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Sammanfattning 

Nya banker etablerar sig kontinuerligt i Sverige. Det är därför av stort intresse för etablerade 

banker att ha nöjda och lojala kunder för att klara av marknadens hårda konkurrens. 

Uppsatsen riktar sig mot banksektorn och undersöker bankkundernas åsikter kring vad 

kundnöjdhet är och vad de efterfrågar från bankerna för att vara nöjda och lojala. 

Genom en fokusgrupp har denna studie undersökt hur lokala bankkunder upplever bankerna 

utifrån ett kundnöjdhets- och lojalitetsperspektiv. Fokusgruppen bestod av sju deltagare som 

fick svara på frågor i en diskussionsform. Data från fokusgruppen ställs mot vald teori och 

sammanställs i en analys. 

Resultatet av uppsatsarbetet visar att kundnöjdhet hos bankkunder inte är resultatet av hur väl 

företag lyckas överträffa kundens förväntningar. Istället skapas nöjdhet genom kundes 

erfarenheter, upplevelser och känslor till banken. För att nå högre kundnöjdhet behöver 

bankerna skapa ett positivt rykte. För kunderna är det viktigt att de har en relation med banken 

byggd på personlig kontakt. Relationen mellan bank och kund är svårtolkad men uppvisar 

tecken på att vara ömsesidig. Bankerna väljer att skära ner antalet kontor i landet och minska 

kontanthanteringen men lyssnar samtidigt på kunden och ersätter dessa tjänster med IT-

lösningar. Utvecklingen mot internettjänster, färre kontor och mindre kontanthantering verkar 

inte ha påverkat kundernas upplevelse negativt vilket tyder på att det finns en form av 

blixtlåsrelation mellan kund och bank där båda anpassar sig efter varandras behov. 

Fokusgruppen lyfter fram att en stor del av lojaliteten till banken grundar sig i svårigheten att 

byta bank utan att mötas av höga transaktionskostnader. Det tyder på att relationen inte är fullt 

positiv och det finns en form av ofrivillig beteendelojalitet bland kunderna gentemot 

bankerna.  

En lojal kund är nödvändigtvis inte en nöjd kund och vice versa. Kunder har blivit passiva 

angående sin ekonomi och föredrar att lägga över ansvaret till banker. Vidare lägger 

bankkunder lägre vikt vid produkter och förmåner och bankernas förmånsprogram ser därför 

ut att ha liten betydelse för kunden. En övergång mot att bygga känslomässig lojalitet och 

skapa personliga relationer till kund ger bankerna högre grad av kundnöjdhet och fyller 

kundens behov för att förbli lojal samtidigt  som banken skapar en grund för att generera 

positiv Mun till mun (eng. Word of mouth).  

Nyckelord: kund, lojalitet, nöjdhet, bank, rykte  



 

 

Abstract 

Banks are opening new offices in Sweden and therefore there's an increased need of satisfied 

and loyal customers to survive in a highly competitive market. The paper targets the banking 

sector and examines customers’ opinions about what customer satisfaction is and what they 

demand from banks to be satisfied and stay loyal. Customer satisfaction of bank customers are 

not the result of how well the company manages to exceed customer expectations. Instead it is 

created based on how each customer perceives their entire experience and feelings towards 

the bank. 

To achieve high customer satisfaction the banks need to generate Word of mouth and a 

positive reputation. Customers want a personal relationship towards their banks based on 

personal contact. There is a form of involuntary behavior-based loyalty among bank 

customer. Customers get stuck in habits and routines which makes it even harder to switch 

bank when they are tied up in loans and in investments. Customers have become passive 

about their finances and rather push the responsibility over to the banks.  

A move towards building emotional loyalty and create personal relationships with customers 

would give banks greater customer satisfaction and fulfill their customers’ needs to remain 

loyal. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Banker är av stor betydelse för Sveriges välfärd. Utan fungerande pålitliga system för 

sparande, finansiering, betalningsförmedling och riskhantering skulle både produktionen, 

sysselsättningen och välståndet i landet vara betydligt lägre(bankföreningen 2014 a). 

Huvuddelen av de svenska hushållen har tillgång till ett bankkonto där de gör uttag och 

insättningar, tar emot lön och betalar räkningar och enligt Finansinspektionen (2009) sparar 9 

av 10 hushåll långsiktigt. De sparade medlen har bankerna till sitt förfogande med vilka de 

kan erbjuda lån och andra krediter, detta är bankernas grundläggande affärsverksamhet 

(Bankföreningen 2014 a). 

Konkurrensen på marknaden för finansiella tjänster utmärker sig eftersom marknaden till 

största del är uppdelad mellan fyra stora banker: Nordea, Handelsbanken, Swedbank och 

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). Storbankerna har tillsammans en marknadsandel på 

66 % (Bankföreningen 2014 b). Trots att det idag är lättare att byta mellan bankerna och att 

det etablerats nya banker så väljer få sparare och placerare att byta bank (Konkurrensverket 

2013). 

På den svenska bankmarknaden pågår det en ständig förändring. Banksektorn är i en 

internationaliseringsfas där svenska banker nyetablerar sig i andra länder, till exempel har 

Nordea 78 % av sina anställda utomlands och SEB 54 %. Sedan år 2000 har antalet 

internationella banker samtidigt ökat i Sverige (Bankföreningen 2014 c). Med denna ökade 

konkurrens är det viktigt att upprätthålla en bra relation till kunderna så att de är nöjda. 

Kundnöjdhet är det som leder till kundlojalitet och enligt Söderlund (2001) är kundlojalitet en 

viktig del för företagens framgång. Nöjda kunder är inte bara lojala, de visar också i större 

grad mindre intresse för konkurrenternas marknadsföring och erbjudanden (Kotler 2006). 

Den ökande konkurrensen är ett incitament för storbankerna att ta kundnöjdheten på stort 

allvar. Storbankernas relationsarbete gentemot sina kunder är dock inte längre lika effektiv 

som det tidigare varit. Enligt Svensk Kvalitetsindex (2012) rapporteras en nedgång i 

kundnöjdheten bland storbankernas privatkunder efter fyra år av uppgång. Bankerna kunde 

också se kundernas lojalitet sjunka för första gången på fyra år. Dessa förändringar gäller 

dock inte alla banker. Hos mindre banker som Länsförsäkringar bank och ICA-banken är 

kundnöjdheten densamma. 

Det finns många teorier och metoder för hur företag kan arbeta med att uppnå hög 

kundnöjdhet. Consumer Relationship Management (CRM) är en teori som Kotler (2006) 

beskriver som en process där företag använder insamlad kunddata för att förbättra sitt 

bemötande mot kunden vid “touch points”. Touch points är alla de tillfällen där kunden 

kommer i kontakt med företaget. Total Quality Management (TQM) är en annan modell som 

bygger på att företaget kontinuerligt arbetar med att förbättra kvaliteten på sina produkter. 

