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Abstract 
Purpose: As competition increases firms seek to maintain their profitability through loyal 
costumers. In recent decades competition has increased in the swedish banking industry, 
because of this, more banks have applied loyalty programs as a strategy to attract new customers 
and retain their existing customer base. The concept of loyalty is most often dived into passive 
loyalty or true loyalty based on the customer's commitment and attitude to the service/product. 
Since it’s customer’s commitment and attitude which is the basis for their loyalty, this study 
investigate customers’ experiences. The purpose of this study is to investigate whether the 
customers’ experience of loyalty programs in the banking industry leads to loyal customers and 
especially true loyal customers. 
 
Methodology: The study is based on existing theory on customer loyalty and loyalty programs. 
The study is limited to two banks that have explicit and accessible loyalty programs. To capture 
the respondents' experience, this study used a qualitative approach where empirical data were 
collected through semi-structured interviews which were conducted with twelve respondents. 
The analysis is based on a content analysis scheme of the respondents experience in which the 
content of their responses where interpreted and analyzed. 
 
Conclusion: The study found that loyalty programs have an ambiguous effect on customer 
loyalty. By studying experiences, the study found that there was a low awareness of what 
loyalty program includes. The study also found that many customers are loyal because of 
passivity since they still perceived high switching costs. An important factor in the creation of 
loyalty is relationships, however, it could not be determined if the relationship was seen as part 
of the loyalty program or not. This reinforces the ambiguity about whether loyalty program 
leads to loyal customers. Another aspect that the study identified, and which has limited space 
in the literature, is that Internet services and applications where seen as an important part for 
some customers' relationship with the bank. 
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1.Inledning	  
Denna uppsats handlar om kunders upplevelser av lojalitetsprogram i banker och om deras 
upplevelse leder till lojala kunder. I detta kapitel kommer vi att inledningsvis presentera 
bakgrunden till denna studie och skildra relevanta begrepp. Därefter kommer vi att introducera 
läsaren för det identifierade problemet. Avslutningsvis presenteras studiens syfte och 
frågeställning.  
 
1.2	  Bakgrund	  	  
Det är dyrt både i tid och pengar att locka nya kunder för företag. Därför är det viktigt att 
bibehålla de kunder som en gång lockats till företaget för att inte tappa sin uppbyggda kundbas 
och lönsamhet. Med tiden kommer lojala kunder att köpa mer, bli villigare att betala 
premiumpriser och generera positiv word-of-mouth (Ganesh, Arnold & Reynolds 2000). Ett 
aktuellt och populärt perspektiv för att åstadkomma detta är genom att bygga lojalitet mellan 
kunden och företaget. För att stärka det lojala bandet implementeras lojalitetsprogram. 
Generellt avser lojalitetsprogram att erbjuda finansiella och relationsmässiga belöningar till 
kunder. Lojalitetsprogram strävar i synnerhet mot två olika mål; att öka försäljningen eller att 
stärka relationen mellan märket och kunden för att bibehålla kundbasen (Uncles, Dowling & 
Hammond 2003). En bransch där konkurrens har ökat under senare decennier och där det har 
blivit aktuellt att arbeta för att uppnå lojala kunder är den svenska banksektorn. Detta har 
resulterat i att fler banker har anpassat sina strategier efter marknaden och bland annat utvecklat 
samt lyft fram lojalitetsprogram för att bibehålla sin kundbas. Dock har litteraturen visat att det 
är oklart vilka effekter lojalitetsprogram har. Det finns bristande empiriskt stöd för att 
lojalitetsprogram uppnår önskad effekt (Dowling & Uncles 1997), men trots detta har flera 
banker använt sig av lojalitetsprogram som strategi.  
  
1.2.1	  Kundlojalitet	  	  
Kundlojalitet definieras på ett generellt plan som en kund som gör upprepande köp av 
samma vara eller tjänst. Kundlojalitet i banksektorn är ofta mer svårdefinierat än 
kundlojalitet till ett specifikt märke eller tjänst. Att göra upprepande köp i en bank 
innebär inte nödvändigtvis att kunden är lojal till företaget, upprepande köp i en bank 
kan förklaras av att en kund upplever att det är ansträngande att byta bank och därför 
anses vara lojala enligt den generella definitionen (Beerli, Martín & Quintana 2004). 
Litteraturen skiljer ofta på begreppet lojalitet beroende på om kunden är lojal på grund 
av passivitet eller sant lojal (Beerli, Martín & Quintana 2004). Passiva lojala kunder 
innebär att en kund gör upprepande köp då det kräver mindre ansträngning än att aktivt 
eftersöka en ny vara/tjänst, men om kunden blir övertygad av en konkurrent att byta till 
annat märke är sannolikheten stor att kunden gör detta. Kunder som upplever det 
krävande att byta bank och är därför lojala på grund av passivitet är oftast mer 
konkurrenskänsliga om konkurrenter söker upp kunden, detta till skillnad från sanna 
lojala kunder (Klemperer 1995). En sann lojal kund byter inte märke på grund av mindre 
övertygelser, en sann lojal kund gör alltid ett medvetet val att handla av samma märke 
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på grund av det stora förtroendet och engagemanget för varan/tjänsten (Beerli, Martín 
& Quintana 2004). Således är en viktig aspekt att skapa lojala kunder som inte endast är 
lojala genom upprepande köp, utan sanna lojala kunder. 
   
Kundlojalitet har visats ha positiva effekter för företag. Levesque och McDougall (1996) 
poängterar att detta stämmer väl i bankbranschen; genom att en bank ökar lojaliteten 
bland sina befintliga kunder leder det till mindre kostnader av kundbasen, ökad 
medvetenhet om kundernas affärer samt ökad möjlighet till försäljning av övriga 
produkter och tjänster. För att uppnå lojala kunder har fler företag implementerat 
lojalitetsprogram, dock har lojalitetsprogram visats ha tvetydiga effekter. 
 
1.2.2	  Lojalitetsprogram	  
Lojalitetsprogram är en strategi för att skapa lojala kunder och öka omsättningen. 
Lojalitetsprogrammen avser att locka kunder med attraktiva erbjudanden och förmåner 
för att få kunderna att förbli kvar i företaget. Efter ett tag slutar ofta belöningarna att 
påverka kundernas beteende mot företaget men istället börjar lojalitetsprogrammet att 
påverka kunders attityder till företaget vilket indirekt stärker deras köpbeteende 
(Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012). Dock finns det inte någon entydighet i litteraturen 
om dessa effekter stämmer. Det finns bristfälligt empiriskt stöd som visar att det faktiskt 
är lojalitetsprogrammet som påverkar om kunderna blir lojala eller om det är andra 
faktorer som påverkar lojaliteten (Dowling & Uncles 1997). Det har bland annat visats 
att en del kunder använder sig av flera lojalitetsprogram för att ta del av de bästa 
erbjudandena på marknaden, detta innebär att kunderna sprider ut lönsamma delar till 
företagets konkurrenter (Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012). Shugan (2005) betonar att 
lojalitetsprogram snarare resulterar i skyldigheter för företaget till kunderna då de 
ansvarar för att följa åtagandet att ge framtida belöningar och rabatter trots att kunderna 
inte nödvändigtvis är lojala och enkelt kan byta till en av konkurrenterna, således blir 
lojalitetsprogrammet en skyldighet istället för en tillgång. 
 
Trots tvetydigheter i effekter hos lojalitetsprogram har lojalitetsprogram blivit en vanlig 
strategi på marknaden, bland annat tillämpar flera svenska banker lojalitetsprogram som 
strategi för att locka in nya kunder och bibehålla sin befintliga kundbas. Detta på grund 
av den ökade konkurrensen och rörligheten som har skett på marknaden de senaste 
decennierna. 
 
1.2.3	  Den	  svenska	  banksektorn 
Den svenska banksektorn har historiskt dominerats av ett fåtal aktörer. I mitten på 80-
talet avreglerades den svenska banksektorn och utländska aktör tilläts att inträda på den 
svenska marknaden vilket ökade konkurrensen. Fler viktiga förändringar så som 
globaliseringen av finansmarknaden, avregleringar, EU direktiv för att minska 
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gränsöverskridande barriärer, samt internet och andra elektroniska kanaler har sänkt 
barriärer för att kliva in på marknaden (Sjöberg 2007). Under år 2004 införde Sverige 
den nya lagen om bank- och finansieringsrörelse. Detta bidrog bland annat till att 
kreditbolag kan ta emot inlåning av sina kunder och att den monopolposition bankerna 
tidigare haft på inlåning försvann, detta innebar att nya alternativa aktörer som till 
exempel ICA banken tillkom på marknaden (SOU 2008:12). Trots minskade barriärer 
och nya aktörer har de fyra storbankerna (Nordea, Svenska Handelsbanken, Swedbank 
och Skandinaviska Enskilda Banken) fortfarande de största marknadsandelarna (SOU 
2008:12). Dock har ovannämnda förändringar på marknaden lett till att konkurrens har 
ökat och att rörligheten bidragit till fler bankbyten. Från år 2000 till år 2005 kan man se 
att de fyra storbankerna har minskat cirka tio procentenheter i marknadsandelar för 
sparande i bankernas fondbolag (från 80 % till 70 %) och att marknadsandelar för 
inlåning samma år har minskat med cirka åtta procentenheter (från 83 % till 75 %) (SOU 
2008:12).   
  
Ytterligare rörlighet för bank- och försäkringskunder infördes år 2007 då det tillkom en 
förändring i lagen som innebar att försäkringstagare alltid har rätt till att göra återköp 
eller överföra sin pensionsförsäkring till annat institut. Tidigare har möjligheten varit 
mer strikt då det krävdes att det lämnade institutet godkände flytten eller återköpet 
(FiU14:2006/07; SFS 2005:104). Finansinspektion som granskade lagförändringen 
innan den trädde i kraft såg positivt på den nya lagen, de menade att detta troligen 
kommer att bidra till att konkurrens ökar och att inträdesbarriärer sänks (Fi:2006:16).  
 
I och med den ökade konkurrens på marknaden blir rörligheten för att byta bank en 
viktig aspekt. Att byta bank kan innebär faktiska och upplevda byteskostnader för 
kunden. Om det är höga byteskostnader för bankbyte medför detta att många förblir 
kunder i sin nuvarande bank. I relation till andra EU-länder har Sverige låga faktiska 
byteskostnader vilket ökar möjligheten för bankbyte. Sänkta faktiska byteskostnader 
behöver dock inte per automatik medföra att de upplevda byteskostnaderna sänks, trots 
faktiska förenklingar för bankbyte inom marknaden kan de upplevda byteskostnaderna 
förbli höga (SOU 2008:12). 
   
Sänkningen av dessa barriärer har bidragit till fler aktörer på marknaden, vilket har lett 
till ökad konkurrens och att bankerna måste anpassa strategier efter nya 
marknadsförhållanden (Sjöberg 2007). Enligt den statliga offentliga utredningen 
(2008:12) har konkurrensen ökat i den svenska banksektorn sedan 1990-talet vilket har 
bidragit till att den svenska banksektorn tillhör ett av de mest utsatta länderna för 
konkurrens inom Europa. På ett fåtal decennier har marknaden gått från att varit präglad 
av få aktörer och många barriärer till en mer dynamisk marknad där nya nischade aktörer 
ständigt inträder. Den ökade konkurrensen gör det ännu viktigare att utveckla metoder 
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för att locka till sig nya kunder samt bibehålla sin kundbas. En strategi har varit att 
implementera lojalitetsprogram. 
 
1.3  Problematisering	  	  
Lojala kunder har visats ha positiv effekt på företags lönsamhet. De positiva effekterna som har 
uppvisats av kundlojalitet eftersöks således av företag, vilket har gett upphov till att fler företag 
har utformat lojalitetsprogram som strategi för att uppnå samma positiva effekter. Dock bör 
man skilja på begreppet lojalitet utefter sann lojalitet och passiv lojalitet. Det har visats att 
företag missar många positiva effekter om kundernas lojalitet grundar sig på passivitet, bland 
annat medför sanna lojala kunder god word-of-mouth medan passiva lojala kunder är mer 
konkurrenskänsliga. Passiv lojalitet i banksektorn grundar sig ofta på höga upplevda 
byteskostnader, således kan det se ut som att kunden är lojal baserat på deras köphistorik men 
kunden är inte engagerad i företaget och gör inte ett aktivt val vid köp av tjänster.  
 
Lojalitetsprogrammet har fått kritik för att inte lyckats uppnå påstådda effekter. När 
lojalitetsprogram inte uppnår önskad effekt på lojalitet, i synnerhet sann lojalitet, blir 
programmet en skyldighet att ge kunden förmåner snarare än en tillgång till företaget. Tidigare 
forskning om lojalitet är främst fokuserad på köphistorik, dock missar detta angreppssätt flera 
av de aspekter som tas upp som drivkrafter bakom lojalitetsprogrammens effektivitet då man 
endast undersöker tidigare historik. Genom att studera köphistorik ges det inte svar på hur 
kunderna upplever programmet och i fall deras upplevelser av programmet leder till 
lojalitet. För att undersöka lojalitet, med hänsyn till sann lojalitet, hos kunder är det viktigt att 
undersöka kundernas subjektiva upplevelser eftersom att det är deras egna engagemang och 
inställning till företaget som ligger till grund för deras lojalitet. Tidigare forskning kring 
kunders upplevelser av lojalitetsprogram är bristfälligt och kan därför berika 
forskningsområdet. Vi avser därmed att studera kundernas upplevelse i förhållande till vad 
litteraturen säger om kundlojalitet och sann kundlojalitet via lojalitetsprogram. 
 
1.4	  Syfte	  
Syftet med denna studie är att studera om kunders upplevelse av lojalitetsprogram i banksektorn  
leder till lojala kunder och i synnerhet sanna lojala kunder. Syftet är att berika teorin om 
lojalitetsprogram i banksektorn. Detta genom att studera kunders upplevelse då det är kundernas 
engagemang och inställning till banken som ligger till grund för deras lojalitet. Vi avser att 
bidra med utökad teori om lojalitetsprogrammens påverkan på sann lojalitet i banksektorn.  
 
1.5	  Frågeställning	  
 

•   Vad har bankkunders upplevelse av lojalitetsprogram för koppling till lojalitet?  
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2.	  Teoretisk	  referensram	  
I detta kapitel kommer vi att presentera den teori vi har använt oss av i denna studie. Först 
presenteras begreppet kundlojalitet och faktorer som skapar kundlojalitet. Därefter 
presenteras begreppet lojalitetsprogram. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av den 
teoretiska referensramen.  
 
2.1	  Kundlojalitet	  
Lojala kunder har visats ha positiva effekter för företag, lojala kunder kommer bland annat att 
köpa mer och är villigare att betala rådande priser (Ganesh, Arnold & Reynolds 2000). 
Levesque och McDougall (1996) menar att lojala kunder inom banksektorn bidrar till minskad 
kostnad av den befintliga kundbasen, ökad medvetenhet om kundernas affärer  samt ökad 
möjlighet till försäljning av övriga produkter och tjänster banken erbjuder. Ett av de vanligare 
antaganden som litteraturen hänvisar till är att lojala och befintliga kunder kostar mindre att 
betjäna än nya kunder som inte är lika välbekant med företaget. Levesque och McDougall 
(1996) ger exemplet att en ny kund behöver extra betjäning som till exempel öppna nya konton 
och att personalen behöver sätta sig in i kundens kreditvärdighet. Ytterligare dokumenterade 
positiva effekter kundlojalitet har visats är att lojala kunder bidrar till positiv word-of-mouth, 
vilket gynnar företagets marknadsföring (Ganesh, Arnold & Reynolds 2000). Det har även 
visats att lojalitet är vanligare bland tjänstekunder jämfört med lojalitet till ett märke eller annan 
materiell produkt (Bloemer, Ruyter & Peeters 1998).  
 
Det finns inte en entydig och klar definition av vad kundlojalitet innebär, den generella 
definitionen av kundlojalitet är om en kund gör upprepande köp av samma vara eller tjänst. 
Litteraturen delar ofta in kunders lojalitet baserat på passivitet och sanna lojalitet. Passiva 
kunder är lojala och gör upprepande köp på grund av bekvämlighet. Kunden fortsätter att 
konsumera varan eller tjänsten på grund av att den upplever det krävande att byta. Beerli, Martín 
och Quintana (2004) menar att denna typ av kundlojalitet som är baserad på passivitet oftast är 
mer konkurrenskänslig om kunden blir uppsökt av en konkurrent. Däremot gör sanna lojala 
kunder alltid ett medvetet val att handla samma vara eller tjänst, dessa kunder gör det på grund 
av att de har en positiv attityd och ett stort engagemang för varan eller tjänsten. Bloemer, Ruyter 
och Peeters (1998) definierar kundlojalitet i banker som en kund som gör upprepande köp på 
grund av ett medvetet beslut att vara kund i en bank. Detta är i sin tur ett resultat av att kunden 
upplever ett psykologiskt engagemang för banken i helhet. De definierar engagemang som att 
kunden har fäst sig vid banken och därför gör medvetna val att  förbli kund, som resultat av 
detta blir kunden engagerad i banken och därför blir sann lojal. De sanna lojala kunderna stannar 
med företaget och är inte lika konkurrenskänsliga som de passiva lojala kunderna. Licata och 
Chakraborty (2009) ger exemplet att även passiva kunder kommer att få ta del av 
lojalitetsprogram men risken finns att de byter bank på grund av deras bristande åtagande. Det 
är därför av av stort intresse för företaget att uppnå sann lojalitet (Beerli, Martín & Quintana 
2004). 
 
Uncles, Dowling och Hammond (2003) har tittat på definitioner av kundlojalitet. De har 
identifierat tre olika modeller som de anser ligger till grund för definitioner av kundlojalitet. 
Den första handlar primärt om positiva attityder som leder till en relation till ett märke. Detta 
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kan jämföras med sann lojalitet, om en konsument har en positiv attityd och stort engagemang 
för ett märke kan sann lojalitet skapas (Beerli, Martín & Quintana 2004). Då kunden har en 
attitydmässig lojalitet till företaget är detta grundat på känslomässiga och psykologiska faktorer 
som bidrar till lojalitet och att kunden gör upprepande köp av företaget (Bowen & Chen 2001). 
Studien använder fortsättningsvis begreppet sann lojalitet för såväl attitydmässig som sann 
lojalitet på grund av att både begreppen anspelar på kundens engagemang och inställning. 
  
Den andra delen av lojalitet som Uncles, Dowling och Hammond (2003) identifierat handlar i 
huvudsak om lojalitet uttryckt i termer av visat beteende genom till exempel köphistorik. 
Kunden har i detta fall inte samma engagemang som en sann lojal kund har, men kunden är 
fortfarande lojal då den gör upprepande köp för att kunden är tillräckligt nöjd med utkomsten 
av köpet. Lojalitet grundar sig snarare på vanor än att kunden har en positiv attityd till varan 
eller tjänsten. Problemet med denna typ av lojalitet är att upprepande köp på grund av vanor 
innebär inte nödvändigtvis att kunden har en positiv attityd till varan eller tjänsten samt 
eventuellt inte är nöjd, om ett tillfälle skulle uppstå som gjorde det lättare för kunden att 
konsumera en annan vara eller tjänst som hen är lika nöjd med kommer kunden sannolikt att 
byta (Bowen & Chen 2001). Kunden är således lojal då kunden gör upprepande köp, men 
kunden skulle även relativt enkelt kunna byta vara eller tjänst om kunden blir lika nöjd med ett 
annat företag. Fortsättningsvis används begreppet passiv lojalitet för att beskriva begreppen 
passiv lojalitet och beteendemässig lojalitet eftersom båda begreppen anspelar på kundens 
vanor och passivitet. 
  
Den tredje modellen identifierat av Uncles, Dowling och Hammond (2003) handlar om att köp 
även påverkas av individens karaktär, omständigheter och/eller köpsituationen. Syftet med 
denna modell är att se på kundlojalitet i förhållande till attityd och beteende men att även räkna 
med aspekter som kundens rådande omständigheter, individuella egenskaper, och/eller 
köpssituation. Genom att kombinera attityd och beteende tillsammans med dessa aspekter kan 
man få ett mer pålitligt resultat menar Uncles, Dowling och Hammond (2003). Med individuella 
egenskaper menar Uncles, Dowling och Hammond (2003) om individen är ute efter variation 
eller går efter vana, vad för risktolerans individen är villig att ta eller behovet att anpassa sig. 
Köpsituationen påverkar individens lojalitet genom till exempel hur tillgänglig varan/tjänsten 
är som ska konsumeras, erbjudanden individen får av företaget eller om det finns specifika 
anledningar till varför kunden gör upprepande köp. Individuella omständigheter handlar bland 
annat om kostnader och tidspress, till exempel kan tidskrävande aktivitet bortprioriteras på 
grund av tidsbrist.  
 
Trots att Uncles, Dowling och Hammond (2003) visat att den tredje modellen ska generera ett 
mer pålitligt svar om kunderna är lojala är denna inte relevant i denna studie. Detta på grund av 
att förståelsen av lojalitetsprogram, framförallt till banksektorn, är i ett tidigt stadium och 
mycket begränsad. Det finns mycket forskning och data om kunders köpbeteenden baserat på 
deras köphistorik inom flera områden (Uncles, Dowling & Hammond 2003), däribland 
banksektorn. Dock ger detta fokus en begränsad förståelse och nytta för utvecklandet och 
användandet av lojalitetsprogram. Ett tidigare köpmönster kan ge indikationer på hur kunder 
troligen kommer att agera, men det stärker inte kundernas koppling till företag och deras 
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agerande samt respons på förändringar är oklara. Genom att stärka kunders attitydmässiga 
lojalitet, bygga en relation som genererar sanna lojala kunder blir kunderna mer robusta mot 
påtryckningar från omvärlden om att byta tjänster. Området sann lojalitet behöver utforskas och 
utvecklas för att öka förståelsen kring lojala kunder. Det är även ett viktigt steg som måste ske 
i uppbyggandet av kunskapsbasen som krävs innan den tredje modellen som Uncles, Dowling 
och Hammond (2003) nämner kan användas. 
 
2.1.1	  Kundnöjdhet	  
Litteraturen tar ofta upp begreppet kundnöjdhet i samband med lojalitet då nöjdhet ofta ses som 
en faktor som skapar lojala kunder (Bloemer, Ruyter & Peeters 1998). Levesque och 
McDougall (1996) menar att nöjdhet bland tjänstekunder borde ses som en attityd mot företaget 
och tjänsten. Eftersom att det är en pågående relationen mellan kund och tjänstearbetare inom 
banker blir kundens nöjdhet baserad på en mängd interaktioner med personal. Licata och 
Chakraborty (2009) visar i deras studie att kundnöjdhet är drivkraften för att uppnå sann 
kundlojalitet, likaså  påstår Beerli, Martín och Quintana (2004) att nöjdhet har en stor inverkan 
på sanna lojala kunder. Dock innebär kundnöjdhet inte alltid kundlojalitet, men om en kund 
visar hög grad av nöjdhet är sannolikheten stor att kunden även är lojal till företaget (Bowen & 
Chen 2001). Detta gäller även det motsatta förhållandet, om en kund råkar ut för en negativ 
förändring som påverkar hur nöjd kunden är kan detta leda till en väsentlig förändring i 
lojaliteten.  
	  
2.1.2	  Relationer	  	  
En viktig faktor för att uppnå sann kundlojalitet som litteraturen påvisar är skapandet av 
relationer mellan kund och personal. Vid ett specifikt tillfälle uppstår sann kundlojalitet på 
grund av en relation mellan bank och kund och/eller en viss mängd investeringar kunden gjort 
inom banken (Licata & Chakraborty 2009). Bove och Johnsson (2006) påpekar relationens 
betydelse då de behandlar ämnet tjänstearbetare och personlig lojalitet. Personlig lojalitet 
innebär att tjänstearbetarna skapar en relation till kunderna och således utvecklar kunden så 
kallad personlig lojalitet till den anställda och företaget. Studien visar att relationen mellan 
tjänstearbetare och kunden har en stor påverkan om kunden blir en sann lojal kund. En positiv 
relation till den anställda har visats ha sådan effekt på lojaliteten att kunderna kan följa den 
anställda om den slutar sin tjänst (Beatty, Mayer, Coleman, Reynolds & Lee 1996; Bove & 
Johnson 2002), detta gör företaget sårbart om en anställd slutar som har uppnått hög personlig 
lojalitet genom starka relationer till sina kunder. Morgan och Hunt (1994) menar att bygga 
kundrelationer skapar konkurrensfördelar då kunderna stannar kvar hos företaget, med hjälp av 
kundrelationer upplever kunderna tillit och förtroende till företaget som bidrar till lojala kunder. 
  
Den lojalitet som grundar sig på service är ofta beroende av relationen och den upplevda 
interaktionen mellan personal och kund. I yrken där service spelar stor roll blir förtroende och 
tillförlitlighet två viktiga aspekter för den upplevda servicen och således för att bygga upp samt 
upprätthålla kundlojalitet (Bloemer, Ruyter & Peeters 1998). Gwinner, Gremler och Bitner 
(1998) har studerat kundlojalitet och relationer i serviceföretag ur ett kundperspektiv utifrån 
aspekterna tillit, sociala relationer och monetära förmåner. Den viktigaste aspekten kunderna 
upplevde av en långvarig relation var tillit till företaget. Genom att kunderna upplevde tillit 
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visade det sig att företagets trovärdighet ökade och kunderna blev mer medveten om vad de 
kunde förvänta sig. Därav upplevde kunderna att risken minskade i jämförelse om de hade vänt 
sig till företagets konkurrenter då de inte visste vad utfallet av köpet skulle bli. Genom att skapa 
en långvarig relation med kunden kan företaget minska risken för att kunden skulle välja bort 
företaget i framtiden. Den näst viktigaste aspekten kunderna upplevde var sociala förmåner de 
får genom en långvarig relation med företaget. Kunderna upplevde en trygghet i att personalen 
kände igen kunden samt att kunden kände igen personalen och att det fanns en vänskapsrelation 
dem emellan. Detta bidrar till att kunden gärna vill ha en långvarig relation till ett företag istället 
för att ha kortvariga relationer med fler företag. Den aspekten som hade minst påverkan av en 
långvarig relation mellan kund och företag var om kunden blev speciellt behandlad genom till 
exempel rabatterade priser. Denna faktor hade minst påverkan på om kunden förblir kund hos 
företaget utifrån dessa tre aspekter, det är viktigare för kunderna att ha tillit till företaget och 
dess personal samt att ha en social relation mellan kund och personal. Dock visar Peterson 
(1995) att pris och rabatt är den viktigaste motivationen till att fortsätta en relation med företaget 
i form av ett kundprogram. Det finns således en diskrepans i litteraturen om relationers inverkan 
på kundlojalitet, men där fler och modernare studier lutar åt att relationer är en mycket viktig 
faktor. 
	  
