder och inte något som 

bestäms av säljare.82 

   Vid utvärdering av tjänstens värde, bedömer konsumenterna transaktionens specifika 

attribut, såsom priset och kvaliteten på tjänsterna.83 Kvalitetsrelaterade faktorer är förare av 

kundvärde, och en högre kvalitet på tjänster leder implicit till ett högre upplevt värde. 

Dessutom har det visat sig att framtida avsikter bestäms delvis på upplevda värdet. I 

beslutfattandet om att återgå till en tjänsteleverantör kommer kunder sannolikt att överväga 

huruvida de har fått valuta för pengarna och bekvämligheter utöver uppgift uppfyllandet.84 

McDougall och Levesque föreslog att det upplevda värdet bidrar direkt till kundens 

tillfredställelse vilket i sin tur leder till framtida avsikter.85 Hög yttre tjänstvärde leder till 

kundtillfredsställelse, vilket slutligen leder till tjänstelojalitet. Baserat på det som finns skrivet 

runt tjänstekvalitet, värde och kundtillfredsställelse, föreslås följande hypoteser: 

tjänstekvalitet har positiva effekter på det upplevda värdet och upplevda värdet har positiva 

effekter på beteendemässiga avsikter.86 

3.2.5 Kundtillfredsställelse 

Att ha hållbara konkurrensfördelar på dagens konkurrensutsatta marknader beror på företagets 

förmåga att leverera tjänster av hög kvalitet vilket ger nöjda kunder.87 Nöjda kunder uppvisar 

lojalitet och bidrar med bra word-of-mouth. Begreppet marknadsföring med tjänster fokuserar 

mest på att tillfredsställa kundens behov och önskemål och därmed kan kundtillfredsställelse 

                                                 
82 Hsin-Hui Hu et. al, (2009) s. 114 
83 Andreassen et.al, ”The principal´s and agents contribution to customer loyalty within an integrated service 
distribution channel” år 1997 s. 488 
84 Hsin-Hui Hu et.al, (2009) s. 114 
85 McDougall et.al, ”Customer satisfaction with services: putting perceived value into the equation”, år 2000 s. 
394 
86 Hsin-Hui Hu et. al, (2009) s. 114 
87 Shemwell et.al, “Customer-service provider relationships: an empirical test of a model of service quality, 
satisfaction and relationship oriented outcomes”, år 1998 s. 156 
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anses som kärnan för all marknadsföring.88 Att uppnå kundtillfredsställelse är det primära 

målet för de flesta tjänsteföretag idag. Detta för att en ökning av kundens tillfredsställelse 

leder till att företaget behåller kunderna som i sin tur sprider positiv word-of-mouth, vilket 

slutligen leder till lägre försäljning utgifter.89 

   Kundtillfredsställelse har definierats som en kognitiv eller affektiv reaktion som framträder 

som svar på en enkel eller långvarig uppsättning av tjänster. Med andra ord kan 

kundtillfredsställelse ses som den övergripande utvärderingen av tjänsteleverantören medan 

framtida avsikter visar stor sannolikhet att konsumenten återvänder till tjänsteleverantören.90 

3.2.6 Företagsimage 

Ett företags image beskrivs som det övergripande intrycket på medvetandet av kunden. Den 

övergripande bilden av tjänsteföretag påverkas av hur kvaliteten på tjänsten uppfattas, värdet 

och kundtillfredsställelse. Grönroos hävdar att ett företags image är byggt till stor del av 

teknisk kvalitet som kunden erhåller när tjänsten konsumeras samt funktionell kvalitet, det vill 

säga sättet på vilket tjänsten levereras. Det finns ett förhållande mellan tjänstekvalitet och 

företagsimage och kunder som upprepade gånger upplevt tjänstekvalitet har en övergripande 

positiv bild av företaget.91  

   Även Nguyen och LeBlanc undersökte effekterna av kundnöjdhet, tjänstekvalitet och 

upplevd värde för företags image och kundlojalitet. Resultatet av studien visar att kunder som 

får högre tjänstekvalitet får samtidigt en positiv bild av tjänsteleverantören. Dessutom är 

kundnöjdhet och uppfattningar om företagets image faktorer som påverkar kundlojalitet, där 

tillfredsställelse har en större inflytande på lojaliteten än image.92 

3.2.7 Konsekvenser med kundlojalitet 

Enligt grundläggande antagande leder kundlojalitet till lönsamhet. Detta är diskutabelt då 

nöjda kunder inte direkt behöver vara lojala, samtidigt finns det missnöjda kunder som är 

lojala av olika anledningar. I vilket fall som helst, en lojal kund identifieras som en kund som 

återköper en tjänst. Detta gör att kunden får mer erfarenhet kring tjänsten ju mer denne köper 

tjänsten. Kundens ackumulerade erfarenhet gör att kunden går från att vara novis till att vara 

                                                 
88 Machleit et.al, “Emotional response and shopping satisfaction moderating effects of shopper attributions”, år 
2001 s. 97 
89 McDougall et.al, (2000) s. 395 
90 Hsin-Hui Hu et.al, (2009) s. 115 
91 Hsin-Hui Hu et. al, (2009) s. 117 
92 Nguyen et al, ”The mediating role of corporate image on customers retention decisions”, år 1998 s. 61 
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expert. En kund som är expert i användningen av en tjänst kommer troligtvis att stanna kvar 

hos tjänsteleverantören. Det gäller både nöjda och missnöjda kunder. Att kunder blir experter 

i användningen av tjänster förstärker deras lojalitet till företaget. Dock kommer det att bli ett 

problem med missnöjda kunder, då även om de är lojala kommer de att sprida negativa 

budskap om företaget.93 Kunder som har positiva erfarenheter kopplade till 

tjänsteleverantören, utvecklar en positiv attityd och blir advokater, medan de vars erfarenheter 

är formade av negativa åsikter blir antagonister.94 Dessutom motiverar positiva erfarenheter 

kopplade till tjänsteleverantören kunder att motstå konkurrenskraftiga erbjudande som 

kommer från andra leverantörer.95 I vilket fall som helst, ju mer ett företag lyckas behålla sina 

kunder, desto större blir vinsten som kunden genererar.96 En lojal kund som är nöjd med de 

tjänster som en affärsbank erbjuder är också mer benägen att använda nya tilläggstjänster som 

banken kan komma att erbjuda.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Söderlund, (2001) s. 20 
94 Parker, ”Retail banks: It is time to focus on the customers”, år 2008 s. 58 
95 Hsin-Hui Hu et.al, (2009) s. 122 
96 Blomqvist et.al, (2004) s. 154 
97 Bravo et.al, ”The role of bank image for customers versus non-customers”, år 2009 s. 319 
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Figur 3 – Modell som visar hur företag kan skapa kundlojalitet 

Källa: Hu Hsin-Hui (2009) s.113 

Ovan ses en modell som visar olika komponenter som skapar kundtillfredsställelse och som i 

sin tur skapar kundlojalitet. Grunden i modellen är att tjänsteleverantören erbjuder tjänster 

med hög kvalitet för att skapa en hög tjänstekvalitet. Detta tillsammans med kundens 

upplevda värde av tjänsten leder till kundtillfredsställelse om kunden är nöjd. Uppnås 

kundtillfredsställelse skapas en positiv företagsimage bland kunderna vilket stärker 

tjänsteleverantören. Alla delar i modellen leder sedan till beteendemässiga avsikter, det vill 

säga lojalitet. Att kunden återanvänder tjänsten. En negativ aspekt med modellen är att den 

mentala aspekten av lojalitet inte tas upp.98     

3.3 Teoriernas relevans för uppsatsen 
Relationsmarknadsföring är relevant för uppsatsens ämnesområde som berör bankbranschen 

då det som nämnts tidigare är hård konkurrens i branschen och det blir därför viktigt att skapa 

långsiktiga relationer med kunderna för att inte mista dem till konkurrenter. Det är även 

relevant då bankverksamhet i stor utsträckning bygger på relationer och möten mellan 

människor. Bankbranschen är dessutom en bransch som gått från fokus på transaktioner till att 

fokusera på relationer. 

   Relationsmarknadsföring behandlar just det som nämndes ovan. Det vill säga att det är 

viktigt att skapa och underhålla långsiktiga kundrelationer för att på så sätt skapa god 

lönsamhet. Relationsmarknadsföring bidrar även till att skapa kundnöjdhet samt kundlojalitet, 

därför är även teorier kring dessa begrepp relevanta för uppsatsen och än mer då arbetets 

problemfrågor berör just kundtillfredställelse och kundlojalitet. 

3.4 Punkter utifrån teorin som ska användas i analy sen 
Nedan kommer relevanta punkter att presenteras som är hämtade från uppsatsens teoriavsnitt. 

Dessa punkter kommer att användas i arbetets analys tillsammans med uppsatsens 

resultatavsnitt. Relationen är en viktig del i teorin och under analysen kommer olika aspekter 

av relationen mellan två olika parter att analyseras, såsom relationen som ett verktyg för att 

skapa värde mellan två parter, samt skapa kundnöjdhet. Relationen är också viktig för att 

kunna skapa ett totalt tjänsteerbjudande, där fokus ligger på att skapa ett klimat bland 

                                                 
98 Hu Hsin-Hui (2009) s.113 
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personalen som favoriserar skapandet av långsiktiga relationer. Sedan kommer det att tas upp 

vikten av att kunna arbeta på en personlig nivå med varje företagskund samt hur väl banken 

jobbar med denna strategi. Även olika punkter som skapar kundnöjdhet kommer att diskuteras 

under analysdelen, samt olika aspekter av kundlojalitet kommer att analyseras, där fokus 

ligger på sann och falskt lojala kunder.  
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4 EMPIRI 

4.1 Bergslagens Sparbank – Företagspresentation 
Bergslagens Sparbank är en lokal bank med verksamhet på orterna Lindesberg, Nora, 

Kopparberg, Storå, Frövi och Fellingsbro. I Lindesberg har banken sitt huvudkontor 

tillsammans med ett privatkontor, företagskontor samt specialistkontor. Specialistkontoret 

arbetar med rådgivning och placeringar av olika slag exempelvis aktiesparande, 

pensionsförsäkringar m.m. På de övriga orterna finns vanliga bankkontor som erbjuder 

tjänster som lån, placeringar och rådgivning m.m.  

   Bergslagens Sparbank AB bildades år 2000 men har rötter som går tillbaka 170 år i tiden. 

Bildningen av Bergslagens Sparbank AB år 2000 skedde i form av en sammanslagning av 

gamla sparbanken det vill säga Bergslagens Sparbank och FöreningsSparbankens lokalbank 

Nora-Lindesberg. Banken ägs idag till 52 % av Sparbanksstiftelsen Bergslagen och resterande 

48 % ägs av Swedbank.  

   Bergslagens Sparbank vill verka för regionens utveckling och tillväxt. De ser den lokala 

förankringen som en av deras hörnstenar och vill vara en naturlig aktör i det lokala samhället. 

Banken har ett starkt intresse av en positiv utveckling i regionen och går det bra för regionen 

går det även bra för banken och vice versa.99 100  

4.1.1 Vision och Affärsidé 

Bergslagens Sparbanks vision är att vara Bergslagens främsta mötesplats för framtidens 

affärer. 

”Vi ska vara en stimulerande och utvecklande arbetsplats där såväl vår kompetens som våra 

tjänster skapar långsiktig och uthållig lönsamhet för kunder och ägare och därigenom spela 

en betydande roll för samhällsutvecklingen i Bergslagen”.101 

En tolkning av bankens affärsidé är att de alltid ska finnas där för att hjälpa deras kunders 

behov och deras framtida planer, samt skapa en ekonomisk trygghet för dem. Affärsidén 

syftar även på att skapa trygghet och möjlighet till egen utveckling för alla medarbetare. 

                                                 
99 http://www.bergslagenssparbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,115246,00.html 
100 http://www.bergslagenssparbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,119379,00.html 
101 Kompendium från Bergslagens Sparbank, Vår vision och affärsidé år 2009 
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Genom att ha kunniga medarbetare, samt nöjda och trygga kunder skapas förutsättningar till 

lönsamhet.102 

   För att kunna genomföra allt detta har Bergslagens Sparbank några strategier som följs 

upp:103 

• Marknadsorientering – banken strävar alltid att få långsiktig och uthållig lönsamhet 

för både kunder och ägare. Långsiktigheten syftar här på att se helheten i en affär. 

• Marknadsutveckling – att vara lokalt förankrade och tillgängliga är viktig för banken 

som kommer att stimulera samhällsutvecklingen i Bergslagens. Banken kommer att 

utbilda deras kunder att använda bankens tjänster för att få maximal nytta.  

• Kundorientering – banken medverkar i en konkurrensutsatt bransch där kunderna är 

väldigt viktiga och långsiktiga relationer är en nyckel för lönsamhet. Personalen ska 

kunna bygga en relation med kunden baserat på dialog, tydlighet, kunskap och 

omsorg. Allt ska göras på ett professionellt sätt för att skapa kundtillfredsställelse.  

• Produktutveckling – banken ska hålla takten med utvecklingen för att alltid erbjuda 

sina kunder de senaste och de bästa lösningarna till deras problem och behov. 

• Organisation och personalutveckling – personalen är väldigt viktig för banken för det 

är de som har kontakt med kunden och gör det möjligt att de sistnämna är nöjda. Alla 

medarbetare ska få möjlighet till egen utveckling genom att alltid prova på nya 

uppgifter. 

• Kompetensutveckling – drivkraften ska vara kunskap och engagemang och alla 

medarbetare har ansvar att söka ny kunskap. Personalen kan lära sig från kunden och 

vice versa. Genom detta kan Bergslagens Sparbank bli den lilla banken med stora 

resurser. 

• Ledarskaputveckling – bankens ledarskap ska uppmuntra personalen att vara kreativa 

och ansvartagande.  

• Kvalitetsutveckling – kvaliteten ska prägla hela organisationen oavsett om det gäller 

den personliga insatsen eller en tjänst och allt kan ses som en helhet som ger 

                                                 
102 Kompendium från Bergslagens Sparbank, Vår vision och affärsidé år 2009 
103 Ibid. 
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tillfredsställelse till kunden. Bankens mål är att alltid minst motsvara kundens 

förväntningar om inte överträffa de.104 

Kundmötet anses också viktigt av Bergslagens Sparbank som säger att interaktion och hög 

kvalité i det personliga mötet kan skapa förutsättningar för rådgivning, långsiktiga relationer 

och kontinuerliga affärer. Genom att aktivt och kreativt arbeta med kundmötet kan det 

generera merförsäljning. Varje tjänsteman ska sträva efter att hjälpa till att bygga relationen 

med kunden genom bra bemötande och professionell kompetensleverans.105 

4.1.2 Bankens tjänster för företag 

Bergslagens Sparbank erbjuder deras företagskunder en rad olika tjänster och lösningar. 

Förutom de vanliga tjänsterna så som betalningar, finansiering, placeringar, pensions- samt 

försäkringstjänster erbjuder banken även andra tjänster som underlättar för företagare.  

   Bland dessa finns tjänster för företag som gör affärer med utlandet. Företag kan till exempel 

öppna konton i den valuta som används i landet företaget gör affärer med. Detta för att 

underlätta tranaktionerna.106  

   Andra tjänster som banken erbjuder är generationsskifte, rådgivning samt expertis för 

bostadsrättsföreningar. Banken kan hjälpa föreningar att planera och underhålla deras 

ekonomi samt ge råd vid investeringar.107   

4.2 Bergslagens Sparbank – Relationsmarknadsföring 
För Bergslagens Sparbank är relationer och arbetet med relationsmarknadsföring grunden för 

deras verksamhet, då det är relationer bankverksamhet handlar om. Det mesta inom 

verksamheten handlar om relationer av något slag, exempelvis möten mellan kund och 

leverantör. Därför arbetar Bergslagens Sparbank mycket internt med att försöka förbättra 

relationerna med kunderna samt att ha ett kundfokus där kunden står i centrum. Ju bättre 

relationerna är desto bättre kommer även affärerna vara.108  

   Bergslagens Sparbank kommer även att dra igång ett projekt under 2010 där dem kommer 

att arbeta med att förbättra sina relationer till företagskunderna samt förbättra sig internt i hur 

det ska arbeta med sina relationer på bästa sätt, för att på så sätt få nöjdare kunder vilket i sin 

                                                 
104 Kompendium från Bergslagens Sparbank, Vår vision och affärsidé år 2009 
105 Verksamhetsplan 2009, Bergslagens Sparbank 
106 http://www.bergslagenssparbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,87551,00.html 
107 Ibid. 
108 Intervju med Bergslagens Sparbanks VD – Christer Trädgårdh samt Marknadschef – Christer Karlsson 
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tur ska leda till goda ekonomiska resultat för banken. Anledningen till detta är för att det är en 

ökad konkurrens i bankbranschen idag och det är idag lättare att byta bank än vad det har varit 

tidigare. Detta gör att större krav ställs på bankerna för att de ska kunna behålla sina kunder. 