Idén är att identifiera vilka kvalitets förbättringar som påtagligt ökar kundens upplevda värde 

av produkten (Kotler 2006). Klaus och Maklan (2011) förklarar att det finns olika 

dimensioner som omfattar konsumentens upplevelser och ger underlag för vad som är 
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viktigast för kundens nöjdhet samt kundens vilja att sprida vidare sina upplevelser genom 

Word of mouth (Word of mouth benämns fortsättningsvis som Mun till mun).  

En återkommande lojal kund är viktigare än flera engångskunder och lojalitet är därför viktigt 

för ett företags fortlevnad (Blythe 1997). Att bankkunder inte väljer att byta bank trots 

missnöje tyder på att det finns någon form av lojalitet. Lojalitet kan sorteras i tre grupper, 

kunskapsrelaterad, känslorelaterad eller beteenderelaterad lojalitet (Söderlund 2001).  

Digital media har gett företagen många nya sätt att följa upp konsumenternas åsikter och 

reaktioner till de produkter de har köpt. Internetföretag har möjligheten att via enkäter få 

feedback kring kundens upplevelser, varför de valt en produkt eller varför vissa 

företagsprodukter väljs bort. Många konsumenter delar också med sig av sina åsikter och 

upplevelser i form av Mun till mun på flera hemsidor avsedda för recensioner. I dessa format 

kan en missnöjd kund påverka ett stort antal redan existerande och potentiella framtida kunder 

(Kotler, 2006). Utvecklingen av IT-lösningar har också förändrat kommunikationen mot 

konsumenterna. En större andel av kontakten mellan bank och kund sker idag via IT-tjänster i 

stället för personliga möten. Det är därför viktigare att IT lösningarna är utformade så att 

kunderna är nöjda.  

1.2 Problematisering 

79 procent av alla svenskar använder sig av Internet för att utföra sina bankärenden då 

bankerna tillhandahåller sina tjänster i digitala miljöer (Internetstatistik 2012). Kunden utgör 

utgångspunkten för bankernas verksamhet och i dagsläget har Internet och mobila enheter 

som smartphones en betydelsefull roll, många bankärenden sköter kunden på egen hand. IT-

utvecklingen tillsammans med att 30% av de 1830 bankkontor som finns i Sverige är 

kontantlösa har resulterat i minskad kontakt med kunderna (Bankföreningen 2014 b). 

Förändring i bankers kommunikation med kunden resulterar i nya eller utvecklade metoder 

för hur banker arbetar med att bygga kundnöjdhet och lojalitet. Svenskt Kvalitetsindex visar i 

sin rapport från 2012 att storbankerna minskar kraftigt i kundnöjdhet medan övriga banker 

ligger kvar på samma nivå. Kvalitetsindex rapport från år 2013 visar det lägsta resultatet i 

kundnöjdhet på många år och det noteras en nedgång i kundernas nöjdhet både bland privat- 

och företagskunder där endast 3 av 10 bankkunder upplever ett högt förtroende för 

bankbranschen. Frågan är vilka faktorer som påverkar denna nedgång och om det beror på 

sättet storbankerna arbetar med kundnöjdhet. 

I en bransch där den framtida utvecklingen går mot hårdare konkurrens och en marknad i 

snabb förändring behöver bankerna ha nöjda och lojala kunder för att inte tappa sin marknads 

position. Hur har storbankernas lokala kontor förberett sig på utmaningarna med att 

upprätthålla kundnöjdhet och kundlojalitet i en framtid med minskad personlig kundkontakt 

och en ökad konkurrens? 

1.3 Problemformulering 

Vad påverkar kundnöjdhet hos svenska bankkunder? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som påverkar Svenska bankkunders 

kundnöjdhet. 
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1.5 Disposition 

Inledning 

I detta kapitel förklarar vi bakgrunden till varför ämnet är relevant som undersökningsområde 

och redogör för de problem som vår studie kommer att belysa. I detta fall hur banksektorn har 

förändrats med ökad konkurrens och sjunkande kundnöjdhet. I slutet av inledningskapitlet 

presenteras problemformuleringen och studiens syfte att identifiera vad som påverkar 

bankkunders nöjdhet. 

Metod 

Här förklaras valet av undersökningens tillvägagångssätt för den empiriska undersökningen. 

Vidare redogörs tydligt styrkor och brister i att använda sig av en fokusgrupp som 

tillvägagångssätt för en intervjuundersökning. 

Mätning av kundbeteenden 

Under detta kapitel presenteras de teorier som används för att svara på problemformuleringen. 

Teorier som beskriver olika dimensioner inom kundens upplevelse av företag, hur de påverkar 

kundnöjdhet och hur olika dimensioner har olika effekter på nöjdhet, lojalitet samt Mun till 

mun spridning. Vidare tar teorin upp på vilket sätt rykte och olika former av ryktesbyggande 

påverkar kunders syn på företag samt teorier som behandlar kundnöjdhet och lojalitet inom 

digitala miljöer. 

Empiri 

Här sammanställs resultatet av den empiriska undersökningen för att sedan diskutera hur 

bankkunder upplever de lokala bankerna, vad som påverkar deras val av bank och vilka behov 

de anser viktiga att banken uppfyller. 

Analys 

I detta kapitel ställs den teoretiska bakgrunden mot den empiriska undersökningen för att 

analysera i vilken omfattning teorierna som behandlar dimensioner av nöjdhet och grunderna i 

lojalitet motsvarar bankkundernas upplevelse av bankerna.  

Slutsats 

I slutsatsen redovisas  resultatet där man bland annat kan se att bankerna har skapat en 

lojalitet som bygger på rutiner och svårigheter i att byta bank i stället för nöjda kunder som 

väljer att vara lojala. Det gick även att se hur  bankkunder värdesätter både personlig kontakt 

och IT-tjänster.  
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2 Metod 

2.1 Forskningsstrategi 

Deduktion och induktion är två forskningsstrategier för att relatera teori och empiri till 

varandra. Forskningsstrategin för denna uppsats är av induktiv karaktär. Induktion är en 

inriktning på hur forskare väljer att samla in och arbeta med teori och empiri. Induktion 

innebär att forskaren gör observationer och utifrån dessa skapar hypoteser som testas mot 

teorier (Bryman & Bell 2011). 

Forskningsstrategin har delvis varit deduktiv då insamling av teori och empiri skedde 

samtidigt vilket påverkade forskarnas ramar i hur både empiri och teori strukturerades. I 

denna undersökning har observationer gjorts i form av datainsamling med fokusgrupper. 