2.2	  Byteskostnader	  
Byteskostnader för kunden uppstår när kunden byter från att handla en specifik vara eller tjänst 
till att handla av en konkurrent till företaget som tillhandahåller en jämförbar vara eller tjänst. 
Teorin särskiljer begreppen upplevd och faktiska byteskostnad där upplevda byteskostnader 
innebär att en individ upplever det psykologiskt krävande att till exempel byta bank. Faktiska 
byteskostnader innebär den kostnaden individen faktiskt får betala för att genomgå ett byte. I 
Sverige är det låga faktiska byteskostnader för bankbyte, detta innebär dock inte att de upplevda 
byteskostnaderna också kommer att bli låga (SOU 2008:12). Ytterligare byteskostnader 
litteraturen identifierat är till exempel kostnaden att lära sig den nya produkten eller tjänsten, 
till exempel kan den upplevda kostnaden att lära sig en ny internettjänst hos en annan bank vara 
hög eller låg beroende på individuella förutsättningar. En annan byteskostnad som en kund kan 
uppleva är oro över kvaliteten på den nya varan eller tjänsten (Klemperer 1995).  
 
Byteskostnader är inte specifikt något som skapar sanna lojala kunder. En kund kan enligt den 
generella definition vara lojal mot sin bank på grund av att kunden upplever hög byteskostnader, 
i och med att kunden inte byter bank och gör upprepande köp blir kunden passivt lojal. Kunder 
som upplever höga byteskostnader och är lojala på grund av passivitet är oftast mer 
konkurrenskänsliga om konkurrenter söker upp kunden, detta till skillnad från sanna lojala- och 
nöjda kunder (Klemperer 1995).  
 
Roos, Edvardsson och Gustafsson (2004) har undersökt bankkunders beteende gällande 
byteskostnader, där de istället för att undersöka byteskostnader fokuserat på perspektivet varför 
kunder byter. De har undersökt bytesbeteenden genom faktorer som påverkar om en kund byter 
bank och i vilken mån de byter bank (flyttar delar av affären eller hela affären). Roos, 
Edvardsson och Gustafsson (2004) som genomförde studien i Finland menar att den finska 
banksektorn är en bransch där konkurrensen är hård och barriärer som existerar är beroende på 
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produkt, som till exempel lån, men överlag är barriärerna låga. Konkurrenssituationen i Finland 
är därför jämförbar med Sveriges konkurrenssituation bland banksektorn. 
 
Den största faktorn till bankbyte i Roos, Edvardsson och Gustafsson (2004) studie berodde på 
kundens personliga situation, till exempel lånevillkor eller beroende på det geografiska läget av 
banken. Då bytet berodde på lånevillkor bytte kunden oftast hela engagemanget, medan om det 
beroende på det geografiska läget var det vanligt att man endast överförde delar av 
engagemanget till den nya banken. Den näst största faktorn till ett byte berodde på att kunderna 
upplevde att de hade blivit dåligt bemötta och valde därför att flytta hela engagemanget till en 
av konkurrenterna, med andra ord spelar nöjdhet och service en viktig funktion (Roos, 
Edvardsson & Gustafsson 2004). Andra inflytelserika faktorer som avgjorde om en kund bytte 
bank var förhandlingar med andra banker gällande lånevillkor, då konkurrens har blivit mer 
kraftig bland bankerna och att kunderna blivit mer medvetna om deras position har detta lett till 
att många kunder jämförde bankernas erbjudande. Den nya konkurrenssituationen på 
marknaden har gett konsekvensen att många flyttar lönsamma delar av sina affärer till 
konkurrenter där de får det bästa erbjudandet, detta leder till att många kunder ofta har mer än 
en bank (Roos, Edvardsson & Gustafsson 2004). 
 
2.3	  Lojalitetsprogram	  
Lojalitetsprogram är en strategi från företagens sida för att stärka kunders köpbeteende genom 
att ge attraktiva erbjudanden och förmåner som uppskattas av kunden, vilket avser att öka både 
omsättning samt generera en större bas lojala kunder. Med en stor bas lojala kunder får företag 
en stadig inkomst, bättre marginaler samt en grupp som självmant marknadsför företaget till 
potentiella kunder (McCall & Voorhees 2010). Fler företag använder sig av lojalitetsprogram i 
syfte att bibehålla sin kundbas och även locka till sig nya kunder, inte minst används denna 
strategi i dagens bank- och försäkringsbransch. Utformningen av programmen skiljer sig dock 
och det finns en mängd varianter. Exempelvis är en vanlig utformning att desto mer du 
handlar/samlar hos ett företag, desto större rabatterade priser får du tillbaka. Detta ska då 
generera att kunderna blir kvar hos företaget, det vill säga blir lojala. 
 
En konsuments beslut att söka sig till ett lojalitetsprogram reflekterar konsumentens 
utvärdering av potentiella fördelar mot kostnader och risker. Om individen blir kund eller ej 
beror på kundens bedömning av ansträngning kontra belöning av lojalitetsprogrammet 
(Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012). Genom att sänka den upplevda byteskostnaden för att bli 
kund ökar kundantalet och genomslagskraften på marknaden, till exempel låga 
inträddesbarriärer för att byta bank. Kunder lägger större vikt på nyttomaximerande förmåner 
vid registrering än andra typer av förmåner. Dock kan det uppmuntra kunder till att vara kunder 
i flera lojalitetsprogram samtidigt och då sprida ut sina köp till fler konkurrenter. Antalet i 
programmen ökar då men inte lojaliteten till företaget, vissa är kunder endast för att 
nyttomaximera förmåner oavsett företag. När kunder har varit medlem i lojalitetsprogrammet 
ett tag slutar uppfattade förmåner att direkt påverka beteendet hos kunderna. Istället påverkar 
lojalitetsprogrammet attityder och känslor som i sin tur inverkar på beteende. Därför bör 
utvecklare av lojalitetsprogram designa lockande ekonomiska förmåner för att öka 
attraktiviteten för lojalitetsprogrammet samtidigt som det erbjuder hedonistiska och symboliska 
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förmåner för att stärka och utveckla relationen mellan kund och företag över tid (Dorotic, 
Bijmolt & Verhoef 2012). 
 
Ett relationsbyggande instrument likt lojalitetsprogram måste stärka kunders känslomässiga 
åtagande eller attityder för att skapa en bestående effekt (Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012). 
Attityder är en viktig indikator och drivkraft för beteende hos kunder av lojalitetsprogram. 
Lojalitetsprogram kan behålla kunder utan attitydmässig lojalitet, men de är inte sanna lojala 
kunder utan stannar för att de är passiva. Denna passiva lojalitet uppstår då det är enklare eller 
bekvämare att inte byta bank. För kunder som uppskattar att bygga relationer ger 
lojalitetsprogram en starkare känsla av fördelar med att kunden känner att den tillhör, får ökad 
status, prestige, tacksamhet och igenkänning som alla är aspekter som framkallar sann lojalitet 
(Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012). Ett företag kan öka nöjdheten och den sanna lojaliteten 
genom att förbättra den uppfattade attraktiviteten av lojalitetsprogrammet och dess belöningar, 
eller genom den kvalitet på interaktionen mellan kund och medarbetare. 
 
Kunder i lojalitetsprogram tycks vara mer benägna att förlåta företaget för mindre betjänings 
misslyckanden, kunderna bygger upp en förståelse och viss acceptans (Dorotic, Bijmolt & 
Verhoef 2012). Dock har det visat sig att de kunder i lojalitetsprogram som är på de högre 
nivåerna tenderar att vara känsligare om det inträffar ett betjäningsmisslyckanden. Kunder på 
alla nivåer är även mer benägna att ge feedback samt att vara mer kritiska i deras bedömningar 
av större betjäningsmisslyckanden samt reagerar starkare än kunder som inte har gått med i 
lojalitetsprogrammet (Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012).  
 
Dorotic, Bijmolt & Verhoef (2012) har gjort en reviewartikel om lojalitetsprogram och drar 
slutsatsen att trots många oklarheter inom området är lojalitetsprogrammet effektiva i att 
förstärka kunders köpbeteende över tid. Dock lyfter McCall & Voorhees (2010) fram i sin 
reviewartikel på området att det empiriska stödet för kopplingen mellan deltagande i 
lojalitetsprogram till sann lojalitet och företagslönsamhet är svagt. Förståelsen för hur 
lojalitetsprogram påverkar kunder är ännu i ett tidigt stadium och huruvida de fungerar eller ej 
finns det ingen stark konsensus om. 
 
2.3.1	  Drivkrafter	  för	  lojalitetsprogram	  	  
Litteraturen har identifierat specifikt tre delar som är drivkrafter bakom lojalitetsprogrammens 
effektivitet (McCall & Voorhees 2010; Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012), dessa delar är;  
(1) Strukturen av lojalitetsprogrammet 
(2) Strukturen av belöningen  
(3) Hur väl konsumenten passar med programmet 
 
2.3.1.1	  Struktur	  av	  lojalitetsprogram	  (1)	  
Två aspekter dominerar strukturen av lojalitetsprogram (Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012). 
Den ena är det vanliga belöningssystemet med; köp för mängd x och få en belöning. Denna 
struktur riktar sig främst till detaljhandeln och spontanköp. Den andra handlar om att 
segmentera in kunder i nivåer baserat på deras värde för företaget. Det är viktigt att kunna skilja 
på kunder (diskriminera) och anpassa relationen utefter värde för företaget utan att stöta bort 
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dem som diskrimineras (Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012). Bilden nedan är ett exempel på hur 
en nivå strukturering kan se ut och visar Nordeas lojalitetsprogram, Nordea har valt att dela in 
kunderna i olika segment beroende på värdet för företaget. 
 

 
Figur 1. Struktur av Nordeas kundprogram. 
 
Lojalitetsprogram är generellt strukturerade för att kunna dela upp kundsegment i olika nivåer 
beroende på deras omsättning (McCall & Voorhees 2010). Där de kunder som är mest 
värdefulla för företaget delas in i en toppnivå och får de bästa förmånerna för att de ska fortsätta 
att handla av företaget. Detta gör det möjligt för företaget att anpassa sina tjänster i förhållande 
till nivån. Samt att de kunder som har en låg omsättning delas in i en lägre nivå med mindre 
förmåner för att reducera kostnader så att kostnaderna för förmånerna inte ska överstiga 
intäkterna från nivån. Det grundläggande antagandet bakom nivåstruktureringen är rotat ur 
Pareto-principen som också kallas 80-20 regeln (McCall & Voorhees 2010). Paretos princip 
grundar sig i att 20 % av en grupp äger 80 % av tillgångarna (Pareto 1897), och har sedan dess 
utvecklats inom ekonomiska sammanhang till teser som att 20 % av kunderna står för 80 % av 
lönsamheten för ett företag. Det är då rimligt att kunna identifiera och segmentera kunderna 
utefter detta för att anpassa tjänster och kostnader.  
 
Dréze & Nunes (2009) har undersökt och utvecklat uppdelningar av kundsegment till olika 
nivåer och visat att tre nivåer är överlägset två då det genererar nöjdare kunder inom de två 
högre nivåerna. Uppdelningen ger kunderna i de övre skikten en ökad känsla av status samt 
tydliggör alla kunders position till varandra och företaget. Det ökade antalet nivåer möjliggör 
även för fler flyttningar mellan nivåerna. Dessa förflyttningar uppåt i nivåerna påverkar kunders 
beteende genom att när kunden närmar sig kraven för en belöning ändras deras beteende och 
de kan öka både sin frekvens och storlek av konsumtion (McCall & Voorhees 2010). Beteendet 
kopplas till Hull´s (1932) “goal-gradient hypothesis” som förespråkar att när individer närmar 
sig ett mål accelererar de det beteende som hjälper dem mot målet. Om för många nivåer 
introduceras för att passa alla eller av andra anledningar riskerar uppfattningen om status att 
förtunnas och lojalitetsprogram tappar då i attraktivitet. 
 
Lojalitetsprogrammets effekt varierar mellan de olika nivåerna där de har störst påverkan hos 
små- och medelkonsumenter både på kort och lång sikt (Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012). 
Anledningen tros bero på att storkonsumenter redan ligger nära deras maxkapacitet i volym och 
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frekvens av inköp hos företaget. Det är då bekymrade att företag överskattar betydelsen av 
storkonsumentssegmentet och underskattar potentialen hos de andra nivåerna (Dorotic, Bijmolt 
& Verhoef 2012). Detta är inte att säga att storkonsumenter är mindre värdefulla, utan för att 
betona vikten av att anpassa och vårda relationer till de olika nivåerna. Storkonsumenter är 
viktiga utöver sin grad av konsumtion. De utövar en stark påverkan till att locka nya kunder 
genom sociala interaktioner som positiv word-of-mouth (Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012). 
 
2.3.1.2	  Struktur	  av	  belöning	  (2)	  
En belöning är något som en kund får i gengäld för att dennes agerande har varit i linje med de 
krav som ett lojalitetsprogram kräver. Det kan handla om att en kund som köper tjänster för en 
viss summa får rabatt på kommande köp eller tillgång till extra tjänster på grund av sitt tidigare 
beteende. Belöningar brukar delas upp i direkta och indirekta belöningar. Direkta belöningar är 
relaterade till företagets tjänsteerbjudande-område, till exempel kreditkortsbolag som ger 
tillbaka en viss summa pengar efter spenderade kronor. Indirekta är inte relaterade till företagets 
tjänsteerbjudande-område. Direkta belöningar föredras framför indirekta, men attraktiviteten 
av indirekta belöningar ökar i grad med lyxigheten av belöningen och ansträngningen som krävs 
för att erhålla belöningen. Icke-monetära och “mjuka” belöningar ger psykologiska och 
känslomässiga fördelar. Dessa mjuka belöningar tenderar att framkalla mer hållbara 
lojalitetseffekter genom att stärka attityden och åtagandet (McCall & Voorhees 2010). 
 
Även om ekonomiska belöningar är attraktivare för kunder kan de försämra kunders lojalitet 
genom att ta fokus från företaget och rikta fokus mot belöningarna i sig (McCall & Voorhees 
2010). Detta försämrar förutsättningarna för sann lojalitet då kunders vilja till att bygga en 
relation till företaget blir bortprioriterat, istället hamnar de ekonomiska belöningarna i fokus 
och vilka företag som erbjuder de bästa ekonomiska förmånerna på marknaden. Här uppstår en 
svår balansgång mellan att vara så attraktiv som möjligt i kundernas ögon samtidigt som denna 
attraktivitet kan komma på bekostnad av relationen mellan kunden och företaget.	  
	  
2.3.1.2.1	  Framing	  -‐	  inramning	  av	  belöning	  
Inom området för lojalitetsprogram föreslås det att belöningar bör formuleras som något utöver 
det ordinära som ges till lojala kunder på företagets bekostnad (McCall & Voorhees 2010). 
Formuleringen bör ske på ett sådant sätt att kunden ser sig själv som en förmånstagare med 
speciell status och att företaget uppmärksammar betydelsen av dem. Det handlar således om att 
måla upp samma faktiska erbjudande på ett sätt att det ses som mer förmånligt för kunden. 
O’Malley & Prothero (2004) varnar dock för att formuleringar kan få oavsiktliga konsekvenser 
som att kunder blir skeptiska mot företaget om formuleringarna av budskap och förmåner inte 
speglar helhetsbilden av företaget. Deras studie utförd i Storbritannien visar att många kunder 
är väl medvetna om företagens egna vinstintresse, på gränsen till cyniska. Därför poängterar de 
att lojalitetsprogram inte är en strategi som företag bara kan implementera, utan måste vara en 
position mot marknaden som genomsyrar hela företaget. 
 
2.3.1.3	  Hur	  väl	  kunder	  passar	  med	  lojalitetsprogrammet	  (3)	  
Det är viktigt att kunden ser och identifierar sig med förmånerna som lojalitetsprogrammet ger, 
att lojalitetsprogrammen utvecklats på ett sådant sätt att de passar med kundernas behov. Om 
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konsumenter känner att deras behov och köpbeteende passar eller är i linje med programmets 
krav kommer de att se programmet som fördelaktigt och öka sitt stöd till leverantören i form av 
att visa en positiv attityd (McCall & Voorhees 2010). Utöver att öka köpfrekvensen kan 
lojalitetsprogram med hög passningsgrad skapa en känsla av gemenskap bland sin medlemmar 
vilket ökar den upplevda byteskostnaden. Som Beerli, Martín och Quintana (2004) menar i sin 
studie kan höga upplevda byteskostnader användas som strategi för att få kunderna att stanna 
kvar hos företaget och därmed förbli lojala genom passivitet. 
 
Forskning om hur väl konsumenter passar med lojalitetsprogrammet har fokuserat på 
kongruensen av konsumenters nuvarande spenderingar och programmets krav. McCall & 
Voorhees (2010) förespråkar att nästa steg i utvecklingen av hur lojalitetsprogram passar med 
kunder är att gå bortom rationella bedömningar baserade på kundernas tidigare köpmönster, till 
en emotionell och/eller anknytnings bedömning till lojalitetsprogrammen. Att undersöka 
kunders subjektiva upplevelser om hur lojalitetsprogrammens utformning passar med deras 
behov och viljor. Den relationella aspekten är såldes viktig för att stärka kundens uppfattning 
och koppling till lojalitetsprogrammet. Detta är viktigt då kunders karaktäristiska har visat sig 
ha stor inverkan på hur de ser på och utvärderar programmen. Kivets & Simonson (2003) har 
visat att kunder bedömer alternativ utefter deras idiosynkratiska passning med erbjudandet. 
Detta grundar sig i att kunder antar att existerande erbjudanden på marknaden uppfattas som 
attraktiva av de flesta konsumenterna, och om ett erbjudande uppfattas som att passa kunden 
bättre än andra ser kunden det alternativet som extra förmånligt. Kunden utvärderar således hur 
väl de passar med ett lojalitetsprogram baserat på hur lätt de själva har att nå belöningar jämfört 
med andra. Idiosynkratisk passning sker alltså när kunden anser sig ha en relativ fördel, i att 
uppnå belöningar eller i dess värde, jämfört med andra. 
 
2.3.2	  Kritik	  till	  lojalitetsprogram	  
Lojalitetsprogrammens effekt är inte lätta att tyda, lika väl som forskare förespråkar 
lojalitetsprogram finns det kritiker. På grund av hur lojalitetsprogram är utformade blir företaget 
ansvariga att följa det åtagandet och ge kunden de förmåner som är utlovade. Detta menar 
Shugan (2005) ofta genererar till fler skyldigheter än vad kunderna genererar tillgångar till 
företaget. Att lova en kund att den ska få framtida belöningar för fortsatta köp innebär en 
framflyttning av kostnader till framtiden. Företaget är skyldig kunden framtida förmåner till 
den redan befintliga kunden, Shugan (2005) menar att dessa program således skapar kortsiktiga 
intäkter för företaget. 
 
Lojalitetsprogram har även visats tappa i effektivitet i och med antalet lojalitetsprogram som 
finns på marknaden (Dorotic, Bijmolt & Verhoes 2012). Har alla konkurrenter lojalitetsprogram 
ger det inte lika stor effekt som om en ensam aktör implementerar ett lojalitetsprogram på en 
marknad där andra saknar motsvarande program. Vid en mättnad av lojalitetsprogram på 
marknaden krävs det att programmen utvidgas för att erbjuda något extra och bli attraktivt för 
nya segment. Många mindre företag som kommer in sent på en marknad riskerar att misslyckas 
med sina lojalitetsprogram på grund av att de introducerar liknande lojalitetsprogram som redan 
finns, detta görs i stor utsträckning för att ha ett program då det kan ses som en 
konkurrensnackdel att inte ha ett. Det blir då inte heller någon konkurrensfördel. Det har även 
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visats att kunder tar del av fler kundprogram för att hitta de bästa erbjudandena, vilket innebär 
att kunderna sprider ut sina köp till konkurrenter och blir delaktiga i fler lojalitetsprogram men 
inte nödvändigtvis är lojala (Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012). 
  
Ytterligare kritik riktat till lojalitetsprogram är på grund av att programmen innebär att företaget 
behandlar kunderna annorlunda efter olika nivåer (Shugan 2005). Om kunderna i de högre 
nivåerna får annan service blir de lojala på grund av denna särbehandling, detta kan dock göra 
att de som inte blir behandlade på samma sätt upplever sig dåligt bemötta och blir därmed 
känsliga för konkurrens. Således står företaget i en mer utsatt position i och med 
lojalitetsprogrammet då de kunder som inte upplever positiv särbehandling blir mer 
konkurrenskänsliga. Shugan (2005) poängterar att lönsamma lojalitetsprogram ska bidra till att 
kunderna blir en tillgång till företaget genom att kunderna blir trogna företaget i den mån att de 
inte vill byta.  
  
Dowling och Uncles (1997) tar bland annat upp att fler kunder vill ha en relation med företaget 
och inte endast eftersöker lojalitetsprogram för deras rabatterade priser. De har även kritiskt 
granskat lojalitetsprogram och dess påstådda effekter då de menar att det finns lite 
dokumenterad bevisning. Till exempel påstår Dowling och Uncles (1997) att det inte finns 
tillräckligt med empiriskt stöd som visar att det kostar mindre att betjäna en lojala kund jämfört 
med en ny kund. Det är nödvändigtvis inte faktorn lojalitet som har en inverkan på kostnaden 
att betjäna kunden, utan även andra faktorer behöver tas i beaktande som hur krävande 
interaktionen mellan kunden och företaget är. De menar även att det inte finns ett tydligt 
empiriskt samband för att lojala kunder är mindre priskänsliga än nya kunder. Forskarna 
poängterar istället att lojala kunder kan förvänta sig högre rabatterade priser eller bättre service 
i förhållande till nya kunder som inte besitter någon erfarenhet av företaget eller vet vad de kan 
förvänta sig. Antagandet att lojala kunder ska medföra god word-of-mouth är även det osäkert 
om det går att koppla till lojalitetsprogram eller lojala kunder, som Dowling och Uncles (1997) 
menar kan positiv word-of-mouth snarare bero på att kunderna är nöjda. Om lojalitetsprogram 
ska generera positiv word-of-mouth innebär detta att lojalitetsprogrammet måste direkt påverka 
kundernas nöjdhet, vilket inte är bevisat om det finns ett samband däremellan. 
 
2.4	  Sammanfattning	  
Kundlojalitet har fler olika definitioner. Vanligtvis brukar litteraturen främst särskilja på två 
sorters lojalitet. Den ena sortens lojalitet beskrivs med begreppen passiv eller beteendemässig 
lojalitet och den andra sortens lojalitet beskrivs med sann eller attitydmässig lojalitet, denna 
studie använder sig av begreppen passiv och sann lojalitet. Passiv lojalitet grundar sig på 
köphistorik och att kunden vanligtvis köper samma vara eller tjänst på grund av bekvämlighet. 
Sann lojalitet innebär att kunden har en positiv attityd samt är engagerad i varan eller tjänsten 
och därför alltid gör ett aktivt val att konsumera av samma företag. Sann kundlojalitet är att 
föredra då passiva kunder ofta är känsligare för konkurrens. Litteraturen har identifierat 
kundnöjdhet som en faktor för att uppnå lojalitet. En annan faktor som identifierats är relationer.   
 
Kundlojalitet, i synnerhet sann kundlojalitet, är något företag eftersträvar på grund av de 
positiva effekter lojalitet har visats ha på lönsamheten. Det har visats kosta mindre att betjäna 
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lojala kunder än nya kunder, lojala kunder är benägna att köpa mer samt betala premiumpriser 
och generera positiv word-of-mouth. Således har fler företag implementerat lojalitetsprogram.  
 
Lojalitetsprogram är en strategi från företagens sida för att stärka kunder köpbeteende genom 
att ge attraktiva erbjudanden och förmåner som uppskattas av kunden. På så sätt kommer 
kunden bli mer nöjd med företaget vilket gör att hen stannar kvar som kund samt köper mer 
eller till premiumpriser. Många lojalitetsprogram avser även att bygga relationer mellan kunden 
och företaget för att stärka kundernas lojalitet. Det är främst tre aspekter som identifierats inom 
lojalitetsprogram som effektiva drivkrafter; strukturen av lojalitetsprogrammet, strukturen av 
belöningen och hur väl konsumenten passar med programmet. Det finns dock inget stark 
konsensus om dessa aspekter faktiskt leder till sanna lojala kunder och företagslönsamhet.  
 
Trots att många företag har lojalitetsprogram är litteraturen inte entydig om programmens 
effekter. Det har bland annat diskuterats att lojalitetsprogram snarare genererar en skuld än en 
tillgång för företaget, att mättnaden av lojalitetprogram på marknaden tar bort dess effekt och 
att konsumenter deltar i flera lojalitetsprogram inom samma bransch för att ta del av de bästa 
erbjudanden. Mycket av kritiken riktar sig till de belöningar och inlåsningseffekter som vissa 
lojalitetsprogram skapar. Viss forskning har visat att kopplingen mellan lojalitetsprogram till 
sann lojalitet och lönsamhet är svagt.  
 
Tidigare forskning är ofta baserad på köphistorik men det är kunders engagemang och 
inställning som ligger till grund för deras lojalitet. Det är därför av intresse att utveckla 
förståelsen för lojalitet genom att undersöka kunders upplevelse av lojalitetsprogram. Därför 
avser denna studie att undersöka om kunders upplevelser av lojalitetsprogram kan kopplas till 
lojalitet. Utifrån kunders upplevelse undersöker vi mekanismer inom lojalitetsprogram som 
enligt litteraturen bidrar till lojala kunder och i synnerhet sanna lojala kunder. Detta eftersom 
att det finns skillnader mellan passiv och sann lojalitet där lojalitetsprogrammen avser att uppnå 
de effekter som sammankopplas med sann lojalitet. 
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3.	  Metod	  	  
I detta kapitel kommer vi att presentera de metodval som gjorts för studien. Vi kommer att 
presentera de metodologiska överväganden som har gjorts samt hur det praktiskt har gått 
tillväga för att genomföra studien. Avslutningsvis diskuteras reflektioner kring metodval.  
 
3.1	  Forskningsdesign	  	  
Denna studie grundar sig på redan existerande kunskap, vi har därmed vår utgångspunkt i teorin 
för att sedan vända sig till empirin. Att ha utgångspunkt i teorin innebär att ta stöd av befintlig 
teori för att besvara forskningsfrågan. Vi kan således utforska området relaterat till vad tidigare 
teori tar upp samt finna nya aspekter för att utöka teorin. Konsekvensen av detta blir att vi 
begränsas utifrån en viss mängd faktorer vid insamlandet av empiri. När en deduktiv ansats 
används har det en inverkan på utformandet av analysen och utfallet av resultatet eftersom att 
den teoretiska referensramen grundar sig på befintlig teori. Således kommer en konsekvens bli 
att resultatet och analysen påverkas av valet av att ha utgångspunkt i teorin. Om vi istället hade 
valt att ha en induktiv ansats hade detta inneburit att empirin hade styrt vår teori. Ett problem 
med detta är dock att vi som författare kan studera något som redan har blivit studerat och 
därmed inte utveckla någon ny kunskap. Med att använda tidigare forskning ökar vi således 
chansen att tillföra något nytt till teorin.  
 