Därför blir arbetet med att skapa och vårda långsiktiga relationer med kunderna väldigt viktigt 

för Bergslagens Sparbank.109  

   Att vårda de redan befintliga relationerna med företagskunderna är något som Bergslagens 

Sparbank lägger mer resurser på än att skapa nya relationer. Ungefär 70 % läggs på att vårda 

och arbeta med de befintliga företagskunderna medan ca 30 % läggs på att försöka skaffa nya 

kunder. När Bergslagens Sparbank försöker skaffa nya kunder gör dem det ofta genom att åka 

ut och träffa företag på olika events där dem då ger ett affärsförslag till företagen. En 

anledning till att det satsas mer på de redan befintliga kunderna är för att det är mycket dyrare 

att försöka få nya kunder än att vårda de som redan är kunder.110 

4.3 Bergslagens Sparbank – Kundlojalitet 
Ovan har det framkommit att det är väldigt viktigt för Bergslagens Sparbank att arbeta med att 

skapa och underhålla långsiktiga relationer med sina företagskunder. Lika viktigt är det för 

dem att få lojala kunder som inte vill byta bankleverantör. En lojal kund enligt Bergslagens 

Sparbank är en kund som har en bra relation med banken och en bra dialog samt ser banken 

som en självklar leverantör av banktjänster. Utöver detta är en lojal kund även en god 

ambassadör för banken och pratar väl om banken i olika sammanhang. Gör kunderna detta har 

Bergslagens Sparbank lyckats väl med relationen.111 

   Bergslagens Sparbank har inget uttalat lojalitetsprogram utan de tror mer på att lojalitet kan 

skapas genom att de arbetar på ett bra och professionellt sätt mot företagskunderna. Priset är 

mindre viktigt utan det är sättet som banken arbetar mot företagskunden som är det viktiga. 

Det är även viktigt att ha en bra personlig relation med kunden för att på så sätt lägga grunden 

till lojalitet. Företagskunderna måste känna att de är i fokus och att banken arbetar med att 

erbjuda unika och speciella lösningar för var och en av kunderna. Vidare måste Bergslagens 

Sparbank bli mer proaktiva och aktivt kontakta företagskunderna för att komma med råd och 

lösningar.112 

                                                 
109 Intervju med Bergslagens Sparbanks VD – Christer Trädgårdh samt Marknadschef – Christer Karlsson 
110 Ibid. 
111 Ibid. 
112 Ibid. 
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   Bergslagen Sparbank arbetar även med ett projekt som de kallar ”Starka kontor” vilket 

innebär att det ska finnas kompetenta och professionella kontorschefer som håller i allt och 

ser till att goda första intryck görs i möten med företagskunder och kommunen etc. Första 

intrycket är avgörande för om en relation kan utvecklas eller ej.113   

4.4 Kundnöjdhet bankbranschen företagsmarknad år 20 09 

Företagskunderna ger i år lägre betyg till sina banker vad det gäller kundnöjdhet. 

Toppnoteringen var år 2007 och sedan dess har nöjdheten minskat med 2,3 enheter till ett 

genomsnitt som ligger på 69,1 enheter. Det är inte många banker som inte visar nedgångar i år 

bland deras företagskunder. Sparbankerna toppar i år med ett genomsnitt på 73,3 enheter, 

följd av Handelsbanken med ett värde på 72,0 enheter. Förutom dessa två banker, samt 

Nordea och Sparbanken Finn visar alla andra banker en nedgång år 2009. Swedbank, SEB 

och Danske bank är de största förlorarna i år. Danske Bank som hade en topposition 2007 har 

sedan dess tappat 6,2 enheter, medan Swedbank har tappat 5 enheter. Till skillnad från privat 

sidan, så har Swedbank betydligt svårare att leva upp till kundens förväntningar både vad det 

gäller produkt och service på företagssidan.114 

 

Figur 4 - Kundnöjdhet Bank Företagsmarknad 1997 - 2009 

Källa: http://www.kvalitetsindex.se/index.php?option=content&task=view&id=164 

                                                 
113 Intervju med Bergslagens Sparbanks VD – Christer Trädgårdh samt Marknadschef – Christer Karlsson 
114 http://www.kvalitetsindex.se/index.php?option=content&task=view&id=164 
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Figur 5 - Kundnöjdhet banker företagsmarknad 1997 - 2009 

Källa: http://www.kvalitetsindex.se/index.php?option=content&task=view&id=164 

  

Den kraftiga nedgången för Swedbank beror på att bilden av banken försämras betydligt 

vilket gör att banken anses mindre pålitlig. Samma aspekter berör även SEB.  

   Handelsbanken är den bank som har en klart överlägsen lojalitet bland deras företagskunder. 

En så stor skillnad i företagskunderna lojalitet till deras huvudbank har aldrig varit så stort 

mellan bankerna. För hela branschen är lojaliteten den lägsta sedan 2001. Företagskunderna 

till Swedbank, SEB och Danske Bank ser allt mer idag till alternativ till att byta bank eller att 

i framtiden börja samarbeta även med andra banker och inte bara med en leverantör. Detta 

tillsammans med den lojalitet som är lägre nu, samt med konkurrensen i branschen kommer 

att göra att bankerna kommer att kämpa mera i framtiden för att behålla kunderna.115 

   Nästan en tredjedel av alla företagskunder anser att under de senaste åren har de haft 

anledning att klaga på sin bank och nästan 85 % av dessa har framfört klagomål till banken. 

Av alla klagomål löstes nästan 40 % vid första kontakten. Även på denna punkt förlorar 

företagssidan mot privatsidan.116 

4.5 Kundnöjdhet och Tjänstekvalitet Bergslagens Spa rbank 
Kundnöjdhetsvärdet för Bergslagens Sparbanks företagskunder är 74,8 enheter vilket är 

likvärdigt med resultatet från 2007. Bergslagens Sparbank har en högre kundnöjdhet än 

                                                 
115 http://www.kvalitetsindex.se/index.php?option=content&task=view&id=164 
116 Ibid. 
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branschgenomsnittet. Förväntningarna på banken bland företagskunderna har ökat men för 

produkt- och servicekvaliteten har det inte ökat i kundernas ögon. Om banken vill förbättra 

den totala kundnöjdheten bör service- och produktkvalitet motsvara kundernas 

förväntningar.117 

   Kundnöjdhet och tjänstekvalitet är inget som Bergslagens Sparbank har några uttalade 

strategier om hur de ska arbeta med. Men de arbetar för att försöka skapa en så hög 

tjänstekvalitet och kundnöjdhet som möjligt. Bergslagens Sparbank anser att det viktiga i 

detta arbete är att skapa en unik relation med företagskunderna. Det ska finnas unika lösningar 

till varje företagskund utefter dennes behov. Rådgivarna på banken måste arbeta mot detta 

mål. Dem måste även förstå företagskundernas verksamhet och behov för att kunna ge bästa 

möjliga service och tjänstekvalité.118 

   Något som kan bidra till ökad kundnöjdhet är att banken utbildar företagskunderna till att bli 

bättre användare av deras tjänster samt hur tjänsterna nyttjas på bästa sätt. Detta är dock något 

som Bergslagens Sparbank behöver bli bättre på. Idag är detta ett moment som ofta glöms 

bort när rådgivare och annan personal är i kontakt med företagskunderna.119    

   En annan sak Bergslagens Sparbank vill förbättra är kommunikationen med sina 

företagskunder. Även inom detta område saknas en strategi för hur banken ska kommunicera 

med kunderna. I dagsläget anser VD:n för Bergslagens Sparbank att banken kommunicerar 

för lite med sina företagskunder och de träffar sina kunder för sällan.120    

4.6 Bergslagens Sparbank och utvecklingen av näring slivet på orten 
När det gäller arbetet med att utveckla näringslivet på orten och sammanlänka företag med 

varandra anser VD Christer Trädgårdh att Bergslagens Sparbank behöver förbättra sig inom 

detta område. Han menar att Bergslagens Sparbank borde fungera som en katalysator för alla 

företag på orten vilket de inte gör idag. Det finns ett ”Nystartscentrum” där Örebro kommun 

är drivande för dem som vill starta egna företag, men där är inte Bergslagens Sparbank 

inblandade vilket Christer Trädgårdh vill förändra framöver. Han vill att banken ska finnas 

där och skapa kontakter samt komma med rådgivning till dem som vill starta egna företag.121  

                                                 
117 Kompendium – Branschrapport, Bergslagens Sparbank, (2009) s. 24 
118 Intervju med Bergslagens Sparbanks VD – Christer Trädgårdh samt Marknadschef – Christer Karlsson 
119 Ibid. 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
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4.7 Bergslagens Sparbanks syn på utvecklingen av br anschen 
Bergslagens Sparbank tror att bankbranschen kommer utvecklas till att bli mer rörlig än vad 

den är idag samt att ny teknik kommer att bidra till detta. De tror att i framtiden kommer 

företagskunderna att kunna byta bank över Internet om de vill det och de kommer att kunna 

utföra flera tjänster själva på Internet.122 

   Samtidigt tror Bergslagens Sparbank att de kommer att tvingas bli mer rörliga själva. De 

kommer i framtiden åka ut till kunderna och träffa dem i deras egna lokaler istället för att 

kunderna ska komma in till banken. Bergslagens Sparbanks VD Christer Trädgårdh menar på 

att idag görs kanske 17 av 20 kundbesök inne på bankkontoren, medan det i framtiden 

kommer se omvänt ut.123 

   För att detta ska vara möjligt för Bergslagens Sparbank krävs att de har de rätta tekniska 

lösningarna vilket det i dagsläget inte har. Denna barriär måste snabbt överkommas för att 

Bergslagens Sparbank ska kunna följa med i utvecklingen, för konkurrenter ligger före och är 

redan på väg ut.124  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122 Intervju med Bergslagens Sparbanks VD – Christer Trädgårdh samt Marknadschef – Christer Karlsson 
123 Ibid. 
124 Ibid. 
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5 RESULTAT 

5.1 Resultat från enkätundersökningen 125 
Nedan kommer resultatet av enkätundersökningen bland Bergslagens Sparbanks 

företagskunder att presenteras. Detta kommer att göras i form av diagram samt text där vi 

anser att diagram inte behövs. Till varje diagram kommer även information att finnas om vad 

diagrammet visar. Till vissa enkätfrågor kommer flera diagram att presenteras detta för att en 

uppdelning finns när det gäller storlek på företagen och om företagen har krediter eller ej. 

Dessa uppdelningar finns för att se eventuella skillnader mellan företag beroende på storlek 

och kreditsituation. De diagram där det står storlek 1+9 visar resultatet för företag med 1-4 st. 

anställda samt företag som det inte finns uppgifter om hur många anställda de har. Det finns 

även diagram där det står storlek 2-6 detta innebär att det är företag med 5-200 st. anställda. 

Denna fördelning av antal anställda har gjorts för att försöka nå en jämn normalfördelning för 

företagen. Dem diagram som inte visar någon indelning visar resultatet för samtliga företag 

som har deltagit i enkäten.  

 

Av dem 120 företagen som deltog i enkäten har 97.5 % (117 st.) av dessa Bergslagens 

Sparbank som huvudbank, medan endast 2.5 % (3 st.) har banken som delbank. De tre som 

inte hade Bergslagens Sparbank som huvudbank är kunder i SEB, Handelsbanken och 

Nordea. 

   På frågan om hur länge företagen har varit kund hos Bergslagens Sparbank blev 

fördelningen följande:  Upp till 1 år – 4 %  

2-3 år – 12%  

4-5 år – 5%  

5 år + – 79 %. 

 

De företag som medverkade i enkäten är till stor del endast verksamma inom Sverige, hela 98 

% (118 st.) av de 120 företagen bedriver sin verksamhet i Sverige. Endast 2 % (2 st.) har 

någon form av verksamhet utomlands. 

                                                 
125 Enkätundersökning HT - 2009 
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Hur ofta har företagskunderna någon form av 
kommunikation med banken (Totalt)
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Figur 6 – Hur ofta företagskunderna har någon form av kommunikation med banken 

 

Ovan ses ett diagram som visar hur ofta företagskunderna har någon form av kommunikation 

med banken. Vi räknar inte dagliga tjänster som företagskunderna använder som till exempel 

Internetbanken till kommunikation, utan frågan innefattar kommunikation i form av personlig 

kontakt, brev, mail eller telefon.  

   Nedan presenteras diagram för samma fråga som ovan men med fördelning efter storlek och 

om företagen har krediter eller ej. Samma disposition kommer att användas för andra liknande 

frågor under resultatavsnittet som har olika svarsalternativ. 
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Hur ofta har företagskunderna någon form av 
kommunikation med banken (Inga krediter, storlek 1+ 9)
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Figur 6a – Hur ofta företagskunderna har någon form av kommunikation med banken 

 

 

Hur ofta har företagskunderna någon form av 
kommunikation med banken (Inga krediter, storlek 2- 6)
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Figur 6b – Hur ofta företagskunderna har någon form av kommunikation med banken 
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Hur ofta har företagskunderna någon form av 
kommunikation med banken (Krediter, storlek 1+9)
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Figur 6c – Hur ofta företagskunderna har någon form av kommunikation med banken 

 

Hur ofta har företagskunderna någon form av 
kommunikation med banken (Krediter, storlek 2-6)
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Figur 6d – Hur ofta företagskunderna har någon form av kommunikation med banken 
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Typ av kommunikation företagskunderna vanligtvis  
har med banken (Totalt)

53%

7%

7%

22%

11%

Personlig

Brev

Mail

Telefon

Flera olika

 

Figur 7 – Vilken typ av kommunikation företagskunderna vanligtvis har med banken 

Ovan ses ett diagram som visar vilken typ av kommunikation som företagskunderna 

vanligtvis har med Bergslagens Sparbank. Flera olika betyder att respondenterna vanligtvis 

har olika typer av kommunikation med banken ex. både personlig och via telefon.  

 

Typ av kommunikation företagskunderna vanligtvis  
har med banken (Inga krediter, storlek 1+9)

54%

10%

10%

14%

12%

Personlig
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Mail
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Flera olika

 

Figur 7a – Vilken typ av kommunikation företagskunderna vanligtvis har med banken 
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Typ av kommunikation företagskunderna vanligtvis  
har med banken (Inga krediter, storlek 2-6)

44%

0%

0%

31%

25%

Personlig

Brev

Mail

Telefon
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Figur 7b – Vilken typ av kommunikation företagskunderna vanligtvis har med banken 

 

Typ av kommunikation företagskunderna vanligtvis  
har med banken (Krediter, storlek 1+9)
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Figur 7c – Vilken typ av kommunikation företagskunderna vanligtvis har med banken 
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Typ av kommunikation företagskunderna vanligtvis  
har med banken (Krediter, storlek 2-6)

58%
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37%

0%

Personlig
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Figur 7d – Vilken typ av kommunikation företagskunderna vanligtvis har med banken 

 

Typ av kommunikation företagskunderna föredrar 
(Totalt)

58%
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Figur 8 – Vilken typ av kommunikation företagskunderna föredrar 
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Ovan ses ett diagram som visar vilken typ av kommunikation som företagskunderna föredrar 

att ha med Bergslagens Sparbank. Nedan ses som vanligt samma fråga med fördelningen efter 

storlek och krediter. 