Fokusgruppsintervjun utformades med hjälp av tidigare utvalda teorier som hade som mål att 

stödja den empiriska delen av studien. Det empiriska kapitlet utformades samtidigt som vi 

omarbetade problemformuleringen. Informationen används sedan för att identifiera teorier 

som stödjer eller förklarar fokusgruppens syn.  

2.2 Undersökningsdesign 

Uppsatsens syfte är att få förståelse för hur kunder i olika banker ser på de produkter och 

tjänster som banker erbjuder. Vidare vill vi undersöka hur dessa bemötanden påverkar nöjdhet 

och lojalitet bland bankens kunder. I denna kvalitativa studie har vi därför valt att arbeta med 

en fokusgrupp.  

En stark fördel med att arbeta med fokusgrupper är att det ger forskare möjligheten att få en 

uppfattning om hur en grupp diskuterar och hur gruppen kommer fram till sina svar, men även 

för att studera hur deltagarna påverkar varandra (Kitzinger 1995).  

Kvalitativa undersökningar skiljer sig från kvantitativa undersökningar eftersom de har 

mindre fokus på forskaren och riktar sig i stället mot deltagarens åsikter. För att lättare få en 

bild av respondenten är kvalitativa intervjuer ofta ostrukturerade och organiska vilket betyder 

att de lätt byter och anpassar sin form för att låta den intervjuade styra utifrån sina intressen 

(Bryman & Bell 2011). Kitzinger (1995) förklarar att fokusgrupper inte bara ger de 

intervjuade möjligheten att styra diskussionen utifrån sina intressen, utan en fokusgrupp låter 

även deltagarna använda sitt eget språk och egen kommunikationsform. Forskaren får genom 

detta en förståelse över kommunikationen i gruppen genom att iaktta hur deltagarna 

involverar historier, skämt eller argumenterar kring något som annars är svårt att få 

uppfattning om med andra former av intervjuer. Hur kommunikationen sker kan ge ytterligare 

information om personens upplevelser och känslor. En stor fördel med fokusgrupper enligt 

Kitzinger är att fokusgrupper kan, till skillnad från vanliga intervjuer, leda till att deltagare 

som inte anser sig själva ha något vettigt att säga, dras med i diskussionen och tillför relevanta 

åsikter. 

Fokusgrupper fungerar i huvudsak som gruppintervjuer men den stora skillnaden är att i en 

fokusgrupp har forskaren inte någon omfattande påverkan på intervjun. Tanken är att 

fokusgruppen själv dynamiskt för fram relevanta åsikter att diskutera kring. Forskaren som 

leder intervjun kallas moderator och beroende på hur strukturerad intervjun är så kommer 

moderatorn antingen bara förklara ämnet som deltagarna ska diskutera eller så kommer 

moderatorn ställa de frågor som ska hanteras. Fokusgrupper skiljer sig även från 
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gruppintervjuer på så sätt att de inriktar sig mot specifika ämnen och är mer orienterade till 

hur gruppen tillsammans kommer fram till svar än vad specifika medlemmar svarar på frågor 

(Kitzinger 1995).  

Kitzinger (1995) anser att genom fokusgrupper kan man uppnå följande sju punkter: 

 Att identifiera deltagares underliggande förståelse, kommunikation och prioriteringar. 

 Deltagarna kan själva utveckla sina erfarenheter och utforma sina egna frågor och 

funderingar. 

 Kommunikation mellan deltagarna varierar vilket resulterar i en bredare förståelse. 

 Det ger moderatorn möjlighet att få förståelse för gruppens normer och kultur. 

 Forskaren kan se hur gruppen framför sin diskussion genom vilken information som 

sägs, hur den läggs fram samt vad deltagarna väljer att inte nämna. 

 Att ge möjlighet för deltagarna att uttrycka kritik och ha öppna diskussioner även om 

ämnen som kan ses som pinsamma. 

 Möjligheten att lyfta fram idéer och upplevelser som annars inte kommer fram i 

intervjuer. 

Fokusgruppen kommer i denna uppsats vara av kvalitativ karaktär och lägga större vikt vid 

hur individer tolkar frågeställningar. För att ge individerna i fokusgruppen utrymme att själva 

diskutera och argumentera kring ämnet i fråga, och för att moderatorn ska få möjlighet att 

observera vilka områden och åsikter som gruppen själva anser vara viktigast att diskutera, 

väljer vi en så ostrukturerad intervju som möjligt. Moderatorn kommer endast att vara 

inblandad för att få igång en diskussion samt för att hjälpa gruppen att komma in på områden 

som behövs för att vara till hjälp för att svara på uppsatsens frågeställning.  

Enligt Bryman & Bell (2011) har ostrukturerade fokusgrupper fördelen att deltagarna själva 

får en möjlighet att reagera och omformulera sina svar utifrån åsikter som lyfts fram av andra 

gruppdeltagare. Den ostrukturerade miljön leder till att fokusgruppen börjar fokusera på 

frågor som de själva anser som viktiga i stället för att svara på de frågor moderatorn anser 

vara viktiga. Fokusgrupper som metod har även fördelen att de inte utesluter eller försvårar 

respondenternas tolkning av frågor de läser eller deras förmåga att utrycka sig i skrift.  

Fokusgrupper har dock en negativ sida. Bryman och Bell (2011) menar att resultaten sällan 

går att generalisera över större populationer. Urvalet kan sällan bli representativt eftersom 

gruppen sällan är stor nog för att ge ett representativt urval för hela populationen. Resultatet 

från fokusgrupper har begränsad reliabilitet eftersom undersökningen påverkas av både 

moderatorns inflytande under intervjun samt att insamlad data kan tolkas på olika sätt av 

moderatorn. Fokusgruppens egenskaper kan bli dess fördelar men kan också bli 

begränsningar. Fokusgruppsintervjun kan antingen bli ett öppet fönster in till deltagarna men 

detta ostrukturerade upplägg gör att moderatorn har svårare att kontrollera gruppen utan att 

tappa insynen i gruppdynamiken samt att inte påverka eller styra deltagarna i deras 

resonemang. När man arbetar med fokusgrupper slutar det i att forskaren står med en stor 

mängd insamlad data jämfört med vanliga intervjuer. Det går åt mycket tid och resurser för att 

analysera och bearbeta informationen eftersom det omfattar ett samspel mellan flera 

respondenter. En annan begränsning med fokusgrupper är svårigheten med att organisera en 

större grupp människor som ska samlas på en specifik tid och plats. På samma sätt som en 

fokusgrupp kan leda till att individer öppnar sig mer i diskussionen kan själva 

gruppdynamiken leda till att inte alla deltagare väljer att yttra sina åsikter på grund av andra 
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deltagare som tar över diskussionen eller att majoriteten av gruppens åsikter går mot 

individens egna, vilket kan begränsa fokusgruppens prestation. På liknande sätt kan 

intervjupersoner hämmas av själva gruppen och vara ovilliga att diskutera ämnen som kan 

vara privata (Bryman & Bell 2011). 