3.2	  Forskningsmetod	  
För att besvara denna studies forskningsfråga gällande kunders upplevelser påverkan på lojalitet 
krävs det att vi kan få en bild om kundernas upplevelser och de effekter upplevelserna tillför. 
För att kunna insamla denna sorts empiri är det nödvändigt att respondenterna kan tala öppet 
om lojalitetsprogram. Således är intervju passande för denna studie då vi har i avsikt att 
uppfånga respondenternas upplevelser. Denna typ av metodval benämner Bryman och Bell 
(2013) som kvalitativa intervjuer. Detta möjliggör att vi kan finna nya aspekter som teorin 
tidigare inte berört.  
 
Bryman och Bell (2013) skiljer huvudsakligen på två olika typer av intervjuer; ostrukturerad 
och semistrukturerad intervju. I denna uppsats använder vi oss av en semistrukturerad intervju. 
Detta innebär att vi innan intervjun har bestämt att behandla ett visst antal teman eller frågor 
som är utformade i en intervjuguide som är till stöd under intervjun. Således är det lättare att 
hålla fokus på vissa teman eller frågor och hålla sig inom ramarna för forskningsområdet. 
Bryman och Bell (2013) poängterar att denna typ av intervju är flexibel då frågorna inte behöver 
ställas i en viss ordning och att det även finns möjlighet att ställa ytterligare frågor till 
respondenten. Detta till skillnad från den ostrukturerade intervjun som inte har någon 
fokusering på några teman eller har någon intervjuguide att följa (Bryman & Bell 2013). I och 
med att vi har en deduktiv ansats är det mer lämpligt att använda en mer strukturerad intervju 
för att vara säkra på att vissa ämnen behandlas som vi har identifierat i litteraturen.  
 
De teman som behandlades under intervjuerna är bestämda utefter den teoretiska 
referensramen. De identifierade teman användes som mall för att styra att respondenterna höll 
sig inom ramarna för forskningsområdet utan att begränsa dem till allt för styrande ramar som 
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en strukturerad intervju eller enkäter kan åstadkomma. Om respondenten hade lätt att tala öppet 
om lojalitetsprogram blev intervjuguiden som ett stöd ifall vi behövde komplettera med någon 
ytterligare fråga, om respondenten hade det svårare att tala fritt användes intervjuguiden mer 
strikt för att kunna få svar på frågorna om lojalitetsprogram. Målet var att respondenten kunde 
föra en diskussion baserat på verkliga upplevelser så en god bild kunde fås om hur respondenten 
resonerade och vad för effekter lojalitetsprogrammet haft. 
 
3.3	  Anonymitet	  samt	  andra	  etiska	  frågeställningar	  
I denna studie har konfidentialitets- och anonymitetskravet tillämpats, detta innebär att vi 
behandlar personlig information om respondenterna med strikt konfidentialitet (Bryman & Bell 
2013). Respondenterna i denna studie är anonyma, således ser vi fördelen att respondenterna 
kan uppleva det lättare att tala fritt om ämnet samt känna sig säkra i att deras uttalanden inte 
ger några konsekvenser. Respondenterna blev informerade om anonymitet innan vi påbörjade 
intervjun. Anonymitet kommer i denna studie inte att påverka slutsatserna då vi inte undersöker 
specifika faktorer som ålder eller kön utan endast har som urvalskriterium att respondenten ska 
vara medlem i något av de valda bankernas lojalitetsprogram. Dock kan anonymiteten bidra till 
minskad överförbarhet då andra forskare inte kan bedöma hurudana resultatet är överförbart till 
liknade fall då de inte kan ta del av specifika detaljer om respondenterna (Bryman & Bell 2013).  
 
Vi har även tagit hänsyn till samtyckeskravet som innebär att alla respondenter på förfrågan  
har deltagit frivilligt i undersökningen samt har vi tagit hänsyn till nyttjandekravet som innebär 
att insamlad information om respondenter endast kommer att användas i denna studie (Bryman 
& Bell 2013). Ytterligare har hänsyn tagits till informationskravet vilket innebär att 
respondenterna har blivit informerade om studien i förväg och gett ut uppgifter om vad som är 
ändamålet med studien (Bryman & Bell 2013). Vi har gett ut information om själva studien, 
vart och vad som studeras, att detta är en uppsats på avancerad nivå, anonymitet och att 
respondenterna har möjlighet att ta del av studien i efterhand.  
 
3.4	  Urval	  	  
Till studien utformades urvalskriterier gällande respondenterna för att garantera att 
respondenterna hade erfarenhet om ämnet som studien berör. Samtidigt var vi noggranna med 
att tydliggöra att inga förkunskaper krävdes, detta för att ingen skulle känna sig otillräcklig för 
att delta i studien samt för att vi avser att undersöka upplevelser och inställningar till 
lojalitetsprogram. Till att börja med sattes ett kriterium att respondenten behövde vara kund hos 
en av de banker som var aktuella för studien. Det andra kriteriet var att respondenten skulle 
vara delaktig i en av dessa bankers lojalitetsprogram. Detta då vissa individer är kunder utan att 
vara medlemmar i programmen och saknar således erfarenhet om ämnet som studien berör. 
Åldersspannet begränsades till att endast beröra myndiga individer då kundprogrammen i första 
hand riktar sig till de som har befogenhet att ta egna beslut rörande bank- och 
försäkringstjänster. Eftersom att varken litteraturen eller företagen gör någon distinktion mellan 
könen kommer inte den här studien att göra det. Inget analysarbete kopplat till skillnader mellan 
kön kommer således att beaktas och respondenternas anonymitet kommer stärkas genom att 
alla respondenter refereras som hen. 
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För att få kontakt med potentiella deltagare till studien använde vi våra nätverk för att via dem 
söka respondenter minst ett steg utanför vår direkta bekantskapskrets, till exempel användes 
öppna forum och bekanta till bekanta. Studien har således använt sig av en urvalsprocess som 
Bryman & Bell (2013) kallar för bekvämlighetsurval. Fördelarna med denna urvalsprocess är 
att respondenter som besitter viss kunskap kan eftersökas samt att tillvägagångssättet gör att de 
är mer lättillgängliga att finna. Konsekvenser av ett sådant urval är att det inte blir ett 
sannolikhetsurval och studiens slutsatser blir således inte generaliserbara. Samt att forskarnas 
sociala verklighet kan påverka vilka som får möjlighet eller vill delta i studien. 
 
För att bredda studien och få en mer omfattande empiri som inte endast är baserad på ett 
lojalitetsprogram söktes fler än en bank. Studien har avgränsats till att omfatta två banker och 
dess kundprogram. Avgränsningen till Nordea och Länsförsäkringar bank har gjorts på basis av 
att båda har uttalade lojalitetsprogram som även är lätta att ta del av. Tydliga och lättillgängliga 
lojalitetsprogram är två viktiga aspekter för såväl respondenternas medvetenhet som 
kopplingen till litteraturen. Litteraturen om lojalitetsprogram tar upp vikten av segmenten i alla 
nivåer och att de har en kompletterande effekt på varandra. Därför eftersöker denna studie 
respondenter från samtliga nivåer. 
 
3.5	  Intervjuguide	  	  
Intervjuguiden har varit ett stöd vid intervjuer för att kunna säkerställa att vi behandlar de teman 
som har identifierats i litteraturen. De teman vi har identifierat är struktur av lojalitetsprogram, 
belöningar/förmåner, relationer, engagemang och nöjdhet. Nedan presenteras de frågor och 
teman som vi utgick från under intervjuerna. Frågorna behöver inte nödvändigtvis ha ställts i 
den ordning som framgår nedan och vissa frågor kan ha blivit utelämnade om vi upplevde att 
alla teman blivit behandlade under intervjun. Med hjälp av intervjuguiden har frågor 
formulerats för att att försöka undvika i så stor mån som möjligt att frågorna blir ledande eller 
svårförstådda. Bryman och Bell (2013) varnar för att ledande frågor kan påverka respondenten 
i dennes resonemang och uttalanden vilket gör att svaren inte blir representativa för 
respondentens egna subjektiva världsbild. Under intervjuerna använde vi begreppet 
kundprogram istället för lojalitetsprogram, detta för att företagen använder begreppet 
kundprogram då de kommunicerar med kunderna. Kundprogram är således ett mer bekant 
begrepp för respondenterna än lojalitetsprogram.  
 
I början av intervjun presenterade vi oss och nämnde kortfattat att intervjun kommer att handla 
om kundprogram inom bank- och försäkringsbranschen samt presenterade studiens syfte. Att 
studien handlar om kundprogram i bank- och försäkringsbranschen har respondenterna blivit 
informerade om innan intervjun. Inledningsvis sade vi även att samtliga respondenter kommer 
att vara anonyma och att det finns möjlighet att ta del av studien i efterhand. Efter att vi kort 
hade presenterat oss själva och studien så inledde vi intervjun med att fråga vad respondenten 
har för bank/försäkringsbolag samt vilken nivå respondenten har uppnått i det kundprogram 
respondenten är med i.   
 
Nedan presenteras intervjuguiden som varit en mall under intervjun. Den vänstra kolumnen 
behandlar de teman vi har identifierat utifrån litteraturen och i den högra kolumnen behandlas 
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relaterande frågor som vi hade som mall under intervjun. Under intervjun lämnade vi gott om 
utrymme för respondenten att tala fritt om de frågor som ställdes, således ser vi att 
respondenterna fick möjlighet att reflektera över frågorna och att de fritt kunde diskutera deras 
upplevelser. Under intervjutillfället kunde det även tillkomma vissa följdfrågor om något var 
otydligt eller om vi ville att respondenten skulle vidareutveckla ett resonemang. 
 
Upplevelser av 
lojalitetsprogram 
 

•   Hur upplever du det kundprogram du är med i?  
•   Upplever du att du får ut något av kundprogrammet? 

Sanna lojala 
kunder   
 

•   Hur engagerad är du i val av bank och banktjänster?  
•   Upplever du att kundprogrammet påverkar ditt engagemang? 

Struktur av 
lojalitetsprogram  

•   Vet du vilka nivåer kundprogrammet har?  
•   Vad tycker du om kundprogrammens olika nivåer?  
•   Hur känner du inför den nivå i kundprogrammet som du är på? 

Belöningar •   Vilka förmåner/belöningar får du på grund av att du är med i 
deras kundprogram? 

•   Påverkar de nämnda förmånerna/belöningarna att du stannar 
kvar som kund hos banken? Varför? 

•   Hur upplever du de förmåner/belöningar du får från banken för 
att du är med i deras kundprogram? 

•   Vad betyder dessa förmåner/belöningar för dig? 
Relationer •   Upplever du att kundprogrammet stärker ditt förtroende till 

banken?  
•   Hur upplever du din relation till banken?  
•   Har den påverkats av kundprogrammet du är med i?  
•   Hur upplever du relationen mellan dig och personal?  
•   Vad har denna relation för betydelse för dig?  
•   Upplever du detta som en del av kundprogrammet?  

Nöjdhet •   Hur nöjd är du med din bank?  
•   Vad är det som gör att du är nöjd?  
•   Upplever du att kundprogrammet påverkat nöjdheten?  
•   Vad är viktigt för dig hos en bank?  
•   Är detta något du upplever i kundprogrammet?  
•   Upplever du att kundprogrammet saknar något?  

Tabell 1. Intervjuguide. 
 
Det första temat handlar om respondentens generella upplevelser till lojalitetsprogrammet. 
Dessa två frågor är relativt öppna och inte avgränsade till ett specifikt tema. Således ser vi att 
respondenten fritt kan associera till tidigare upplevelser och uppfattningar respondenten kan ha 
angående lojalitetsprogrammet. Det andra temat vi behandlade var kopplat till sann lojalitet. 
Litteraturen visar att sanna lojala kunder har ett engagemang och alltid gör ett aktivt val, vi 
ställde därför dessa frågor för att se om deras engagemang går att härleda till 
lojalitetsprogrammet.  Tredje temat berör struktur av lojalitetsprogram, detta för att behandla 
respondenternas medvetenhet om nivåerna och deras uppfattning av nivåernas betydelse samt 
koppling till status. Fyra frågor ställdes för att få svar om respondenternas uppfattningar kring 
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temat belöningar. Vi frågade bland annat om deras medvetenhet om belöningarna samt hur 
dessa belöningar påverkar dem. Genom detta vill vi se om respondenten är medveten om vad 
hen får genom att vara delaktig i lojalitetsprogramment samt om kundprogrammet är avgörande 
för att respondenten stannar kvar som kund. Temat relationer tar upp frågor som vi avser ska 
besvara om respondenten anser att relationella faktorer påverkar lojaliteten samt om detta ses 
som en del av lojalitetsprogrammet, detta på grund av att vi har identifierat relationer som en 
viktig del vid skapandet av lojala kunder. Avslutningsvis ställdes några frågor kring temat 
nöjdhet för att få en övergripande bild över respondenternas uppfattning om banken och dess 
program. Nöjdhet har identifierats som en viktig förutsättning för att skapa lojala kunder. 
Eftersom att studien inte avser att mäta nöjdhet på en skala används den första frågan om 
nöjdhet för att introducera temat till respondenten och bekräfta nöjdhet eller missnöjdhet. Med 
dessa frågor avser vi att undersöka om det är lojalitetsprogrammet som bidrar till nöjda och 
lojala kunder eller om det är andra faktorer. 
 
3.6	  Insamlad	  empiri	  
Studien är baserad på tolv stycken intervjuer för att studera respondenternas upplevelser om 
lojalitetsprogram i deras bank. Vi valde bankerna Länsförsäkringar och Nordea på grund av att 
de hade lättillgänglig information om lojalitetsprogrammen på deras hemsidor. Vi har samlat 
in information om lojalitetsprogrammen via bankernas hemsidor eftersom denna information 
även är tillgänglig för kunderna. Vi har valt att ta med samtliga nivåer av programmet som 
Länsförsäkringar erbjuder samt tagit med de fyra huvudsakliga nivåerna som Nordea erbjuder. 
Nordea har ytterligare nivåer  som ’check in’ och ‘student’, dessa kan dock ses som undernivåer 
till de huvudsakliga nivåer då de erbjuder lägre priser på grund av att kunden antingen är yngre 
eller studerande, men är i övrigt desamma som huvudnivåerna. 
  
Intervjuerna genomfördes efter respondenternas preferens, till exempel fysiskt eller via telefon. 
Detta gjordes för att underlätta så mycket som möjligt för respondentens medverkan och att 
respondenten kände sig bekväm i situationen. Då intervjun gjordes fysiskt såg vi till att platsen 
var lugn och där det inte fanns tydliga störningsmoment. Då intervjun skedde över telefon hade 
vi mindre makt att påverka omgivningen, däremot ställde vi frågor som om respondenten var i 
en miljö där den kunde reflektera utan att påverkas av störningsmoment. Samtliga intervjuer 
spelades in, vi frågade respondenterna om tillåtelse innan intervjun påbörjades. Efter 
intervjuerna transkriberades dessa. Detta menar Bryman och Bell (2013) underlättar för en 
djupgående och noggrann analys. 
  
Vi har sedan presenterat de viktigaste huvuddragen från intervjuerna i tabell 1 under kapitel 
”4.2 Presentation av empiri” där läsaren kan läsa om vardera respondent. För att öka 
transparensen finns en mer ingående presentation om vardera respondent under Bilaga 1. Detta 
för att läsaren ska kunna härleda uttalanden från den empiriska representationen tillbaka till 
dess kontext. Eftersom att vi har tagit med delar eller hela citat i den empiriska representationen 
är det viktigt att läsaren kan återgå till den ursprungliga kontexten om så önskas, således ser vi 
fördelen att vara så transparenta som möjligt.  
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Vi har endast tagit hänsyn till att presentera bank och nivå i lojalitetsprogrammet på grund av 
att vi inte har identifierat andra aspekter som relevanta utifrån litteraturen. Dock kan man utläsa 
att Nordea överlag har haft mer cyniska kunder till banken och lojalitetsprogrammet. Eftersom 
att studien inte avser att jämföra specifika lojalitetsprogram mot varandra kommer inte denna 
aspekt undersökas vidare. 
  
3.7	  Metodval	  för	  analys	  
Studien är av kvalitativ karaktär där vi har intervjuat om upplevelser och inställningar som 
respondenterna har om lojalitetsprogram i deras bank. Eftersom att studien tog avstamp i 
tidigare kunskap och teori från området eftersöktes en analysmetod för en deduktiv ansats som 
kunde hjälpa till att vidareutveckla området. Intervjuer ansågs vara ett lämpligt sätt för att samla 
in data som kunde hjälpa till att fylla det identifierade hålet i kunskapsmuren. Transkriberingen 
av dessa intervjuer resulterade i långa texter som var i behov av att göras hanterliga. Inom 
litteraturen på området har några huvudaspekter identifierats för lojalitet, men eftersom att det 
rör sig om individers egna upplevelser har alla sina egna och det är därför viktigt att metoden 
för analysen möjliggör en hantering av empiri som inte nödvändigtvis kan passas in i tydliga 
fack. Innehållsanalysen möjliggör att en respondents upplevelser kan passa in i flera olika fack 
och inte nödvändigtvis behöver ha  en entydig upplevelse av lojalitetsprogrammet. Med hänsyn 
till dessa utgångspunkter var innehållsanalys ett lämpligt metodval för att analysera studiens 
insamlade data. En kvalitativ innehållsanalys innebär att forskarna analyserar och tolkar texter 
(Bryman & Bell 2013), så som våra transkriberingar. Innehållsanalys förklaras av Hsieh och 
Shannon (2005) som en noggrann undersökning av innehållet av uttalanden i syfte att 
klassificera stora mängder text till ett effektivt antal kategorier som representerar liknande 
betydelser. Det är en subjektiv tolkning av innehållet i text data som sker genom en systematisk 
kategoriseringsprocess av kodning och identifiering av teman och mönster. Denna studie har 
som tidigare nämnts en utgångspunkt i befintlig kunskap och utefter detta har nyckelkoncept 
identifierats som legat till grund för insamlingen av data. Detta tillvägagångssätt med 
utgångspunkt i befintlig litteratur liknas med det angreppssätt inom innehållsanalys som Hsieh 
och Shannon (2005) definierar som en riktad innehållsanalys. Detta angreppssätt för att 
analysera data är lämpligast när tidigare forskning på området finns och studien avser att finna 
evidens som stödjer, motsäger eller breddar den tidigare forskningen. I och med detta kommer 
vi att tolka respondenternas uttalanden om upplevelser och inställningar, detta kommer sedan 
att analyseras med hjälp av tidigare teori utifrån vår teoretiska referensram. Nedan kommer 
processen för analysen att redogöras där vi kommer att vara så tydliga och transparanta som 
möjligt. 
 
Innehållsanalysen är en process bestående av fyra steg. I ett första steg har vi använt 
transkriberingar och valt att plocka ut delar eller hela citat. Dessa citat kallas för empirisk 
representation (Hansson 2011). En konsekvens som Bryman och Bell (2013) tar upp med denna 
sorts analys är att forskare kan tolka respondenterna inkorrekt eftersom att forskarna väljer att 
ta ut delar av citat och inte ser på kontexten. På grund av detta har vi med stor noggrannhet tagit 
hänsyn till sammanhanget när citat valts ut. Vi har ej tagit med samtliga uttalanden från 
transkriberingen, de uttalanden som inte berör vår forskningsfråga har inte tagits med i 
beaktande. Efter att vi har plockat ut delar eller hela citat har vi kategoriserat dem efter 
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gemensamma kategorier som vi har funnit i deras uttalanden, dessa kategorier är sedan det 
första steget i innehållsanalysschemat. Varje kategori har vi benämnt utefter den gemensamma 
nämnare som vi har identifierat utifrån respondenternas uttalanden. En aspekt Hansson (2011) 
nämner är att varje kategori ska vara varandra uteslutande. 
 
Empirin har legat till grund för de kategorier vi har funnit i respondenternas uttalanden. Denna 
kategorisering efter uttalanden presenteras som en tabell under bilaga 2, tabellen ligger sedan 
till grund för innehållsanalysschemat. Ur tabellen tydliggörs vem av respondenterna som sagt 
vad genom att deras uttalanden har delats upp. Vi har valt att förkorta respondenterna till R1, 
R2, R3, etc. Således ökar vi transparensen då läsaren enkelt kan hänföra respondenternas 
uttalande till den ursprungliga kontexten som finns tillgänglig under bilaga 1.  
 
Efter att vi identifierat kategorier med hjälp av den empirisk representationen sammanfördes 
kategorier till gemensamma teman. Detta är nästa steget av innehållsanalysschemat där en eller 
flera kategorier sammanförs till ett gemensamt tema (Hansson 2011).  Då studien är grundad  
på den teoretisk referensram är det lämpligt att strukturera upp teman efter teori som 
identifierats i den teoretisk referensramen. Detta underlättar för analysen då vi använder liknade 
begrepp när vi analyserar empirin i förhållande till teorin. Likt ovan ska teman vara uteslutande, 
då en kategori passar under fler teman måste teman brytas ner ytterligare (Hansson 2011). 
Dimensioner är det sista steget i innehållsanalysschemat där innebörden av ett eller flera teman 
relateras till dimensioner av lojalitetprogramsområdet. Dimensionerna sammanför teman och 
dess innebörd för att göra empirin mer hanterbar vilket möjliggör en mer strukturerad analys 
efter dimensionerna. Vid identifierandet av de olika kategorierna, teman och dimensionerna 
presenterade vi detta i ett innehållsanalysschema. I detta schema och tabellen där vi presenterar 
den empiriska representationen har vi valt att koda kategorierna genom att numrera dem. Detta 
på grund av att läsaren ska kunna härleda kategorierna i innehållsanalysschemat till de 
empiriska representationer som kategorien grundar sig på. Innehållsanalysschemat har legat till 
grund för genomförandet av innehållsanalysen som är den andra delen av analysen. Under 
första delen av analysen där vi utvecklade innehållsanalysschemat har vi gått från empirisk 
representation och kategorier till teman och dimensioner.  I andra delen av analysen där vi rört 
oss från dimensionerna tillbaka till mer detaljerade aspekter vi funnit i kategorierna och 
empiriska representationerna. Analysen är därmed indelad i två delar och möjliggör en mer 
detaljerad innehållsanalys då vi rör oss tillbaka till kategorierna och den empiriska 
representationen. Således kan vi studera påverkan mellan kundupplevelser och 
lojalitetsprogram. 
 
3.8	  Trovärdighet	  och	  pålitlighet	  
Validitet och reliabilitet är begrepp som är utformade för att undersöka en absolut sanning 
(Bryman & Bell 2013). Dessa absoluta sanningar är dock inte rimliga inom områden som 
präglas av subjektivitet, då anses kriterier som trovärdighet vara bättre för att återspegla sociala 
verkligheter som kan ha flera beskrivningar. Trovärdighet innefattar de fyra delkriterierna 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell 2013). 
Tillförlitlighet handlar om att undersöka vad som avses att undersöka, där vikten av att 
forskarna använder relevanta utgångspunkter och det är tydliga med de val och antaganden som 
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sker är centrala. Detta för att säkerställa för läsaren att allt gått rätt till och vinna dennes 
förtroende. Vi har med noggrannhet valt ut intervjufrågor efter litteratur samt öppet redovisat 
och motiverat val av intervjufrågor för att läsaren ska kunna bedöma relevansen av frågorna 
och därmed öka tillförlitligheten.  Överförbarhet handlar om hur väl resultatet från studien är 
överförbara till en annan miljö. Då kvalitativa studier söker djup istället för bredd är inte 
generaliserbarhet i centrum, men genom att göra omfattande redogörelser kan studien bidra till 
en kunskapsbas som andra kan använda för att bedöma överförbarheten till andra miljöer. 
Pålitlighet eftersöker fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen. 
Där alla steg redogörs och motiveras för att säkerställa resultatet i förhållande till processen. På 
grund av detta har vi valt att vara så transparenta som möjligt och redovisa alla delar av 
processen. Genom att till exempel redovisa samtliga intervjuer ökar vi transparensen och 
därmed ökar överförbarheten samt pålitligheten. Konfirmering handlar om insikten att 
fullständig objektivitet inte kan uppnås i samhällelig forskning. Det är således viktigt att 
forskarna inte låter sina personliga värderingar eller teoretiska inriktning påverka 
undersökningen. Med dessa kriterier i åtanke genom forskningsprocessen hoppas vi kunna 
undvika begreppsproblem som kan uppstå vid användandet av validitet och reliabilitet samt 
genomföra en förtroendeingivande studie. Att tydliggöra våra val genom omfattande och 
tydliga beskrivningar eftersöker vi att göra en transparent studie som läsaren kan känna 
förtroende för. 
 
3.9	  Metodreflektion	  
Studien tar inte hänsyn till aspekten ålder eftersom litteraturen inte har tagit upp ålder som en 
faktor. Dock påträffade vi vissa skillnader bland åldrarna där de yngre respondenternas svar 
oftare berörde aspekter om internettjänster och andra applikationer. Detta är något som inte var 
lika tydligt bland de äldre respondenterna. I efterhand hade detta varit en aspekt som vi kunde 
tagit med i beaktandet vid urval och analys för att få en mer representativ bild från samtliga 
åldrar. Studien består av en population där högre andelen är unga bankkunder som till exempel 
inte hade varit i kontakt med banken i syfte att låna eller andra tjänster som pensionssparande, 
detta är på grund av den urvalsprocess som har valts. I koppling till trovärdighet för en studie 
lyfts ibland autenticitet upp som berör aspekten om studien ger en rättvis bild. Då majoriteten 
av respondenterna var något yngre kan man fråga om studien reflekterar en rättvis bild av alla 
de åsikter och upplevelser som finns hos den berörda grupp som har studerats. 
 
Målet med urvalet var att få en representativ bild från samtliga nivåer av lojalitetsprogrammet, 
men på grund av det mindre urvalet på tolv respondenter begränsade detta oss då vi inte 
lyckades få tag på respondenter från Länsförsäkringars nivå ‘Silverkunder’. Gällande Nordea 
var det flera respondenter som inte var säkra på vilken nivå de befann sig på i 
lojalitetsprogrammet, vilket gör det svårt att säkerställa om urvalet består av alla nivåer. 
Överlag visade empirin att Nordeas kunder var något mindre nöjda med banken och 
lojalitetsprogrammet samt mindre medvetna om programmet än Länsförsäkringars kunder. 
Detta är något vi inte har tagit med i beaktandet i analysen då studien inte avsett att jämföra de 
specifika bankernas lojalitetsprogram mot varandra. Vi avgränsade oss till dessa två banker och 
tog inte hänsyn till  andra faktorer än nivåerna i lojalitetsprogrammet respondenterna var på. 
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Vi utförde både intervjuer över telefon och via fysiska möten. Detta för att underlätta för 
respondenterna då inte alla kunde delta i fysiska möten. Dock upptäckte vi att det fanns fler 
störningsmoment vid telefonintervjuerna där övriga ljud hördes runt om respondenten samt då 
det upplevdes vara dålig täckning vid ett fåtal samtal. Detta kan ha påverkat respondenterna om 
de upplevde det som störningsmoment vilket kan ha påverka utfallet av intervjun. Hade vi 
endast accepterat fysiska möten kunde vissa av dessa potentiella störningsmoment motverkats, 
men det hade blivit på bekostnad av att utesluta de som inte kunde delta fysiskt och deras röst. 
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4.	  Empiri	  
I detta kapitel kommer den insamlade empirin att presenteras. Inledningsvis presenteras de 
valda bankernas lojalitetsprogram som har använts i denna studie. Därefter presenteras 
vardera intervju med samtliga respondenter.  
 