Typ av kommunikation företagskunderna föredrar 
(Inga krediter, storlek 1+9)

52%

10%

14%

14%

10%

Personlig

Brev

Mail

Telefon

Flera olika

 

Figur 8a – Vilken typ av kommunikation företagskunderna föredrar 

 

Typ av kommunikation företagskunderna föredrar 
(Inga krediter, storlek 2-6)
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Figur 8b – Vilken typ av kommunikation företagskunderna föredrar 
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Typ av kommunikation företagskunderna föredrar 
(Krediter, storlek 1+9)
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Figur 8c – Vilken typ av kommunikation företagskunderna föredrar 

 

Typ av kommunikation företagskunderna föredrar 
(Krediter, storlek 2-6)
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Figur 8d – Vilken typ av kommunikation företagskunderna föredrar 
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En fråga ställdes även till företagskunderna om de kände att dem var i behov av mer frekvent 

kommunikation med banken. 18 % (22 st.) av samtliga respondenter upplevde att de var i 

behov av mer frekvent kommunikation med banken, medan resterande 82 % (98 st.) är nöjda 

med den kommunikation de har med banken just nu. Av dessa 22 st. tillhör 11 st. kategorin 

inga krediter storlek 1+9. 3 st. tillhör kategorin inga krediter storlek 2-6. 6 st. tillhör gruppen 

med krediter storlek 1+9 och resterande 2 st. tillhör således krediter storlek 2-6. Som synes 

står kategorin inga krediter storlek 1+9 för 50 % av dem som vill ha mer frekvent 

kommunikation med banken.. 

   Av dem som önskade mer kommunikation med banken ville 23 % (5 st.) att banken skulle 

kontakta dem för att diskutera företagets affärer. 64 % (14 st.) ville att banken skulle kontakta 

dem för att komma med råd. 9 % ( 2 st.) vill att banken kontaktar dem och kommer med 

affärsförslag. Slutligen ville 4 % (1 st.) ha mer kommunikation med banken men hade inga 

specifika önskemål om vad banken skulle ta kontakt om. 

Nöjdhet kommunikationen med banken

5,52

5,75

5,93

5,47

5,67

0 1 2 3 4 5 6 7

Skala 1-7

Totalt alla företagskunder

Företagskunder utan krediter,
storlek 1+9

Företagskunder utan krediter,
storlek 2-6

Företagskunder med krediter,
storlek 1+9

Företagskunder med krediter,
storlek 2-6

 

Figur 9 – Nöjdhet med kommunikationen med banken 

 

Diagrammet ovan visar på en skala 1-7 medelvärdet för hur nöjda företagskunderna är med 

kommunikationen med banken. För samtliga diagram med skala 1-7 är 7 det bästa värdet. 
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Hur väl anser företagskunderna att kommunikationen är personligt anpassad

5,21

5,25

5,43

5,18

5,27

0 1 2 3 4 5 6 7

Skala 1-7

Totalt alla företagskunder

Företagskunder utan krediter,
storlek 1+9

Företagskunder utan krediter,
storlek 2-6

Företagskunder med krediter,
storlek 1+9

Företagskunder med krediter,
storlek 2-6

 

Figur 10 – Hur väl anses kommunikationen vara personligt anpassad 

Ovan ses medelvärdet av hur väl företagskunderna anser att kommunikationen med banken är 

personligt anpassad för just dem. 

 

Hur viktigt är det med en personligt anpassad 
kommunikation (Totalt)

0% 8%

52%

40% Helt oviktigt

Mindre viktigt

Viktigt

Mycket viktigt

 

Figur 11 – Hur viktigt det är med personligt anpassad kommunikation 
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Ovan ses ett diagram som visar hur viktigt företagskunderna tycker det är med att det finns en 

personligt anpassad kommunikation.  

Hur viktigt är det med en personligt anpassad 
kommunikation (Inga krediter, storlek 1+9)

0% 6%

55%

39% Helt oviktigt

Mindre viktigt

Viktigt

Mycket viktigt

 

Figur 11a – Hur viktigt det är med personligt anpassad kommunikation 

 

Hur viktigt är det med en personligt anpassad 
kommunikation (Inga krediter, storlek 2-6)
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Figur 11b – Hur viktigt det är med personligt anpassad kommunikation 
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Hur viktigt är det med en personligt anpassad 
kommunikation (Krediter, storlek 1+9)
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47%

39% Helt oviktigt

Mindre viktigt

Viktigt

Mycket viktigt

 

Figur 11c – Hur viktigt det är med personligt anpassad kommunikation 

 

Hur viktigt är det med en personligt anpassad 
kommunikation (Krediter, storlek 2-6)
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Figur 11d – Hur viktigt det är med personligt anpassad kommunikation 
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För vilken typ av ärende har företagskunderna 
vanligtvis kontakt med banken (Totalt)

9%

43%

3%

1%

18%

26%

Kreditfrågor

Kontofrågor

Placeringsfrågor

Sparande

Rådgivning

Annat

 

Figur 12 – För vilket typ av ärende har företagskunderna vanligtvis kontakt med banken 

 

Diagrammet ovan visar för vilket typ av ärende företagskunderna vanligtvis har kontakt med 

banken om.  

För vilken typ av ärende har företagskunderna vanli gtvis 
kontakt med banken (Inga krediter, storlek 1+9) 
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43%
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Sparande
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Figur 12a – För vilket typ av ärende har företagskunderna vanligtvis kontakt med banken 
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För vilken typ av ärende har företagskunderna vanli gtvis 
kontakt med banken (Inga krediter, storlek 2-6)
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44%
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Figur 12b – För vilket typ av ärende har företagskunderna vanligtvis kontakt med banken 

 

För vilken typ av ärende har företagskunderna 
vanligtvis kontakt med banken (Krediter, storlek 1+ 9)
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Figur 12c – För vilket typ av ärende har företagskunderna vanligtvis kontakt med banken 
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För vilken typ av ärende har företagskunderna 
vanligtvis kontakt med banken (Krediter, storlek 2- 6)
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Figur 12d – För vilket typ av ärende har företagskunderna vanligtvis kontakt med banken 

 

Nöjdhet med relationen som helhet till banken
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Totalt alla företagskunder
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storlek 2-6

 

Figur 13 – Nöjdhet med relationen som helhet till banken 
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Diagrammet ovan visar hur nöjda företagskunderna är som helhet med sin relation till 

Bergslagens Sparbank på en skala 1-7. 

Samtidigt säger 91 % (109 st.) att de ser på relationen till banken som en långsiktig relation 

och resterande 9 % (11 st.) ser inte relationen som långsiktig.  

 

Hur väl anses relationen vara anpassad för  företag skunderna

5,37

5,63

5,5

5,16

5,42

0 1 2 3 4 5 6 7

Skala 1-7

Totalt alla företagskunder

Företagskunder utan krediter,
storlek 1+9

Företagskunder utan krediter,
storlek 2-6

Företagskunder med krediter,
storlek 1+9

Företagskunder med krediter,
storlek 2-6

 

Figur 14 – Hur väl anses relationen vara personligt anpassad för företagskunderna 

 

Ovan ses ett diagram som visar hur väl företagskunderna anser att relationen är personligt 

anpassad för just deras företag. 
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Hur viktigt är det med en personligt anpassad 
relation (Totalt)

1%

2%

60%

37%
Helt oviktigt

Mindre viktigt

Viktigt

Mycket viktigt

 

Figur 15 – Hur viktigt är det med en personligt anpassad relation 

Ovan visas ett diagram som visar hur viktigt det är för företagskunderna att det finns en 

personligt anpassad relation. 

Hur viktigt är det med en personligt anpassad 
relation (Inga krediter, storlek 1+9)

0%

0%

63%

37%
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Figur 15a – Hur viktigt är det med en personligt anpassad relation 
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Hur viktigt är det med en personligt anpassad 
relation (Inga krediter, storlek 2-6)
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Figur 15b – Hur viktigt är det med en personligt anpassad relation 

 

Hur viktigt är det med en personligt anpassad 
relation (Krediter, storlek 1+9)

3% 3%

64%

30%

Helt oviktigt

Mindre viktigt

Viktigt

Mycket viktigt

 

Figur 15c – Hur viktigt är det med en personligt anpassad relation 
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Hur viktigt är det med en personligt anpassad 
relation (Krediter, storlek 2-6)
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Figur 15d – Hur viktigt är det med en personligt anpassad relation 
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Kundnöjdhet olika områden för det totala antalet 
företagskunder
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Figur 16 – Kundnöjdhet för olika områden 

 

Ovan ses ett diagram som visar kundnöjdheten för det totala antalet respondenter (120 st.) för 

olika områden. Kompletterande diagram till detta finns i en bilaga längst bak i uppsatsen. 

 

Nedan följer några fler diagram som visar kundnöjdheten för företagskunderna inom olika 

områden. 
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Nöjdhet med bankens kontors öppetider
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Figur 17 – Nöjdhet med bankens kontors öppettider 

 

 

Hur viktigt är det med bankkontor på orten
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Figur 18 – Hur viktigt det är med bankkontor på orten 
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Hur väl lever banken upp till företagskundernas för väntningar
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Totalt alla företagskunder
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Figur 19 – Hur väl lever banken upp till företagskundernas förväntningar 

 

Upplevd förändring i uppmärksamhet från bankens 
sida än i början av samarbetet (Totalt)
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Figur 20 – Upplevd förändring i uppmärksamhet från bankens sida 
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Diagrammet ovan visar om företagskunderna upplever någon förändring från bankens sida när 

det gäller uppmärksamhet gentemot dem.  

Upplevd förändring i uppmärksamhet från bankens sid a 
än i början av samarbetet (Inga krediter, storlek 1 +9)
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16%

16%
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Positiv förändring

Ingen åsikt

 

Figur 20a – Upplevd förändring i uppmärksamhet från bankens sida 

 

Upplevd förändring i uppmärksamhet från bankens sid a 
än i början av samarbetet (Inga krediter, storlek 2 -6)
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Figur 20b – Upplevd förändring i uppmärksamhet från bankens sida 
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Upplevd förändring i uppmärksamhet från bankens 
sida än i början av samarbetet (Krediter, storlek 1 -9)

62%
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19%
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Negativ förändring

Positiv förändring

Ingen åsikt

 

Figur 20c – Upplevd förändring i uppmärksamhet från bankens sida 

 

Upplevd förändring i uppmärksamhet från bankens 
sida än i början av samarbetet (Kredit, storlek 2-6 )
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Figur 20d – Upplevd förändring i uppmärksamhet från bankens sida 
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Upplever företagskunderna att de ses som lika 
viktiga kunder idag som i början av samarbetet 

(Totalt)

66%

21%

13%

Lika viktiga

Mindre viktiga

Mer viktiga

 

Figur 21 – Upplever företagskunderna att de är lika viktiga kunder idag som förr 

Ovan ses ett diagram som visar om företagskunderna upplever att dem ses som lika viktiga 

kunder idag som i början av samarbetet. På denna fråga var det 98.3 % (118 st.) av 120 som 

svarade. 

Upplever företagskunderna att de ses som lika vikti ga kunder 
idag som i början av samarbetet (Inga krediter, sto rlek 1+9)
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21%
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Mindre viktiga

Mer viktiga

 

Figur 21a – Upplever företagskunderna att de är lika viktiga kunder idag som förr 
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Upplever företagskunderna att de ses som lika vikti ga kunder 
idag som i början av samarbetet (Inga krediter, sto rlek 2-6)
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Mindre viktiga

Mer viktiga

 

Figur 21b – Upplever företagskunderna att de är lika viktiga kunder idag som förr 

 

 

Upplever företagskunderna att de ses som lika vikti ga kunder 
idag som i början av samarbetet (Krediter, storlek 1+9)
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Figur 21c – Upplever företagskunderna att de är lika viktiga kunder idag som förr 
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Upplever företagskunderna att de ses som lika vikti ga kunder 
idag som i början av samarbetet (Krediter, storlek 2-6)

73%

16%

11%

Lika viktiga

Mindre viktiga

Mer viktiga

 

Figur 21d – Upplever företagskunderna att de är lika viktiga kunder idag som förr 

 

Upplever företagskunderna någon förändring i 
frekvensen av kontakt från bankens sida idag än i 

början av samarbetet (Totalt)

75%

21%

4%

Lika frekvent kontakt

Mindre frekvent kontakt

Mer frekvent kontakt

 

Figur 22 – Upplever företagskunderna någon förändring i frekvensen av kontakt från banken 

Diagrammet visar om företagskunderna upplever att de skett en förändring i frekvensen av 

kontakt från bankens sida. 
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Upplever företagskunderna någon förändring i 
frekvensen av kontakt från bankens sida idag än i 
början av samarbetet (Inga krediter, storlek 1+9)

76%

22%

2%

Lika frekvent kontakt

Mindre frekvent kontakt

Mer frekvent kontakt

 

Figur 22a – Upplever företagskunderna någon förändring i frekvensen av kontakt från banken 

 

Upplever företagskunderna någon förändring i 
frekvensen av kontakt från bankens sida idag än i 

början av samarbetet (Inga krediter, storlek 2-6)

69%

12%

19%

Lika frekvent kontakt

Mindre frekvent kontakt

Mer frekvent kontakt

 

Figur 22b – Upplever företagskunderna någon förändring i frekvensen av kontakt från banken 
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Upplever företagskunderna någon förändring i 
frekvensen av kontakt från bankens sida idag än i 

början av samarbetet (Krediter, storlek 1+9)

77%

17%

6%

Lika frekvent kontakt

Mindre frekvent kontakt

Mer frekvent kontakt

 

Figur 22c – Upplever företagskunderna någon förändring i frekvensen av kontakt från banken 

 

 

Upplever företagskunderna någon förändring i 
frekvensen av kontakt från bankens sida idag än i 

början av samarbetet (Krediter, storlek 2-6)

74%

21%

5%

Lika frekvent kontakt

Mindre frekvent kontakt

Mer frekvent kontakt

 

Figur 22d – Upplever företagskunderna någon förändring i frekvensen av kontakt från banken 
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Hur väl har banken lösningar som tillgodoser företa gskundernas behov

5

5,19

5,44

5,12

5,19

0 1 2 3 4 5 6 7

Skala 1-7

Totalt alla företagskunder

Företagskunder utan krediter,
storlek 1+9

Företagskunder utan krediter,
storlek 2-6

Företagskunder med krediter,
storlek 1+9

Företagskunder med krediter,
storlek 2-6

 

Figur 23 – Hur väl har banken lösningar som tillgodoser kundernas behov 

Diagrammet ovan visar hur väl på en skala 1-7 som företagskunderna anser att Bergslagens 

Sparbank har lösningar som tillgodoser företagens behov.  

Nedan ses ett liknande diagram fast istället för lösningar visar det tjänster. 

Hur väl har banken tjänster som tillgodoser företag skundernas behov

5,36

5,38

5,19

5,33

5,32

0 1 2 3 4 5 6 7

Skala 1-7

Totalt alla företagskunder

Företagskunder utan krediter,
storlek 1+9

Företagskunder utan krediter,
storlek 2-6

Företagskunder med krediter,
storlek 1+9

Företagskunder med krediter,
storlek 2-6

 

Figur 24 – Hur väl har banken tjänster som tillgodoser företagskundernas behov 
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Hur nöjda företagskunderna är med hur banken 
informerar samt utbildar dem till att bli bättre 

användare av bankens tjänster (Totalt)

11%

59%

5%

25%

Ej Nöjd

Nöjd

Mycket nöjd

Ingen åsikt

 

Figur 25 – Nöjdhet med hur banken utbildar och informerar företagskunderna 

Ovan ses ett diagram som visar hur nöjda företagskunderna är med hur Bergslagens Sparbank 

informerar samt utbildar dem till att bli bättre användare av deras tjänster. 