2.3 Att arbeta med fokusgrupper 

Enligt Bryman och Bell bör en fokus grupp bestå av mellan 6 och 10 deltagare. I vårt fall 

valde vi att ha max 8 personer eftersom Bryman och Bell poängterar att det är svårt att få 

igång en diskussion med fler än 8 deltagare. Inför mötet fick vi ett bortfall och därför 

genomfördes fokusgruppen med 7 av 8 deltagare. Den mindre storleken på vår fokusgrupp 

leder till att resultatet av undersökningen inte kommer vara lika generaliserbar som en full 

grupp, mot hela populationen av bankkunder på Gotland.   

2.4 Urval 

När det kommer till urval av gruppdeltagare används ofta två kategorier; naturliga grupper 

eller randomiserade grupper. I vårt fall har det varit svårt att få tag på ett tillräckligt stort och 

brett urval för att få möjlighet att helt randomisera eller få fram ett perfekt representativt 

urval.  

Bryman och Bell (2011) skriver att flera forskare föredrar att ha grupper med individer som 

inte känner varandra eftersom den tidigare uppbyggda relationen kommer att påverka hur 

deltagarna reagerar på varandra. Grupper med deltagare som känner varandra kan även vara 

fyllda av antaganden eller åsikter som gruppen redan hanterat och diskuterar därför inte lika 

utförligt som en randomiserad grupp skulle göra. Utöver att deltagarna känner varandra 

förklarar Kitzinger (1995) relevansen av homogena grupper. Homogena grupper ger fördel i 

att gruppdeltagarna lättare kan dela med sig av sina erfarenheter. En heterogen grupp är dock 

bättre om man vill ha en diskussion mellan flera olika perspektiv.  

2.4.1 Urvalsram 

Vi gjorde försök att utveckla en urvalsram som skulle innehålla bankkunder som bankerna 

bistod oss med. Tyvärr ansåg flera banker att de med hänsyn till banksekretessen inte kunde 

tillhandahålla eller hjälpa oss att komma i kontakt med deras kunder. Urvalsramen omfattade 

att vi skulle komma i kontakt med bankkunder som varit bankkunder under längre tid vilket 

kan betyda att de har mer kunskap och en mer omfattande syn på bankerna, deras arbetssätt 

och vad de har att erbjuda. 

Utan en omfattande urvalsram blev urvalet istället ett bekvämlighetsurval med inslag av 

kvoturval. Bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer ut deltagarna för undersökningen 

utifrån vilka som är tillgängliga för tillfället. Bekvämlighetsurval är i grunden inte 

generaliserbara eftersom att det inte går att se huruvida respondenterna är representativa för 

populationen som undersöks (Bryman & Bell 2011).  

Eftersom vi inte lyckades få kontakt med bankkunderna direkt från banken var det viktigare 

att kontakta individer som var villiga att delta samt att de är kunder till lokala bankkontor. För 

att uppnå en mer heterogen grupp så att gruppen lättare delar med sig av sina olika perspektiv 

använde vi oss av kvoturval för att på så sätt sprida fokusgruppsdeltagarnas ålder får att få så 

varierad erfarenhet av banker som möjligt.  
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Nedan följer en tabell över fokusgruppens deltagare: 

Respondent 

NR: 

Ålder Bankkund 

Totalt antal år 

Bank 

R1 68 44 SEB: 22 år 

Sparbank: 22 år 

R2 64 49 Handelsbanken: 15 år 

Nordea: 21 år 

Länsförsäkringar 3 år 

R3 38 15 Sparbanken: 6 år 

Kvarnebank: 5 år 

Länsförsäkringar: 4 år 

R4 43 25 Swedbank: 25 år 

R5 22 4 Sparbank: 4 år 

R6 22 7 Swedbank: 3år 

Ica: 4 år 

Länsförsäkringar: 3 år 

R7 29 12 Swedbank: 12 år 

Tabell 1 Respondentbeskrivning 

2.5 Bortfall 

Bortfall omfattar fel som uppstår när respondenter på ett eller annat sätt inte samarbetar. 

Bortfall i form av ovilja att svara på frågor är något som lättare kan undvikas eller motarbetas 

i kvalitativa undersökningar (Bryman & Bell 2011). Bryman och Bell (2007) påpekar att det 

är lättare att motarbeta bortfall när intervjun sker ansikte mot ansikte och svarsbortfall kan 

hanteras med följd- och fördjupningsfrågor. Första datumet för mötet passade sig inte för flera 

av respondenterna vilket ledde till att mötet blev uppskjutet. När tid för mötet var avstämt 

resulterade det nya datumet att en respondent inte kunde delta. Fokusgruppen drabbades även 

av mindre bortfall i form av att den ostrukturerade miljön ledde till att diskussionerna blev 

mer utdragna än vad vi först antagit. Undersökningen drog ut på tiden och en deltagare 

behövde därför avvika i förtid.  

2.6 Struktur på undersökningsfrågor 

För att underlätta transkriberingen spelades mötet med fokusgruppen in. Att spela in samtalen 

gör även att diskussionen i gruppen kan ske utan att moderator eller transkriberare behöver 

avbryta eller på andra sätt förhindra diskussionerna. Moderatorn för fokusgruppen ska hålla 

en balans mellan att inte gå in och styra eller på andra sätt påverka fokusgruppen eftersom 

bilden av hur gruppen ser på och värderar frågor inte ska påverkas. Samtidigt behöver 

moderatorn vara medveten om att om fokusgruppen får diskutera ämnet helt utan styrning så 

kan det leda till att den blir oproduktiv och stannar för länge vid samma område eller går in på 
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irrelevanta ämnen. Enligt Bryman och Bell (2011) tyder detta på att det kan finnas ett behov 

av kontroll över diskussionen.  

2.7 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett begrepp som förklarar huruvida undersökningsresultatet från en 

undersökning blir densamma om undersökningen upprepas. Det är ett mått på hur stor del av 

undersökningen som kan ha påverkats av slumpmässiga händelser. Reliabiliteten på 

undersökningen i denna uppsats är låg. Reliabiliteten bör bli låg på grund av att den dels är 

kvalitativ och dels för att det är en fokusgrupp. Detta beror på att resultatet i stor utsträckning 

är direkt kopplat till individerna som är med i gruppen och hur samspelet sker mellan 

gruppdeltagarna. Det faktum att resurserna var små samt att tid ej fanns för att utföra mer än 

ett möte med en grupp ledde till att urvalet ej kan anses representativt för populationen och 

därför anses resultatet inte som generaliserbart.  