4.1	  Lojalitetsprogram:	  Länsförsäkringar	  Bank	  och	  Nordea	  	  
Denna studie fokuserar på två banker som erbjuder lojalitetsprogram till sina kunder. Nedan 
kommer vi att presentera de olika programmen de olika företagen erbjuder.  
 
4.1.1	  Länsförsäkringar	  Bank	  
Länsförsäkringar Banks lojalitetsprogram är uppdelat på tre olika nivåer; brons, silver och guld. 
Beroende på hur mycket kunden samlar hos Länsförsäkringar Bank desto mer får kunden i 
rabatt på deras försäkringar samt ytterligare förmåner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronskund	  
För att bli bronskund i 
Länsförsäkringar krävs det att 
kunden har minst två av 
hushållets privata försäkringar 
hos Länsförsäkringar.  
 
En bronskund får:  

• 5 % rabatt på samtliga 
försäkringar 
 

Silverkund	  
För att bli silverkund i 
Länsförsäkringar behöver kunden 
ha en boende försäkring samt 
antigen  aktivt lönekonto och 
Visakort, fondsparande/ 
pensionssparande på minst 500 
kr/månaden eller ha ett kapital på 
minst 200.000 kr tillgängligt.  
 
En silverkund får:  

• 10 % rabatt på hushållets 
privata försäkringar  

• Gratis kortavgift (värde 
225 kr) 

	  

Guldkund	  
För att bli guldkund krävs det en 
boendeförsäkring hos 
Länsförsäkringar, aktivt lönekonto 
och Visakort samt antigen 
fondsparande/ pensionssparande 
på minst 500 kr/månaden eller ett 
kapital på minst 200.000 kr 
tillgängligt.  
 
En guldkund får  

• 20 % rabatt på hushållets 
privata försäkringar  

• Gratis kortavgift  
• Självriskreducering med 

1000 kr/år 
• Gratis uppläggningsavgift 

för bolån (värde 700 kr) 
• 20 % på tjänster hos 

jurister hos 
Länsförsäkringar  

• Ytterligare förmåner som 
guldkundsbrev, biljetter 
till olika evenemang och 
gratis golfspel med mera.  
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4.1.2	  Nordea	  
Nordeas kundprogram är uppdelat på fyra huvudsakliga nivåer och det är dessa nivåer som 
använts i denna studie. Likt Länsförsäkringars lojalitetsprogram får kunden tillbaka mer 
beroende på hur mycket kunden har samlat hos banken. 

	   	  

Baskund	   	  
Baskund är den lägsta nivån av kundprogrammet. I 
och med att man som kund har ett personkonto där 
lön eller motsvarande sätts in får kunden betala 36 
kr/mån för samtliga tjänster:  

• Visakort 
• Internetbanken med möjlighet att betala 

räkningar och göra överföringar 
• Mobilbank 
• Telefonbanken med personlig service 

dygnet runt 
• 200 kr till ett självriskkonto vid tecknande 

av första försäkringen hos If 

Dock så får kunden ett rabatterat pris om den är 
mellan 18-28 år då kunden får betala 12 
kr/månaden för dessa tjänster och om kunden är 
student blir kostnaden 0 kr.   
 

 

Pluskund	  
För att bli pluskund (andra nivån) i Nordea 
krävs det att kunden har ett personkonto med 
regelbundna insättningar av lön eller 
motsvarande, det krävs även att kunden har 
minst 50.000 kronor i sparande eller lån hos 
Nordea samt minst tre övriga produkter eller 
tjänster ur olika produktgrupper. Således får du 
nedanstående tjänster för 27 kr/mån: 

• Visakort 
• Internetbanken med möjlighet att 

betala räkningar och göra överföringar 
• Mobilbank 
• Telefonbanken med personlig service 

dygnet runt 
• Möjlighet till en kredit kopplad till ditt 

Personkonto 
• 200 kr till ett självriskkonto vid 

tecknande av första försäkringen hos If 
 

Förmånskund  
För att bli förmånskund (tredje nivån) krävs det att 
kunden, i likhet med pluskund, har ett personkonto 
med regelbundna insättningar av lön eller 
motsvarande och minst 50.000 kronor i sparande 
eller lån hos Nordea. Därutöver behöver kunden 
minst fem övriga produkter eller tjänster ur olika 
produktgrupper. Genom att man har detta får kunden 
betala 12 kr/månaden för nedanstående tjänster:  

• Visakort 
• Internetbanken med tillvalet betalningar 
• Mobilbank 
• Telefonbanken med personlig service dygnet 

runt 
• Privatlån 
• Personkontokredit 
• Tillgång till rådgivning med personlig 

bankman 
• Betal och kreditkortet Nordea Gold 

kostnadsfritt 
• 300 kr till ett självriskkonto vid tecknande av 

första försäkringen hos If 
 

 

Premiumkund	   	  
Den högsta nivån av Nordeas kundprogram är 
premiumkund. För att bli detta krävs detta att 
kunden har ett personkonto med regelbundna 
insättningar av lön eller motsvarande, minst en 
miljon kronor i sparande hos Nordea samt 
minst fem övrig produkter eller tjänster ur 
olika produktgrupper. Således får kunden för 
12 kr/månad:  

• Visakort 
• Internetbanken med tillvalet 

betalningar 
• Mobilbank 
• Telefonbanken med personlig service 

dygnet runt 
• Privatlån 
• Personkontokredit 
• “Team av rådgivare” 
• “Kunskap och inspiration” 
• “Exklusivt innehåll” 
• 400 kr till ett självriskkonto vid 

tecknande av första försäkringen hos If 
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4.2	  Presentation	  av	  empiri	  
Nedan presenteras kortfattat om vardera respondents upplevelse av det lojalitetsprogram de är 
med i. Respondenterna presenteras utifrån vilken bank de är kund i samt vilken nivå i 
programmet de befinner sig på. Respondenterna tillskrivas med den siffra de är presenterade 
som, respondent 1 kommer att förkortas som R1 och så vidare. Denna studie tar inte hänsyn till 
respondenternas kön och benämns därför med begreppet hen. Totalt är det tolv respondenter, 
varav sex stycken som har Nordea som bank och sex stycken som har Länsförsäkringar som 
bank. En längre presentation om vardera respondent finns tillgänglig under bilaga 1.  
 
Tabell 1.  
Respondent 
1  

Länsförsäkringar - Bronskund  
Överlag upplevde R1 lojalitetsprogrammet som positivt och att det gav en känsla av 
uppskattning. Dock menade R1 att hen upplevde en mättnad av lojalitetsprogram på 
marknaden. R1 såg relationen med personal som den viktigaste aspekten och 
upplevde inte detta som en del av programmet. R1 upplevde det vara höga 
byteskostnader för att byta bank, hen har aktivt undersökt andra bankers erbjudanden 
men upplevde det inte som tillräckligt smidigt att byta bank.   

Respondent 
2  

Länsförsäkringar - Guldkund 
R2 upplevde programmet som bra och upplevde det som ett mervärde, dock 
poängterade R2 att hen inte är säker på hur programmet är utformat och är osäker på 
vad andra banker erbjuder. R2 har fler banker då hen nyttjar andra förmåner bankerna 
erbjuder. R2 påpekade att hen stannar i banken på grund av förmåner, men om en 
annan bank kan erbjuda liknade kan R2 tänka sig att byta.  

Respondent 
3 

Länsförsäkringar – Guldkund  
R3 upplevde lojalitetsprogrammet som förmånligt och motiverande. Dock tyckte R3 
inte att de olika nivåerna hade någon större inverkande och hen kunde lika gärna haft 
en annan nivå och varit lika engagerad. R3 sade att förtroende kommer från ett bra 
bemötande och god service. R3 tyckte relationen var viktig och såg inte relationen 
som en del av lojalitetsprogrammet. Dock påpekade R3 att hen såg positivt även på 
de ekonomiska aspekterna och att det till viss del bidrog till att hen stannade kvar 
som kund.  

Respondent 
4  

Nordea – Osäker på sin nivå  
R4 visste ej vilken nivå hen var på i lojalitetsprogrammet eller hur programmet var 
utformat överlag. R4 upplevde inte att hen fick ut något av programmet och hen 
kände sig inte heller lojal mot banken. R4 är inte aktiv vid val av bank och blev 
tilldelad bank i yngre dagar. R4 var även cynisk till lojalitetsprogrammet och banker 
överlag. R4 tyckte att hen blivit dåligt informerad om lojalitetsprogrammet. 
Relationen hen har till banken ses snarare som digital än fysisk.  

Respondent 
5 

Nordea – Förmånskund   
R5 berättade att hen knappt vet vad programmet innebär, R5 är inte helt säker på om 
det är förmånskund hen är och vet inte vad de andra nivåerna innebär. På grund av 
detta tyckte R5 att hen inte påverkades av lojalitetsprogrammet, R5 sade att hen fick 
lägre kortavgift men att det inte skulle påverka om hen blev kvar som kund. R5 
menade att hen är ”bekväm och lat” och därför inte aktivt letar efter en annan bank. 
R5 menade att relationen med banken är via internettjänsten. R5 är nöjd med sin 
bank då hen inte vet bättre.  

Respondent 
6 

Länsförsäkringar - Guldkund 
R6 upplevde att lojalitetsprogrammet var positivt men var inte helt medveten om vad 
det innebar. R6 var inte speciellt insatt i de förmåner hen fick genom 
lojalitetsprogrammet, hen nämnde att dessa inte var de primära utan att relationen var 
det viktigaste. R6 såg inte relationen som en del av programmet, R6 påpekade att hen 
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upplevde relationen som en del till varför hen var nöjd med banken och att 
programmet inte påverkade hens nöjdhet.  

Respondent 
7 

Länsförsäkringar – Guldkund  
R7 upplevde lojalitetsprogrammet som positivt, men upplevde kundbemötandet som 
det viktigaste vilket hen inte såg som en del av programmet. Dock påpekade R7 att 
rabatter och ha allt samlat påverkade hen positivt. R7 berättade att hen nyttjar fler 
banker. Hen skull kunna byta bank om det finns motsvarande priser på marknaden. 
R7 påpekade att hen är nöjd med banken och att programmet är en bidragande orsak, 
men programmet skulle inte påverkat att hen blir kvar som kund.  

Respondent 
8  

Nordea – Förmånskund  
R8 har haft en negativ upplevelse av lojalitetsprogrammet då hen uttryckte det som 
”rövslickeri” och dåliga rabatter. R8 uttryckte sig var skeptisk till 
lojalitetsprogrammet och banker överlag. R8 upplevde det som krävande att byta 
bank trots att hen var missnöjd. R8 visste inte vilka andra nivåer programmet har och 
hur de är utformade. R8 tyckte relationen med banken är viktig, men att han inte 
ansåg sig ha en relation till banken idag. R8 har flyttat delar av sina affärer till andra 
banker.  

Respondent 
9 

Nordea – Förmånskund  
R9 upplevde programmet som otydligt och var inte helt medveten om vad det 
innebar. R9 var inte speciellt engagerad i val av bank och har blivit tilldelad Nordea 
då hen var yngre. R9 upplevde inte att förmånsprogrammet är förmånligt och har 
börjar titta på andra banker. R9 uttryckte cynism till programmet och menade att det 
mest var för synskull. R9 upplevde dessutom att hen blivit diskriminerad, troligtvis 
på grund av den nivån hen är på. R9 tyckte inte att lojalitetsprogrammet påverkade 
hen och har därför börjat att flytta vissa delar till en annan bank.  

Respondent 
10 

Länsförsäkringar - Guldkund 
R10 upplevde lojalitetsporgrammet som neutralt och att inte programmet var det 
primära. Hen var inte speciellt engagerad i val av bank men tyckte ändå att 
programmet påverkade hens engagemang ”lite grann”.  R10 såg rabatterna som 
positiva men de skulle inte påverka om hen blev kvar som kund, det upplevde R10 
handlade om bemötande. R10 upplevde relationen som viktigt och som en del av 
programmet. R10 upplevde sig som nöjd med banken överlag och det berodde inte  
på lojalitetsprogrammet.  

Respondent 
11 

Nordea – Osäker på sin nivå 
R11 är inte säker på vilken nivå hen är på i lojalitetsprogrammet och vet knappt vad 
programmet innebär. R11 menade att service har en inverkan på att hen stannar kvar 
som kund. R11 visste inte vad de övriga nivåerna innebar, men uttryckte ”Men det är 
väl bra”. R11 tyckte inte något speciellt om den nivån hen är på. Dock tyckte R11 att 
förmånerna påverkade hen då R11 upplevde att hen fick en personlig bankman via 
lojalitetsprogrammet. R11 såg relationen som viktig och en faktor för att utveckla 
förtroende.  

Respondent 
12 

Nordea – Osäker på sin nivå 
R12 är inte säker på om hen är förmånskund eller premiumkund. R12 visste till viss 
del vad hens nivå av lojalitetsprogrammet innebar, men inte de andra nivåerna. R12 
upplevde programmet neutralt och att hen inte fick ut speciellt mycket av det förutom 
den personliga bankmannen. R12 var inte speciellt engagerad i val av bank. R12 
menade att hen skulle kunna byta bank om R12 fick matchande villkor. R12 tyckte 
inte att programmet var det primära för att stanna kvar som kund. R12 såg relationen 
som viktig och som en del av programmet.  
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5.	  Analys	  
Analysen är baserad på två delar. Den första delen är baserad på det innehållsanalysschemat 
som är grundad på den empiriska representationen som presenteras i bilaga 2, därav är 
kategorierna numrerade för att underlätta för läsaren att härleda kategorin tillbaka till den 
empiriska representationen. Den andra delen utgår ifrån innehållsanalysschemat men då vi 
djupgående analyserar vardera del.  
 
5.1	  Innehållsanalysschema	  

# Kategorier Teman  Dimensioner 
24 Förblir kund på grund av bekvämlighet 

Byteskostnader 

Passivitet 

29 Bekant med en bank och dess internettjänst 
3 Får inte vara tidskrävande 
14 Lågt intresse 

Oengagemang  19 Tilldelad bank 
6 Likvärdig till förmånerna 
10 Relationer är viktigare än rabatter 

Relationsförmån 

Relationer 

30 Förtroende skapas genom relationer 
8 Bemötande och service är viktigt 

Personlig kontakt 
32 Personlig interaktion 
31 Relationer är inte en del av lojalitetsprogrammet Lojalitetsprogrammet 

påverkar inte relationen 
9   Internetrelation Internetrelation 
21 Positivt med rabatterade priser i 

lojalitetsprogrammet Lojalitetsprogrammet är 
attraktivt 

Effektivt 
lojalitetsprogram  

22 Lojalitetsprogrammet motiverar 
2 Eftersträvar toppnivå 

Upplevd status  
33 Förväntningar på lojalitetsprogrammet 
4 Nivåer ökar status 
26 Nöjd med sin nivå men vet inte vad de andra 

nivåerna innebär 
11 “Spel för galleriet” 

Cynism  
 
 
 
 

Bristfälligt 
lojalitetsprogram 

 
 

12 Skeptisk till banksektorn 
13 Skeptisk till lojalitetsprogrammet 
23 Eftersöker bästa priset Nyttomaximerar 

förmåner 25 Kan byta om det finns motsvarande priser 
1 Erbjudanden och förmåner speglar inte kundens 

intresse Bristfällig 
idiosynkratiskpassning 28 Eftersöker ökad individanpassning av 

lojalitetsprogrammet 
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15 Förväntningar av lojalitetsprogrammet är ej 
uppfyllt 

 
 
 

 
Forts. bristfälligt 
lojalitetsprogram 

16 Osäker på sin nivå i lojalitetsprogrammet 
Bristfällig förmedling av 

lojalitetsprogrammet 
17 Okunskap om lojalitetsprogrammet 
27 Tillfredsställd i ovissheten 
20 Nivåerna har liten påverkan 

Lojalitetsprogrammet är 
inte attraktivt 

18 Lojalitetsprogrammet ger ingen effekt på lojalitet 
5 Mättnad av lojalitetsprogram 
7 Upplevd diskriminering Nivådiskriminering  

 
5.2	  Innehållsanalys	  
Denna del av analysen är baserad på innehållsanalysschemat där vi har utifrån den insamlade 
empiri och den teoretiska referensramen identifierat kategorier, teman och dimensioner. 
Innehållsanalysen är uppbyggd efter dimensionerna men kommer sedan mer detaljerat att 
analyseras utifrån teman och kategorier i förhållande till den teoretiska referensramen.  
 
5.2.1	  Passivitet	  
Dimensionen ‘Passivitet’ hänvisar till det litteraturen definierat vars kunder baseras på 
passivitet. Dimensionen behandlar teman byteskostnader och oengagemang.  
 
5.2.1.1	  Byteskostnader	  
Byteskostnader delas normalt upp i upplevda och faktiska byteskostnader. Upplevda 
byteskostnader innebär att det känns krävande och psykologiskt ansträngande att byta bank, det 
kan till exempel upplevas jobbigt att lära sig att använda en ny internettjänst eller att kunden 
upplever oro över kvaliteten på den nya varan eller tjänsten (Klemperer 1995). Flertalet av våra 
respondenter menade att de upplevde det krävande att aktivt leta efter en ny bank och att de 
stannade kvar i banken på grund av bekvämlighet trots att de inte var helt nöjda. Även en 
respondent likt litteraturen nämnde att det upplevdes jobbigt att lära sig en ny internettjänst 
samt ytterligare en respondent som upplevde sig stanna kvar i banken för att respondenten vet 
vad hen kan förvänta sig av banken.  
 
På grund av de upplevda byteskostnaderna blir kunderna passiva. Enligt definition är kunderna 
lojala då kunderna förblir med banken och gör upprepande köp, dock behöver kunder inte 
nödvändigtvis vara nöjda eller sant lojala banken. Passiva kunder är oftast mer 
konkurrenskänslig och kan lätt byta bank om en konkurrent gör det smidigt för kunden att byta 
(Klemperer 1995). Passivt lojala kunder kan således bidra till att bibehålla kundbasen som är 
en del i vad lojalitetsprogram avser att uppnå, men delarna av lojalitetsprogrammen som håller 
kvar kunder med hjälp av byteskostnader har ingen koppling till sann kundlojalitet. 
 
5.2.1.2	  	  Oengagemang	  	  
Flera respondenter i denna studie refererade till att de i yngre ålder har blivit tilldelad bank och 
har därför kvar den banken eller att de har lågt intresse och därför inte lagt någon större vikt i 
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val av bank. Ytterligare refererade respondenterna till att de var likvärdiga till belöningarna i 
lojalitetsprogrammen och således påverkades inte deras engagemang. Passiv lojalitet grundar 
sig ofta på vanor och inte en positiv attityd till varan eller tjänsten (Uncles, Dowling & 
Hammond 2003). Som ovan beskrivit kan detta bidra till mer konkurrenskänsliga kunder och 
att lojalitetsprogrammet inte uppnår sann kundlojalitet på grund av passivitet.  
 
Lojalitetsprogrammet kan ge en falsk indikator om det bidrar till att öka byteskostnaderna 
genom att hålla kvar kunder utan att stärka deras lojalitet till företaget. Denna grupp av passiva 
kunder blir då en osäkerhet för företaget som är redo att lämna om en annan aktör kommer på 
ett sätt att ta bort byteskostnaderna. Licata och Chakraborty (2009) exemplifierar att passiva 
kunder kommer att få ta del av lojalitetsprogram men risken finns att de byter bank på grund av 
deras bristande åtagande. En konsekvens av passiva kunder och lojalitetsprogram kan då bli 
som Shugan (2005) menar att lojalitetsprogrammet resulterar i fler skyldigheter och kostnader 
än en tillgång till företaget. 
 
5.2.2	  Relationer	  
Dimensionen ‘Relationer’ är identifierat utifrån teman relationsförmån, personlig kontakt, 
lojalitetsprogrammet påverkar inte relationen och internetrelation. Samtliga teman berör 
området relationer. 
 
5.2.2.1	  Relationsförmån	  
Dowling och Uncles (1997) belyser att många kunder eftersöker lojalitetsprogram för mer än 
rabatterade priser. Dessa kunder söker en relation med företaget, och bra kundrelationer kan 
även leda till konkurrensfördelar för företaget. Detta kunde även ses i flera respondenters svar 
där de uttryckte att relationen till företaget var viktigare än de rabatter som lojalitetsprogrammet 
medförde. De ansåg inte att rabatterna var det primära utan såg kontakten med företaget som 
den avgörande faktorn. Detta är i linje med Licata och Chakraborty (2009) där de poängterar 
att en viktig faktor för att uppnå sann lojalitet är skapandet av relationer mellan kund och 
personal. Genom att bygga en relation som genererar sann lojalitet kan kunderna bli mer robusta 
mot påtryckningar från konkurrenter (Uncles, Dowling & Hammond 2003). Många 
respondenter påpekade att förtroendet till banken skapades genom deras relation med personal. 
Respondenterna lyfte att kontakten med bankmannen skapade en relation där de kände att de 
kunde lita på banken genom detta förtroende. Gwinner, Gremler och Bitner (1998) belyser att 
den viktigaste aspekten för lojalitet som kunder upplevde var en långvarig relation av tillit till 
företaget. I fler respondenters svar kan vi se att flera talar om just denna uppbyggnad av 
förtroende genom sin relationen till banken, och då i synnerlighet relationen till den personliga 
bankkontakten. På så vis kan lojalitetsprogrammen med hjälp av kunders upplevelser av 
relation anses bidra till sann lojalitet. 
 
5.2.2.2	  Personlig	  kontakt	  
Upplevd service har visats spela stor roll i serviceyrken och har tillsammans med nöjdhet visats 
vara drivkrafter bakom lojalitet. Service ses ofta som beroende av den upplevda interaktionen 
mellan kund och personal och den relation som bildas där emellan (Bloemer, Ruyter & Peeters 
1998). Roos, Edvardsson och Gustafsson (2004) har bland annat även visat att den näst största 
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faktorn till att byta bank är på grund av dåligt bemötande och service. I linje med litteraturen 
ansåg fler respondenter i denna studie att den personliga interaktionen med personal var en 
viktig aspekt. Fler respondenter menade även just att bemötande och service är viktiga delar för 
att de ska uppleva banken som positiv. Dock är det oklart om bemötande och service kan ses 
som en del av lojalitetsprogrammet. Till exempel menade en respondent att bra service är viktigt 
överlag och en annan respondent som menade att förmånerna av lojalitetsprogrammet inte 
påverkar om respondenten blir kvar i banken medan ett bra bemötande har stor påverkan. Vi 
kan se utifrån empirin och teorin att upplevd service och bemötande har en påverkan på lojalitet, 
dock är det svårt att bedöma om lojalitetsprogrammet uppnår vad som avses eller om det beror 
på andra faktorer. 
 
5.2.2.3	  Lojalitetsprogrammet	  påverkar	  inte	  relationen	  
Relationen sågs som en viktig del för majoriteten av respondenterna, dock var det tvetydigt om 
relationen sågs som en del lojalitetsprogrammet eller inte. Många respondenter uttryckte direkt 
att det inte var en del av programmet, medan andra såg det som en del av programmet. Trots 
detta kan vi utifrån respondenternas uttalande och litteraturen klargöra att relationen är en 
betydande del för att skapa lojala kunder. I det fall relationen inte ses som en del av 
lojalitetsprogrammet resulterar detta i en skyldighet för företaget att ge framtida rabatter och 
förmåner (Shugan 2005). Kunderna hade varit lojala oavsett lojalitetsprogrammet och det blir 
således en onödig kostnad. Det är dock tvetydigt om lojalitetsprogrammet bidrar till sanna lojala 
kunder i detta fall då respondenternas svar varierade.  
 
5.2.2.4	  Internetrelation	  
Två av respondenterna nämnde att de ansåg att relationen med banken var via internet och 
liknande tjänster. De menade att man sällan besökte kontor för att skapa en relation med någon 
men att relationen med banken växte fram via internettjänsten och telefonapplikationen. Detta 
är något vi inte har identifierat i litteraturen, men som vi ser som en viktig del i den framtida 
forskningen då det digitala fått en större inverkan på människan överlag.  
 
5.2.3	  Effektivt	  lojalitetsprogram	  
Dimensionen ‘Effektivt lojalitetsprogram’ är kopplat till att lojalitetsprogrammen ger den effekt 
som är avsedd att uppnå och är i motsatsförhållande till dimensionen ‘Bristfälligt 
lojalitetsprogram’. Dimensionen består av teman lojalitetsprogrammet är attraktivt och upplevd 
status.  
 
5.2.3.1	  Lojalitetsprogrammet	  är	  attraktivt	  
Temat kommer ifrån de uttalanden respondenterna har gjort om hur de anser att 
lojalitetsprogrammet motiverar och att det är positivt med förmåner som rabatterade priser. 
Litteraturen är inte entydiga om hur priser påverkar att kunderna blir lojala. Peterson (1995) 
menar att rabatterade priser är den viktigaste motivationen till att förbli kvar i 
lojalitetsprogrammet, medan Gwinner, Gremler och Bitner (1998) påvisar att efter en längre 
relation med ett företag är det tillit och den sociala relationen som utvecklats som bidrar till att 
man stannar kvar som kund och att rabatter har mindre påverkan för lojaliteten.  
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McCall och Voorhees (2010) menar att icke-monetära belöningar tenderar att framkalla mer 
hållbara lojalitetseffekter då detta stärker attityden till företaget. Respondenterna i denna studie 
refererade främst till monetära belöningar som rabattavdrag på försäkringar eller kortavgifter, 
vilket McCall och Voorhees (2010) påpekar inte tenderar att framkalla sann lojalitet i samma 
mån som icke monetära belöningar. De menar att ekonomiska belöningar är viktiga då de kan 
vara attraktiva men att de kan försämra kundernas lojalitet genom att kunden riktar större fokus 
mot belöningarna istället för företaget i helhet. Detta försämrar då förutsättningarna för 
kunderna att skapa sann lojalitet om de fokuserar på de bästa ekonomiska erbjudande på 
marknaden istället för att eftersträvar att bygga en relation. Att lojalitetsprogrammet har 
attraktiva erbjudanden som kunderna upplever som positiva kan dock ses som ett viktigt steg 
för att starta en typ av relation mellan kunden och företaget som kan byggas vidare på. Det var 
flera respondenter som uttryckte sin positiva inställning till de monetära belöningar som de fick 
och att de därför var nöjda med banken. Den fortsatta interaktionen mellan kunden och företaget 
möjliggör en uppbyggnad av tillit och sociala relationer som Gwinner, Gremler och Bitner 
(1998) påvisar som avgörande för sann lojalitet. Detta ses i att vissa respondenter såg 
lojalitetsprogrammet som motiverande genom att de ansåg att personalen brydde sig och 
satsade på en som kund, dessa belöningar kan ses som  icke monetära samt bidragande till sann 
lojalitet. 
 