 

Hur nöjda företagskunderna är med hur banken 
informerar samt utbildar dem till att bli bättre an vändare 

av bankens tjänster (Inga krediter, storlek 1+9)

8%

51%
10%

31%

Ej Nöjd

Nöjd

Mycket nöjd

Ingen åsikt

 

Figur 25a – Nöjdhet med hur banken utbildar och informerar företagskunderna 
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Hur nöjda företagskunderna är med hur banken 
informerar samt utbildar dem till att bli bättre an vändare 

av bankens tjänster (Inga krediter, storlek 2-6)

12%

69%

0%

19%

Ej Nöjd

Nöjd

Mycket nöjd

Ingen åsikt

 

Figur 25b – Nöjdhet med hur banken utbildar och informerar företagskunderna 

 

Hur nöjda företagskunderna är med hur banken 
informerar samt utbildar dem till att bli bättre 

användare av bankens tjänster (Krediter, storlek 1- 9)

14%

61%

3%

22%

Ej Nöjd

Nöjd

Mycket nöjd

Ingen åsikt

 

Figur 25c – Nöjdhet med hur banken utbildar och informerar företagskunderna 
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Hur nöjda företagskunderna är med hur banken 
informerar samt utbildar dem till att bli bättre 

användare av bankens tjänster (Krediter, storlek 2- 6)

11%

68%

0%

21%

Ej Nöjd

Nöjd

Mycket nöjd

Ingen åsikt

 

Figur 25d – Nöjdhet med hur banken utbildar och informerar företagskunderna 

 

I vilken utsträckning anser sig företagskunderna va ra lojala kunder

6,05

6,05

6,5

5,85

6,11

0 1 2 3 4 5 6 7

Skala 1-7

Totalt alla företagskunder

Företagskunder utan krediter,
storlek 1+9

Företagskunder utan krediter,
storlek 2-6

Företagskunder med krediter,
storlek 1+9

Företagskunder med krediter,
storlek 2-6

 

Figur 26 – I vilken utsträckning anser sig företagskunderna vara lojala 
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Ovan ses ett diagram som visar hur väl på en skala 1-7 som företagskunderna anses sig vara 

lojala till Bergslagens Sparbank. 

Samtidigt har 40 % (48 st.) svarat ja på frågan om dem har rekommenderat Bergslagens 

Sparbank till andra företagare. 60 % (72 st.) har däremot inte rekommenderat Bergslagens 

Sparbank till andra företag. 

   Vidare har 55 % (66 st.) svarat att dem sprider positiv information om Bergslagens 

Sparbank medan då 45 % (54 st.) inte sprider positiv information om banken.  

 

På frågan om företagskunderna tittar på vad andra banker erbjuder för tjänster till sina kunder 

svarar 42.5 % (51 st.) att dem tittar på det medan 57.5 % (69 st.) svarade att dem inte gör det. 

   22.5 % (27 st.) svarar samtidigt att de under det senaste halvåret haft tankar på att byta bank 

medan 77.5 % (93 st.) inte har haft tankar på det. Av dem som hade haft tankar på att byta 

bank har flera olika anledningar kommit fram som orsak till detta. Dessa anledningar är att det 

är dyrt, bättre ränta på andra banker, dålig attityd hos personalen, höga avgifter samt brist på 

kunskap hos personalen. 

Hur krångligt anser företagskunderna det är att byt a 
bank (Totalt)

43%

18%

3%

36%

Inte krångligt alls

Krångligt

Mycket krångligt

Vet ej

 

Figur 27 – Hur krångligt anser företagskunderna det är att byta bank 

 

Diagrammet ovan visar hur krångligt företagskunderna anser att det är att byta bank med 

tanke på olika barriärer som kan finnas. 
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Hur krångligt anser företagskunderna det är att byt a 
bank (Inga krediter, storlek 1+9)

41%

18%
0%

41% Inte krångligt alls

Krångligt

Mycket krångligt

Vet ej

 

Figur 27a – Hur krångligt anser företagskunderna det är att byta bank 

 

 

Hur krångligt anser företagskunderna det är att byt a 
bank (Inga krediter, storlek 2-6)

56%

13%

6%

25%

Inte krångligt alls

Krångligt

Mycket krångligt

Vet ej

 

Figur 27b – Hur krångligt anser företagskunderna det är att byta bank 



Örebro Universitet Örebro 2010-01-29 
Handelshögskolan  Mathias Lindberg 
Företagsekonomi, D – Uppsats  Bogdan Efimov  

 

 77 

 

Hur krångligt anser företagskunderna det är att byt a 
bank (Krediter, storlek 1+9)

47%

17%

0%

36%

Inte krångligt alls

Krångligt

Mycket krångligt

Vet ej

 

Figur 27c – Hur krångligt anser företagskunderna det är att byta bank 

 

Hur krångligt anser företagskunderna det är att byt a 
bank (Krediter, storlek 2-6)

31%

21%
16%

32%

Inte krångligt alls

Krångligt

Mycket krångligt

Vet ej

 

Figur 27d – Hur krångligt anser företagskunderna det är att byta bank 
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Hur viktigt är det för företagskunderna att känna e n lokal samhörighet till 
banken

5,84

6,08

5,94

6

5,97

0 1 2 3 4 5 6 7

Skala 1-7

Totalt alla företagskunder

Företagskunder utan krediter,
storlek 1+9

Företagskunder utan krediter,
storlek 2-6

Företagskunder med krediter,
storlek 1+9

Företagskunder med krediter,
storlek 2-6

 

Figur 28 – Hur viktigt det är att känna en lokal samhörighet till banken 

Ovan ses ett diagram som visar hur viktigt företagskunderna anser det är att känna en lokal 

samhörighet till banken på en skala 1-7.  

Nedan ses ett diagram som visar om kunderna tror att Bergslagens Sparbanks roll i det lokala 

samhället gör att det har ett känslomässigt band till banken. 

Gör bankens roll i det lokala samhället att 
företagskunderna har ett känslomässigt band med 

banken (Totalt)

64%

14%

22%

Ja

Nej

Vet ej

 

Figur 29 – Gör bankens roll i det lokala samhället att ett känslomässigt band skapas 
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Gör bankens roll i det lokala samhället att 
företagskunderna har ett känslomässigt band med 

banken (Inga krediter, storlek 1+9)

67%

12%

21%

Ja

Nej

Vet ej

 

Figur 29a – Gör bankens roll i det lokala samhället att ett känslomässigt band skapas 

 

 

Gör bankens roll i det lokala samhället att 
företagskunderna har ett känslomässigt band med 

banken (Inga krediter, storlek 2-6)

56%

13%

31%

Ja

Nej

Vet ej

 

Figur 29b – Gör bankens roll i det lokala samhället att ett känslomässigt band skapas 
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Gör bankens roll i det lokala samhället att 
företagskunderna har ett känslomässigt band med 

banken (Krediter, storlek 1+9)

72%

11%

17%

Ja

Nej

Vet ej

 

Figur 29c – Gör bankens roll i det lokala samhället att ett känslomässigt band skapas 

 

 

Gör bankens roll i det lokala samhället att 
företagskunderna har ett känslomässigt band med 

banken (Krediter, storlek 2-6)

48%

26%

26%

Ja

Nej

Vet ej

 

Figur 29d – Gör bankens roll i det lokala samhället att ett känslomässigt band skapas 
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Hur viktigt är det för företagskunderna att bli ige nkänd för personalen på 
banken

5,52

5,36

6

6,12

5,75

0 1 2 3 4 5 6 7

Skala 1-7

Totalt alla företagskunder

Företagskunder utan krediter,
storlek 1+9

Företagskunder utan krediter,
storlek 2-6

Företagskunder med krediter,
storlek 1+9

Företagskunder med krediter,
storlek 2-6

 

Figur 30 – Hur viktigt det är att bli igenkänd av personalen  

Diagrammet ovan visar hur viktigt det är för företagskunderna att bli igenkända av personalen 

på banken. 

Nedan ses ett diagram som visar om företagskunderna anser att Bergslagens Sparbank 

fungerar som en länk mellan företag på orten. 

Anser företagskunderna att banken verkar som en 
länk mellan företag på orten (Totalt)

47%

16%

37%

Ja

Nej

Vet ej

 

Figur 31 – Verkar banken som en länk mellan företagen på orten 
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Anser företagskunderna att banken verkar som en län k 
mellan företag på orten (Inga krediter, storlek 1+9 )

51%

12%

37%

Ja

Nej

Vet ej

 

Figur 31a – Verkar banken som en länk mellan företagen på orten 

 

Anser företagskunderna att banken verkar som en 
länk mellan företag på orten (Inga krediter, storle k 2-6)

50%

6%

44% Ja

Nej

Vet ej

 

Figur 31b – Verkar banken som en länk mellan företagen på orten 
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Anser företagskunderna att banken verkar som en 
länk mellan företag på orten (Krediter, storlek 1+9 )

47%

17%

36%

Ja

Nej

Vet ej

 

Figur 31c – Verkar banken som en länk mellan företagen på orten 

 

Anser företagskunderna att banken verkar som en 
länk mellan företag på orten (Kredit, storlek 2-6)

31%

32%

37%

Ja

Nej

Vet ej

 

Figur 31d – Verkar banken som en länk mellan företagen på orten 
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Anser företagskunderna att banken bidrar till 
utvecklingen av näringslivet på orten (Totalt)

44%

13%

43% Ja

Nej

Vet ej

 

Figur 32 – Bidrar banken till utvecklingen av näringslivet på orten 

Ovan ses ett diagram som visar om företagskunderna anser att Bergslagens Sparbank bidrar 

till utvecklingen av näringslivet på orten. 

 

Anser företagskunderna att banken bidrar till utvec klingen 
av näringslivet på orten (Inga krediter, storlek 1+ 9)

49%

10%

41%
Ja

Nej

Vet ej

 

Figur 32a – Bidrar banken till utvecklingen av näringslivet på orten 
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Anser företagskunderna att banken bidrar till utvec klingen 
av näringslivet på orten (Inga krediter, storlek 2- 6)

38%

6%

56%

Ja

Nej

Vet ej

 

Figur 32b – Bidrar banken till utvecklingen av näringslivet på orten 

 

Anser företagskunderna att banken bidrar till utvec klingen 
av näringslivet på orten (Krediter, storlek 1+9)

42%

14%

44% Ja

Nej

Vet ej

 

Figur 32c – Bidrar banken till utvecklingen av näringslivet på orten 
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Anser företagskunderna att banken bidrar till utvec klingen 
av näringslivet på orten (Krediter, storlek 2-6)

37%

26%

37%

Ja

Nej

Vet ej

 

Figur 32d – Bidrar banken till utvecklingen av näringslivet på orten 

 

Enkäten avslutades med en öppen fråga som löd: Om du var VD och fick chansen att förändra 

eller förbättra en sak med banken, vad skulle du vilja förändra eller förbättra då? 

   Det svar som gavs flest gånger var att företagskunderna ville förändra kontorens öppettider. 

De vill ha förlängda öppettider och i alla fall 2 dagar i veckan vill de ha öppet till ca kl. 19.00. 

Utöver öppettiderna var det räntan som de flesta företagskunderna ville förändra. 

   Det framkom många andra förslag på förändringar och dessa kommer att presenteras nedan 

i punktform. 

• Förbättra kundservice på telefon (de tar för lång tid). 

• Mer öppen personal som kommer med nya idéer till företagen 

• Återinföra företagskassan 

• Tätare kontakt från banken och mer flexibilitet från bankens sida 

• Sänka avgifterna särskilt kortavgifterna 

• Förbättra sammanlänkandet mellan företagen på orten, anordna träffar för företagen så 

de kan knyta kontakter och skapa nätverk. 

• Bättre feedback, flera kunder har blivit lovade att banken ska höra av sig angående 

olika ärenden men detta har inte gjorts. 
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• Man ska själv kunna välja vilken kontaktperson som företaget vill ha på banken. 

• Bättre rådgivning 

• Att banken är mer uppsökande proaktiva, och engagerade, tar initiativ till kontakt och 

stämmer av företagets verksamhet, komma med erbjudanden samt visa mer intresse 

för företagen. 

• Förenkla låneprocessen 

• Att banken visar mer förtroende för företagen 

• Att banken ska satsa mer på småföretagarna. 

• Omorganisera banken och skicka personalen på utbildning främst rådgivarna 

• Vårda företagskunderna bättre 

• Stötta och hjälpa företagen även i svåra tider. 

• Banken ska vara mer deltagande i företagets verksamhet, fungera som en partner. 

• Mer hjälp från banken rent affärsmässigt. 

• Banken måste bli mer risktagande 

5.2 Resultat från företagsintervjuerna 126 
Från svaren på de intervjuer som genomförts med företagen framkommer det att de flesta av 

Bergslagens Sparbanks företagskunder är nöjda med deras relation till banken. Många av dem 

som svarat tog upp deras kontaktperson från banken och att kontakten med just den personen 

var väldigt viktigt för deras relation. Allt var på personlig nivå och respondenterna svarade 

som att de hade en bra kontakt med personen från banken och inte med själva banken.  

   En respondent svarade att han var missnöjd med kommunikationen ett tag, tills han fick en 

bra kontaktperson vilket vände på det hela på ett positiv sätt. Majoriteten av respondenterna 

upplever inte att de är i behov av mer frekvent kommunikation från banken. Skulle de känna 

att de behöver mer kommunikation med banken så skulle de ta steget för att flytta 

kommunikationen till en annan nivå. Vissa respondenter önskade dock mer kommunikation 

från bankens sida. De skulle uppskatta om banken kunde komma med konstruktiva lösningar, 

särskilt när det går dåligt för företaget. De skulle även önska att banken var mer proaktiva och 

hörde av sig för att stämma av hur det går för företaget.  

                                                 
126 Intervjuer med företag, HT - 2009 
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   Banken kan agera mer som en partner påpekades också under en intervju, samt att banken 

kan förbättra sig när det gäller att fungera som länk mellan företag. En annan respondent var 

måttligt missnöjd med kommunikationen med banken, respondenten ansåg att istället för att 

ha en inställning som kundleverantör har banken en myndighetsattityd. Bankens attityd gör att 

respondenten är missnöjd. 

   Överlag var respondenterna nöjda med deras kommunikation med Bergslagens Sparbank 

men åtgärder kan tas för att förbättra kommunikationen ytterligare. Majoriteten av 

respondenterna upplever att de lätt kan ta kontakt med banken och skulle något problem 

uppstå så skulle det vara lätt att kontakta banken som är lättillgänglig.  

   Vidare skulle det uppskattas om personalen från banken kan skifta till en mer positiv attityd. 

Även ett större engagemang från bankens sida skulle uppskattas.   

   En respondent ville ha besök från banken som kunde ta tillfället för att berätta mer om deras 

tjänster samt utbilda personalen om hur man använder bankens tjänster.  

   Alla respondenterna ser på relationen till Bergslagens Sparbank som en långsiktig relation. 

Vissa respondenter medger att den personliga kontakten spelar en stor roll för att man har en 

bra relation med banken men den ses inte lika viktig som räntan. De uppskattar att ha samma 

kontaktperson från banken hela tiden och vill helst inte byta den. Skulle man få en sämre 

kontaktperson, skulle det kunna vara en orsak till att man byter bank.  

   Som helhet var respondenterna nöjda med relationen till banken, men relationen kan 

förbättras enligt respondenterna. En snabbare beslutsväg när det gäller låneansökan från 

bankens sida är något som respondenterna önskade.  

   Alla respondenterna är nöjda med banken som helhet. Många upplever dock att räntan är för 

hög och en sänkning av räntan skulle öka deras kundtillfredsställelse. Billigare tjänster är en 

annan punkt som togs upp under intervjuerna och är även det en faktor till en ökad 

kundtillfredsställelse. I stort sett samtliga respondenter önskade längre öppettider flera dagar i 

veckan då de flesta företagarna har svårt att hinna till banken då deras egen verksamhet 

bedrivs till senare än bankens öppettider. Kundtillfredsställelsen kommer även att ökas om 

banken har mer utbyte av information med deras kunder, önskemål finns att banken ska 

informera om hur det går för banken. Respondenterna vill också att banken försöker agera 

mer som en länk mellan företag i regionen.  

   Respondenterna anser sig vara lojala kunder med tanke på deras nöjdhet med banken 

överlag. Samtidigt som de är lojala mot banken så får de inte glömma att de bedriver en affärs 
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verksamhet och då betonar de att de är lojala mot banken så länge en annan bank inte har 

billigare alternativ för deras lösningar. Vissa av de intervjuade har svarat att de är lojala mot 

banken i vad det gäller deras dagliga transaktioner som görs via Bergslagens Sparbank, men 

inte när det gäller att låna pengar. När de ansöker om lån så tar de banken med bästa räntan 

och i de flesta fallen är inte Bergslagens Sparbank den banken som erbjuder förmånligast 

ränta.  