2.8 Replikation 

Replikerbarhet innebär till vilken grad undersökningen går att upprepa. Replikerbarhet är 

relevant för att ge andra forskare möjlighet att reproducera svar. Detta gör man för att få 

möjlighet att stämma av undersökningens resultat med en ny studie som undersöker 

uppsatsens ämne (Bryman & Bell 2011). Uppsatsens undersökning bör vara replikerbar i den 

grad att det inte kräver några speciella situationer eller händelser som är av unik karaktär. 

Krav för att replikera denna undersökning är genom att använda sig av samma frågor och en 

fokusgrupp med ett urval av bankkunder på Gotland. 

2.9 Validitet 

Med validitet menas att man utför en mätning och avgör om resultatet är generaliserbart för 

populationen som undersöks.  Fokusgrupper innehåller naturligt få respondenter i förhållande 

till populationen och eftersom resurserna endast gav möjlighet att utföra ett möte med en 

grupp tyder detta på en låg validitet (Bryman & Bell 2011).  

Validitetens i form av kausalitet i slutsatsen är av mindre relevans inom kvalitativa 

undersökningar eftersom det omfattar mätningar och samband. Validitet ur ett kvalitativt 

perspektiv riktas mot hur forskarens observationer stämmer med de teorier som behandlas. 

Från ett kvalitativt perspektiv är validiteten hög eftersom slutsatsen grundar sig i jämförelser 

mellan teori och verklighet (Bryman & Bell 2011). 

2.10 Insamling av bankinformation 

Bankerna använder sig av förmånsprogram som ger kunderna olika förmåner och rabatter på 

produkter och tjänster för att locka till sig kunder. För att få en bild av vad bankerna erbjuder 

valde vi att studera hemsidorna för Nordea, Swedbank, Handelsbanken och Länsförsäkringar 

och sammanfatta hur deras olika förmånsprogram är uppbyggda. För undersökning av 

bankernas erbjudanden valde vi att bortse från private banking eftersom det är en kundgrupp 

som ansågs vara svår att nå ut till. 

2.11 Analysmodell 

Urvalet för teorin i denna uppsats används för att ge förklaringar och få förståelse till den 

empiriska informationen. Analysen kommer att behandla hur insamlad data från fokusgruppen 

förhåller sig till teorin. I analysen ställs teorier om vilken sorts relation som finns mellan 
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banker och dess kunder utifrån Lehtinen och Storbackas (2000) syn på relationsstrategier mot 

insamlad empiri. Det behandlas även vilken form av lojalitet utifrån Sörqvists (2000) teori 

som passar in på fokusgruppens syn på lojalitet. Vidare diskuteras det huruvida 

fokusgruppens syn på vad kundnöjdhet innebär passar in på antingen Klaus och Maklans 

(2013) EXQ modell eller Kotler eller Armstrongs (2012) syn på kundnöjdhet.  

För att få djupare förståelse för kundnöjdhet ställs fokusgruppen inför frågor om vad som 

påverkar deras upplevelse av företag utifrån Klaus och Maklans syn på kundnöjdhet. 

Uppsatsen gör vidare analyser om skillnaderna i hur olika banker uppfattas med hänsyn till 

skillnader i hur organisationer kan bygga upp rykte i Knipps (2009) teori. Analysen inriktar 

sig även mot kundernas användande och syn på internetbanken. Detta görs för att få svar 

kring bankbranschens förändringar mot färre kontor, hur borttagning av kontanthantering 

påverkar kunden och om internetbanken fyller kundens behov av kontakt, service och tjänster. 

Uppsatsens analys har fokus på att förstå bakomliggande faktorer till kundnöjdhet bland 

bankkunder och samtidigt få förståelse för hur kundnöjdhet påverkar lojalitet, rykte och Mun 

till mun. 
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3 Mätning av kundbeteenden 

Under detta kapitel beskrivs olika teorier som omfattar definitionen av kundnöjdhet, metoder 

för hur företag kan mäta kundnöjdhet och hur relationer mellan kund och företag kan se ut 

samt en förklaring av behoven bakom att få nöjda kunder i en digitalmiljö. 

3.1 Att bevara relationer till kund 

"Customer Relationship Management (CRM) handlar om att skapa kundvärde genom en stark 

och varaktig relation mellan leverantör och kund. För företag som implementerar CRM som 

strategi är målet inte att vinstmaximera, utan att skapa bestående relationer tillsammans med 

kund (Lehtinen & Storbacka 2000). Det handlar om att vara relationsstyrd och jobba mot att 

båda parter anpassar sig till varandra så att ömsesidiga värden skapas. CRM handlar således 

om att hjälpa kunden att skapa egna värden, något som enligt Lehtinen och Storbacka (2000) 

kräver en djupgående bekantskap. Det är en värdeskapandeprocess genom vilken kunden 

uppfyller sina egna mål. Detta sker genom att leverantören för över sin kompetens till kunden. 

Det handlar om att sitta på samma sida av bordet till skillnad från den traditionella 

säljutbildningen där säljarens uppgift går ut på att övertyga den andra parten för att göra en 

snabb affär. Istället fokuserar man i CRM på att utveckla relationen mellan kund och säljare 

så att båda vinner på affären, en win-win situation. 

För att uppnå ett positivt affärsutbyte behöver leverantören använda sig av någon form av 

relationsstrategi. Det finns en uppsjö av relationsstrategier men oavsett hur många det finns så 

grupperar Lehtinen och Storbacka (2000) in dem i tre olika kategorier: 

Knappstrategin: I denna strategi krävs det inte mycket samarbete mellan leverantör och 

kund. Leverantören erbjuder sina processer som kunden sedan anpassar sig till. Kundmöten 

sker på leverantörens villkor. Med andra ord tillhandahåller företaget ramarna och kunden 

anpassar sina processer till företaget. Utbytet handlar mest om handlingar och det behövs 

försäljningsstrategier, reklam och dylikt för att få med kunden och fortsätta ha en relation. 

Den här strategin passar i företag där krav är att försäljning och inköp ska vara snabba, enkla 

och effektiva. Dock kräver denna strategi en bred kundbas och många olika kundrelationer. 