5.2.3.2	  Upplevd	  status	  
Kunders upplevelse av status genom lojalitetsprogram är en viktig faktor för deras inställning 
och attityd till programmet. Dréze och Nunes (2009) har visat i sin studie att nivåer bidrar till 
att kunderna i de övre nivåerna upplever en ökad känsla av status. Denna känsla av status stärker 
kundernas positiva attityd till programmet. Flera av respondenterna i denna studie uttryckte sig 
i linje med litteraturen där de eftersträvade toppnivåer och att den högre nivån som 
respondenten var på fick dem att känna sig speciell. Det är dock viktigt att komma ihåg som 
Dréze & Nunes (2009) poängterar att introduceringen av för många nivåer kan minska 
programmets effekt på upplevd status, vilket vi även såg hos respondenterna till denna studie 
där vissa uttalade sig om att de inte upplevde någon direkt skillnad mellan nivåerna. Samtidigt 
förklarade flera respondenter att de hade höga förväntningar på vad lojalitetsprogrammet 
levererade på grund av sin uppfattade status genom att vara på en högre nivå i programmet. 
Detta är något som Dorotic, Bijmolt och Verhoef (2012) tar upp som en bidragande faktor till 
sann lojalitet genom att upplevd status och uppfattad attraktivitet av lojalitetsprogram ökar det 
kunders nöjdhet med programmet och stärker deras attitydmässiga lojalitet.  
 
Det syns även hos flera respondenter hur den upplevda statusen hänger samman med 
respondenters nöjdhet av lojalitetsprogrammet där flera uttrycker att de är nöjda med att vara 
på en högre nivå i programmet utan att veta vad de andra nivåerna innebär. Dorotic, Bijmolt 
och Verhoef (2012) belyser forskning om formulering och positionering inom lojalitetsprogram 
som har fokuserat på området kring belöningar och hur de får kunder att känna sig som 
förmånstagare med speciell status. Att dra kopplingen vidare till att även beröra området om 
nivåer och hur de kan få kunder att uppleva status tycks inte vara ett orimligt steg med hänsyn 
till de nyligen nämnda respondenternas upplevelser. Överlag ser vi en koppling mellan hur de 
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respondenter som talar om upplevd status uttrycker nöjdhet genom positiva inställningar samt 
engagemang till lojalitetsprogrammen vilket är i linje med sann lojalitet. 
 
5.2.4	  Bristfälligt	  lojalitetsprogram	  
Dimensionen ‘Bristfälligt lojalitetsprogram’ är baserad på delar om lojalitetsprogram och 
lojalitetsprogrammen tvetydiga effekt. Dimensionen utgår från teman nyttomaximerar 
förmåner, cynism, bristfällig idiosynkratiskpassning, bristfällig förmedling av 
lojalitetsprogrammet, lojalitetsprogrammet är inte attraktivt och nivådiskriminering 
 
5.2.4.1	  Nyttomaximerar	  förmåner	  
I likhet med litteraturen påpekade flertalet av våra respondenter att de eftersöker de bästa 
erbjudanden på marknaden och således är aktiva i fler lojalitetsprogram där de nyttjar fler 
bankers erbjudanden. Här ser vi kopplingar till Dorotic, Bijmolt och Verhoef (2012) när de 
lyfter att lojalitetsprogram som konkurrerar med nyttomaximerande förmåner kan ses som 
attraktiva men riskerar att uppmuntra kunder till att vara med i flera lojalitetsprogram samtidigt, 
och på så sätt sprider kunderna ut sin konsumtion efter var de tjänar mest. Det var flera 
respondenter som uttryckte sig i linje med detta, att de hade flera banker för att kunna ta del av 
de olika bankernas bästa erbjudanden samt var tydliga med att de inte var lojala till någon bank 
utan var villiga att följa erbjudanden. Attraktiva förmåner lockar kunder men dess effekter på 
lojalitet tycks vara bristfällig. Detta påpekar även Roos, Edvardsson och Gustafsson (2004) då 
de menar att konkurrensens har ökat bland bankerna och att kunderna har blivit mer medvetna 
om deras position, därmed har fler kunder valt att jämföra bankernas erbjudande. På grund av 
detta har det lett till att fler kunder flyttar lönsamma delar istället för att flytta hela affären till 
konkurrenter, således nyttjar kunderna de bästa erbjudanden på marknaden. Roos, Edvardsson 
och Gustafsson (2004) poängterar att många kunder därför har fler banker, vilket även visades 
i denna studie. Respondenternas upplevelse av lojalitetsprogrammets rabatter leder inte i detta 
fall till sann lojalitet. Eftersom respondenterna eftersöker bästa priser på marknaden gör de inte 
ett aktivt val att göra upprepande köp av banken eller uttrycker ett stark engagemang.  Fokus är 
istället att nyttomaximera förmåner och således sprider ut lönsamma delar till konkurrenter 
 
5.2.4.2	  Cynism	  
Temat cynism kommer från respondenternas uttalanden om hur de skeptiskt ser på 
lojalitetsprogrammet och banksektor. Fler respondenter uttryckte att de upplevde sig skeptiska 
till lojalitetsprogrammet och menade att lojalitetsprogrammet inte gav tillbaka något mer än att 
det var för synskull. Fler uttryckte missnöje eller skepticism och därför  hade de flyttat 
lönsamma delar till andra banker eller funderade på att flytta samtliga affärer, vilket är i likhet 
med litteraturen (Roos, Edvardsson & Gustafsson 2004). I dessa fall resulterade 
lojalitetsprogrammet inte i lojalitet utan istället i linje med vad Shugan (2005) tar upp om att 
det blir en kostnad för företaget på grund av att även dessa kunder får rabatterade priser.  
 
O’Malley & Prothero (2004) menar att hur man formulerar lojalitetsprogrammet kan ge 
konsekvenser att kunderna blir skeptiska till företaget. En av respondenterna uttryckte bland 
annat "Jag ser ingen större skillnad än att kortet blev billigare när jag gick upp [i nivå]. Så ja 
det är ju spel för galleriet.", utifrån teorin kan man tolka det som att företaget har misslyckat att 
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formulera förmånerna så att det speglar helhetsbilden av företaget. Det var även respondenter 
som visade att de var skeptiska till banksektorn överlag, detta visade även litteraturen då många 
kunderna är medvetna om bankernas vinstintresse och därför blir cyniska till företaget. Därför 
är det viktigt för företag att inte endast se lojalitetsprogrammet som en strategi som kan 
implementeras utan att hela företaget måste ha ett förhållningssätt och position vars utstrålning 
är i linje med vad lojalitetsprogrammet påstås erbjuda. En konsekvens av detta som visas av 
respondenterna blir att kundernas upplevelse av lojalitetsprogrammet inte bidrar till att 
kunderna blir sanna lojala. 
 
5.2.4.3	  Bristfällig	  förmedling	  av	  lojalitetsprogrammet	  
Utifrån respondenternas uttalande påträffades en aspekt som vi inte identifierat i litteraturen. 
Flera av våra respondenter påpekade att de ej hade kunskap om lojalitetsprogrammet och inte 
visste vilken nivå i programmet de befann sig på. Detta kan tolkas som att lojalitetsprogrammet 
är dåligt förmedlat till kunderna och således har lojalitetsprogrammet ingen inverkan på 
kundernas lojalitet. Kunderna får ta del av lojalitetsprogrammets erbjudanden men på grund av 
okunskap om vad det innebär ger det ingen effekt, utan blir snarare en skyldighet för banken 
(Shugan 2005).  
 
5.2.4.4	  Lojalitetsprogrammet	  är	  inte	  attraktivt	  
En nackdel som visade sig i litteraturen samt i empirin är mättnaden av lojalitetsprogram på 
marknaden. På grund av den stor mängd lojalitetsprogram som finns på marknaden leder detta 
till att lojalitetsprogrammen får mindre kraft att påverka lojaliteten. Vid en mättnad marknad 
måste lojalitetsprogrammen erbjuda något utöver det vanliga (Dorotic, Bijmolt & Verhoef 
2012). Således blir fallet att lojalitetsprogrammet inte upplevs som något utöver det vanliga då 
flertalet av konkurrenterna erbjuder liknade, på grund av detta bidrar inte upplevelsen av 
lojalitetsprogrammet till sanna lojala kunder.  
 
Litteraturen visar att tre nivåer i lojalitetsprogram är överlägset två nivåer då de två övre 
nivåerna genererar nöjdare kunder (Dréze & Nunes 2009) . Detta är dock inget vi kan styrka 
med empirin då fler respondenter menade att nivåerna inte hade någon påverkan på deras 
handlande och att lojalitetsprogrammet inte bidrog till att de blev lojala. Hälften av 
respondenterna uttryckte att lojalitetsprogrammet inte påverkade att de var kvar i banken och 
att de skulle kunna byta bank. Tidigare forskning har visat att det empiriska stödet är svagt 
gällande om lojalitetsprogram genererar sanna lojala kunder (Dowling och Uncles 1997; 
McCall & Voorhees 2010), dock finns det tvetydigheter då en del av respondenterna istället 
menade att lojalitetsprogrammet påverkar deras lojalitet. 
 
5.2.4.5	  Bristfällig	  idiosynkratiskpassning	  
En viktig aspekt som lyfts fram i litteraturen är hur väl kundens behov och köpbeteende passar 
med lojalitetsprogrammets krav och att lojalitetsprogrammen bör sträva mot att stärka 
kopplingen till kundens efterfrågan. När denna passning mellan kund och lojalitetsprogram är 
i linje med varandra kommer kunden att se lojalitetsprogrammet som fördelaktigt och visa på 
en positiv attityd till företaget (McCall & Voorhees 2010). Flera av respondenterna uttryckte 
dock att erbjudanden och förmåner som lojalitetsprogrammet erbjöd inte var av intresse för 
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dem, det passade således inte respondenternas behov eller köpbeteende. De känner därmed inte 
att de har någon relativ fördel jämfört med andra vilket litteraturen tar upp som en viktig punkt 
i hur kunder ser på och bedömer lojalitetsprogram (McCall & Voorhees 2010). Detta syns också 
i empirin där många respondenter uttrycker att de eftersökte förmåner för en ökad passning 
mellan deras egna behov och vad lojalitetsprogrammet erbjuder. Där en del respondenter 
upplevde att lojalitetsprogrammets erbjudanden inte passade dem och vad de förväntade sig av 
programmet. 
 
5.2.4.6	  Nivådiskriminering	  	  
Lojalitetsprogram är ofta utformade för att gruppera kunder efter olika värdenivåer för företaget 
(Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012). En konsekvens av detta är att kunder på lägre nivåer kan 
uppleva sig diskriminerade på grund av att de i högre nivåerna blir särbehandlade och att lägre 
nivåerna bortprioriteras (Shugan 2005). En av våra respondenter uttryckte liknade 
diskriminering då respondenten upplevde att hen inte fick den service som hen efterfrågade 
vilket troligen berodde på att respondenten var på en lägre nivå. Dessa kunder enligt Shugan 
(2005) blir då mer konkurrenskänsliga. Respondentens upplevelse av lojalitetsprogrammet 
bidrog inte till sann lojalitet, utan snarare till att respondenten blev illojal. Respondenten 
uttryckte även att hen hade undersökt andra bankers erbjudande för att eventuellt flytta sina 
affärer. Således uppstår en problematik inom lojalitetsprogrammet där nivåuppdelningen kan 
bidra till att programmet kan uppnå vad det avser att uppnå hos de övre nivåerna men att det 
kan bli på bekostnad av de lägre nivåerna som diskrimineras. Dorotic, Bijmolt och Verhoef 
(2012) poängterar att man inte ska underskatta de lägre nivåerna då det kan finnas stor potential 
där. Nackdelen med att fokusera på de högre nivåer är att dessa kunder ofta redan har uppnått 
sin maxkapacitet i volym och frekvens av inköp. En viktig aspekt av nivåerna är dock just denna 
diskriminering mellan hur värdefulla kunderna är för företaget. McCall och Voorhees (2010) 
tar upp att de kunder som har en låg omsättning delas in i en lägre nivå med mindre förmåner 
för att reducera kostnader så att kostnaderna för förmånerna inte ska överstiga intäkterna från 
nivån. Det blir således en balansgång mellan att vara lönsam och att stöta bort omsättning som 
har potential till att bli lönsammare. 
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6.	  Slutsatser	  
Baserat på empirin dras slutsatsen att bankkundernas upplevelse av lojalitetsprogram har en 
tvetydig påverkan på lojalitet. Detta är i linje med litteraturen (Dowling & Uncles 1997; Shugan 
2005; McCall & Voorhees 2010). Det var flera respondenter som uppgav att de upplevde en 
känsla av status genom lojalitetsprogrammet som gav dem en positiv inställning till relationen 
med företaget vilket är i linje med sann lojalitet. Flera respondenter upplevde det även som 
fördelaktigt att vara lojal till banken då de fick belöningar på grund av sina köp. Dock uttryckte 
flertalet av respondenterna att lojalitetsprogrammet inte hade någon anmärkbar effekt på 
lojaliteten. En del av dess respondenter uttryckte även skepticism till lojalitetsprogrammet och 
banker överlag, detta likt det O’Malley och Prothero (2004) identifierat då de fann att många 
kunder var väl medvetna om företagens egna vinstintresse och därför blev cyniska. Dessa 
respondenters upplevelse av lojalitetsprogrammet har således inte haft en positiv påverkan på 
sann lojalitet. En annan aspekt som var återkommande hos respondenterna var deras begränsade 
medvetenhet om vad som innefattades i lojalitetsprogrammet, dessutom var nästan hälften av 
respondenterna inte säkra på vilken nivå de befann sig på i programmet. Om inte företaget kan 
förmedla fördelar och krav som är kopplade till programmet, hur ska programmet då uppnå sin 
avsedda effekt? Att göra kunderna medvetna om vad som krävs av dem och vad programmet 
innefattar måste vara en förutsättning för att lojalitetsprogrammet ska kunna vara lyckat. Detta 
är något som vi tidigare inte har identifierat i litteraturen men som denna studie identifierat som 
en betydande del för lojalitetsprogrammens möjlighet för påverkan på lojalitet. Vi vill belysa 
aspekten om kunders medvetenhet angående lojalitetsprogrammen är så begränsad som den är 
inom litteraturen. Denna aspekt kan styrka de tvetydigheter som finns inom lojalitetsprogram 
och deras påstådda effekt.  
 
Vi drar slutsatsen att flertalet av respondenternas upplevelse av lojalitetsprogrammet kopplas 
till passiv lojalitet och inte sann lojalitet vars effekter eftersträvas. En del av respondenterna 
menade att de var bekväma och upplevde det ansträngande att byta bank. Som litteraturen 
stärker kan kunder uppleva höga byteskostnader och därför blir kunderna passivt lojala (Beerli, 
Martín & Quintana 2004; Klemperer 1995). Dock är passivt lojala kunder mer 
konkurrenskänsliga om en konkurrent till företaget söker upp kunden. Trots kundernas 
bristande engagemang och åtagande får de samma förmåner som sanna lojala kunder. I Sverige 
är det låga faktiska byteskostnader i banksektorn	  (SOU 2008:12), dock finner denna studie att 
de upplevda byteskostnader fortfarande existera. Om det inte vore för de upplevda, och i vissa 
fall faktiska, byteskostnaderna så hade flera av respondenterna fullföljt ett byte av bank. Om de 
upplevda byteskostnaderna för individen försvinner genom förbättrade bankbytesprocesser 
riskerar banker som förlitar sig på lojalitetsprogram som skapar lojalitet, grundat på passivitet, 
att bli verkningslösa. 
 
Utifrån respondenternas upplevelser drar vi slutsatsen att relationer är en viktig aspekt vid 
skapandet av lojalitet. Majoriteten av respondenterna uttryckte att relationer bidrar till lojalitet 
och i synnerhet sann lojalitet genom engagemang, resultatet är således i linje med litteraturen 
(Licata & Chakraborty 2009; Bove & Johnson 2002). Det fanns dock en diskrepans hos 
respondenterna om relationen de hade skapat med banken var en del av lojalitetsprogrammet 
eller ej. Det finns därför en tvetydighet om man kan dra slutsatsen att lojalitetsprogrammet 
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bidrar till sann lojalitet med hjälp av relationer. I de fall relationer inte ses som en del av 
programmet leder det till, som Shugan (2005) belyser, en skyldighet att ge framtida förmåner 
och rabatter till samtliga kunder. Detta trots att dessa kunder skulle vara lika lojala utan 
lojalitetsprogrammet. Således blir det en kostnad för företaget att bedriva lojalitetsprogram när 
det inte är lojalitetsprogrammet som bidrar till önskad effekt utan en utomstående faktor. 
 
Genom att undersöka kunders upplevelser identifierade denna studie att ett par respondenters 
relation till sin bank bygger på internettjänster genom internetbanken och telefonapplikationer. 
Detta är en faktor som tycks ha blivit förbisedd i litteraturen om kundlojalitet och 
lojalitetsprogram. Med tanke på hur viktig den relationella aspekten är för byggandet av lojalitet 
samtidigt som vi har identifierat att den fysiska kontakten minskar är detta en faktor som 
utövare av lojalitetsprogram måste ta hänsyn till. 
  



	   	   	  
39	  

7.	  Diskussion	  &	  förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Lojalitetsprogram avser att stärka köpbeteendet hos kunden men för att vara praktiskt och 
kostnadsmässigt möjligt riktar sig lojalitetsprogram till en bred massa. Genom att undersöka 
enskilda kunders upplevelser kan vi se den stora skillnaden i hur individuella kunder upplever 
samma förmåner på olika sätt. Hur ska ett lojalitetprogram kunna hantera alla dessa preferenser 
och samtidigt vara lönsamt? Den segmentering som sker idag baserat på kundens nuvarande 
konsumtion har i denna studie inte visats sig vara effektiv för att uppnå sann lojalitet. Som 
forskning påvisar ska lojalitetsprogram vara en tillgång till företaget och inte en skyldighet 
(Shugan 2005), men det är svårt att se lojalitetsprogrammen som tillgångar med de sprida 
upplevelserna där majoriteten av respondenternas upplevelse av lojalitetsprogrammet inte 
bidrog till lojalitet och i synnerhet inte sann lojalitet. Detta väcker frågor om det inte finns 
lämpligare parametrar att segmentera utefter för att kunna dela in kunderna i grupper som 
programmen kan anpassas bättre till. Många kunder eftersöker eller beklagar sig över den dåliga 
passning mellan dem och vad lojalitetsprogrammet erbjuder. Det bästa vore om varje 
kundinteraktion kunde personligen anpassas, men detta är en marknadsföringsdröm som skulle 
inkräkta på integriteten och troligen kosta mer än vad förtaget fick tillbaka. Lojalitetsprogram 
ska således balansera attraktivitet med långsiktighet samtidigt som det ska vara anpassat för så 
många som möjligt och tilltala den enskilde individen och dennes personliga preferenser. I 
denna studie har vi sett att detta är en svår balansgång och detta väcker frågan om det är lönsamt 
att implementera ett lojalitetsprogram.  
 
Vid övervägande att implementera ett lojalitetsprogram bör företaget ha dessa tidigare nämnda 
aspekter i åtanke. Forskning visar att när ett lojalitetsprogram väl är implementerat är det 
svårare att återgå till samma position på marknaden genom att ta bort lojalitetsprogrammet 
(Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012), därför  bör beslutet tas med stor hänsyn till den rådande 
situationen. Samtidigt kan det innebära konsekvenser att inte implementera ett 
lojalitetsprogram om konkurrenter lockar med attraktiva lojalitetsprogram. I likhet med 
Dorotic, Bijmolt och Verhoef (2012) visar denna studies empiri att det finns en mättnad av 
lojalitetsprogram, programmen blir inte lika attraktiva till skillnad från om det var ett fåtal 
aktörer som implementerat lojalitetsprogram. Att inte ha ett program kan således bli en 
konkurrensnackdel om konkurrenterna har attraktiva lojalitetsprogram. I och med att det är en 
konkurrensnackdel att inte implementera ett lojalitetsprogram kommer många aktörer 
implementera programmen. Dock tappar programmen i effektivitet med att mättnaden ökar och 
effekten av lojalitetsprogrammen börjar ifrågasättas, vilket leder till en marknad fylld av 
lojalitetsprogram som äter upp varandra. Den begränsade forskningen som finns om avveckling 
av lojalitetsprogram tyder dock på att det är mycket oförutsägbara konsekvenser som kan ha en 
stark negativ inverkan på företaget som avvecklar (Dorotic, Bijmolt & Verhoef 2012). 
Lojalitetsprogram kan således skapa en inlåsningseffekt för företagen där de har en 
konkurrensnackdel om de inte implementerar program men om många aktörer gör det tappar 
de i effekt och blir lätt en kostnad istället för en tillgång, men alternativet att avveckla 
programmet kan ha stora negativa konsekvenser som är oförutsägbara. 
 
Studien fann att ett flertal respondenter stannade kvar som kunder på grund av passivitet. En 
stor anledning till passivitet är att det upplevs som ansträngande att byta bank på grund av 
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upplevda och faktiska byteskostnader. Om det inte vore för de upplevda, och i vissa fall 
faktiska, byteskostnaderna hade flera av respondenterna fullföljt ett byte av bank. Litteraturen 
visar att passivt lojala kunder är mer konkurrenskänsliga och har därför enklare för att byta 
bank om konkurrenter kan göra det smidigt (Klemperer 1995). Under de senaste decennierna 
har de faktiska byteskostnaderna nästan försvunnit och det utvecklas alltid nya strategier från 
företag för att lättare locka till sig nya kunder. Om de upplevda byteskostnaderna försvinner på 
grund av förbättrade bankbytesprocesser riskerar banker som förlitar sig på lojalitetsprogram 
som endast skapar passiv lojalitet att bli verkningslösa.  Det går här att dra paralleller till 
förenklingen av bytesprocessen som skett inom energi området där ett byte av elavtal kan ske 
på några minuter över telefonen. En konkurrent ringer till en kund och via röstinspelning av 
muntligt avtal kan kunden byta leverantör med minimal ansträngning. Så länge det finns höga 
upplevda byteskostnader fungerar passiv lojalitet om den uppfyller att kunden fortsätter göra 
upprepande köp på grund av bekvämlighet, men om processen underlättas kommer troligen fler 
passiva lojala kunder att byta bank. I och med detta är det viktigt att se över hur lojalitet skapas; 
om företagets lojalitetsprogram uppnår sann lojalitet eller om  företaget bör ta hänsyn till andra 
faktorer för att uppnå det. I de fall bankkundernas upplevelse av lojalitetsprogram endast leder 
till passivitet blir lojalitetsprogrammet en kostnad för företaget. Denna studie fann att relationer 
var betydande för att skapa lojalitet och i synnerhet sann lojalitet, vilket kan vara viktigare att 
fokusera på än lojalitetsprogrammet i sig.  
 
Majoriteten av respondenterna ansåg relationer som en viktig faktor för deras förhållande med 
banken. De som inte upplevde att de hade en personlig relation till banken gav inga indikationer 
på att vara sanna lojala kunder. De var antingen passiva och oengagerade, uttryckte sig cyniskt 
mot banker och dess lojalitetsprogram eller nyttomaximerande. Baserat på denna studies empiri 
är relationer en väsentlig faktor för sann lojalitet, där avsaknad av god relation mellan kund och 
företag tyder på konkurrenskänsliga kunder. Med tanke på relationens betydelse och att flertalet 
inte såg relationer som en del av lojalitetsprogrammet kan frågan ställas; är 
lojalitetsprogrammet nödvändigt eller enbart en kostnad? Det har visat att relationen kan ha 
sådan stor inverkan att kunden följer den anställda om denne byter företag (Bove & Johnson 
2002). Utifrån empirin kan vi se att det finns tendenser att relationer tar över rollen 
lojalitetsprogrammet har i och med att relationer sågs som en mer betydande faktor för 
skapandet av lojalitet än själva lojalitetsprogrammet. Det är därför av intresse att forska vidare 
om relationens betydelse för sann lojalitet kontra lojalitetsprogrammet betydelse för sann 
lojalitet.   
 
Ett par respondenter uttryckte att deras huvudsakliga relation till banken var genom 
internettjänster. Denna aspekt som inte behandlats i litteraturen om lojalitetsprogram är därför 
av intresse att studera vidare. Det är en aspekt som troligen kommer att ha en ännu större 
påverkan på kunders relation till företag i framtiden genom den ökade möjligheten till kontakt 
med den ständiga uppkopplingen som kan ske på kundens villkor. Studien fann att relationer 
var en viktig faktor för skapandet av lojalitet, samtidigt visade empirin tendenser på att den 
fysiska kontakten minskar på grund av digitalisering. Detta är en viktigt aspekt att förhålla sig 
till i framtiden och bör därför utforskas vidare. 
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Utifrån både teorin och denna studies empiri och slutsatser väcks fler frågor om 
lojalitetsprogrammens påstådda effekt snarare än bekräftelse. Denna studie stärker 
tvetydigheter om lojalitetsprogram, samtidigt som lojalitetsprogrammen visar bristande 
effekter så kan det vara en konkurrensnackdel att inte implementera ett lojalitetsprogram om 
konkurrenterna tillämpar lojalitetsprogram som strategi. Det blir en fråga om hur stor påverkan 
lojalitetsprogrammet har på lojaliteten och de kostnader programmet medför i förhållande till 
de konsekvenser som kan uppstå av att inte implementera ett lojalitetsprogram.  
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9.	  Bilagor	  
	  
9.1	  Bilaga	  1.	  	  
Nedan presenteras samtliga intervjuer mer utförligt än under avsnittet ’Presentation av 
empiri’.  
 
Respondent 1 
R1 är bronskund hos Länsförsäkringar och upplevde det kundprogram R1 är med i som positivt, 
men samtidigt menade R1 att hen inte har fått ut så mycket av det. R1 sade ” Än så länge har 
jag inte använt mig av det speciellt mycket. Det största dem har erbjudet mig via LF är att man 
får en personlig handläggare som stöttar mig med alla försäkringar jag vill ha. Dem hjälper mig 
redigera dem om mitt liv förändras. Det skulle jag säga att jag fått mest användning för hos 
dem.”. 
  