   För att skapa kundlojalitet är det nödvändigt att allt med banken fungerar. Man kan 

acceptera att stora beslut tar längre tid, men skulle inte de tekniska lösningarna alltid fungera 

perfekt, så skulle det inte finnas premisser för att skapa kundlojalitet. Även den personliga 

delen är viktig, men inte lika viktigt som att allt som man behöver från banken och de 

tekniska lösningarna fungerar. Snabba beslut är även de något som skapar kundlojalitet. En 

annan viktig faktor för att skapa kundlojalitet är att banken visar engagemang och att de bryr 

sig om deras kunder och hur det går för deras kunder. Banken måste ställa upp och lösa de 

problem som kunden har problem med. Lyckas banken med detta på ett bra sätt kan en 

tillfredställd och lojal kund fås. 
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6 ANALYS 
I denna analys kommer författarna att med utgångspunkt i de punkter som presenterades i 

teoriavsnittet samt den empiriska delen att analysera de resultat som framkommit. De resultat 

som presenteras från enkätundersökningen i analysen är baserat på det totala antalet 

respondenter. Detta för att de inte skiljer sig markant mellan den uppdelning som gjorts av 

respondenterna i form av storlek och kreditsituation. Där det finns tydliga skillnader mellan 

dem olika grupperna i resultatet kommer detta även att tas upp i analysen. De teorier som 

presenterats i denna uppsats berör områdena relationsmarknadsföring, kundlojalitet och 

kundnöjdhet. Analysen kommer att följa denna ordning. 

6.1 Relationsmarknadsföring 
Relationsmarknadsföring handlar om att skapa och vårda långsiktiga relationer med kunder 

och där alla involverade parter får ut något av samarbetet. För ett tjänsteföretag är det viktigt 

att ha en relationsinriktat strategi och inte en transaktionsinriktad. Då ett tjänsteföretag inte 

kan differentiera sig på samma sätt som ett företag som tillverkar produkter. Istället blir 

relationen det sätt som tjänsteföretaget kan differentiera sig från varandra.  

   Det har framkommit av intervjun med VD:n och Marknadschefen på Bergslagens Sparbank 

att bankens strategi är att arbeta med relationsmarknadsföring för att bygga långsiktiga 

relationer. Enligt VD:n bygger bankverksamhet på relationer och möten mellan kund samt 

leverantör. VD:n betonar också att ju bättre relationen är desto bättre kommer även affärerna 

att vara. Bergslagens Sparbanks strategi stämmer väl överens med innehållet i teorierna kring 

relationsmarknadsföring. Två begrepp som faller in under relationsmarknadsföring är offensiv 

och defensiv marknadsföring. Offensiv marknadsföring innebär att ett företag försöker skaffa 

nya kunder och därigenom bygga relationer med dem. Defensiv marknadsföring innebär 

däremot att fokusera på de befintliga kunderna och relationen med dem, att försöka stärka och 

underhålla de relationerna. Söderlund menar att det är mer lönsamt att satsa på de befintliga 

kunderna. Att skaffa nya kunder tar mycket resurser och tid. Läggs för mycket kraft på att få 

nya kunder kan det lätt bli så att de befintliga kunderna inte får den uppmärksamhet som dem 

behöver vilket kan leda till att dem hoppar av relationen. Bergslagens Sparbank är medvetna 

om dessa två begrepp och arbetar med defensiv marknadsföring. Ungefär 70 % av deras 

resurser går till att vårda relationen med de befintliga kunderna. Trots att banken arbetar 

intensivt med att vårda de befintliga relationerna visar enkätundersökningen att 14 % av 

respondenterna anser att de får mindre uppmärksamhet från banken idag än i början av 
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samarbetet. 21 % anser att de idag dels ses som mindre viktiga men också att frekvensen i 

kontakt med banken har försämrats.  Att Bergslagens Sparbank lägger 70 % av sina resurser 

på att vårda sina relationer men ändå får ganska dåliga resultat när det gäller uppmärksamhet, 

frekvensen av kontakt och hur viktiga kunderna känner sig visar att banken kanske behöver se 

över hur deras resurser används. De kanske inte används på ett optimalt sätt i dagsläget.  

   Som helhet är företagskunderna relativt nöjda med sin relation till Bergslagens Sparbank de 

får ett medelvärde på 5,64 på en skala 1 till 7. Tittar man på fördelningen över storlek på 

företagskunderna och kreditsituationen så finns det en avvikelse mellan de större företagen 

med krediter och de större företagen utan krediter. De med krediter har mer missnöjda med 

sin relation till Bergslagens Sparbank än dem utan krediter. De förstnämnda ger banken ett 

medelvärde på 5,31 medan dem andra ger ett värde på 6,06. Skillnaden kan tänkas bero på 

flera olika orsaker. Det kan exempelvis tänkas vara så att dem med krediter ger ett lägre 

medelvärde på grund av ett missnöje med räntan eller att det är något som inte gått bra under 

utlåningsprocessen, kanske ett dåligt möte med representanter från banken eller lång väntetid 

på beslut. Vidare kan det tänkas att missnöjet baseras på att dem som har krediter har det svårt 

att klara sin verksamhet på egen hand vilket gör att de kanske även är i behov av mer stöd och 

rådgivning från banken, men att banken kanske inte uppmärksammar detta behov och gör 

något åt det. Detta kan vara en förklaring till att denna grupp ger ett sämre betyg än de andra. 

   Majoriteten av företagskunderna ser på relationen till banken som en långsiktig relation. 

Hela 91 % (109 st.) ser relationen som långsiktig. Detta är ett positivt resultat för Bergslagens 

Sparbank då en viktig del i ett lyckat relationsmarknadsföringsperspektiv är just att skapa 

långsiktiga relationer. Detta innebär dock inte att Bergslagens Sparbank fullt ut har lyckats 

med sin strategi, detta kommer att tas upp senare i analysen. 

På frågan om hur väl företagskunderna anser att relationen med banken är personligt anpassad 

för just deras företag ges ett medelvärde på 5,42. Även denna punkt är en viktig del i arbetet 

med relationsmarknadsföring där personlig kontakt och en personligt anpassad relation är en 

viktig del i differentieringsprocessen. Kunderna ska känna att de är i fokus och att banken har 

en anpassad relation till dem och inte en relation som banken har till alla företagskunder. 

Detta är även något som VD:n på Bergslagens Sparbank tog upp. Detta är något som 

företagskunderna även anser är viktigt eller mycket viktigt att det finns. En annan punkt 

företagskunderna tog upp som en väldigt viktigt del av relationen är den personliga 
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kontaktpersonen hos banken. Är företagen nöjda med sin kontaktperson finns en god grund 

till att kunden är nöjd samt lojal till banken.  

       Gummesson beskriver även att relationer kan ses som en grundsten i nätverk där företag 

och kunder interagerar med varandra och samarbetar. I nätverk där en bank finns bör banken 

fungera som en länk och katalysator mellan de övriga aktörerna i nätverket. Bergslagens 

Sparbank ger sig själva dåligt betyg när det gäller att fungera som en länk och katalysator för 

andra företag. VD:n säger att detta är något Bergslagens Sparbank behöver bli bättre på. 

Resultatet från enkätundersökningen visar att företagskunderna inte är helt nöjda med hur 

Bergslagens Sparbank arbetar med att länka ihop företag med varandra. Endast 46.7 % anser 

att banken är en länk mellan företag på orten medan resterande andel saknar uppfattning i 

frågan eller anser att banken inte fungerar som en länk. Det har även framkommit önskemål 

dels från enkäterna men också från de intervjuer som genomförts med företag att Bergslagens 

Sparbank i större utsträckning borde fungera som en länk mellan företag på orten samt 

anordna träffar för företagen. Önskemål finns också att banken ska stötta och hjälpa 

småföretagarna mer och fungera mer som en partner. 

6.1.1 Förutsättningar för att lyckas med relationsm arknadsföring    

För att lyckas väl med relationsmarknadsföring och differentiera sig beskriver Grönroos att 

det behövs ett totalt tjänsteerbjudande samt att införa ett processperspektiv i organisationen. 

Utöver detta behövs även en välutvecklad kunddatabas samt ett välfungerande servicesystem 

som fungerar optimalt. Bergslagens Sparbank har dem kringtjänster som skapar det totala 

tjänsteerbjudandet. Sen är frågan hur aktivt och medvetet banken arbetar med detta. Utifrån 

det empiriska resultatet framgår att Bergslagens Sparbank kan bli bättre på att skapa ett totalt 

tjänsterbjudande som tillfredställer företagskunderna på en högre nivå. Ledningen för 

Bergslagens Sparbank är medvetna om att förbättringsåtgärder behövs på dessa punkter. För 

att förbättra sig kommer ett projekt att starta under år 2010 där banken vill förbättra sig internt 

för att stärka relationerna med företagskunderna genom att till exempel erbjuda bättre 

rådgivning och personlig service m.m. Som nämndes ovan krävs en välutvecklad kunddatabas 

för att lyckas ge företagskunderna snabb och bra service. Bergslagens Sparbank har en 

utvecklad databas med kundprofiler som samtliga anställda har tillgång till om det skulle 

behövas. Detta för att samtliga anställda oavsett vilken avdelning de arbetar för ska kunna 

bemöta och hjälpa kunden på bästa sätt om denne skulle komma i kontakt med dem. 

Resultatet från enkäterna och intervjuerna visar att företagskunderna vill att banken ska 
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förbättra vissa saker som ingår i det totala tjänsterbjudandet. De finns tre konkreta saker som 

företagskunderna vill se förbättras och dessa är rådgivning, låneprocessen samt öppettider.  

   Enkätens resultat visar att bara 100 av de totalt 120 st. som svarat på enkäten har fått eller 

nyttjat rådgivningen på Bergslagens Sparbank. Dem 100 st. som svarat att de fått rådgivning 

ger 5,23 av 7 när det gäller nöjdhet med rådgivningen. När det kommer till hur väl 

företagskunderna anser att bankens rådgivare är kunniga och förtroendeingivande får banken 

5,44 respektive 5,43. Skillnader finns här mellan företag med krediter och dem utan. Dem 

med krediter i storlek 1-+9 är mer nöjda än dem utan krediter. Dessa resultat är bra men detta 

är ett område som kanske borde få ett högre betyg då rådgivningen är en viktig del i relationen 

med banken och en källa till att skapa förtroende för banken. Finns ett stark förtroende för 

banken ökar lojaliteten och viljan av att köpa mer tjänster från dem. Även under intervjuerna 

med de olika företagskunderna till Bergslagens Sparbank framkommer önskemål om att 

rådgivarna behöver utbildas mer. Skulle detta göras finns goda möjligheter till att värdena för 

kunnighet och förtroende för rådgivarna skulle öka.  

   Låneprocessen är en annan del av det totala tjänsteerbjudandet som företagskunderna vill se 

förbättras. Både från enkäten och företagsintervjuerna har det framkommit att dem skulle 

uppskatta en snabbare beslutsväg genom en förenkling av låneprocessen. Det finns även 

önskemål om att banken är mer transparent så att kunderna vet vilka nivåer som finns i 

banken, till exempel att det framgår tydligt vem som ska kontaktas vid kreditärenden. 

   Öppettiderna är ytterliggare en del av det totala tjänsterbjudandet. Denna punkt är den som 

får sämst betyg i enkätundersökningen. Även under djupintervjuerna framkom kritik mot 

öppettiderna. Företagskunderna ger betyget 4,6 i nöjdhet med öppettiderna vilket får ses som 

ett resultat som behöver förbättras. Det som framgår som den främsta anledningen till det låga 

betyget är att företagskunderna önskar förlängda öppettider åtminstone ca 2 gånger veckan. 

Många av företagen jobbar sent och har inte möjlighet att hinna till banken innan dem stänger.  

   Som nämndes tidigare är servicesystemet en viktig del i arbetet med 

relationsmarknadsföring. Personal, teknik, kunder och tid är dem komponenter som ingår i 

servicesystemet. Personalen måste ha rätt attityd och visa engagemang, detta är något som 

Bergslagens Sparbank är medvetna om och arbetar med. VD:n menar att det måste finnas ett 

professionellt arbetssätt bland personalen och att dem måste förmedla en positiv attityd 

gentemot kunderna. Personalen ska behandla varje kund unikt och kunderna ska känna att det 

som banken gör har dem gjort speciellt för mig. Resultatet från företagsintervjuerna och 
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enkätundersökningen visar att Bergslagens Sparbank personal får övervägande bra betyg. På 

frågorna om hur nöjda företagskunderna är med personalens service och bemötande får dem 

5,92 respektive 6,1 av 7 vilket är bland dem bästa resultaten i enkätundersökningen. Trots det 

goda resultatet har kritik framkommit mot personalen och främst deras attityd. Flera företag 

menar att det främst är högre chefer på kontoren som har en dålig attityd, detta kan kanske 

bero på att de är dem som tar beslut om krediter. Om ett företag får avslag på en låneansökan 

och att beslutet tar lång tid kan detta vara en orsak till att det finns ett missnöje med attityden. 

Ytterliggare kritik har även kommit i form av dålig feedback från personalen. Flera 

företagskunder har blivit lovade att banken ska kontakta dem men sedan har detta inte gjorts. 

   Teknik är nästa del i servicesystemet. Det är essentiellt att tekniken fungerar för banken då 

banktjänster idag i stor utsträckning utförs med hjälp av olika tekniska hjälpmedel. 

Bergslagens Sparbank är väl medveten om att dem måste följa med i den tekniska 

utvecklingen. Dem tror att framöver kommer banken behöva bli mer mobila och för att lyckas 

med detta krävs teknik som kan stödja en rörligare bank. Detta är dock något som banken ger 

sig själva kritik på. Dem arbetar med att få fram de rätta tekniska lösningarna för att kunna bli 

mer mobila men har inte riktigt nått fram hela vägen ännu. Konkurrenterna däremot är redan 

på väg ut vilket gör att Bergslagens Sparbank måste skynda på processen för att bli klara och 

hinna med konkurrenterna. Företagskunderna är överlag relativt nöjda med bankens tekniska 

lösningar, men ett problem är att det inte är alla som använder deras tekniska lösningar. 

Endast 87 av de 120 stycken respondenterna har utnyttjat kundservice på Internet medan 103 

stycken har nyttjat kundservice på telefon. Det är även få personer som använder sig av 

telefonbanken. Även Internet banken har ett visst bortfall i antalet användare. Resultaten visar 

att företagskunderna ger Internetbanken och telefonbanken 6,23 respektive 5,58 i betyg. 

Anledningen till att det är en skillnad mellan Internetbanken och telefonbanken kan vara att 

kunderna tycker att det är lättare och smidigare att använda Internetbanken än telefonbanken. 

Betydelsen av att de tekniska lösningarna fungerar påpekades upprepade gånger vid 

företagsintervjuerna. Flera ansåg att det är väldigt viktigt att det inte fick förekomma några 

tekniska problem när det skulle använda bankens tjänster.  

   Nästa del i servicesystemet är kunden. Kunden spelar en viktig roll som medproducent av 

tjänsterna samt bidrar till att interaktionen med banken blir lyckad. Ledningen på Bergslagens 

Sparbank tycker att dem arbetar för dåligt med att involvera samt utbilda kunderna i 

tjänsteprocesserna. Personalen måste bli mer professionella och utbilda kunderna mer om hur 
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de använder tjänsterna på bästa sätt. VD:n tror att idag vid ett kundmöte bockar bara 

personalen av punkterna för mötet och struntar i resten. Enkätundersökningen visar att ca 65 

% av respondenterna är nöjda med hur banken informerar samt utbildar dem till bättre 

användare av tjänsterna. Medan resterande 35 % är missnöjda eller saknar åsikt. Här finns 

med andra ord utrymme för förbättringar. Under företagsintervjuerna framkom även önskemål 

att banken kunde göra besök hos företaget och vid dessa tillfällen informera och utbilda 

företaget i hur de kan använda tjänsterna på bästa sätt.  

   Sista komponenten i servicesystemet är tiden. Företagskunderna får exempelvis inte uppleva 

att banken slösar med deras tid då detta kan skapa missnöjdhet och irritation. Båda parterna 

förlorar om något sådant skulle inträffa. Medvetenhet finns inom Bergslagens Sparbank att 

saker och ting inte får ta för lång tid. Kunderna ska inte behöva vänta för länge på besked om 

exempelvis kreditansökan. Kritik finns dock från företagskunderna att det ibland känns som 

att de slösar tid med banken. Det har framkommit att flera upplever att det tar lång tid att få 

hjälp när de är i kontakt med bankens kundservice på telefon.  