Blixtlåsstrategin: Denna strategi kräver mer av båda parter. Det är en strategi där dess 

framgång påverkas kraftigt av båda parternas förtroende till varandra. Det är ett långsiktigt 

samarbete där båda parter systematiskt arbetar för att anpassa processerna så att de går in i 

varandra likt ett blixtlås, eller som Lehtinen och Storbacka beskriver det, en "sömlös" 

passform. Denna strategi kan sällan användas i nya relationer då den kräver att man byggt upp 

ett förtroende. Med tiden formas partnerskapsrelationen till en blixtlåsstrategi genom att 

parternas processer anpassas till varandra. Blixtlåsrelationer är en långsam process, att skapa 

förtroende sker inte över en natt. 

Kardborrstrategin: Denna strategi är helt motsatt från Knappstrategin. I Kardborrstrategin 

anpassar leverantören sina processer till kundens processer. Här vill man inte att kunden ska 

investera tid och pengar för att förändra sina processer enbart för att vara leverantören till 

lags. 
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3.2 Kundlojalitet och kundnöjdhet  

Enligt Söderlund (2001) handlar kundlojalitet om individens tendens att fortsättningsvis 

uppvisa samma beteende som tidigare uppvisats i liknande situationer. Det kan handla om att 

fortsätta köpa samma varumärke och produkt i samma butik varje gång personen har behov av 

samma eller liknande varumärke eller produkt. Lojalitet är dock inte alltid bundet till fysiska 

attribut utan lojalitet kan även avse ett förhållande i den mentala världen. Med mental lojalitet 

menas det att det finns känslomässiga band till produkten. En kund som inte är mentalt lojal 

kan till exempel byta produkt så fort ett alternativ dyker upp, medan den verkligt lojala 

kunden har starka känslomässiga band till produkten och är därför inte lika benägen att byta. 

3.2.1 Är lojala kunder nöjda kunder? 

Man brukar mäta lojalitet genom att se hur länge individen varit kund, men man tar även 

hänsyn till hur djupt kunden är lojal. Med djup avses hur många olika tjänster och produkter 

en kund köper av en och samma leverantör. Detta stärker relationen till företaget och minskar 

risken att kunden vänder sig till en konkurrent (Söderlund 2001). Detta är även något som 

vissa banker använder sig av. Länsförsäkringar är ett exempel på en bank som vill att kunden 

ska vara "helkund" snarare än "delkund". Man vill sälja hela paket istället för enstaka element. 

Det finns olika former av lojalitet. Sörqvist (2000) skiljer mellan kunskapsrelaterad, 

känslorelaterad och beteenderelaterad lojalitet där kunskapsrelaterad är svagast och 

beteenderelaterad är starkast. Kunskapsrelaterad lojalitet är den svagaste formen och bygger 

på att kunden är lojal beroende på kunskap om olika fördelar som den aktuella varan eller 

tjänsten ger. Det kan röra sig om kostnader eller kvalitet. Denna form av lojalitet kan lätt 

minska om konkurrerande alternativ erbjuder nya fördelar. Känslorelaterad lojalitet baseras på 

kundens attityder och känslor. Denna form av lojalitet beror på tillfredställelse som kunden 

upplevt över tiden. Beteenderelaterad lojalitet är den starkaste formen av lojalitet enligt 

Sörqvist.  Det som är grundläggande med beteenderelaterad lojalitet är att här har kunden 

skapat vanor och rutiner som gynnar en viss produkt och kunden kommer genom denna rutin 

agera till företagets fördel utan att resonera och tänka. 

3.2.2 Relationen mellan lojalitet och nöjdhet 

Genom att hantera sina kundrelationer väl så skapar man nöjda kunder. Nöjda kunder förblir 

lojala och pratar positivt med andra om företaget och dess produkter. Om ett företag har 

tjänster eller produkter som överträffar kundens förväntningar så kan det "mätas" i 

kundnöjdhet. Kundnöjdhet är ett mått på hur nöjda kunder är med en viss produkt eller tjänst. 

Nöjda kunder kommer sannolikt att göra upprepade köp och upplyser gärna andra om dessa 

(Kotler & Armstrong 2012). Szwarc (2005) beskriver kundnöjdhet som en kunds omfattande 

omdöme av en organisations produkt eller tjänst. Hur står sig produkten eller tjänsten mot 

andra substitut? Är produkten eller tjänsten lika bra som kunden förväntar sig? Detta är frågor 

som ligger i botten för kundnöjdhet enligt Szwarc. Söderlund (2001) fastställer att nöjdhet i 

sig är ett fenomen som sammanfattar kundens intryck från leverantören (Söderlund 2001).  

Det finns flera studier som visar stora skillnader i lojalitet bland kunder som är mindre nöjda, 

nöjda och totalt nöjda (Kotler & Armstrong 2012). Även en liten minskning i nöjdhet kan 

innebära en enorm minskning i lojalitet. Genom att tappa en kund så tappar man mer än ett 

säljtillfälle, man tappar flera potentiella försäljningstillfällen som den kunden kanske utför 

under sin livstid. Kotler och Armstrong (2012) betonar dock att olika typer av kunder kräver 
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olika strategier för att hantera olika kundkategorier. Målet är att bygga bra relationer med de 

rätta kunderna. Det finns enligt Kotler och Armstrong tre huvudkategorier när det kommer till 

lönsamma och lojala kunder: 1. kunder som är potentiellt lönsamma, men inte lojala. 2. 

kunder som är både lönsamma och lojala. 3. kunder som är väldigt lojala men inte särskilt 

lönsamma. 

3.2.3 Kundtillfredsställelse 

Kundtillfredsställelse är en persons känslor till följd av att jämföra en produkts upplevda 

prestation eller resultat i förhållande till hans eller hennes förväntningar. Om resultatet är 

lägre än förväntat tenderar kunden att bli missnöjd. Om resultaten däremot motsvarar 

förväntningarna blir kunden nöjd. Om resultatet överträffar förväntningarna är kunden mycket 

nöjd eller glad (Kotler & Armstrong 2012). Oftast är sambandet mellan kundtillfredsställelse 

och lojalitet positivt och ökande. Det innebär att den mest påtagliga ökningen i kundlojalitet 

uppstår då man lyckas uppnå mycket hög tillfredsställelse hos kunderna (Sörqvist 2000). 

Även om kundcentrerade företag syftar till att skapa hög kundtillfredsställelse så är detta 

sällan dess slutmål. Om ett företag strävar efter att öka kundnöjdheten genom att sänka priset 

på produkter eller tjänster kan resultatet bli lägre vinster. Företaget skulle kunna öka sin 

lönsamhet på annat sätt än ökad tillfredsställelse, till exempel genom att förbättra 

tillverkningsprocesser eller investera mer i forskning och utveckling. Dessutom har företag 

ofta flera intressenter, till exempel anställda, återförsäljare, leverantörer och aktieägare. 