R1 som är på den lägsta nivån i programmet uttryckte positivt till samtliga tre nivåer, ” Ja om 
man ska prata om det generellt är det ju alltid lite det här, det skapar ju en vilja att kämpa sig 
uppåt. Det är väl det som är lite häftigt med de här olika nivåerna förstås. Men i sig är det väl 
inget man sitter och tänker på, försäkringen ska bara finnas där för mig.”. R1 fortsatte att berätta 
att hen skulle kunna tänka sig att öka en nivå, ”Ja, om man får möjligheten utan att det kostar 
så mycket och tar för mycket tid av mig. I försäkringsfallet handlar det om att det inte får ta 
någon tid alls.”. 
  
Dock upplevde R1 det komplicerat att hoppa upp en nivå eftersom att hen skulle då bli 
bankkund, R1 fortsatte ”kan dem göra det tillräckligt smidigt för mig att byta kan jag vara 
intresserad. Just det här med att bli bankkund i ett annat bolag är ju lite komplicerat, som jag 
nu är hos Swedbank och även Ica Banken. Så jag har två olika banker, men det är lite 
komplicerat att byta. Så kan de hitta ett bra sätt.”. 
  
R1 berättade vidare om hur R1 upplevde de förmåner hen fick för att vara med i 
kundprogrammet, ”Det har varit några där jag vet ’oh det här är bra’, men som sagt jag har inte 
använt dem. Att gå från att se att jag faktiskt använder dem, dit har jag inte nått. Om det ligger 
i mina intressen eller hur dem framställer dem, det är lite frågan.”. R1 fortsatte med att utveckla 
sin tankegång ”Det är liksom sällan saker jag känt av att ’åh det här behöver jag för att…’, 
något jag redan har. Det är ofta saker som kanske blir ett tillägg till det jag redan har, en 
lyxprodukt. Även fast det inte är lyxprodukter i sig, till exempel en brandsläcker. Det kan 
kanske vara det lite, det är inget jag har i min vardag annars.” 
  
R1 sade att hen upplevde förmånerna positivt, dock påpekade R1 den hårda konkurrensen. R1 
sade ”Wow, det här kul. Det här får jag för att jag är med, dem bryr sig om mig tänker man ju 
i alla fall initialt. Dem är ju inte ensamma om att göra det. Jag är även med i saker som SJ prio, 
ICA Banken gör ju samma sak och Swedbank när man är nyckelkund. Konkurrensen är ju 
stenhård.”. R1 förklarade dock att dessa förmåner inte skulle vara det primära till att R1 bytte 
bank och hoppade upp ett steg i kundprogrammet, R1 sade: ”Nej, det kräver mycket mer. Mina 
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bankärenden ska vara smidiga. Dem måste ha en bra onlinebank men de måste även kunna möta 
folk när jag ska göra vissa saker. Ska man göra stora, monetära transaktioner kräver det att det 
går smidigt.” 
  
R1 tyckte att relationen med personal var en viktig aspekt och att relationen betyder mycket för 
hen, dock upplevde hen att detta inte är en del av kundprogrammet, han fortsatte: ”Nej, det är 
inget jag förväntar mig men det är något jag vill ha. Skulle jag säga. Det är alldeles för lite sånt. 
Det ger lite så här ’jag betyder nånting’. Det är nog mer värt än dem här erbjudanden man får, 
för det får man ju överallt. Att få personlig kontakt och personlig service skulle jag säga väger 
upp ganska rejält.” 
 
R1 menade att han är lite engagerad i bank- och försäkringstjänster, hen hade för några månader 
sedan tittat på vad olika banker erbjuder men kommit fram till att inte byta bank; ”[…]Jag kom 
fram till att jag stannar. Det är bökigt att byta. Även om man marknadsför att det inte är svårt 
att byta, så är det svårt att byta. Det kräver just lite för mycket av mig. Man har lite fonder, man 
har sina banktjänster och man är van med en layout på hemsidan också som man har lärt sig. 
Dem är ofta komplicerad när man ska göra vissa saker och hitta i. Swedbank har jag haft sedan 
jag fyllde 18 och innan det men då var det ju inte jag själv som styrde. Fördelarna också 
eftersom att jag är nyckelkund, då har dem en del fördelar för mig då de ger mig det jag vill ha. 
Dem är också lite knutna till vardagen skulle jag säga.”. 
  
R1 fortsatte att berätta att han inte tycker att kundprogrammet påverkar hens engagemang 
avsevärt: ”Det är väl det som är deras syfte att ha kundprogrammet, delvis kanske. Men jag 
skulle säga att värdet förminskas eftersom att det är så många andra som gör det. Särskilt inom 
liknade organisationer, både bank och försäkring men även Willys plus är klassisk nu. För det 
ger ju mig mycket, mycket mer. För där handlar jag ju mina matvaror och där får jag rabatt. 
ICA Banken har det smartaste systemet om jag skulle säga. Att du får hos ICA Banken, du har 
ICA kortet, du har ICA medlemskap, du handlar mat här. Det skulle jag säga är svårslaget. Om 
jag skulle byta till någon bank skulle det nog vara ICA banken. Nackdelen är ju det här med 
personliga kontakten, bankkontor, när jag väl behöver hjälp skulle jag inte lita på att ICA 
Banken gjorde det. Jag tror det skulle kännas bättre hos Länsförsäkringar i det fallet.”. 
  
R1 upplevde att hen var jättenöjd med Länsförsäkringar, men upplevde även att 
kundprogrammet saknade något som väckte hans personliga intresse. R1 sade ”Nja, alltså till 
stor del tror jag att det är bra men de skulle behöva något som fångar mig mer. Mer individuellt 
på något vis, att de kollar med mig vad det är jag faktiskt vill ha ut av det. Det behöver kanske 
inte vara så komplicerat egentligen, bara det här med att fylla i grejer och att hon jag har haft 
kontakt med pratar om det. Eller om de gör något form av utskick där de får veta mer.” 
 
Respondent 2 
R2 är kund hos Länsförsäkringar och är guldkund. R2 förklarade att hen upplevde 
kundprogrammet som ett bra program, dock poängterade R2 att hen inte vet hur program hos 
andra banker fungerar. R2 fortsatte med att säga ”Det jag märker främst är det att jag får rabatt 
på min hemförsäkring, det enda jag märker av och det är positivt”. När R2 frågades om vad hen 
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får ut av kundprogrammet utvecklade hen tidigare påstående med ”Jag får spela gratis på 
golfbanan i Örebro, men jag spelar inte golf så. Får även kallelse till vissa kvällar så, ’kom och 
träffa någon’. Men det har jag inget större intresse av att delta, men det finns ändå möjlighet att 
delta om man vill”. R2 uttryckte en positiv uppskattning till dessa förmåner trots att hen inte 
själv utnyttjar dessa. R2 uttryckte det själv som ”Det känns väl kul att man uppskattas som 
kund, det blir ett mervärde för mig att vara med där även om jag inte utnyttjar det”. 
  
R2 fortsatte att förklara att hen är ”Väldigt engagerad av banktjänster, inte då bara hos 
Länsförsäkringar även mot andra banker”. R2 fortsatte med att exemplifiera att 
”Länsförsäkringar har ganska dyrt courtage på aktieköp så jag köper inte aktier där igenom. 
Sen har jag även placerat lite pengar på Santander Bank eftersom dem har mycket bättre 
sparränta jämfört med Länsförsäkringar. Så där är jag ganska medveten, skulle jag säga”. R2 
uttryckte att R2 inte vet om kundprogrammet påverkar hens engagemang ”Jag vet inte direkt, 
om det gör det”. 
  
R2 förklara att hen inte var säker på kundprogrammens olika nivåer, ”Guld är ju, man belönas 
ju på något sätt för att vara trogen sin bank. För att vara guldkund måste man väl spara typ 500 
kr/månaden och ha en hemförsäkring eller något sådant”. Vid de andra nivåerna säger R2 ”Sen, 
silver och brons vet jag inte riktigt vad det innebär eller hur man når dit”. Genom sin familj 
kom R2 direkt till guldnivån som han förklarade genom ”Nej, jag kom till guld direkt. Det var 
när jag kom till Örebro han sade att jag ska börja spara pengar för att vara guldkund, så det var 
väl då. Vad det innebar att vet jag inte”. R2 fortsatte, med glimten i ögat, ”Det är kul att vara 
på högsta nivån, det är alltid en tävling”. Att vara guldkund och de belöningar/förmåner R2 får 
upplevde R2 som en faktor för att stanna kvar hos banken, ”Ja om jag inte hade varit guldkund 
hade jag kanske inte haft min hemförsäkring där”. Dock förklarade R2 att belöningar endast får 
hen att stanna om andra banker inte kan erbjuda motsvarande belöningar. R2 fortsatte med att 
berätta att R2 har bytt bank till viss del. 
  
När R2 talade om ifall hen upplever att kundprogrammet stärker hens förtroende sade R2 ”Men 
kanske lite, när man tänker på det. […] Man har inte bara en träff för att det är kul, man vill ju 
ändå få fram något”, och syftade till inbjudningarna om träffar som tidigare nämnts. R2 
förtydligar dock att hen aldrig har varit på någon av dessa träffar. 
  
R2 upplevde att hen har en bra relation till sin bank och fortsatte prata om kundprogrammet 
kan ha påverkat relationen, ”Nej, inte direkt. Fast om man inte hade haft ett gratis bankkort 
hade man ändå kanske sökt upp någon bank som har ett gratis bankkort”. R2 uttryckte att hen 
är ”ganska nöjd” med sin bank då ”De förväntningar jag har på min bank, stämmer överens 
med de jag får av min bank”. Om kundprogrammet påverkade hens nöjdhet med banken är R2 
osäker på och sade ”Kanske delvis också att man är bekväm, […]. Sen är det klart att jag har 
hemförsäkringen hos dem som är en del av kundprogrammet, som kanske är bra på så sätt”. R2 
fortsatte med vad som är viktigt för R2 hos en bank och sade ”Det kanske är att man är säker 
och trygg med dem. Att man har förtroende för dem. Att pengarna man har där stannar där”. 
 



	   	   	  
48	  

R2 lyfte upp några aspekter som R2 tyckte saknade i kundprogrammet. Hen började med att 
nämna ”Kanske mer specifika erbjudande till mig efter mina preferenser …”, dock började R2 
istället att ifrågasätta tänkbara konsekvenser av detta och fortsatte meningen ”… men det 
kanske är svårt att hålla koll på det också. Då måste man uppdatera profiler och sen får man 
ännu mer mejl och så är det massa skit som man måste berätta för dem”. R2 fortsatte med att 
eftersöka ”Kanske lägre courtage för aktiehandel, guldkunder handlar gratis”. 
	  
Respondent 3 
R3 är kund i Länsförsäkringar och är guldkund. R3 upplevde kundprogrammet positivt och 
sade ”Jag tycker att det är väldigt bra. Jag tycker att det känns förmånligt och att det motiverar 
till att man ska välja det kundprogrammet just.”. Dock fortsatte respondenten att hen inte 
funderat speciellt mycket på det, ”Jag har egentligen inte funderat jättemycket på det så, men 
överlag har jag varit rätt nöjd så. Vi har också gratis bankkort, det är väl det som varit mest 
positivt kanske. Så det är väl mest de ekonomiska aspekterna vi tyckt är mest positiva.”. 
  
R3 uttryckte att hen var väldigt engagerade i bank- och försäkringstjänster, R3 nämnde ”Väldigt 
engagerad, kan man säga. Jag är väldigt intresserad av privatekonomi så, och har varit det under 
ganska många år. Så kanske det blev extra intressant i och med att vi köpte vårt hus för något 
år sen för då tillkommer det ganska många kostnader från att ha bott i lägenhet till att man 
flyttar till villa. Man försökte hitta ett bra erbjudande och spelade ut dem lite mot varandra. ”. 
R3 upplevde även att engagemanget påverkades av kundprogrammet då R3 sade ”Jag tycker 
att mitt engagemang i mina pengar blir större i och med att jag får ut något av det här 
programmet. Så det är på det sättet, att jag känner att jag får något för det.”.  R3 påpekade dock 
att hon inte upplevde att det var någon större skillnad på nivåerna och att det inte spelar så stor 
roll, ”[…] I övrigt tycker jag dem är så där, för min del hade det inte gjort så där jättemycket 
skillnad ifall jag egentligen hade haft en annan nivå.”. 
  
R1 menade att kundprogrammet belöningar påverkar i den mån att hen stannar kvar hos 
företaget; ”Ja det gör det. För när det gäller hemförsäkringen, där var vi sugna på ifall vi skulle 
byta, men det är inget företag som har kunnat matcha det priset vi har med guldkundsförmånen. 
Så det påverkar.”. Dock har Länsförsäkringar inte kunnat matcha bilförsäkringen och då bytte 
R3, R3 sade ”Däremot har vi inte haft kvar våra bilförsäkringar hos dem, för där gjorde det 
ingen större skillnad då de inte kunde matcha andra bolag.” 
  
R3 uttryckte att hon inte upplevde att kundprogrammet förstärkte hens förtroende då R3 sade  
”Jag har nog inte funderat så jättemycket på det, men nej, inte så jättemycket. Det skulle jag 
inte säga.”. R3 menade att det fanns andra faktorer som påverkade detta, R3 fortsatte att berätta 
”Jag känner nog mer att förtroendet av banken kommer nog mest av den kontakt jag har haft 
med dem. När de till exempel hjälp oss med bolån eller greja med våra konton. Då har jag 
upplevt att jag har fått ett bra bemötande och bra hjälp av dem, det är nog där mitt förtroende 
till Länsförsäkringar kommer.”. 
  
Hens relation till banken upplevde R3 som bra, men R3 upplevde inte att den hade påverkats 
av kundprogrammet, hen nämnde att relationen dessutom hade stor betydelse för hen. R3 
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uttryckte ”Jag tycker det är väldigt viktigt i och med att jag känner att jag har kontakt med 
banken så sällan så vill jag känna att man får ett bra bemötande och en bra service när man väl 
kontaktar dem. Ah det har stor betydelse på så sätt.”. Hen poängterade också att hen inte 
upplevde detta som en del av kundprogrammet, R3 sade ”Nej, det tycker jag inte att det är. Min 
sambo har haft en del att göra med dem innan han blev kund och så också. Han har blivit lika 
bemött som jag har blivit.”. 
  
Överlag är R3 nöjd med Länsförsäkringar, hen påpekade att det berodde på ”Dels är det att jag 
får ett bra bemötande, de är väldigt lätta och service minded. Dels de ekonomiska aspekterna, 
att jag har rabatt hos dem.”. R3 tyckte inte att kundprogrammet saknade något. 
  
Respondent 4 
Respondenten är kund i Nordea men är osäker på vilken nivå R4 är på i kundprogrammet. R4 
visste inte jättemycket om kundprogrammet, R4 sade ”Ja du, jag är inte särskilt aktiv när det 
kommer till Nordea. Varför jag har det överhudtaget är för att, ja när man var 13 någonting fick 
man legitimation samtidigt som skaffade ett bankkort så det va smidigt helt enkelt. Sen har det 
bara flytet på. Det är inte mycket mer än då. Jag har ingen kontakt med dem egentligen.” 
   
R4 upplevde inte att hen får ut något av kundprogrammet hen är med i, R4 sade ”Nej, absolut 
inte. Jag känner mig inte lojala mot dem heller, jag känner lika gärna att jag skulle kunna byta 
bank. Men lite som vi var inne på, alla banker håller ju på med det. […]”. R4 uttryckte att hen 
inte var engagerad i val av bank och banktjänster samt att kundprogrammet inte påverkade hens 
engagemang. R4 sade ”Nej. Jag vet inte riktigt om jag skulle önska att dem var mer engagerade 
och tog kontakt med för mig, för jag har bara tyckt det har varit jobbigt när dem ringer upp en. 
Jag har varit inne hos Swedbank en gång och pratat. Men jag tycker det är jobbigt, det är bara 
vinstintresse hos alla banker ändå.”. Dock har R4 flera banker, hen berättade ”Ja, ICA banken. 
Där har jag sparat lite tidigare eftersom de har haft bättre ränta, men nu när läget ser ut som det 
gör så är ser det likadant ut. Santander, där har dem statlig insättningsgaranti. För jag har ingen 
koll på aktier, eller det intresserar inte mig. Sen har jag Swedbank Robur, allemansfond.” 
  
R4 kände inte något speciellt inför den nivån hen var på i kundprogrammet på grund av hens 
bristande intresse, R4 fortsatte ”Ah men alltså jag vet inte. Jag förstår om man är insatt i det 
och har intresse för det, då blir det ju mer att man kollar upp sånt. Men jag har inte sådant 
intresse, jag bara kollar så att pengarna kommer in på bankkontot. Jag har väl inte jättebra tankar 
om banker överhudtaget, jag ser på det som en jävla pengamaskin. Det är ju ett företag också.”. 
R4 visste inte direkt vad hen fick för att vara med i kundprogrammet förutom en reseförsäkring 
på kortet. 
  
R4 påpekade att kundprogrammet inte stärkte hens förtroende tillbanken och uttryckte missnöje 
med att Nordea informerade för lite om det i sådant fall, hen sade ”Nej. De skulle i sådant fall 
vara lite mer tydliga med att informera.”. R4 nämnde även att hen inte är nöjd med sin bank 
idag, vid frågan om vad det är som påverkar nöjdheten sade hen ”Nej, men det hade nog varit 
om man hade regelbunden kontakt med personal och så. Då hade det påverkat, vad de ger för 
råd eller hur tillmötesgående de är.”. R4 sade även att hen inte hade någon speciell relation till 
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banken med tanke på hur sällan hen är inne på banken, R4 sade ”Ah man har ju ingen, eller det 
är klart man har en relation men det är ingen nära relation eftersom man aldrig kommer i 
kontakt. Hur ofta är man inne på ett bankkontor idag? Det är ju så idag. Det är ju en annan 
generation som måste håller till där.”. 
  
Respondent 5 
R5 är kund i Nordea och är förmånskund. R5 var inte insatt i kundprogrammet, vid frågan om 
hur hen upplevde kundprogrammet sade hen ”Bra tror jag, jag vet knappt själv.”. R5 upplevde 
inte att hen fick ut något mer än rabatt av kundprogrammet, R5 fortsatte ”Nej inget speciellt, 
det är bara att man är glad för att inte kortet kostar. Men annars så inget mer.”. 
  
R5 nämnde att hen inte är engagerad i val av bank och hen tyckte inte heller att kundprogrammet 
påverkade hens engagemang. R5 har även bristande kunskaper om kundprogrammet och den 
nivå hen är på, R5 uttryckte ”Ingen aning faktiskt. […] Jag är nog förmånskund tror jag”.  På 
grund av den bristande kunskapen påpekade hon även att hon inte kunde uttala sig och sade 
”Eftersom att jag inte vet vad de innebär kan det vara svårt att uttala sig tycker jag”. På grund 
av detta hade R5 ingen specifik kunskap om vad hen fick genom att vara med i 
kundprogrammet, hen sade ” Vet inte, tror inte jag får något speciellt det är ju ingen kostnad 
för kortet”. 
  
R5 fortsatte att poängtera att kundprogrammet inte skulle påverka att hen stannade kvar hos 
banken då R5 sade ”Nej det tror jag inte”.  R5 fortsatte med att förklara varför hen inte skulle 
stanna kvar, hen sade ”Ja men det vore väl kul om man fick något mer kanske, ränta på 
sparkonto hade ju varit trevligt.”. R5 fortsatte sedan att förklara varför hen inte byter bank och 
nämnde då ”Jag är väl bekväm och lat, jag orkar inte kolla upp mer eller kolla runt och ta tag i 
det.”. 
  
R5 påpekade att hon sällan besöker banken och menade därför att hon inte hade någon särskild 
relation till banken, hen sade ”Jag har ju sällan överlag kontakt med banken så, jag gör ju mina 
bankärenden på nätet. Jag menar den relationen på nätet är ju bra. Nej men det är väl bra, jag 
är ganska neutral så.”.  
  
R5 uttryckte att hon är nöjd med sin bank då hen påpekade ”Jag vet inte så mycket bättre, så 
jag är nöjd.”. På grund av bristande kunskap och intresse så sade R5 att kundprogrammet skulle 
påverka hens nöjdhet ”Eftersom att jag inte vet så mycket mer, att jag inte behöver betala för 
kortet, så ja.”. Avslutningsvis nämnde R5 att hen upplevde att kundprogrammet saknade ”Bra 
sparränta. Sen skulle det vara trevligt med en personlig rådgivare, som man skulle kunna ringa 
och prata med som är ens egen.”. 
  
Respondent 6 
R6 är kund hos Länsförsäkringar och är guldkund. R6 har en positiv inställning och upplevelse 
av kundprogrammet, hen nämnde ”Väldigt positivt. Personligt. Något sånt. Jag hade Swedbank 
innan och det var ganska motsatt, opersonligt istället.”. R6 menade med personligt ”Bra 
kundkontakt, hejar på stan, hör av sig så allt går bra. Att man har en personlig rådgivare.”. 
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När R6 uttryckte vad han upplevde vad han får ut av kundprogrammet och sade ”Det är inget 
som jag tänker på dagligen. […] Jag tror jag får lite bättre, när jag tog mitt bolån tror jag att 
fick bättre ränta och sen tror jag att får lite lägre årsavgift på mina kort. Jag tror det är något 
sådant.”. 
  
R6 menade att han var engagerad av val bank och påpekade ”Jag är faktiskt ganska engagerad 
för jag kollade runt lite från början, frågade vad andra har och vad de får ut av det. Anledningen 
att jag valde Länsförsäkringar var att jag hört gott om dem och det känns att dem är på väg 
uppåt. De är inte lika slöa som Swedbank.”. R6 menade även att han tror att kundprogrammet 
påverkar hens engagemang, hen sade ”Ja, men jag bryr mig lite mer. Går och hör med dem om 
vad man ska göra och så. Det är väl också det här med guldkund, jag vet inte, att man är medlem. 
Att man bryr sig lite mer.” 
  
R6 uttryckte att han kände positivt för att vara guldkund, men hen sade även ”[…] det tror jag 
är rent psykologiskt. Att man känner sig lite VIP liksom.”. R6 menade att han belöningarna hen 
får att vara med i kundprogrammet påverkar att han stannar kvar hos Länsförsäkringar. R6 
nämnde även att rabatterna och förmånerna hen får av Länsförsäkringar inte betyder 
jättemycket, R6 sade  ”Egentligen är det inte jättemycket, tror det är någon hundring på 
sparandet och kortet. Det stor tror jag är att jag har mitt bolån, om jag inte hade haft det hade 
jag inte brytt mig jättemycket. Men sen är det ju skönt att ha allt på ett ställe.”. 
  
R6 trodde dock inte att relationen har påverkats av kundprogrammet då hen sade ”Nej, det tror 
jag inte. Jag hade nog uppskatta det lika mycket om jag inte var det.”. R6 påpekade även att 
relationen betyder mycket för hen, ”Jättebra,  jag har en personlig bankman, Pernilla som jag 
tycker om väldigt mycket. Hon också tar mig på stort allvar eftersom jag inte är så gammal då. 
Det blir en annan sak när man har en personlig bankman, så blir det en relation till någon som 
man till exempel bara kan ringa och fråga”. 
  
R6 uttryckte avslutningsvis att hen är jättenöjd med banken men hen sade även att han inte 
trodde nöjdheten berodde på kundprogrammet; ”Nej, det tror jag inte. Det är den här personliga 
kundkontakten. Jag tror inte att det gör någon skillnad om jag är guldkund eller inte.”. R6 
upplevde att kundprogrammet saknade vissa aspekter, hen nämnde ”Det skulle väl kanske vara 
ännu bättre förmåner att vara guldkund. Eller till exempel kanske samarbeten med andra 
företag. Att man kanske kan få rabatter på andra ställen.”. 
	  
Respondent 7 
R7 är kund hos Länsförsäkringar och är guldkund. R7 upplevde kundprogrammet som något 
positivt ”Bra skulle jag säga, det tycker jag är bra”. R7 fortsatte med att berätta hur hen upplever 
kundprogrammet ”Jag tycker de allmänt är mer intresserad av kundbemötande än själva 
transaktionen”. R7 fortsatte med att prata om småbanker och att ”man får mer trevligt 
bemötande om man ringer [LF]. De fixar saker på ett annat sätt”. R7 upplevde inte att detta var 
en del av kundprogrammet, ”Nej det skulle jag inte säga”. Det R7 upplevde att hen får ut av 
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kundprogrammet är att ”Man får rabatter så det är positivt. Sen om jag hade haft lån hade det 
kanske också hade varit positivt, men det har jag inte”. 
 
R7 förklarade sitt engagemang i val av bank och banktjänster med att ”Jag är ganska engagerade 
för jag har flera banker, men jag är mest fokuserad på Länsförsäkringar”. R7 fortsatte med hens 
upplevelse om kundprogrammet påverkade hens engagemang och sade ”Jag skulle nog säga 
kundbemötandet. Sen är det väl klart positivt att dem har försäkring, så det blir väl det indirekt. 
Det är en positiv sak för det är ju skönt att ha allt samlat”. R7 förklarade att det som främst 
påverkat hen till att ha banken var att dennes föräldrar hade den, men ”Sen i längden så är det 
ju kundprogrammet för då blir det ju rabatter om man har ett bra kundprogram, så det blir ju 
det indirekt. Får man ett positivt bemötande och fördelar så kanske tenderar att man fortsätter 
att vara där”. 
 
Att kundprogrammen har flera nivåer uttryckte R7 som ”Det är bra”, och resonerade vidare till 
att ”Sen kanske man kan ha ännu flera, för dem som bara har någonting och inte något annat”. 
De förmåner som R7 upplevde från sin nivå i kundprogrammet är ”Dels att man får bankkort, 
sen är det väl att man får billigare försäkringar och liknade. Så bättre rabatter helt enkelt, om 
jag har förstått det rätt”. Hen tror att dessa faktorer påverkar till att hen stanna kvar hos banken 
som kund, men poängterar ”Sen är det klart om det skulle visa sig att det inte är någon speciell 
rabatt jämfört med andra försäkringsbolag eller liknade eller att man kan få allting och att man 
kan få det hos något annat alternativ, ja då är det klart. Så trogen är jag inte”. Till exempel 
nämner R7 att hen inte har allt hos Länsförsäkringar utan även använder sig av andra banker 
för aktiehandel. Detta förklaras med ”Helt ärligt så är det att dem kan ingenting om aktiehandel” 
och förklarade hur Länsförsäkringar saknade kunskap när problem uppstod, ”Då bytte jag. Det 
var att man blev runt skickad och det var dem som hade gjort fel”. R7 fortsatte att förhålla sig 
positivt till belöningarna i form av rabatter som hen får från kundprogrammet och säger ”Ja det 
är billigare och så, men ja det är klart att det är positivt. Det är en onödig kostnad att betala ett 
bankkort tycker jag, fast dem tjänar ju lite på det men jag ser det ändå som positivt att slippa 
betala såna där småavgifter”.  
 