   Det är inte bara Bergslagens Sparbank som vinner av att ha en långsiktig relation med 

företagskunderna. Även kunderna har något att vinna i form av säkerhet, sociala fördelar och 

särskilda förmåner. Ca 80 % av respondenterna i enkätundersökningen har varit kunder i mer 

än 5 år, vilket signalerar att de är nöjda och känner sig säkra med banken. När det gäller 

sociala fördelar kan en sådan vara att kunden blir igenkänd av personalen på banken. Att bli 

igenkänd är även en viktig punkt för företagskunderna. Resultatet visar att på en skala 1-7 på 

hur viktigt det är att bli igenkänd ger företagskunderna 5,75. Skillnader finns här mellan 

företag som inte har krediter och dem som har. De som inte har krediter tycker det är mer 

viktigt att bli igenkänd än dem med krediter. Någon direkt tänkbar anledning till varför det 

förhåller sig så ser vi inte. Särskilda förmåner kan exempelvis vara en lägre ränta, detta verkar 

dock inte förekomma bland företagskunderna till Bergslagens Sparbank då det är väldigt 

många kunder som framför kritik mot bankens ränta och önskar en lägre ränta.  

6.2 Kundlojalitet & Kundtillfredsställelse  
Som uppmärksammats tidigare i uppsatsen är kundlojalitet en viktig del för banker i dag då 

det råder en hård konkurrens i bankbranschen. I och med detta är det nödvändigt för bankerna 

att skapa långsiktiga relationer med kunderna samt att få dem lojala. Det är även viktigt att 

banken kan erbjuda kunderna unika personliga lösningar som tillgodoser deras behov då detta 
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är det enda sättet att differentiera sig från andra banker, eftersom de flesta banker i dag 

tillhandahåller liknande tjänster och produkter. 

   Vad är det då som skapar kundlojalitet? Teorier tar upp flera olika faktorer som bidrar till 

kundlojalitet. Utöver kundtillfredsställelse är dessa faktorer följande: minska den upplevda 

risken, ge ett bra första och sista intryck, mäta och styra kundens förväntningar, upplys 

kunden och gör kunden till en bättre användare samt att skapa byteskostnader. 

   Minska risken innebär att tjänsteleverantören ska försöka få kunderna så säkra som möjligt. 

Kunden tar alltid en risk oavsett om den är stor eller liten när de nyttjar en tjänst från 

leverantören. Risken kan vara att få en dåligt utförd tjänst eller en felaktig tjänst som inte 

passar kundens behov. Bergslagens Sparbank har inget medvetet arbetssätt för att minska den 

upplevda risken, men ett professionellt arbetssätt tycker ledningen skapar förtroende hos 

kunden samt minskar den upplevda risken.  

   Nästa punkt som bidrar till kundlojalitet är att ge ett bra första och sista intryck. Detta är 

Bergslagens Sparbank väl medvetna om och arbetar aktivt med att förbättra. Det är för dem 

direkt avgörande att ett gott första intryck görs för att kunna utveckla en relation med en kund. 

Bergslagens Sparbank har ett projekt som kallas ”Starka kontor” som ska göra att det finns 

starka kontorschefer som ser till alla relationer sköts på ett bra sätt och att banken ger ett bra 

första intryck samt ett fortsatts bra intryck under hela relationen som kunden har med banken. 

Kunderna anser dock att Bergslagens Sparbank kan förbättra sig inom detta område, som 

presenterats tidigare anser 14 % att de får mindre uppmärksamhet i dag än i början av 

samarbetet och 21 % anser att de dels ses som mindre viktiga av banken men också att banken 

har mindre frekvent kontakt med dem. Även under företagsintervjuerna framkom det att 

Bergslagens Sparbank behöver förbättra sitt arbete med att vårda de befintliga relationerna 

och inte bara satsa på första intrycket. Företagskunderna vill känna att dem är viktiga för 

banken kontinuerligt under hela relationen.  

   När det kommer till att styra och mäta företagskundernas förväntningar är detta en punkt 

som Bergslagens Sparbank inte arbetar aktivt med alls. Banken har statistisk data från Svensk 

kvalitetsindex som berör kundernas förväntningar, men dem har inte aktivt arbetat vidare med 

denna statistik utan bara tagit del av siffrorna. Ledningen påpekar dock att de framöver 

kommer att börja arbeta mer med att utnyttja dem resultat som Svenskt kvalitetsindex ger. 

Ledningen har även en teori om hur de kan styra kundernas förväntningar och detta är genom 

att ligga lite före i diskussionen om vad kunderna vill ha. Tyvärr har banken i dagsläget inte 
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det klimatet men har som målsättning att ändra på det. Enkätundersökningen visar att 

företagskunderna är ganska nöjda med hur Bergslagens Sparbank lever upp till deras 

förväntningar. Företagskunderna ger banken 5,5 av 7 i betyg. Trots detta resultat framkommer 

det igenom intervjuerna att företagskunderna har förväntningar som banken inte vet om. Detta 

tros kunna lösas genom att Bergslagens Sparbank har en närmare kommunikation med 

företagskunderna som behandlar just deras förväntningar. 

   Nästa punkt som leder till kundlojalitet är att upplysa kunderna samt utbilda dem till att bli 

bättre användare av leverantörens tjänster. En kund som känner företaget väl har en tendens 

att anlita företaget i större utsträckning. Kunden kommer att känna företaget väl genom en bra 

och anpassad kommunikation från bankens sida. Ledningen för Bergslagens Sparbank anser 

att priset inte är den avgörande faktorn för en bra relation mellan banken och kunden, utan ett 

professionellt arbetssätt samt att kunna få kunden att känna sig unikt. Det är även viktigt att 

kunden känner till företagets erbjudande och tjänster väl. Som nämns ovan finns det utrymme 

för förbättringar, då hela 35 % inte var nöjda eller saknade åsikter i hur banken informerar 

samt utbildar kunderna i hur man använder bankens tjänster. Det har även framkommit från 

intervjuerna att kunderna önskar sig mer frekvent kontakt från banken angående bankens 

tjänster och erbjudande. Detta är något banken måste förbättra sig på, då en upplyst kund 

tenderar att köpa mer tjänster än en okunnig kund.  

    En annan punkt i kedjan av skapandet av kundlojalitet är att skapa byteskostnader och 

barriärer. Det är extra viktig i tjänstebranschen att kunna utforma någon typ av 

lojalitetsprogram med tanke på att det är svårt att differentiera sig i branschen. Ledningen för 

Bergslagens Sparbank medger att banken inte har någon direkt kundlojalitets program och att 

det inte finns så många barriärer för företagskunderna för att byta bank. Det kan finnas sociala 

barriärer i form av kunderna känner någon person från banken, har en bra kontaktperson från 

banken eller en lokal samhörighet med banken. Ledningen betonar också att banken inte 

syftar på att bygga barriärer och skapa byteskostnader, utan på att istället bygga en stark 

relation med kunderna. VD:n är osäker i vilken utsträckning personalen på banken arbetar 

med denna strategi. Enkäten visar att cirka 20 % upplever att det är krångligt eller mycket 

krångligt att byta bank. Medelstora till stora företagskunderna med krediter sticker ut från de 

andra genom att 37 % tycker att det är krångligt eller mycket krångligt att byta bank. En 

anledning till detta kan vara att de har stora krediter vilket gör det svårare att byta bank. 

Företagskunderna tycker det är väldigt viktigt att känna en lokal samhörighet till banken och 
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deras svar ger ett medelvärde på 5,97. Små företag anser i större utsträckning att de har ett 

känslomässigt band till banken. En anledning kan vara att små företag arbetar mer inom 

området medan medelstora och stora företag arbetar mer geografiskt utspriddt. Ett medelvärde 

för alla respondenter visar att 67 % anser att de har ett känslomässigt band till banken. Vidare 

anser en majoritet av företagskunderna att det är viktigt eller mycket viktigt att det finns ett 

bankkontor på orten. Detta går lite hand i hand med att företagskunderna även tycker det är 

viktigt att känna en lokal samhörighet till banken. Även VD:n för Bergslagens Sparbank är 

medveten om betydelsen av att ha en lokal samhörighet till sina företagskunder. Detta är i 

dagsläget en konkurrensfördel för Bergslagens Sparbank jämtemot de banker som inte finns 

på orten. 

    Teorin visar att inte alla kunder som är lojala är sanna lojala kunder, utan att det även finns 

falskt lojala kunder som fortsätter samarbetet av olika skäl. Det finns även nöjda kunder som 

inte är lojala, samt missnöjda kunder som är lojala. Olika kombinationer mellan kundnöjdhet 

och lojalitet ses i figuren nedan.  

 

 

  

Figur 2 – Lojalitetsmatris II 

Källa: Söderlund (2001) s. ? 

 

 

 

 

 

 

Figur 33 – Lojalitetsmatris II 

Källa: Söderlund (2001) s. 59 

VD:n påpekar att det kan finnas missnöjda kunder som är lojala mot banken som till exempel 

i Nora, då det bara finns Bergslagens Sparbank som alternativ på orten. Svaren på enkäten 

visar att företagskunderna ger en högre siffra på frågan om lojalitet jämfört med kundnöjdhet. 

Detta visar att även om vissa kunder inte är nöjda med banken väljer de att vara lojala av olika 

anledningar. Anledningar till att företagskunderna väljer att vara lojala mot banken kan vara 

många, bland annat att de känner en lokal samhörighet till banken som finns lokalt på orten, 
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att det bara finns den banken på orten, personlig kontakt med banken etc. Får banken en 

vassare konkurrens kan allt detta falla ner väldigt snabbt enligt VD:n. Även om en kontakt 

person från banken slutar kan det leda till att företagskunden flyttar tillsammans med denne.   

Kundnöjdhet är grunden till lojalitet och lyckas banken med att öka kundnöjdheten så ökar 

chansen att behålla företagskunderna. En kund som är missnöjd men lojal går till en 

konkurrent så fort ett bättre alternativ kommer.   

 

 
Figur 34 – Lojalitetsmatris I 

Källa: Söderlund (2001) s. 47 

Matrisen visar att en hög grad av lojalitet kan åstadkommas genom att kunderna är lojala både 

i den mentala dimensionen och i beteendedimensionen.  

Det kan även finnas falskt lojala kunder men Bergslagens Sparbank har svårt att identifiera 

dessa, då det handlar om den mentala dimensionen och inte om kundens köpbeteende. 

Enkätsvaren visar att företagskunderna ger ett medelvärde av deras lojalitet på 6,11. Detta 

visar en hög grad av lojalitet till banken. Att vara sannt lojal till banken betyder att vara som 

en ambassadör för banken vilket man inte kan säga om majoriteten av företagskunderna för 

Bergslagens Sparbank. Av 120 respondenter har bara 40 % rekommenderat banken till andra 

företagare och hela 60 % har aldrig gjort det. En hög procent som består av 54 personer (45 

%) sprider inte positiv information om Bergslagens Sparbank. Många företagskunder tittar 

också på vad andra banker erbjuder för tjänster till sina kunder, 42,5 % har gjort detta och 

22,5 % av alla respondenter har under de senaste 6 månaderna funderat på att byta bank. 
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Slutligen skulle hela 20,8 % inte välja Bergslagens Sparbank igen. Dessa siffror visar att det 

finns falskt lojala kunder. Dem säger att de är lojala till 6.11 av 7, men sedan framgår det att 

få personer har rekommenderat banken till andra samt att det är få som sprider positiv 

information om banken. Detta stärks sedan ännu mer av att 42.5 % tittar på vad andra banker 

erbjuder till sina kunder samt att hela 22,5 % har haft tankar på att byta bank. Slutligen 

förstärks detta ytterliggare med att hela 20,8 % inte skulle välja Bergslagens Sparbank igen 

om det fick välja bank idag.  

 

Tidigare har sambandet mellan kundnöjdhet, lojalitet och olika nivåer av lojalitet presenterats 

och beskrivits. En mer utvecklad modell som visar olika komponenter som skapar 

kundlojalitet presenteras nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 35 – Modell som visar hur företag kan skapa kundlojalitet 

Källa: Hu Hsin-Hui (2009) s.113 

Första komponenten och grunden för att skapa kundlojalitet är tjänstekvalitet. Under 

tjänstekvalitet ingår både tjänsterna och allt omkring de i form av personal, öppettider osv. 

VD:n för Bergslags Sparbanken var väl medveten om att utan att erbjuda alla tjänster som 

finns på marknaden så finns det inga premisser för att skapa kundlojalitet. Även under 
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intervjuerna och enkäten har det ofta förekommit att det är väldigt viktigt att banken har alla 

tjänster som finns på marknaden samt att de fungerar bra hela tiden, särskilt de tjänster som 

involverar IT teknik. Överlag var företagskunderna nöjda med bankens personal, vilket är ett 

bra komplement till kärntjänsterna för att kunna skapa tjänstekvalitet. En punkt som banken 

kan förbättra sig på för att skapa ännu högre tjänstekvalitet är öppettiderna. Många 

företagskunder önskade utökade öppettider. Baserat på resultatet från enkäten och 

intervjuerna håller bankens tjänstekvalitet en bra nivå och är en bra grund för att skapa 

kundlojalitet.  

   Genom att företagskunderna upplever en hög nivå för tjänstekvalitet skapas premisser att 

det upplevda värdet är också högt. Banken får ett medelvärde på 5,5 av 7 på frågan om hur väl 

banken lever upp till deras förväntningar. Majoriteten av företagskunderna var nöjda med det 

de fick ut från banken i relation till det de gav tillbaka till banken. Vissa punkter bör dock 

banken förbättra sig på enligt en del av företagskunderna. Vissa upplevde att det tar för lång 

tid att komma i kontakt med någon från banken på telefon. Oavsett hur bra service man fick 

när man väl kommit i kontakt med någon från banken, den totala upplevelsen blev negativ då 

väntetiden var för lång. Flera påpekade också att det var krångligt att använda telefonbanken 

och detta kan bero på dålig information och utbildning från banken i hur man använder 

tjänsten. Bergslagens Sparbank ledning är medvetna om att det finns förbättrings utrymme när 

det gäller utbildning och information i hur man använder bankens tjänster. Någonting som 

också kom upp flera gånger både i enkäten samt intervjuer var att avgifterna från banken är 

för höga. Många hade funderingar på att byta bank på grund av höga avgifter. Samma 

problem fanns också angående räntan som av många ansågs för hög.  

   Tjänstekvalitet tillsammans med upplevt värde leder till kundtillfredsställelse. Banken har 

företagskunder som är tillfredsställda till en viss nivå. För att öka kundtillfredsställelsen bland 

företagskunderna måste banken förbättra de tjänster som anses mindre bra som till exempel 

kundservice på telefon, samt ändra på andra saker som till exempel öppettiderna. Vissa 

företagskunder har klagat på dålig attityd från bankens personal. Även detta är någonting som 

banken bör se över i framtiden för att öka kundtillfredsställelsen. Enligt bankens VD så finns 

det ingen strategi för att öka kundtillfredsställelsen. Ledningen är medveten om vad som 

skapar kundtillfredsställelse och försöker jobba med det, även om det inte finns några exakta 

riktlinjer att följa. Ledningen tycker också att banken kan öka kundtillfredsställelsen genom 

att skapa en unik relation med varje företagskund samt förstå varje enskilds kund behov.  
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   De första tre komponenterna som har analyserats ovan leder till företagsimage. Har banken 

lyckats bra med tjänstekvaliten, det upplevda värdet samt kundtillfredsställelse resulterar det i 

att banken får en stark företagsimage. VD:n för Bergslagens Sparbank tycker att banken har 

en stark företagsimage bland små och medelstora företag. En bank som har en stark 

företagsimage får en bra position på marknaden och de befintliga kunderna är lojala samtidigt 

som det finns grunder för att skaffa nya kunder. Att 21 % av bankens befintliga 

företagskunder inte skulle välja banken igen är ett tecken på att bankens företagsimage inte är 

så starkt och att det finns utrymme för banken att förbättra sig på denna punkt. För att stärka 

bankens image bör banken förbättra tjänstekvaliten, det uppleva värdet och 

kundtillfredsställelsen.  