Genom att spendera mer för att öka kundnöjdheten så avleder man medel som man annars kan 

använda för att öka tillfredsställelsen hos andra intressenter. I slutändan måste företaget, 

samtidigt som det levererar hög kundnöjdhet, leverera acceptabla nivåer av tillfredsställelse 

till andra intressenter, med tanke på dess samlade resurser (Kotler & Armstrong 2012). 

3.2.4 Rekrytera nya kunder eller behålla befintliga? 

De bästa och mest lönsamma företagen vill inte ha alla kunder (Brown & Sewell 2003) och i 

många branscher kan det dessutom medföra höga kostnader att rekrytera nya kunder, medan 

kostnaderna för att behålla de nöjda kunderna är förhållandevis små i jämförelse Sörqvist 

(2000). Kotler (1997) anser till exempel att det är fem gånger dyrare att attrahera nya kunder 

än att behålla befintliga vilket gör kundvården ännu viktigare att satsa på.  I de flesta fall 

satsas stora resurser på att rekrytera nya kunder genom till exempel reklam eller prova-på-

erbjudanden medans väldigt lite resurser läggs på att underhålla relationerna med de 

nuvarande kunderna. Det har visat sig att en mängd företag och organisationer strävar efter att 

knyta närmare relationer med sina kunder och leverantörer (Kotler 1997).  

3.3 Påverkan av rykten 

Ett högt anseende bidrar till ett hållbart förtroende och positiva attityder från kund. Banker 

som har ett positivt rykte ger en känsla av tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och 

ansvarstagande. Detta är enligt Knipp (2009) alltid viktigt hos det vardagliga arbete i banken, 

inte bara i kristider då ett gott rykte gynnar fler dimensioner.  

Dimensioner av rykte (Knipp 2009: 38):  

Interna dimensionen i företaget 

Ett gott företagsrykte bidrar till högre lojalitet hos de anställda. Det förstärker motivationen 

att "leva" bankens identitet. Det ger en känsla av tillhörighet, stolthet och gladare energi. 
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Vidare påverkar det arbetssökande att vilja söka sig till och arbeta på just den banken. Detta 

medverkar till möjligheten att uppnå högre priser och marginaler. 

Ekonomiska dimensionen 

Ett gott bankrykte lockar kunder och stärker deras tro på varumärket. Det möter kunders  

förtroendebehov och kompenserar eventuell osäkerhet. Dessutom ökar ett positivt rykte viljan 

hos samarbetspartners att vilja etablera och upprätthålla varaktiga affärsrelationer. De 

kommer på så sätt att acceptera lägre/högre priser eller andra villkor för att dra nytta av 

företagets goda anseende. 

Sociala dimensionen 

Ett företag med gott rykte kan integrera sig i en social miljö genom att visa att företaget tar 

ansvar för till exempel påverkan på miljön. I gengäld kommer lokalsamhällen stödja ett 

sådant företag med tolerans och lojalitet.  

Offentliga dimensionen 

Media är den viktigaste kanalen för företagens kommunikation. Företag lockar media och 

media vill dra nytta av anseende företagens "gloria". Media bidrar till att skapa en positiv bild 

och dessutom stöder det spridning av reklamkampanjer och målet att påverka den allmänna 

opinionen. 

Politiska dimensionen 

Det är enligt Knipp (2009) allmänt känt att anseende företag har inflytande på politiska och 

regulatoriska frågor. Det odlar nära relationer med regeringen i syfte att föregripa 

regleringsbeslut och påverka rättsutvecklingen. I detta sammanhang ses bankägare eller VD's 

som högt respekterade påverkande faktorer." 

 

3.4 EXQ, att mäta kundens upplevelse 

Företag har alltid haft behov av att konkurrera om kunderna inom sina respektive marknader 

och för det behövs metoder för att förbättra sina produkter. Total Quality Management (TQM) 

är en äldre modell som började användas på 80-talet och bygger på ett kontinuerligt arbete 

med att förbättra kvaliteten inom allt arbete som företaget utför. Synen på hur företag ska 

förbättra sig har idag skiftat bort från kvalitet till att identifiera vad som förbättrar den totala 

upplevelsen för konsumenten (Klaus & Maklan 2013). Klaus och Maklan beskriver kundens 

upplevelse som all direkt och indirekt kontakt som kunden har med företaget både på en 

känslomässig och på en kognitiv nivå (Klaus & Maklan 2013). Vidare menar Klaus och 

Maklan att kundens upplevelse bör mätas på en övergripande nivå då hela kundens 

uppfattning är mer intressant än att bara mäta hur kundens upplevelse skiljer sig mot 

förväntningarna kunden har och hur de sedan upplever produkter och tjänster. Företaget kan 

därför inte mäta effektiviteten på deras arbete utifrån nedslag på specifika prestationer för att 

mäta kvalitet. Istället bör de, precis som deras kunder, göra en bedömning på det totala 

upplevda värdet. Kundens upplevelser omfattar inte bara transaktionen utan börjar redan 

innan med intryck som leder fram till köpet och fortsätter efter transaktionen slutförts. Vidare 

ska företag inte glömma bort känslor och hur människor påverkas av varandra eftersom det är 

en dimension inom kundens upplevelse utöver kvaliteten på produkten. Eftersom det kan vara 

ett gap mellan kundnöjdhet och kundupplevelse bör företag fokusera mätningar mot kundens 

beteenden och företagets prestation och inte fastna i att mäta kundnöjdhet.  
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För att mäta hur kunden upplever företaget har Klaus och Maklan (2013) utformat en 

kunderfarenhetskvalitet (förkortat EXQ från engelskans Customer Experience Quality) skala, 

vilken kategoriserar vad som ligger till grund för hur kunden värderar sin upplevelse och vilka 

effekter de upplevelserna har på Mun till mun och lojalitet. EXQ sammanfattar grunderna till 

kundens upplevelser om företaget i fyra grupper (POMP):  

Produktupplevelse (Product experience): Konsumenter vill inte bara ha information kring 

produkten/servicen de är intresserade av utan har även ett behov av att jämföra olika 

erbjudanden med varandra. Hur bra presentationen av ett erbjudande än är så vill kunden 

jämföra det mot andra produkter i sortimentet. 

Resultatsfokus (Outcome focus): För en positiv upplevelse vill kunden ha en låg 

transaktionskostnad. Det innebär att de snabbt och enkelt vill få den produkten eller servicen 

som efterfrågas. Konsumenter väljer att gå till företaget där de har inarbetade vanor, även om 

det skulle innebära att välja bort bättre alternativ eftersom den totala upplevelsen uppfattas 

som en lägre transaktionskostnad. 