När R7 talade om förtroende till banken kopplat till kundprogram säger hen ”Om jag inte hade 
varit guldkund hade jag nog inte brytt mig om att vara kvar. Sen kanske det är positivt att man 
får de där förmånerna, så då kanske man får ett högre förtroende”. R7 fortsatte dock med att 
förklara ”Men jag skulle inte säga att på grund av att jag ringer till dem att fått högre förtroende 
så. Jag skulle inte lite på dem om man säger så”. Resonemanget utvecklades om 
kundprogrammets roll där ”… jag tror fortfarande att dem är ute efter samma syfte det är bara 
att dem försöker få folk att vara mer trogna åt dem att inte byta bank. Så jag tror inte att dem 
har bättre kunskap eller ger mig bättre råd på grund av det”. 
 
R7 upplevde ”Ingen direkt …” relation till sin banken och fortsatte med ”… de svarar på mina 
frågor om jag ringer. Inte mer än då. Jag har ingen egen privat rådgivare, eftersom att jag inte 
har några lån eller så”. Vilket R7 anser är anledningen till att hen inte upplevt att 
kundprogrammet påverkat relationen till banken, men uttrycker överlag en positiv inställning 
till kundprograms inverkan på relationer; ”Det är klart positivt att ha ett kundprogram, men för 
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mig har det inte påverkat. Jag har inte direkt någon relation så”. R7 fortsatte med att förklara 
att den interaktion som sker mellan hen och banken ”… är positiv, den känns mer som 
personligt bemötande. Mer än bara växel och så”, dock upplevde inte R7 denna kontakt som en 
del av kundprogrammet. R7 kan tänkta sig ”om man har lån att den är helt annan, då har du nog 
närmare relation”, men då R7 inte har några lån eller haft några problem har inte R7 märkt av 
”… om man har en relation eller inte” . 
 
R7 uttryckte att hen är nöjd med banken, ”Jag tycker den är bra”. Kundprogrammet ”… är nog 
en bidragande orsak” som påverkat R7 i dennes nöjdhet med banken, ”men om jag skulle vilja 
byta bank hade inte det hållit mig kvar”. Det som är viktigt hos en bank för R7 är ”… att man 
blir bemött, oavsett hur liten eller stor kund man är, ska man bli bemött med bra bemötande”, 
samt att ”de är enkelt att få tag på, enkelt att lösa problem. Det tycker jag är viktigt, allmänt. 
Bra service”. Det som R7 uttryckte saknas med kundprogrammet är ”… mer fokuserat på dem 
som har fastighet och liknade. Att det är väldigt fokuserat på dem som bor i villa och liknade”. 
 
Respondent 8 
R8 är kund hos Nordea och är förmånskund. Hens upplevelse av den nivå R8 är på i Nordeas 
kundprogram har varit negativt, R8 nämnde ”Jag har precis blivit med i en ny nivå och den 
känns som ett jävla rövslickeri”. R8 berättade med glimten i ögat ”Ja får det ju billigare med 
kort, sparar mig 8.50 i månaden, ’det är rabatterade priser’.” då R8 berättade om vad hen fått 
tillbaka av kundprogrammet. 
  
Vid frågan om hur engagerad R8 är i val av bank och banktjänster svarade hen ”Hur engagerad 
jag är? Ja jag är inte tillräckligt för att ha bytt bank fast jag inte är jättenöjd. Det känns lite som  
att välja mellan pest och kolera.”. R8 förklarade varför hen inte är nöjd med sin bank och sade 
”Det tycker jag är kunskapsnivån på de som jobbar på bank är extremt låg, allmänt, oavsett vem 
man pratar med. Både när jag pratar med dom på private banking som jag tycker är ju så långt 
ifrån rådgivning man kan komma och så nära försäljning som man kan komma.”. R8 tog upp 
ett exempel då de ringde från banken och försökte få hen att flytta sin tjänstepension men 
personalen bristande kunskap bidrog till att de inte kunde svara på en lätt fråga enligt R8, han 
fortsatte ” Så sånt kan jag ju tycka är lite taskigt. Så det är låg kunskapsnivå.”. 
  
R8 tyckte inte att hens engagemang påverkades av kundprogrammet, men R8 fortsatte att 
berätta ”Hade det varit så att kundprogrammet hade en större inverkan på vilka kostnader jag 
har på fonderna tex, då hade jag nog engagera mig på ett annat sätt. Men så länge det inte finns  
någon korrelation mellan kostnader, och det är ju även på deras privat banking fonder, så är det 
ju jävligt dyrt.”. 
  
R8 berättade att hen inte riktigt visste vilka nivåer kundprogrammet har, R8 fortsatte med att 
berätta att han inte tycker det är något väsentlig skillnad. Hen sade ”Jag ser ingen större skillnad 
är att kortet blev billigare när jag gick upp. Så ja det är ju spel för galleriet.”. R8 berättade att 
kundprogrammet inte påverkar om han blir kvar hos banken, hen sade ”Nej. För jag har ju 
börjar flytta, det är ju därför jag blev nerskjuten från private banking förut. Så det tyckte jag 
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verkligen var jätte mystiskt på alla sätt och vis. Klart det är perfekt om man kan ringa upp och 
få någon att deklarera gratis åt en, men det är väl ungefär där det tar stopp.”. 
  
R8 upplevde inte att kundprogrammet stärkte hens förtroende till banken. R8 menade att 
relationen till banken går upp och ner, hen sade ”Det är galopperande. Det är väl så länge man 
inte är i en beroende ställning, dagen då man ska köpa en lägenhet då sitter man ju i skiten. Då 
är man ju där och kravlar på golvet och vill att de ska låna ut pengar till en. Men fram till den 
dagen, så spelar det inte så stor roll.”. R8 påpekade att kundprogrammet skulle kunna påverka 
relationen till banken då hen nämnde ”Hade jag få prata med någon lite mer kunnig person som 
ringde upp en om pensionen här om veckan han så hade ja blivit imponerad och hade säkert 
kunna flyttat min pensionen till och med. Om hon kunde berätta vad de kostade. Men att köpa 
någon man inte vet vad det kostar känns ju helt galet. Det skulle inte en människa gör, kan jag 
tycka.”. Samtidigt upplevde R8 att relationen mellan hen och personal som inte bra, hen 
berättade ”Ja hon och jag hade ju ingen bra och även killen på private banking tyckte jag var 
floskel, riktig säljare. Såhär du gick direkt från bilförsäljningen in på banken eller?”. 
  
R8 menade att relationen kan ses som en del av kundprogrammet då R8 nämnde ”Jo men jag 
tror att dom är såhär att dom tänker att folk gillar ju rövslickeri liksom, det vet man ju så funkar 
det över hela världen.”. R8 tyckte att hen inte hade en relation till banken, men att en personlig 
relation i allmänhet kopplat till banktjänster ansåg R8 var viktigt. R8 sade ”Det tycker jag är 
jätteviktigt, allt är personlig relation skulle jag säga. Det tycker jag är jävligt viktigt, man litar 
på den man har att göra med. Och det kan ju till och med få en att köpa en dyrare produkt om 
man faktiskt träffar en människa man litar på. Så det var därför jag tänkte att hade hon/han skött 
sig när dom ringde så hade jag säkert flyttat min pension.”. 
  
På en skala ett till tio uttryckte R8 en fyra på tal om hur nöjd hen var med sin bank. R8 tyckte 
att kundprogrammet påverkade nöjdheten med banken, hen sade ”Ehh jaa… Det är klart… man 
är ju en jävla snåljävel så de där billigare kortet är man ju tacksamför ändå. Blir en hundra 
spänn per år. Många bäckar små.”.  
  
R8 upplevde att hen saknade att kundprogrammet inte har billigare courtage, hen sade ”Jag 
skulle vilja ha billigare courtage, det skulle jag vilja ha, då kanske jag till och med skulle ha 
köpt någonting hos den där banken… Billigare courtaget skulle jag vilja ha och så skulle jag 
vilja ha billigare fonder. Och så vill jag att dom kan konkurrera med andra på marknaden, för 
det tycker jag inte att dom kan. Inte ens när det kommer till bankräntor. Om man jämför nu 
med, alltså även nu med Nordeas private banking räntor slår ju inte Nordnets 0,79. Och ganska 
långt där ifrån. Det tycker jag är konstigt.” 
  
R8 nämnde att han flyttat en del från Nordea och därför gått ner i deras kundprogram, han sade 
att flyttat lite varje gång han är i kontakt med dem, men R8 nämnde också ”Men det är också 
så att mycket är låst så att det är därför, det ligger låst i obligationsprogram och sånt där.”. 
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Respondent 9 
R9 är kund hos Nordea och är förmånskund. R9 upplevde sitt kundprogram som otydligt och 
sade ”Men från banken är det ju lite, lite luddigt vad som innefattas känner jag”. R9 fortsatte 
med att berätta vad hen får ut av kundprogrammet där R9 tar upp internettjänster; ”… jag är ju 
med i Nordea nu och ja, dom tillhanda håller ju internettjänster att man kan få möjlighet att 
logga in på internetbanken och sånt där”. Vidare tog R9 upp rabatterade priser kopplat till att 
vara under 30 år och förmåner där hen uttryckte sig ”Men vad gäller förmånskap så ser jag 
ingenting utav det, dom har ju liksom på förmånskontot nollat sparräntan. Så jag tycker inte att 
det är något speciellt”. 
  
R9 förklarar att hen inte är ”så jätte” engagerad i val av bank och banktjänster då hen ”… har 
haft Nordea för att det var det som mina föräldrar registrera åt mig. Jag har sparkonto där och 
så, sen så har jag bara inte orkat engagera mig tillräckligt för att byta bank”. Hen fortsatte 
förklara att ”Men just nu med att dom har det här förmånsprogrammet som inte är förmånligt 
så har jag ju börjat titta mig om nu för andra banker”. R9 talade vidare om kundprogrammet 
påverkar hens engagemang där hen sade ”Nej det skulle jag nog inte.. det beror lite på hur man 
räknar, alltså om man har någonting dom kallar för förmånkonto och det inte är förmånligt så 
tycker jag att det är lite provocerande”. R9 vidareutvecklade med att säga ”Hade dom inte från 
början sagt att det var förmånligt så hade jag kanske inte brytt mig lika mycket”. 
  
När det kommer till vilka olika nivåer som finns inom kundprogrammet uttryckte R9 att hen är 
osäker på vilka de är och vilken hens egna nivå är ”Jag tror att förmån är bland dom högre, sen 
kan det ju vara att om man har en större summa på banken så kan man så kan man få ännu mer 
förmåner”. R9 uttryckte även att ”Jag tycker inte att det märks att jag är förmånskund direkt”. 
R9 utvecklade sin känsla inför nivån i kundprogrammet med ”Jag upplever det som att det är 
varken till eller från, jag upplever det som att de här olika nivåerna är mest liksom för syns 
skull. Jag upplever det som att det är någonting dom sätter en stämpel på för att kunden ska 
uppleva sig som lite speciell fast det egentligen inte är något anmärkningsvärt med det. Det är 
min upplevelse av det”. 
  
När R9 talade om vilka förmåner och belöningar hen känner till återkommer det rabatterade 
priser, som följs upp med ”Det är den jag känner till. Den är att jag tror att jag betalar 12 kronor 
i månaden för den på bankkort, internet banken och sådär. Det är ju liksom inte så stora 
summer”. R9 upplevde inte att dessa förmåner eller belöningar påverkade hen till att stanna 
kvar hos banken och följde upp med att säga ”Funderar på att byta bank i samband med att jag 
kanske köper en bostad sen”. Hen uttryckte sedan ett tydligt ”Nej” i koppling till om 
kundprogrammet stärkte hens förtroende för banken. 
  
R9 upplever sin relation till banken som ”Näst intill obefintlig…” och fortsatte med att förklara 
”… och de gånger jag har försökt att få kontakt med dom så har jag upplevt att den har varit 
dåligt. Jag upplever det som att dom inte vill ha någon kontakt utan att dom vill köra sitt race”. 
Hen upplevelse av relationen till personalen förklarades med ”upplever dom som ganska 
frånvarande”. R9 förklarar att det har varit jobbigt och sade ”Att dom gånger jag har försökt att 
få kontakt med dom så har det liksom blivit, ehm, jobbigt. Jag anser att det borde bara vara att 
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ringa och boka tid men dom har varit lite besvärliga på den fronten”. Hen fortsatte att förklara 
att den ”trevligaste” kontakten med banken är internetbanken och den tillhörande applikationen 
då R9 ”Normalt sätt så brukar jag inte ha så jättemycket på kortet utan då är det ju nice å kunna 
föra över lite allt eftersom” men poängterar att ”Men det är ingenting som unikt med just Nordea 
att man kan göra de”. 
  
R9 fortsatte i att spekulera om kontakten till banken sett annorlunda ut och sade ”Om dom hade 
fått det att verka som om dom brydde sig lite mer om att behålla en som kund, då hade det 
kanske varit annorlunda. Jag är generellt sån som om folk engagerar sig, om ett butiksbiträde 
engagerar sig så vill jag ofta belöna sånt beteende liksom”. Hen poängterar att ”Så att det är 
mycket möjligt att jag hade tyckt att det hade vart värt att vara kvar om jag hade tyckt att dom 
var bra på att bemöta kunden”. 
  
R9 uttryckte att hen är ”Varken till eller från” när det kommer till nöjdhet med banken. Hen 
utvecklade med ”Det är just det där att jag upplever att det är svårt att få träffa någon, och om 
man ringer dom och sen så ska man förklara för tre olika personer som till slut säger att dom 
inte tänker boka ett besök… möte med en”.  R9 upplevde inte att detta har att göra med 
kundprogrammet utan har med banken i sig att göra. 
  
R9 talade om att det var viktigt för hen att det är en okej ränta på sparkontot, ”… jag hade 
förmånskonto med viss ränta och jag tyckte det var trevligt att inte behöva låsa upp pengarna 
där. Men om man inte valde att låsa upp pengarna i minst tre månader så fick man inge ränta. 
Jag tycker det är lite dåliga villkor. Jag tycker inte det känns så förmånligt”. Hen förde 
resonemanget vidare med ”Så det är väl en sak att det borde vara ränta på sparkontot, annars så 
känns det inte som att dom anstränger sig nått för att jag faktiskt ska ha, låna ut mina pengar 
till dem”. R9 förklarade att av denna anledning har hen flyttat sitt sparkonto till en annan bank. 
  
R9 återkom till att tala om kontakten till banken där hen sa ”Det sägs att jag ska ha en personlig 
bankman, men jag har inte träffat denne. Så för mig är det lite hitti-på. Jag har efterfrågat det 
också, […] så jag upplever att dom inte riktigt lever upp till vad dom säger att dom ska göra”. 
R9 upplevde att ha en personlig bankman som viktigt eftersom den ”… antagligen borde veta 
saker bättre än vad jag vet som privatperson”. R9 upplevde att kundprogrammet saknar 
”kontakten och sparförmåner” som hen anser är viktiga. 
  
Respondent 10 
R10 är kund hos Länsförsäkringar och är guldkund. R10 berättade om sin upplevelse av 
kundprogrammet; ”Jag är väl positiv till det, kanske att man skulle vilja ha lite mer feedback, 
att de engagerar sig lite mer”. R10 fortsatte med att förklara att R10 tycker att hen får ut något 
av kundprogrammet. R10 berättade ”man kan ju prata med dom och de ger ju råd och sådär. 
Jag tycker nog att dom ger rätt så bra råd, sen kan ju inte dom styra över hur världen är”. 
  
När R10 talade om engagemang till bank och banktjänster sade hen ”Jag är väl inte den som är 
sådär jätte engagerad om man säger så, jag är inte den som läser på hur börsen går och sådär. 
Jag går väl in och kollar lite grann då och då”. R10 berättade vidare om hens engagemang 
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kopplat till kundprogrammet och tyckte att det påverkade ”lite grann” eftersom ”Hade man inte 
pratat med dom och så hade man väl inte varit direkt intresserad heller”. 
  
R10 kände till nivåerna Guld, Silver och Brons i kundprogrammet, men kände inte att hen 
kunde uttala sig om dem genom att säga ”Nu har ju jag bara varit guld så jag kan ju inte svara 
på hur dom andra är”. R10 uppskattar att vara Guld kund då ”Man har ju lite mer rabatter, det 
finns ju ganska många rabatter man kan få”. R10 fortsatte att tala om möjliga rabatter ”Speciellt 
om man är duktig på att titta på vart man kan få rabatter. De kan ju fås på alla möjliga konstiga 
ställen. Då finns det nog väldigt mycket att tjäna om man är duktig på att utnyttja sånt”. 
  
Förmånerna som R10 såg kopplat till kundprogrammet var ”… man betalar ju ingenting för sitt 
kort, sen så får man ju rabatter på försäkringar”. Hen ansåg inte att detta påverkade hen i att 
stanna kvar som kund hos banken och förklarade det med; ”Nej jag tror inte det, det är mer att 
man tycker att man får ett trevligt bemötande och man känner att man får ut sånt. Just det här 
med förmånerna vet jag inte om det är så stor sak i det hela, inte för mig i alla fall”. R10 fortsatte 
att tala om förmånerna och sade ”Jag tycker dom är helt okej faktiskt. Man ser ju hur mycket 
man får, om man går in på sin sida ser man hur mycket man har fått i rabatter och grejer”. R10 
utvecklade vidare om dessa förmåner betydelse och sade ”Det är väl kul att se att ju mer man 
har i banken ju mer får man ju”. 
  
R10 Förklarade att hen upplevde att kundprogrammet stärker förtroendet till banken eftersom; 
”Jag tycker att dom har ett bra bemötande och att det är lätt att prata med dom om alla de här 
sakerna som ingår i programmen”. Hen fortsatte med att förklara att relationen till banken 
”upplever jag som mycket bra”. R10 utvecklade vidare om kundprogrammets påverkan med att 
säga ”Tycker nog mer att den påverkas av att vi har en trevlig bankman, en som man känner 
förtroende för. För honom. Ringer man får man hjälp på en gång och återkopplingen bra”. R10 
berättade vidare om hen relation till personalen med ”Den tycker jag är mycket bra, nu har jag 
inte haft så många att ha kontakt med. Det här är vår andra bankman men jag tycker att dom 
båda två har varit jättebra”. R10 förklarade den här relationens betydelse med att säga ”Det är 
väl det att man känner att man kan ringa dit på en gång och man får kontakt, man får svar”. Hen 
tydliggör att detta upplevdes som en del i kundprogrammet med att säga ”Ah det är det ju, ah 
absolut är man guldkund så ska man väl ha bra kontakt kan jag ju tycka”. 
  
R10 förklarade sin nöjdhet med banken som ”Väldigt nöjd”, och utvecklade med ”Det är ju det 
här att man har bra kontakt. De återkopplar snabbt faktiskt, så det tycker jag är bra, det jag 
uppskattar. Man får svar ganska omgående om man frågar något”. R10 fortsatte med 
kopplingen mellan kundprogrammet och nöjdheten där hen sade ”Jag är nog nöjd i det stora 
hela, det är nog inte bara kundprogrammet utan att det är en bra bank”. 
  
Vad som var viktigt för R10 hos en bank förklarade hen med ”Att man känner förtroende, tycker 
jag. Att man känner att det dom säger kan man lita på. Att dom känns engagerade”. R10 
upplevde det som en del av kundprogrammet. R10 upplevde dock att kundprogrammet saknade 
eget agerande från bankens sida och nämnde att ”Ibland kanske man tycker att dom ska vara 
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lite mera på”. Hen utvecklade vidare med ”Men ibland kan man känna att när något dyker upp 
så kan de säga att man kanske ska göra såhär istället”. 
 
Respondent 11 
R11 är kund hos Nordea och är inte säker på vilken nivå av kundprogrammet hen är på, dock 
uttryckte R11 efter att vi berättat om nivåerna att hen troligen är pluskund eller förmånskund. 
R11var inte särskilt insatt i kundprogrammet och visste inte riktigt vad kundprogrammet 
innebar. Vi frågan om hur R11 upplever kundprogrammet svarade hen ”Vi brukar ju träffas en 
gång om  året, kollat lite hur det har gått med aktier och lite fonder. Lite idéer om vi ska byta. 
Lite så brukar vi göra.”. R11 upplevde att hen fick ut något av kundprogrammet då R11 sade ” 
Ja, för man kan ju gå in på internet och kolla hur det går. Man känner ju att man har lite bättre 
koll än vad man hade för typ tre år sen då hade jag Swedbank. Så det känner jag.”. Att R11 
stannar kvar hos Nordea berättade hen berodde å service vilket hon upplevde på Nordea, hen 
sade ”Jag känner att jag får mer service här på Nordea än på Swedbank, Swedbank var så stort. 
De tog aldrig kontakt med en så det är bättre tycker jag.”. Dock tyckte hen även att det berodde 
på andra aspekter då R11 fortsatte ”Sen känner man ju sig trygg när man har kortet, om det 
skulle hända någonting. Att man kan få tillbaka pengarna om någon skulle ta kortet och så.”. 
  
R11 var inte helt säker på de olika nivåerna, men på ett generellt plan upplevde hon de olika 
nivåerna positivt då R11 berättade ”Ja, eftersom att jag inte kan så mycket. Har jag ju inte tagit 
reda på så mycket heller. Men det är väl bra. Om man nu har alla pengar och försäkringar i 
samma så är det ju jättebra att man får mer service, tycker jag.”. Samtidigt påpekade R11 dock 
att hon kände något speciellt inför den nivån hen befann sig på. De förmåner R11 får på grund 
av kundprogrammet var enlig R11: ”Jag behöver ju inte betala kortavgift, sen att vi har en 
bankman. Det är väl egentligen det.”, vilket hen upplevde påverkade att R11 blev kvar som 
kund i banken. R11 fortsatte att berätta om hur hen upplevde förmånerna ”Ja relativt bra, man 
känner ju sig trygg. Till exempel att man har en bankman, om det skulle hända något är det bara 
att ringa henne. Det är jättebra.”. R11 upplevde detta som en del av kundprogrammet i och med 
att det får en personlig bankman på den nivån. 
  
R11 menade att hon tyckte relationen var viktig då hen sade ”Den är väl viktig för man litar på 
att hon hjälper än och inte bara till bankens vinning utan min vinning också. Att man placerar 
pengar där man tjänar mest och inte bara att dem får.”. R11 uttryckte även ”Jag tror inte att det 
finns någon bank som stärker mitt förtroende mer, så om jag skulle byta skulle jag inte vet vad 
jag skulle byta till heller. Så då har jag nog mer förtroende till Nordea än någon annan.”.  
  
R11 berättade att hen är nöjd med sin bank, men även lite skeptisk då hen sade ”Rätt så nöjd, 
men man hör ju lite hur dem gör. Förskingrar pengar och flyttar dem utomlands…”. R11 
upplevde att kundprogrammet till viss del påverkade nöjdheten då hen sade ”Det är både och, 
det är det”. Nöjdhet uttryckte även R11 som en faktor till att stanna kvar hos banken. 
  
R11 nämnde att hon tyckte att kundprogrammet saknade en särskild aspekt då R11 påpekade 
”Nej, det är väl mer om man skulle få hemskickat ’de här alternativ fonderna, är det något du 
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kan tänka dig att byta till eller är du nöjd med det…?’. Lite mer så, som man man kan ha något 
att tänka på hemma om man vill byta och så. Mer information hem.”. 
 
Respondent 12 
R12 är kund hos Nordea och är osäker på om hen är förmånskund eller premiumkund, men är 
säker på att hen är på någon av dessa nivåer. R12 visste till viss del vad kundprogrammet 
innebar, hen sade ”Delvis vet jag, man får en personlig bankman och man kan ringa och dem 
hjälper till och placera pengar pensionsfonder och sådant.”. Dock visste inte R12 vilka olika 
nivåer det fanns då R12 förklarade kundprogrammet ”Det är väl vanlig och sen är det premium. 
Sen finns det säkert en till högre upp kan jag tänka mig.”. 
  
Hens upplevelse av kundprogrammet var okej, R12 berättade ”För min del funkar det okej, jag 
skulle vilja ha något mer att dem hör av sig någon mer gång. Som i år har de inte hört av sig 
någonting. Nu vet jag att den här tjejen som vi hade som bankperson, personlig bankman då, 
har fått barn nu också men då borde det vara någon annan som går in och styr upp. Man vill ju 
hålla det aktuellt hela tiden så att.”. Dock menade R12 att hen inte fick ut speciellt mycket av 
kundprogrammet då R12 sade ”Nej, inget speciellt tycker jag inte. Ingen ’aha-känsla’ i alla 
fall.”. 
  
R12 berättade att hen inte är engagerad i val av bank och banktjänster, R12 fortsatte att förklara 
”Inte mycket, det är jag inte. Utan man har gjort det här valet när man bytte till den här banken 
då. Sen har det bara rullat på, och jag har inte kollat några andra banker eller så och jämfört vad 
man kan få där.”. Vid frågan om R12 upplevda att kundprogrammet påverkar hens engagemang 
svarade R12 ”Nej, det gör det inte”. R12 upplevde till viss del att förmånerna R12 får på grund 
av kundprogrammet får hen att stanna kvar hos banken, men att R12 även skulle kunna byta 
om hen fick matchade villkor. R12 berättade ”Ja, det gör dem väl. Absolut, men om det är 
någon annan bank som har bättre och ungefär lika villkor och förmåner så spelar det inte så stor 
roll vilken bank jag har eftersom att jag inte jobbar aktivt. Du får ju inte pengar på någon av 
bankerna som vi har det idag, det är inga räntor eller någonting. Så jag är inte bunden eller 
tvungen att vara kvar ju på den banken som jag har nu.”. R12 beskrev att kundprogrammet inte 
är det primära som får R12 att kvar hos banken. R12 berättade även att kundprogrammet inte 
stärkte förtroendet till banken. 
  
R12 upplevde relationen till banken neutral då hen berättade ”Helt okej, men inget speciellt så 
där. Den finns när jag behöver dem och eftersom att jag inte jobbar så aktivt mot banken över 
huvudlaget och inte flyttar pengar eller byter fonder och så.”. R12 ser inte att relationen har 
påverkats av kundprogrammet, hen fortsatte att berätta ”Nej. Jag fick ju väldigt bra villkor när 
jag gick dit och lade om lånen och så, så jag fick ner den totala kostnaden bra mycket jämfört 
med innan. Men det kanske jag hade fått på den andra banken med om jag börjat förhandla men 
dem, det vet jag ju inte. Men det funkar bra med det här nu när jag fick det, så vi tjänar flera 
tusenlappar i månaden på att byta.”. Dock menade R12  att hen upplevde relationen som en del 
av kundprogrammet då hen sade ”Ja, det gör jag på grund av att man blir mer personligt bemött 
när man kommer dit och så känns det som att man är en kund som dem satsar på. Så det tycker 
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jag man gör. ”. Överlag menade R12 att relationen är bra, R12 sade ”Det är ju bra att man har 
bra relation när man kommer dit och att dem känner igen en och så. Det är positivt.”. 
  