   Den sista komponenten i modellen är lojalitet som skapas genom att lyckas med de första 

fyra komponenterna. Som tidigare nämnts gav bankens företagskunder ett medelvärde på 6,11 

av 7 på frågan om lojalitet. Det har också diskuterats att det finns två olika typer av lojalitet, 

sann och falsk lojalitet. Bankens uppgift är att försöka omvända de falskt lojala 

företagskunderna till sannt lojala företagskunder, för att lättare kunna försvara sig mot 

konkurrenterna.  

   Genom att ha lojala kunder minskar avhoppen och banken får en stabil andel av marknaden. 

Denna stabilitet medför lönsamhet för banken. Lojala kunder kan också vara ambassadörer för 

banken ifall det handlar om sannt lojala kunder. Det finns även en risk att de falskt lojala 

kunderna sprider negativ information om banken.  Enkäten visade att banken har en del falskt 

lojala kunder. Som vi nämnt tidigare svarade många att de är lojala mot banken, samtidigt 

som samma respondenter inte skulle välja banken igen. De skulle heller inte rekommendera 

banken för andra företagare och dem sprider inte någon positiv information om banken. Att ha 

lojala kunder på den beteendemässiga dimensionen betyder inte direkt att banken har lyckats 

med deras relationsmarknadsföring. Som nämnts flera gånger tidigare, en falsk lojal kund kan 

vara en negativ marknadsförare för banken och här har banken återigen en utmaning i att 

försöka omvandla de falskt lojala företagskunder till sannt lojala företagskunder. 

   VD:n för Bergslagens Sparbank och många av de företagskunder som deltagit i studien är 

eniga om att banken behöver bli mer proaktiva i sitt arbete samt visa mer engagemang för sina 

företagskunder. Genom att vara mer proaktiva kan banken upptäcka problem för sina 

företagskunder. Önskemål har förekommit bland företagskunderna att banken just ska 
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upptäcka problem som kan finnas för företaget samt sedan komma med förslag och råd i hur 

dessa problem kan lösas.   

 

   Som avslutning i denna analys kommer sambandet mellan relationsmarknadsföring, lojalitet 

och kundtillfredsställelse att lyftas fram och diskuteras. Relationsmarknadsföringen handlar 

om att skapa och vårda långsiktiga relationer mellan banken och sina kunder, vilket leder till 

en ökad kundtillfredsställelse. Slutligen genom att ha en lyckad strategi för 

relationsmarknadsföring och en hög grad av kundtillfredsställelse skapas sann lojalitet. 

Relationen är viktig idag särskilt i bankbranschen och måste vara byggd på förtroende. 

Vidare, för att öka kundtillfredsställelsen måste banken ha en hög grad av tjänstekvalitet samt 

motsvara företagskunderna förväntningar. Allt hänger i hop och banken måste ha strategier 

för att kunna lyckas väl med kundlojalitet. Lyckas banken mindre bra med någon punkt i 

kedjan som leder till kundlojalitet, ökar risken att företagskunden byter bank. Idag är banken 

bra på relationsmarknadsföring, men saknar strategier i hur man uppnår kundtillfredsställelse. 

Detta speglar sig i resultaten som upptäcker flera falskt lojala kunder. Bankens uppgift är att 

arbeta mer medvetet med alla punkter som leder till kundlojalitet för att öka antalet sannt 

lojala kunder.  
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7 SLUTSATS 
I detta avsnitt kommer de slutsatser som framkommit av de teoretiska och empiriska studier 

som genomförts att presenteras. Slutsatserna bygger även på den enkätundersökning och de 

företagsintervjuer som genomförts. Slutsatsen ska även besvara de problemfrågor och syfte 

som ligger till grund för detta arbete. 

 

Efter att ha genomfört enkät undersökningen och företagsintervjuer med företagskunder till 

Bergslagens Sparbank samt studerat teori och empiri har vi som författare identifierat olika 

faktorer som påverkar och skapar kundnöjdhet samt kundlojalitet bland dessa företagskunder. 

Resultatet av studien kan även användas för andra banker som befinner sig i samma situation 

som Bergslagens Sparbank. 

   Den första och viktigaste faktorn som har identifierats med hjälp av enkäten och 

företagsintervjuerna är att banken genom att agera mer som en partner kan öka kundnöjdheten 

markant. Med partner menas att banken ska vara mer proaktiva och engagera sig mer i 

företagskundernas affärer. Banken skall även agera som en länk mellan företagen i regionen 

och bidra till utvecklingen av näringslivet i regionen. Svaren från enkäten och 

företagsintervjuerna visar att dessa punkter är dem viktigaste för att skapa kundnöjdhet och 

kundlojalitet.  

   Utöver dessa punkter finns flera andra faktorer som bidrar till en ökad kundnöjdhet och 

lojalitet. En viktig punkt är att banken erbjuder och har alla tjänster som finns på marknaden 

så att dem inte halkar efter konkurrenterna. Till detta hör också att allt måste fungera, alla 

tjänster och tekniska lösningar måste fungera utan problem för företagskunderna. En annan 

faktor som påverkar som ligger nära det ovannämnda är att kundnöjdheten kan ökas genom 

att ha snabbare beslutsvägar samt genom att förenkla låneprocessen.  

   Nästa faktor som bidrar till kundnöjdhet och kundlojalitet är att kunna skapa en total 

upplevelse utöver kärntjänsterna. I skapandet av detta spelar personalen en stor roll som måste 

ha rätt inställning och attityd. För företagskunderna är relationen med deras kontaktperson på 

banken en faktor som påverkar deras kundnöjdhet och lojalitet. Banken måste se till att ha 

kompetenta kontaktpersoner som kan bidra till att skapa långsiktiga relationer med 

företagskunderna samt skapa kundnöjdhet för dessa. En annan komponent i skapandet av den 

totala upplevelsen är tillgänglighet. För företagskunderna är öppettiderna en viktig del i 

tillgängligheten då de som företagare har lite andra behov samt dagsrutiner än vad 
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privatkunder har. Utökade öppettider för företagskunderna skulle bidra till en ökning av deras 

kundnöjdhet. En ännu viktigare faktor som berör tillgänglighet, är att det finns ett bankkontor 

lokalt på orten där företagskunderna är verksamma. Genom att banken finns lokalt skapas 

förutsättningar för att kunna bygga en lång relation med företagskunderna.  

   En sista faktor som påverkar företagskundernas nöjdhet och lojalitet är att banken måste 

kunna erbjuda unika individuella lösningar och tjänster. Banken måste kunna se varje företags 

enskilda behov och utifrån dem skapa lösningar som passar till dessa behov. Att känna sig 

unika och uppskattade är betydelsefullt för företagskunderna och det bidrar till kundnöjdhet 

och lojalitet.  

 

Även andra slutsatser kan dras utifrån enkätundersökningen och företagsintervjuerna när det 

kommer till hur företagskunderna upplever sin relation och sitt samarbete med Bergslagens 

Sparbank.  

   I det stora hela är företagskunderna nöjda och lojala mot Bergslagens Sparbank. 

Företagskunderna är överlag nöjda med bankens kommunikation, relation, tjänster samt 

personal. De som ger sämre betyg överlag kan tänkas göra detta på grund utav att dem 

upplever att Bergslagens Sparbank inte ger samma uppmärksamhet och hör av sig mindre än i 

början av deras samarbete. Det finns även områden som får lägre betyg av majoriteten av 

företagskunderna i enkäten. Dessa är öppettiderna som har nämnts ovan, rådgivningen på 

banken samt hur väl banken har lösningar som tillgodoser företagskundernas behov. En 

anledning till att företagskunderna tycker att rådgivningen kan förbättras samt att banken kan 

komma med flera lösningar som tillgodoser deras behov är bristen på engagemang och 

proaktivitet från bankens sida. Genom att vara mer proaktiva och engagerade i 

företagskundernas verksamhet skulle banken ha lättare att komma med råd och hitta lösningar 

som passar företagskunderna.  

   Bergslagens Sparbank kan genom att skapa strategier om hur man bildar och vårdar 

relationer samt hur man skapar kundnöjdhet, få en bättre generell bild bland deras 

företagskunder. En slutsats är att det finns en stor andel bland företagskunderna som är lojala 

bara i den beteendemässiga dimensionen. Genom att arbeta mer aktivt med de ovan nämnda 

strategierna kan banken lyckas att få deras företagskunder att vara lojala både i den 

beteendemässiga dimensionen samt i den mentala dimensionen. Företagskunder som är lojala 

i båda dimensionerna är lättare att försvara mot konkurrenterna. 
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En målsättning vi författare hade med uppsatsen var att resultatet av studien skulle ge ett 

teoretiskt bidrag. Vi kommer i det kommande avsnittet diskutera vårt bidrag till teorin som vi 

anser stärker och kompletterar befintliga teorier.  

   Tidigare har vi presenterat att företagskunderna till Bergslagens Sparbank vill att banken 

ska agera mer som en partner och visa mer engagemang. Samtidigt vill de att banken ska 

fungera som en länk mellan företag i ett nätverk. Detta innebär att företagskunderna vill att 

banken ska skapa relationer både med företagskunderna själva men också bygga relationer 

mellan företag i regionen. Detta ser vi som ett teoretiskt bidrag som stödjer bland annat 

Gummessons teorier om nätverkande och dem 30 R:en. Resultatet om att företagskunderna 

vill att banken ska agera mer som en partner och att det ska finnas en ”win-win” relation 

stärker även Gordons teori om vikten att skapa värde tillsammans med kunden och inte för 

kunden. Resultatet från studien visar att det finns utrymme för Bergslagens Sparbank att 

förbättra sig när det gäller att skapa värde med företagskunderna. Bland annat kan banken 

förbättra sin utbildning för företagskunderna i hur det ska använda deras tjänster på bästa sätt. 

De kan även förbättra sin rådgivning som generellt får sämre betyg än andra områden. 

Rådgivningen lider även av att relativt många av företagskunderna inte ens nyttjar denna 

tjänst. Dessa brister gör att banken går miste om möjlighen att skapa värde med kunden samt 

chansen att få veta vad kunderna vill ha. 

   Att veta vad kunderna vill ha är något som både Grönroos och Gordon förespråkar som en 

viktig del när det kommer till att lyckas dels med relationsmarknadsföring men också i 

skapandet av kundvärde. Resultatet från studien stödjer även dessa teorier. Företagskunderna 

vill att Bergslagens Sparbank ska vara proaktiva och engagerade i företagens verksamhet för 

att på så sätt få veta vad företagskunderna behöver samt deras behov. Resultatet visar också 

att detta är något Bergslagens Sparbank brister i då företagskunderna ger ett betyg som lämnar 

utrymme för förbättringar när det kommer till hur väl Bergslagens Sparbank har tjänster och 

lösningar som tillgodoser företagskundernas behov. 

   Grönroos får även stöd när det kommer till de sociala fördelar som kunder kan få utav en 

relation med en leverantör. Ett exempel är att kunden blir igenkänd av personalen. Att bli 

igenkänd av banken är något som Bergslagens Sparbanks företagskunder anser är viktigt.    

   En annan teori som får stöd från uppsatsen resultat är Söderlunds teori om sannt och falskt 

lojala kunder. Söderlund menar att en sann lojal kund är som en ambassadör för banken som 

sprider positiv information om banken. Banken har även lättare att försvara en sann lojal kund 
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mot konkurrenter. En sann lojal kund är lojal både i det beteendemässiga samt det mentala. 

Vilket innebär det som beskrivits innan att kunden är som en ambassadör. Medan en falskt 

lojal kund enbart är lojal i den beteendemässiga dimensionen och inte i den mentala. En falsk 

lojal kund skulle även lämna banken ifall en annan bank kom med bättre erbjudanden. 

Resultatet från studien visar att Söderlunds resonemang kring sanna och falskt lojala kunder 

stämmer då Bergslagens Sparbank har flera företagskunder som är falskt lojala eller lojala 

bara i den beteendemässiga dimensionen som Söderlund benämner det. Det finns bland annat 

företagskunder som anser sig vara lojala kunder men som samtidigt inte rekommenderar 

banken till andra samt har funderat på att byta bank.  

   Vidare får även Söderlund stöd i att det har blivit populärare att arbeta med defensiv 

marknadsföring, det vill säga att arbeta med att behålla de befintliga kunderna. Detta är en 

trend som även Bergslagens Sparbank använder sig av. Under intervjun med Vd:n för 

Bergslagens Sparbank kom det fram att de lägger 70 % av sina resurser på att arbeta med just 

defensiv marknadsföring.  

   Slutligen ser vi författare även ett teoretiskt bidrag i form av komplement till Hu Hsin-Hui 

modell av vad som skapar kundlojalitet. Utifrån resultatet från studien har vi bland annat 

identifierat proaktivitet, partnerskap och engagemang som viktiga komponenter i skapandet 

av kundnöjdhet och kundlojalitet. Dessa anser vi skulle kunna komplettera och utveckla Hu 

Hsin-Huis modell. 

      

Som avslutning på denna slutsats tänkte vi även diskutera det praktiska bidrag som resultatet 

från denna uppsats ger. Detta bidrag är de faktorer som framkommit av studien som bidrar till 

en ökad kundnöjdhet och kundlojalitet för företagskunderna till Bergslagens Sparbank. Dessa 

faktorer är till nytta för dels Bergslagens Sparbank men de kan även vara till nytta för andra 

banker som befinner sig i samma situation som Bergslagens Sparbank. 
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8 EGNA KOMMENTARER 
I detta avslutande kapitel kommer vi som författare att reflektera över hur arbetet med denna 

uppsats har gått och huruvida vi uppnått dem målsättningar som fanns när vi påbörjade detta 

arbete. 

 

Efter att ha arbetat med denna uppsats i ca 20 veckor har slutmålet nu nåtts. Vi känner att vi 

lyckats få svar på de problemfrågor som ligger till grund för denna uppsats och att vi uppnått 

syftet med uppsatsen. Arbetet har varit tidskrävande och har inte alltid gått så lätt som vi 

trodde innan att det skulle göra.  

   Det svåraste med arbete och som vi inte trodde skulle vara så svårt som det visade sig vara 

var att ringa in enkäterna och få till möten för företagsintervjuer. Målsättningen var från 

början att få in ca 200 enkäter men detta fick vi ändra då det visade sig att en del av företagen 

var ovilliga av olika anledningar till att ställa upp på enkäten. Det framkom att en av 

anledningarna till att många inte ville ställa upp var för att SKI (Svenskt kvalitets index) några 

veckor före oss hade ringt runt och genomfört en enkätundersökning. SKI:s enkät tog enligt 

flera företagskunder upp till en halvtimme att genomföra. Detta tror vi hade skrämt upp 

många företagskunder till att inte vilja deltaga i vår enkätundersökning. Företagsintervjuerna 

gick smidigare men inledningsvis fanns vissa problem med att få till möten med företagen, 

men när vi väl fick tag på företag som ville ställa upp på intervjuer gick arbetet därefter 

väldigt bra.  

   Trots dessa svårigheter kring enkäten och intervjuerna har det varit väldigt lärorikt att ha fått 

genomföra denna studie och många erfarenheter har erhållits från arbetet med uppsatsen. 

Vilka vi tar med oss för framtida arbetsuppgifter.  

   Som avslutning vill vi som författare ge några råd till andra studenter som ställs inför 

samma uppgift som oss att genomföra en enkätundersökning. Dessa råd är att inte underskatta 

den tid det tar att dels framställa ett bra frågeformulär men också den tid det tar att genomföra 

enkätundersökningen. Arbetet med att framställa ett bra frågeformulär tog mer tid än vi trodde 

innan och vi fick flertalet gånger omarbeta frågorna för att de till slut skulle bli bra. Slutligen 

som vi varit inne på ovan tog även enkäten tid att genomföra och svårigheter fanns att få in så 

många enkäter som önskades. Detta är något att ha i åtanke för andra som vill genomföra en 

liknande undersökning.       
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BILAGA 1 – Frågor till enkätundersökningen 

 
1. Är Bergslagens Sparbank er huvudbank? 