R12 är nöjd med sin bank, R12 upplevde även att kundprogrammet delvis påverkade nöjdheten. 
R12 fortsatte att berätta ”Ja, men det är klart nu när vi har det vi har så är jag nöjd med den. Det 
är jag. Om jag inte hade haft dem här förmånerna hade det inte spelat någon roll vilken bank 
jag hade haft egentligen. Så det är bra så, det är positivt att ha dem förmånerna tycker jag.”. 
R12 upplevde att kundprogrammet saknade mer kontinuerlig kontakt, R12 berättade ”Jag skulle 
vilja ha mer kontinuerlig kontakt. I vilket fall få frågan om att ha kontakt så att det skulle ligga 
två gånger om året så att det kommer något mejl om ’är det något du funderar eller undrar över 
eller ett telefonsamtal’. Sen skulle jag tacka ja eller nej att gå dit då. Det tycker jag är lite dåligt 
faktiskt.”. 
 
9.2	  Bilaga	  2.	  	  
Nedan presenteras den empiriska representation. Genom den empiriska representationen har 
kategorier bildats som sedan har legat till grund för innehållsanalysschemat.  
 

 Kategori Empirisk representation 
1  

Erbjudanden och 
förmåner 

speglar inte kundens 
intresse 

R1. “Än så länge har jag inte använt mig av det speciellt mycket.” 
R1. “Det har varit några där jag vet ’oh det här är bra’, men som sagt jag har 
inte använt dem. Att gå från att se att jag faktiskt använder dem, dit har jag 
inte nått. Om det ligger i mina intressen eller hur dem framställer dem, det är 
lite frågan.” 
R2. “Jag får spela gratis på golfbanan i Örebro, men jag spelar inte golf så. Får 
även kallelse till vissa kvällar så, ’kom och träffa någon’. Men det har jag 
inget större intresse av att delta, men det finns ändå möjlighet att delta om 
man vill. Det känns väl kul att man uppskattas som kund, det blir ett mervärde 
för mig att vara med där även om jag inte utnyttjar det.” 
R8. “Hade det varit så att kundprogrammet hade en större inverkan på vilka 
kostnader jag har på fonderna till exempel, då hade jag nog engagera mig på 
ett annat sätt.” 
R9. “Den är att jag tror att jag betalar 12 kronor i månaden för den på 
bankkort, internet banken och sådär. Det är ju liksom inte så stora summor.” 

2  

Eftersträvar toppnivå 

R1. “Ja om man ska prata om det generellt är det ju alltid lite det här, det 
skapar ju en vilja att kämpa sig uppåt.” 
R2. “Det är kul att vara på högsta nivån, det är alltid en tävling.” 
R7. “Om jag inte hade varit guldkund hade jag nog inte brytt mig om att vara 
kvar.” 

3  

Får inte vara 
tidskrävande 

R1. “Ja, om man får möjligheten utan att det kostar så mycket och tar för 
mycket tid av mig. I försäkringsfallet handlar det om att det inte får ta någon 
tid alls.” 
R1. “Ja, kan dem göra det tillräckligt smidigt för mig att byta kan jag vara 
intresserad.” 
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4  
Nivåer ökar status R6. “Ja det är jag väl, men det tror jag är rent psykologiskt. Att man känner 

sig lite VIP liksom.” 
5  

Mättnad av 
lojalitetsprogram 

 
Forts. mättnad av 
lojalitetsprogram 

R1. “Dem är ju inte ensamma om att göra det. Jag är även med i saker som SJ 
prio, ICA Banken gör ju samma sak och Swedbank när man är nyckelkund. 
Konkurrensen är ju stenhård. [...] Men jag skulle säga att värdet förminskas 
eftersom att det är så många andra som gör det. Särskilt inom liknade 
organisationer, både bank och försäkring men även Willys plus är klassisk 
nu.” 

6  

Likvärdig till 
förmånerna 

R12. “Helt okej, men inget speciellt så där. Den finns när jag behöver dem 
och eftersom att jag inte jobbar så aktivt mot banken över huvud taget och inte 
flyttar pengar eller byter fonder och så.” 
R9. “Men just det programmet har jag väl inte så mycket att anmärka på, det 
som är mest är väl att jag ett tag betalar mindre avgift än för andra banker. 
Men vad gäller förmånskap så ser jag ingenting utav det, dom har ju liksom på 
förmånskontot nollat sparräntan. Så jag tycker inte att det är något speciellt.” 

7  

Upplevd 
diskriminering 

R9. “Det är som sagt lite svårt att säga med tanke på att jag upplever dom som 
ganska frånvarande. Att dom gånger jag har försökt att få kontakt med dom så 
har det liksom blivit, jobbigt. Jag anser att det borde bara vara att ringa och 
boka tid men dom har varit lite besvärliga på den fronten.” 
R9. “Det är just det där att jag upplever att det är svårt att få träffa någon, och 
om man ringer dom och sen så ska man förklara för tre olika personer som till 
slut säger att dom inte tänker boka ett besök… möte med en. Jag är inte helt 
bekväm med telefonkontakt men dom insisterar på telefonkontakt, oavsett vad 
jag säger. Det är väl en sån grej som ja anser vara lite nonchalant. Och 
markera att nej vi vill inte att du kommer hit känns lite olustigt.” 

8  

Bemötande och 
service är viktigt 

R7. “Dels är det viktigt att man blir bemött, oavsett hur liten eller stor kund 
man är, ska man bli bemött med bra bemötande. [...] Det tycker jag är viktigt, 
allmänt. Bra service.” 
R10. “Nej jag tror inte det, det är mer att man tycker att man får ett trevligt 
bemötande och man känner att man får ut sådant.” 
R7. “Får man ett positivt bemötande och fördelar så kanske tenderar att man 
fortsätter att vara där.” 
R3. “Jag tycker det är väldigt viktigt i och med att jag känner att jag har 
kontakt med banken så sällan så vill jag känna att man får ett bra bemötande 
och en bra service när man väl kontaktar dem.” 

9  

Internetrelation 

R4. “Ah man har ju ingen, eller det är klart man har en relation men det är 
ingen nära relation eftersom man aldrig kommer i kontakt. Hur ofta är man 
inne på ett bankkontor idag? Det är ju så idag. Det är ju en annan generation 
som måste hålla till där.” 
R5. “Jag har ju sällan överlag kontakt med banken så, jag gör ju mina 
bankärenden på nätet. Jag menar den relationen på nätet är ju bra.” 

10    
Relationen är 

viktigare än rabatter 
 
 

R10. “Just det här med förmånerna [rabatter] vet jag inte om det är så stor sak 
i det hela, inte för mig i alla fall.” 
R10. “Jag är nog nöjd i det stora hela, det är nog inte bara kundprogrammet 
utan att det är en bra bank. Så som jag upplevt den i alla fall.” 
R12. Anser inte att kundprogrammet är det primära, “Nej, det är det inte.” 
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Forts. relationen är 
viktigare än rabatter 

R5. “Nej inget speciellt, det är bara att man är glad för att inte kortet kostar. 
Men annars så inget mer.” för R5 är rabatterna inte det primära utan relationen 
R8. “Och det kan ju till och med få en att köpa en dyrare produkt om man 
faktiskt träffar en människa man litar på.” 
R1. “Det ger lite så här ’jag betyder nånting’. Det är nog mer värt än dem här 
erbjudanden man får, för det får man ju överallt. Att få personlig kontakt och 
personlig service skulle jag säga väger upp ganska rejält.” 

11  

“Spel för galleriet” 

R9. “Jag upplever det som att det är varken till eller från, jag upplever det som 
att de här olika nivåerna är mest liksom för syns skull.” 
R8. “Ja får det ju billigare med kort, sparar mig 8.50 i månaden, ‘det är 
rabatterade priser’” 
R9. “Jag upplever det som att det är någonting dom sätter en stämpel på för att 
kunden ska uppleva sig som lite speciell fast det egentligen inte är något 
anmärkningsvärt med det.” 
R8. "Jag ser ingen större skillnad än att kortet blev billigare när jag gick upp. 
Så ja det är ju spel för galleriet." 

12  

Skeptisk till 
banksektorn 

R11. “Jag tror inte att det finns någon bank som stärker mitt förtroende mer, 
så om jag skulle byta skulle jag inte vet vad jag skulle byta till heller. Så då 
har jag nog mer förtroende till Nordea än någon annan.” 
R4. “Nej. Jag vet inte riktigt om jag skulle önska att dem var mer engagerade 
och tog kontakt med för mig, för jag har bara tyckt det har varit jobbigt när 
dem ringer upp en. [...] Men jag tycker det är jobbigt, det är bara vinstintresse 
hos alla banker ändå.” 
R8. “Så dem [banker] har ju snappat upp någonting, och jag tror att ringer det 
en skit trevlig kille som ska sälja på en pension och inte nämner vad det kostar 
och folk inte tänkt på vad det ska kosta, så tänker dom ‘men gud vilken trevlig 
kille som ringde, hans produkt tog jag’.” 
R4. “Jag har väl inte jättebra tankar om banker överhuvudtaget, jag ser på det 
som en jävla pengamaskin. Det är ju ett företag också.” 
R8. “Det tycker jag är kunskapsnivån på de som jobbar på bank är extremt 
låg, allmänt, oavsett vem man pratar med. Både när jag pratar med dom på 
private banking som jag tycker är ju så långt ifrån rådgivning man kan komma 
och så nära försäljning som man kan komma. Och det är ju inte att kalla de för 
bankrådgivare, det är ju störst skämtet någonsin. De har ju bara sin 
uppsättning produkter, det är som att kalla det bilrådgivare på Toyota när man 
går in på Toyota för att köpa en ny bil.” 

13  
 

 
 

 
Skeptisk till 

lojalitetsprogrammet 
 

 
 

R7. “Ja precis, jag tror fortfarande att dem är ute efter samma syfte det är bara 
att dem försöker få folk att vara mer trogna åt dem att inte byta bank. Så jag 
tror inte att dem har bättre kunskap eller ger mig bättre råd på grund av det.” 
R8. “Jag har precis blivit med i en ny nivå och den känns som ett jävla 
rövslickeri.” 
R8. “Det känns lite som att välja mellan pest och kolera.” 
R8. “Ja hon och jag hade ju ingen bra och även killen på private banking 
tyckte jag var floskel, riktig säljare. Så här ‘du gick direkt från 
bilförsäljningen in på banken eller?’” 
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Forts. skeptisk till 

lojalitetsprogrammet 

R9. “Det beror lite på hur man räknar, alltså om man har någonting dom kallar 
för förmånkonto och det inte är förmånligt så tycker jag att det är lite 
provocerande. Hade dom inte från början sagt att det var förmånligt så hade 
jag kanske inte brytt mig lika mycket. Men just nu med att dom har det här 
förmånsprogrammet som inte är förmånligt så jag ju börjat titta mig om nu för 
andra banker.” 

14  

Lågt intresse 

R4. “Men jag har inte sådant intresse, jag bara kollar så att pengarna kommer 
in på bankkontot.” 
R10. “Jag är väl inte den som är sådär jätteengagerad om man säger så, jag är 
inte den som läser på hur börsen går och sådär.” 

15  

Förväntningar av 
lojalitetsprogrammet 

är ej uppfyllt 

R12. “För min del funkar det okej, jag skulle vilja ha något mer att dem hör av 
sig någon mer gång. Som i år har de inte hört av sig någonting.” 
R10. “Ibland kanske man tycker att dom ska vara lite mera på. Om dom 
märker att det händer något sådär. [...] Men ibland kan man känna att när 
något dyker upp så kan de säga att man kanske ska göra så här istället.” 
R12. “Jag skulle vilja ha mer kontinuerlig kontakt. I vilket fall få frågan om 
att ha kontakt så att det skulle ligga två gånger om året så att det kommer 
något mejl om ’är det något du funderar eller undrar över eller ett 
telefonsamtal’. Sen skulle jag tacka ja eller nej att gå dit då. Det tycker jag är 
lite dåligt faktiskt.” 

16  

Osäker på sin nivå i 
lojalitetsprogrammet 

R4. Vet ej vilken nivå hen är på i kundprogrammet; “Nej, jag har ingen koll.” 
R5. “Ingen aning faktiskt. […] Jag är nog förmånskund tror jag.” 
R8. “Det finns väl bara tre nivåer, den som är under private banking i alla 
fall.” 
R11. “Någonstans i mitten. Pluskund eller förmånskund, inte premium i alla 
fall. Pluskund kanske.” 
R12. “Jag tycker det är bra i och för sig. Jag tror jag är förmånskund eller 
premiumkund, jag kommer inte ihåg vilket. Det är någon av dem.” 

17  

Okunskap om 
lojalitetsprogrammet 

R4. “Ingen aning” vilka nivåer kundprogrammet har 
R6. “ De andra förmånerna har jag inte jättebra koll på, men jag tror att det är 
något med kortet.” 
R5. “Bra tror jag, jag vet knappt själv.” angående hur R5 upplever 
kundprogrammet 
R4. “Nej. De skulle i sådant fall vara lite mer tydliga med att informera [om 
lojalitetsprogrammet].” 
R6. “Absolut, det gör det. Jag pratar väldigt gott om dem, att man har allt 
samlat. Men sen vet jag knappt vad det [lojalitetsprogrammet] innebar själv.” 
R11. “Ja, eftersom att jag inte kan så mycket. Har jag ju inte tagit reda på så 
mycket heller. Men det är väl bra.” 

18   Lojalitetsprogrammet 
ger ingen effekt på 

lojalitet 
 

R4. “Nej, absolut inte. Jag känner mig inte lojala mot dem heller, jag känner 
lika gärna att jag skulle kunna byta bank.” 
R5. “Nej, det tycker jag inte.” angående om R5 påverkas av 
lojalitetsprogrammet 
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Forts. 
lojalitetsprogrammet 

ger ingen effekt på 
lojalitet 

R7. “Det är nog en bidragande orsak, men om jag skulle vilja byta bank hade 
inte det hållit mig kvar.” 
R6. “Det stora tror jag är att jag har mitt bolån, om jag inte hade haft det hade 
jag inte brytt mig jättemycket.” 
R8. “Det är såhär att jag flyttar bort lite grann varje gång jag är i kontakt med 
dom. Men det är också så att mycket är låst så att det är därför, Det ligger låst 
i obligationsprogram och sånt där.” 
R9. “Om dom hade fått det att verka som om dom brydde sig lite mer om att 
behålla en som kund, då hade det kanske varit annorlunda. Jag är generellt 
såna som om folk engagerar sig, om ett butiksbiträde engagerar sig så vill jag 
ofta belöna sånt beteende liksom. Så att det är mycket möjligt att jag hade 
tyckt att det hade vart värt att vara kvar om jag hade tyckt att dom var bra på 
att bemöta kunden.” 
R9. “Nej inte ett dugg. Jag och ‘Namn’ håller på och tittar mig lite om för 
andra banker. Funderar på att byta bank i samband med att jag kanske köper 
en bostad sen.” 

19  

Tilldelad bank 

R4. “Ja du, jag är inte särskilt aktiv när det kommer till Nordea. Varför jag har 
det överhuvudtaget är för att, ja när man var 13 någonting fick man 
legitimation samtidigt som skaffade ett bankkort så det var smidigt helt enkelt. 
Sen har det bara flytet på. Det är inte mycket mer än då. Jag har ingen kontakt 
med dem egentligen.” 
R7. “Från början är det att mina föräldrar hade det. Sen i längden så är det ju 
kundprogrammet för då blir det ju rabatter om man har ett bra kundprogram, 
så det blir ju det indirekt.” 
R9. “Inte så jätte. Jag har haft Nordea för att det var det som mina föräldrar 
registrera åt mig.” 

20  

Nivåerna har liten 
påverkan 

R3. “Jag tycker inte att det skiljer så jättemycket emellan dem så. 
Guldkundsdelen tycker jag är den mest fördelaktiga då man får gratis 
bankkort och så där. I övrigt tycker jag dem är så där, för min del hade det inte 
gjort så där jättemycket skillnad ifall jag egentligen hade haft en annan nivå.” 
R6. “Nej, det tror jag inte. Jag hade nog uppskatta det lika mycket om jag inte 
var det.” 
R9. “Jag tycker inte att det märks att jag är förmånskund direkt.” 

21  

Positivt med 
rabatterade priser i 

lojalitetsprogrammet 

R3. “Ja vi har ju en del rabatter på en del av våra försäkringar och på vårt 
bolån. Så det tycker jag att jag får.” 
R2. “Ja om jag inte hade varit guldkund hade jag kanske inte haft min 
hemförsäkring där. Jag kollade runt lite vad det kostade, så då blir det billigast 
alternativet” 
R3. “ Så det är väl mest de ekonomiska aspekterna vi tyckt är mest positiva.” 
R7. “Man får rabatter så det är positivt.” 

22    
Lojalitetsprogrammet 

motiverar 
 

R3. “Jag tycker att det är väldigt bra. Jag tycker att det känns förmånligt och 
att det motiverar till att man ska välja det kundprogrammet just.” 
R10. “Ja det gör det ju lite grann. Hade man inte pratat med dom och så hade 
man väl inte varit direkt intresserad heller.” 
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Forts. 
lojalitetsprogrammet 

motiverar 

R6. “Ja, men jag bryr mig lite mer. Går och hör med dem om vad man ska 
göra och så. Det är väl också det här med guldkund, jag vet inte, att man är 
medlem. Att man bryr sig lite mer.” 
R1. “‘Wow, det här kul’, det här får jag för att jag är med, dem bryr sig om 
mig tänker man ju i alla fall initialt.” 
R12. “Ja, det gör jag på grund av att man blir mer personligt bemött när man 
kommer dit och så känns det som att man är en kund som dem satsar på. Så 
det tycker jag man gör.” 
R3. “Jag tycker att mitt engagemang i mina pengar blir större i och med att jag 
får ut något av det här programmet.” 

23  

Eftersöker bästa 
priset 

R3. “Väldigt engagerad, kan man säga. [...] Man försökte hitta ett bra 
erbjudande och spelade ut dem lite mot varandra.” 
R3. “Ja det gör det. För när det gäller hemförsäkringen, där var vi sugna på 
ifall vi skulle byta, men det är inget företag som har kunnat matcha det priset 
vi har med guldkundsförmånen. Så det påverkar.” angående att R3 stannar 
kvar hos företaget 
R2. “Fast om man inte hade haft ett gratis bankkort hade man ändå kanske 
sökt upp någon bank som har ett gratis bankkort.” 
R2. “Väldigt engagerad av banktjänster, inte då bara hos Länsförsäkringar 
även mot andra banker. Länsförsäkringar har ganska dyrt courtage på aktieköp 
så jag köper inte aktier där igenom. Sen har jag även placerat lite pengar på 
Santander Bank eftersom dem har mycket bättre sparränta jämfört med 
Länsförsäkringar.” 
R7. “Jag är ganska engagerade för jag har flera banker, men jag är mest 
fokuserad på Länsförsäkringar.” 
R9. "De sparkonto som jag hade, jag hade förmånskonto med viss ränta och 
jag tyckte det var trevligt att inte behöva låsa upp pengarna där. Men om man 
inte valde att låsa upp pengarna i minst tre månader så fick man inge ränta. 
[...] Och av den anledningen så har jag flyttat en del av mitt sparkonto då till 
en annan bank. Men för vardagsärenden så har jag fortfarande kvar Nordea för 
att min lön kommer in till dom då.” 
R4. “Ja, ICA banken. Där har jag sparat lite tidigare eftersom de har haft 
bättre ränta, men nu när läget ser ut som det gör så är ser det likadant ut. 
Santander, där har dem statlig insättningsgaranti. För jag har ingen koll på 
aktier, eller det intresserar inte mig. Sen har jag Swedbank Robur, 
allemansfond.” 
R1. “För ett halvår sedan ungefär satt jag och gick igenom mina banktjänster 
och kollade om jag skulle byta och vad det fanns för vinst i att byta.” 

24    
 

Förblir kund på 
grund av 

bekvämlighet 
 
 

R2. “Kanske delvis också att man är bekväm” 
R5. “Jag är väl bekväm och lat, jag orkar inte kolla upp mer eller kolla runt 
och ta tag i det.” 
R8. “Hur engagerad jag är? Ja jag är inte tillräckligt för att ha bytt bank fast 
jag inte är jättenöjd.” 
R6. “Det är väl bekvämligheter kanske, att man har allt samlat.” 
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Forts. förblir kund på 

grund av 
bekvämlighet 

R9. “Jag har sparkonto där och så, sen så har jag bara inte orkat engagera mig 
tillräckligt för att byta bank.” 
R12. “Inte mycket, det är jag inte. Utan man har gjort det här valet när man 
bytte till den här banken då. Sen har det bara rullat på, och jag har inte kollat 
några andra banker eller så och jämfört vad man kan få där.” 

25  

Kan byta om det finns 
motsvarande priser 

R2. “Ja, om inte andra banker har motsvarande. Vad kostar det 19 spänn, 29 
spänn i månaden. Det blir ju ändå en del om året.” 
R7. “Sen är det klart om det skulle visa sig att det inte är någon speciell rabatt 
jämfört med andra försäkringsbolag eller liknade eller att man kan få allting 
och att man kan få det hos något annat alternativ, ja då är det klart. Så trogen 
är jag inte.” 
R12. “Absolut, men om det är någon annan bank som har bättre och ungefär 
lika villkor och förmåner så spelar det inte så stor roll vilken bank jag har 
eftersom att jag inte jobbar [eftersöker] aktivt.” 

26  
Nöjd med sin nivå 

men vet inte vad de 
andra nivåerna 

innebär 

R2. “Guld är ju, man belönas ju på något sätt för att vara trogen sin bank. [...] . 
Det blir ju då en belöning av att vara med där. Sen, silver och brons vet jag 
inte riktigt vad det innebär eller hur man når dit.” 
R10. “Nu har ju jag bara varit guld så jag kan ju inte svara på hur dom andra 
är. Så jag är väl nöjd med det i det stora hela.” 

27  

Tillfredsställd i 
ovissheten 

R2. “Jag upplever väl det som ett bra program, jag vet dock inte hur de andra 
programmen funkar på andra banker. Det jag märker främst är det att jag får 
rabatt på min hemförsäkring, det enda jag märker av och det är positivt.” 
R5. “Jag vet inte så mycket bättre, så jag är nöjd.” 

28  

Eftersöker ökad 
individanpassning av 
lojalitetsprogrammet 

R1. “Nja, alltså till stor del tror jag att det är bra men de skulle behöva något 
som fångar mig mer. Mer individuellt på något vis, att de kollar med mig vad 
det är jag faktiskt vill ha ut av det. Det behöver kanske inte vara så 
komplicerat egentligen, bara det här med att fylla i grejer och att hon jag har 
haft kontakt med pratar om det.” 
R2. “Kanske mer specifika erbjudande till mig efter mina preferenser” 
R7. “Ja, det saknar att det är mer fokuserat på dem som har fastighet och 
liknade. Att det är väldigt fokuserat på dem som bor i villa och liknade. Och 
pensionssparade. Det tycker jag är dåligt för alla vill inte göra det.” 
R12. “Jag skulle vilja ha mer kontinuerlig kontakt. I vilket fall få frågan om 
att ha kontakt så att det skulle ligga två gånger om året så att det kommer 
något mejl om ’är det något du funderar eller undrar över eller ett 
telefonsamtal’. Sen skulle jag tacka ja eller nej att gå dit då. Det tycker jag är 
lite dåligt faktiskt.” 
R5. “Sen skulle det vara trevligt med en personlig rådgivare, som man skulle 
kunna ringa och prata med som är ens egen.” 

29  
Bekant med en bank 

och dess 
internettjänst 

R1.”Man har lite fonder, man har sina banktjänster och man är van med en 
layout på hemsidan också som man har lärt sig. Dem är ofta komplicerad när 
man ska göra vissa saker och hitta i.” 
R11. "Ja, för att jag vet vad jag får. " 

30   Förtroende skapas 
genom relationer 

R3. “Jag känner nog mer att förtroendet av banken kommer nog mest av den 
kontakt jag har haft med dem. När de till exempel hjälp oss med bolån eller 
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Forts. förtroende 
skapas genom 

relationer 

greja med våra konton. Då har jag upplevt att jag har fått ett bra bemötande 
och bra hjälp av dem, det är nog där mitt förtroende till Länsförsäkringar 
kommer.” 
R10. “Tycker nog mer att den påverkas av att vi har en trevlig bankman, en 
som man känner förtroende för.” 
R11. “Den är väl viktig för man litar på att hon hjälper än och inte bara till 
bankens vinning utan min vinning också. Att man placerar pengar där man 
tjänar mest och inte bara att dem får.” 
R2. “Det kanske är att man är säker och trygg med dem. Att man har 
förtroende för dem.” 
R10. “Att man känner förtroende, tycker jag. Att man känner att det dem säger 
kan man lita på. Att dem känns engagerade.” 
R11. “Ja relativt bra, man känner ju sig trygg. Till exempel att man har en 
bankman, om det skulle hända något är det bara att ringa henne. Det är 
jättebra.” 
R8. “Det tycker jag är jävligt viktigt, man litar på den man har att göra med.” 

31  

Relationer är inte en 
del av 

lojalitetsprogrammet 

R1. “Nej, det är inget jag förväntar mig men det är något jag vill ha. Skulle jag 
säga. Det är alldeles för lite sånt” om relationen är en del av kundprogrammet 
R3. “Nej, det tycker jag inte att det är. Min sambo har haft en del att göra med 
dem innan han blev kund och så också. Han har blivit lika bemött som jag har 
blivit.” att relationen inte påverkas av kundprogrammet 
R5. "Nej, det tror jag inte. Jag hade nog uppskatta det lika mycket om jag inte 
var det." 
R6. “Nej, det tror jag inte. Det är den här personliga kundkontakten. Jag tror 
inte att det gör någon skillnad om jag är guldkund eller inte.”  

32  

Personlig interaktion 

R6. “Jättebra, jag har en personlig bankman, ‘namn’ som jag tycker om 
väldigt mycket. [...] Det blir en annan sak när man har en personlig bankman, 
så blir det en relation till någon som man till exempel bara kan ringa och 
fråga” 
R8. “Det tycker jag är jätteviktigt, allt är personlig relation skulle jag säga.” 
R9. “Jag tycker att det är jätteviktigt” 
R12. “Det är ju bra att man har bra relation när man kommer dit och att dem 
känner igen en och så. Det är positivt.” 
R1. “Ja det skulle jag säga, det är jätteskönt att ha samma person. Även fast 
det har gått lång tid kan hon med lite hjälp framkalla minnet av vad vi pratade 
om sist.” 

33  

Förväntningar på 
lojalitetsprogrammet 

R4. “Jag antar att beror lite på vad man har för försäkringar samlade och att 
får några sorts förmåner. Antar att det är bra, det ska väl löna sig om man är 
lojal.” 
R10. “Aa det är det ju, absolut är man guldkund så ska man väl ha bra kontakt 
kan jag ju tycka.” 
R11. “Om man nu har alla pengar och försäkringar i samma så är det ju 
jättebra att man får mer service, tycker jag.” 

	  