Ja  ...... Nej ...... 

 

2. Om Nej - Vilken annan bank är företaget kund hos? 
Swedbank ……     Handelsbanken ……     Nordea ……     SEB ……       Annan 
………… 

 

3. Hur länge har företaget varit kund hos Bergslagens Sparbank? 
Upp till 1 år ……              2-3 år ……           4-5 år ……          5+ ……  

 

4. Är ert företag verksamt endast i Sverige? 
Ja ……   Nej …… 

 

Info till respondenten: Följande frågor handlar enbart om Bergslagens Sparbank 

 

Kontakt 

5. Hur ofta har ni någon form av kommunikation med banken? (Med kommunikation 
menas allt från brevkontakt till direkt personlig kontakt) 
Veckovis ……      Månadsvis ……       Kvartal ……     Halvår ……      År …… 

 

6. Vilken typ av kommunikation brukar ni vanligtvis ha med banken? 
Personlig ……       Brev ……      Mail ……      Telefon ……      Flera olika …… 

 

7. Vilken typ av kommunikation föredrar ni? 
Personlig ……       Brev ……      Mail ……      Telefon ……      Flera olika? ……. 

 

8. Upplever ni att ni är i behov av mer frekvent kommunikation från banken? 
Ja ……       Nej ……. 

 

9. Om ja. Vad skulle ni önska att banken tog kontakt med er om? 
Diskutera företagets affärer …….      Komma med råd ……      Komma med 
affärsförslag …… Annat (Vad) ……. 

 

10. Hur nöjda är ni med kommunikationen med banken? 
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1      2      3      4      5      6      7 

 

11. Hur väl tycker ni att Bankens kommunikation är personligt anpassad för ert företag? 
1      2      3      4      5      6      7 

 

12. Hur viktigt är det för er med en personligt och individuellt anpassad kommunikation? 
Helt oviktigt ……      Mindre viktigt ……      Viktigt ……      Mycket viktigt …… 

 

Ärende 

13. För vilket typ av ärende har ni vanligtvis kontakt med banken? 
Kreditfrågor ……      Kontofrågor ……      Placeringsfrågor ……      Sparande ……             
Rådgivning ……      Annat ……. 

 

       Relation 

14. Hur nöjda är ni med er relation som helhet till Bergslagens Sparbank? 
1      2      3      4      5      6      7 

 

15. Ser ni på relationen till banken som en långsiktig relation? 
Ja ……       Nej …… 

 

16. Hur väl tycker ni att relationen med banken är personligt anpassad för ert företag? 
1      2      3      4      5      6       7 

 

17. Hur viktigt är det för er med en personligt anpassad relation? 
Helt oviktigt ……      Mindre viktigt ……      Viktigt ……      Mycket viktigt …… 

 

       Nöjdhet 

18. Hur nöjda är ni med banken överlag? 
1      2     3      4      5      6       7 

 

19. Hur nöjda är ni med bankens personals service? 
1      2      3      4      5      6       7 

 

20. Hur nöjda är ni med bankens kundservice på Internet? 
1      2      3      4      5      6       7 
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21. Hur nöjda är ni med bankens kundservice på telefon? 
1      2      3      4      5      6       7 

 

22. Hur nöjda är ni med bankens rådgivning? 
1      2      3      4      5      6       7 

 

23. Hur väl upplever ni att bankens rådgivare är kunniga? 
1      2      3      4      5      6       7 

 

24. Hur väl upplever ni att bankens rådgivare är förtroendeingivande? 
1      2      3      4      5      6       7 

 

25. Hur nöjda är ni med bankens telefonbank? 
1      2      3      4      5      6       7 

 

26. Hur nöjda är ni med bankens internetbank? 
1      2      3      4      5      6       7 

 

27. Hur nöjda är ni med bankens tjänster? 
1      2      3       4      5      6      7 

 

28. Hur nöjda är ni med personalens bemötande? 
1      2      3      4      5      6       7  

 

29. Hur nöjda är ni med bankens kontors öppettider? 
1      2      3      4      5      6      7 

 

30. Hur viktigt anser ni det är med ett bankkontor på orten? 
1      2      3      4      5      6      7 

 

31. Hur väl lever Bergslagens Sparbank upp till era förväntningar? 
1      2      3      4      5      6      7 

 

32. Upplever ni att det skett någon förändring när det gäller Uppmärksamhet från bankens 
sida än det som ni upplevde i början av samarbetet? 
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Ingen förändring ……      Negativ förändring ……      Positiv förändring ……      
Ingen åsikt …… 

 

33. Upplever ni att ni ses som lika viktiga kunder idag som i början av samarbetet? 
Lika viktiga ……      Mindre viktiga ……      Mer viktiga …… 

 

34. Upplever ni att det skett en förändring i frekvensen av kontakt från banken än i början 
av ert samarbete? 
Lika frekvent kontakt ……      Mindre frekvent kontakt ……      Mer frekvent kontakt 
…… 

 

35. Hur väl anser ni att Bergslagens Sparbank har lösningar som tillgodoser era behov? 
1      2      3      4      5     6      7 

 

36. Hur väl anser ni att Bergslagens Sparbank har tjänster som tillgodoser era behov? 
1      2      3      4      5      6      7 

 

37. Är ni nöjda med hur banken informerar samt utbildar er till att bli en bättre användare 
av deras tjänster? 
Ej nöjd ……      Nöjd ……      Mycket nöjd ……      Ingen åsikt …… 

 

        Lojalitet 

38. I vilken utsträckning kan ni säga att ni är en lojal kund till Bergslagens Sparbank? 
1      2      3      4      5      6      7 

 

39. Har ni rekommenderat banken till andra företagare? 
Ja ……      Nej …… 

 

40. Sprider ni positiv information om Bergslagens Sparbank? 
Ja ……      Nej …… 

 

41. Tittar ni på vad andra banker erbjuder för tjänster till sina kunder? 
Ja ……      Nej …… 

 

42. Har ni under de senaste 6 månaderna haft tankar på att byta bank? 
Ja ……      Nej …… 
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43. Om Ja, kan ni kortfattat ange varför? 
Svar: 

 

44. Anser ni att det är krångligt att byta bank med tanke på olika barriärer som kan finnas, 
ex. förhandlingar med nya banken, sociala barriärer etc. 
Inte krångligt alls ……      Krångligt ……      Mycket krångligt …….       Vet ej …… 

 

45. Om ni skulle välja bank igen idag, skulle ni välja Bergslagens Sparbank igen? 
Ja……         Nej …… 

 

46. Hur viktigt anser ni att det är att känna en lokal samhörighet till banken? 
1      2      3      4      5      6      7 

 

47. Anser ni att bankens roll i det lokala samhället gör att ni har ett känslomässigt band till 
banken? 
Ja ……      Nej ……      Vet ej …… 

 

48. Hur viktigt är det för er att bli igenkända av personalen på banken? 
1      2      3      4      5      6       7 

 

49. Anser ni att Bergslagens Sparbank verkar som en länk mellan företag på orten? 
Ja ……      Nej ……      Vet ej ……. 

 

50. Anser ni att Bergslagens Sparbank bidrar till utvecklingen av näringslivet på orten? 
Ja ……      Nej …….      Vet ej ……. 

 

51. Om ni var VD för Bergslagens Sparbank och fick chansen att ändra en sak med 
banken vad skulle ni ändra? 
Svar: 
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BILAGA 2 – Intervjufrågor till företagsintervjuerna  

1. Hur ser ni på kontakten med Bergslagens Sparbank? Nöjda, missnöjda, etc. Mer 
kontakt? Varför? 

 
2. Finns det någonting som ni ville att banken förändrar eller förbättrar vad det gäller er 

kontakt med banken?  
 

3. Hur ser ni på relationen med Bergslagens Sparbank? Nöjda, missnöjda, långsiktig? 
Varför? 

 
4. Finns det någonting som ni ville att banken förändrar eller förbättrar vad det gäller er 

relation med banken? 
 

5. Är ni nöjda med banken som helhet? Vad kan banken göra för att öka er 
kundtillfredsställelse? 

 
6. Finns det någonting som ni tycker banken kan förbättra? 

 
7. Anser ni vara en lojal kund till Bergslagens Sparbank? 

 
8. Vad anser ni är viktig för att skapa kundlojalitet? Vad kan banken göra för att skapa 

kundlojalitet samt att stärka relationen mer er? 
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BILAGA 3 – Intervjufrågor till intervjun med Bergsl agens Sparbank 

Intervjudatum:  2009-11-06   Ort: Lindesberg 

 

Medverkande: Bergslagens Sparbank –  Christer Trädgårdh VD  
   Christer Karlsson Marknadschef 

   

  Örebro Universitet -  Bogdan Efimov  
   Mathias Lindberg 

 

 

1. Hur ser ni på begreppet relationsmarknadsföring, och jobbar ni med det? I så fall hur? 
(Externt & Internt).  

 

2. Vad fokuserar ni på mest, att behålla befintliga företagskunder eller att få nya 
företagskunder? 

 

3. Hur viktigt är det för er att skapa långsiktiga relationer med era företagskunder? 

 

4. Vad är en lojal kund för er? 

 

5. Mäter ni kundlojalitet på något sätt? Hur? 

 

6. Arbetar ni medvetet med att försöka skapa kundlojalitet? 
- Minska risken 
- Gör det osynliga synligt 
- Icke påtagliga påtagligt 

 

7. Jobbar ni med att göra ett gott första och sista intryck? Hur viktigt är första 

      kundkontakten? 

 

8. Mäter ni företagskunders förväntningar på något sätt? Försöker ny styra deras  

förväntningar? 

 

9. Anser ni att ni har en bra kommunikation med era företagskunder? Samt hur 
kommunicerar ni med dem? 
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10. Har ni byteskostnader eller andra barriärer som hindrar företagskunder att byta bank? 

 

11. Arbetar ni med att på något sätt utbilda era företagskunder i hur de kan använda era 
tjänster? 

 

12. Vad gör ni för att differentiera era tjänster gentemot konkurrenternas 

 

13. Enligt era egna erfarenheter vad är det som skapar kundlojalitet i bankbranchen? 

 

14. Hur arbetar ni med att skapa tjänstekvalité? 

 

15. Hur arbetar ni med att öka det upplevda värdet för företagskunderna? 

 

16. Hur arbetar ni med att skapa kundtillfredsställelse? Är detta något ni lägger extra 
fokus på? 

 

17. Hur tror ni att bankbranschen kommer att utvecklas i framtiden? 
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BILAGA 4 – Diagram som kompletterar resultatavsnitt et 

Nöjdhet med banken överlag

5,37

5,69

5,75

5,53

5,59

0 1 2 3 4 5 6 7

Skala 1-7

Totalt alla företagskunder

Företagskunder utan krediter,
storlek 1+9

Företagskunder utan krediter,
storlek 2-6

Företagskunder med krediter,
storlek 1+9

Företagskunder med krediter,
storlek 2-6

 
Figur 36 – Nöjdhet med banken överlag 

Diagrammet visar hur nöjda företagskunderna är med Bergslagens Sparbank överlag. 

Nedan följer flera diagram som visar nöjdhet på en skala 1-7. 

Nöjdhet med personalens service

6

5,72

6,19

5,77

5,92

0 1 2 3 4 5 6 7

Skala 1-7

Totalt alla företagskunder

Företagskunder utan krediter,
storlek 1+9

Företagskunder utan krediter,
storlek 2-6

Företagskunder med krediter,
storlek 1+9

Företagskunder med krediter,
storlek 2-6

 

Figur 37 – Nöjdhet med personalens service 
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Nöjdhet med kundservice på internet

5,68

6,52

5,25

5,88

5,83

0 1 2 3 4 5 6 7

Skala 1-7

Totalt alla företagskunder

Företagskunder utan krediter,
storlek 1+9

Företagskunder utan krediter,
storlek 2-6

Företagskunder med krediter,
storlek 1+9

Företagskunder med krediter,
storlek 2-6

 

Figur 38 – Nöjdhet med kundservice på Internet 

På frågan ovan är det 72.5 % (87 st.) av det totala antalet 120 st. som har svarat. 

Nöjdhet med kundservice på telefon

4,84

5,81

5,53

5,59

5,44

0 1 2 3 4 5 6 7

Skala 1-7

Totalt alla företagskunder

Företagskunder utan krediter,
storlek 1+9

Företagskunder utan krediter,
storlek 2-6

Företagskunder med krediter,
storlek 1+9

Företagskunder med krediter,
storlek 2-6

 

Figur 39 – Nöjdhet med kundservice på telefon 

På frågan ovan är det 85,8 % (103 st.) av det totala antalet 120 st. som har svarat 
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Nöjdhet med bankens rådgivning

5,37

5,5

5,2

4,86

5,23

0 1 2 3 4 5 6 7

Skala 1-7

Totalt alla företagskunder

Företagskunder utan krediter,
storlek 1+9

Företagskunder utan krediter,
storlek 2-6

Företagskunder med krediter,
storlek 1+9

Företagskunder med krediter,
storlek 2-6

 

Figur 40 – Nöjdhet med bankens rådgivning 

På frågan ovan är det 83,3 % (100 st.) av det totala antalet 120 st. som har svarat 

Hur väl upplevs rådgivarna som kunniga

5,18

5,84

5,44

5,3

5,44

0 1 2 3 4 5 6 7

Skala 1-7

Totalt alla företagskunder

Företagskunder utan krediter,
storlek 1+9

Företagskunder utan krediter,
storlek 2-6

Företagskunder med krediter,
storlek 1+9

Företagskunder med krediter,
storlek 2-6

 

Figur 41 – Hur väl upplevs rådgivarna som kunniga 

På frågan ovan är det 75.8 % (91 st.) av det totala antalet 120 st. som har svarat 
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Hur väl upplevs rådgivarna som förtroendeingivande

5,25

5,68

5,3

5,5

5,43

0 1 2 3 4 5 6 7

Skala 1-7

Totalt alla företagskunder

Företagskunder utan krediter,
storlek 1+9

Företagskunder utan krediter,
storlek 2-6

Företagskunder med krediter,
storlek 1+9

Företagskunder med krediter,
storlek 2-6

 

Figur 42 – Hur väl upplevs rådgivarna som förtroendeingivande 

På frågan ovan är det 80 % (96 st.) av det totala antalet 120 st. som har svarat 

Nöjdhet med bankens telefonbank

5,57

5,75

5

6

5,58

0 1 2 3 4 5 6 7

Skala 1-7

Totalt alla företagskunder

Företagskunder utan krediter,
storlek 1+9

Företagskunder utan krediter,
storlek 2-6

Företagskunder med krediter,
storlek 1+9

Företagskunder med krediter,
storlek 2-6

 

Figur 43 – Nöjdhet med bankens telefonbank 

På frågan ovan är det 22.5 % (27 st.) av det totala antalet 120 st. som har svarat 
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Nöjdhet med bankens internetbank

6,21

6,32

6,33

6,05

6,23

0 1 2 3 4 5 6 7

Skala 1-7

Totalt alla företagskunder

Företagskunder utan krediter,
storlek 1+9

Företagskunder utan krediter,
storlek 2-6

Företagskunder med krediter,
storlek 1+9

Företagskunder med krediter,
storlek 2-6

 

Figur 44 – Nöjdhet med bankens Internetbank 

På frågan ovan är det 85 % (102 st.) av det totala antalet 120 st. som har svarat 

Nöjdhet med bankens tjänster överlag

5,31

5,69

5,8

5,42

5,56

0 1 2 3 4 5 6 7

Skala 1-7

Totalt alla företagskunder

Företagskunder utan krediter,
storlek 1+9

Företagskunder utan krediter,
storlek 2-6

Företagskunder med krediter,
storlek 1+9

Företagskunder med krediter,
storlek 2-6

 

Figur 45 – Nöjdhet med bankens tjänster överlag 
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Nöjdhet med personalens bemötande

6

6,19

6,31

5,87

6,1

0 1 2 3 4 5 6 7

Skala 1-7

Totalt alla företagskunder

Företagskunder utan krediter,
storlek 1+9

Företagskunder utan krediter,
storlek 2-6

Företagskunder med krediter,
storlek 1+9

Företagskunder med krediter,
storlek 2-6

 

Figur 46 – Nöjdhet med personalens bemötande 

 