Sanningens ögonblick (Moment of truth): Konsumentens upplevelse omfattar situationerna 

av problem och det är viktigt att företaget i dessa "sanningens ögonblick" kan möta 

problemen med bra och effektiv service. Företagets personal som löser kundens problem har 

möjligheten att ingiva förtroende och förstärka kundens upplevelse om att de valt rätt 

leverantör. 

Sinnesro (Peace of mind): En viktig del av kundens upplevelse ligger i relationen som byggs 

upp mellan företag och kund samt att företag inte bara ser kunden som en del av en 

transaktion, utan även som en uppskattad kund. Att kunden går från transaktionen med 

känslan av att hon fått bra rådgivning från kompetent personal ökar förtroendet till företaget. 

Klaus och Maklans studie visar hur de olika dimensionerna inom EXQ påverkar kundens vilja 

att sprida positiv Mun till mun, lojalitet och hur nöjda de är. Kunderfarenhetskvalitet har en 

hög korrelation till Mun till mun och lojalitet medan sammankopplingen till kundnöjdhet inte 

är lika hög. Att bara mäta utifrån kundnöjdhet ger inte riktigt lika hög korrelation vilket tyder 

på att EXQs dimensioner har bättre förmåga att förutse effekterna av företagets arbete (Klaus 

& Maklan 2013).  

De fyra kategorierna inom EXQ skiljer sig i hur stor påverkan de har på kundnöjdhet, lojalitet 

och Mun till mun. Sinnesro är den kategori som har överlägset störst effekt på samtliga och 

dess kraftigare påverkan ligger i att den dimensionen omfattar kundens direkta möten mot 

företaget i form av erbjudanden och direkt kontakt men att den dimensionen även mäter 

erfarenheterna som uppstår efter transaktionstillfället (Klaus & Maklan 2013). 

Resultatsfokus har låg effekt på kundnöjdhet men en något högre effekt mot lojalitet och 

Mun till mun vilket tyder på att Resultatsfokus-dimensionen har effekt genom att bygga upp 

beteendemönster för konsumenter som i sin tur leder till högre effekter på lojalitet och Mun 

till mun (Klaus & Maklan 2013). Sanningens ögonblick visade väldigt liten effekt på både 

kundnöjdhet och Mun till mun. Effektiviteten på företagets service, när det kommer till 

sanningens ögonblick, har mindre effekter än de initiala upplevelserna som mäts i Sinnesro 

(Klaus & Maklan 2013). Produktupplevelse hade låg effekt på alla tre grupperna. Trots det 

hade denna dimension näst högst effekt på kundnöjdhet. EXQ ger företaget en möjlighet att 

själv identifiera vilka dimensioner som är viktigast för deras kunder (Klaus & Maklan 2013). 

EXQ kan sedan användas som verktyg för att knyta ihop kundens upplevelser med de effekter 
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som marknadsförare vill uppnå som exempel Mun till mun. Klaus och Maklan (2011) visar att 

EXQ kan ge en tydligare bild av lojalitet och Mun till mun än vad som uppnås av att mäta 

kundnöjdhet. 

  

3.5 Bära eller brista - vad är avgörande om kundens upplevelse är positiv 
eller negativ? 

Charzan och Kemery (2011) har identifierat samband mellan hur ökad kundnöjdhet påverkar 

Mun till mun och lojalitet. De ser att företagets prestationer inom service sällan har ett linjärt 

förhållande till kundnöjdhet. Kundernas övergripande nöjdhet påverkas av icke-linjära 

effekter som drar ner eller lyfter upp kundnöjdheten. Charzan och Kemery använder sig av en 

Make or Break (Bära eller brista) modell för att identifiera vilka punkter som ligger till grund 

för varje nöjd kund. En vanlig nöjdhetsundersökning omfattar frågor om hur nöjda kunderna 

är med olika delar av upplevelsen och att de graderar sina svar på en fem gradig Likert skala 

från helt nöjd till fullständigt missnöjd. Make or break modellen omfattar även en checklista 

där kunder kan kryssa i vilken specifik del av upplevelsen som enskilt påverkade 

kundnöjdheten till det bättre eller sämre. Företaget kan då se vilka attribut som skapade icke-

linjära effekter på kundnöjdheten. 

Charzan och Kemery (2011) såg att Make or Break modellen kunde ge en tydligare förklaring 

för spridningen av resultatet i kundnöjdhet. Vanliga mätningar gav bara en förklaring för 46% 

medans Make or Break kunde förklara skillnader till 66%. Att tillföra Make or Break 

attributen till en kundnöjdhetsundersökning har möjlighet att drastiskt förbättra vilken 

information företaget får in och ger en tydligare förklaring bakom vad som påverkat kundens 

upplevelser. Olika Make or Break attribut skiljer sig i hur mycket de påverkar på 

kundnöjdhet, men generellt har de negativa effekterna kraftigare påverkan på total 

kundnöjdhet än vad positiva effekter kunde öka nöjdheten. Till exempel kan ett attribut ha en 

liten ökning i nöjdhet för en större grupp men för den grupp som det attributet ansågs ha 

negativa effekter drog det kraftigt ner på hur hela upplevelsen uppfattades. Make or Break ger 

företag en metod att mäta kundnöjdhet men även möjlighet att identifiera attribut som har 

icke-linjära positiva eller negativa effekter vilket möjliggör för företag att förhindra Break 

effekterna och skapa bättre förutsättningar för Make effekter.  

 

3.6 Gränssnitt, upplevd säkerhet och e-handel  

Idag är de flesta företag involverade i Internet, antingen som en försäljningskanal eller som 

kontakt- och informationsfönster till företag. Intåget i digitala medier betyder att företag ställs 

inför nya problem när det gäller att övertala och övertyga konsumenter när kontakten de har 

med konsumenten är via hemsidor istället för försäljare som bemöter kunden personligen. Hur 

gränssnittet på deras hemsidor är utformat är en viktig del för att skapa ett positivt intryck mot 

kund (Chang & Chen 2009). Kontakten mot kunden via hemsidor involverar i många fall flera 

tredjepartsföretag, till exempel leverantörer eller kreditbolag (Hsu 2008). 

Chang och Chen (2009) förklarar vidare att företag ställs inför problem med att skapa trygga 

miljöer för konsumenter vid elektronisk försäljning. Konsumenter upplever e-handeln med en 

viss osäkerhet. Kunder är misstänksamma mot hur betalningar sker när det kommer till att 
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lämna ut finansiell information, kreditkortsuppgifter samt privat information. Denna orolighet 

handlar oftast om en upplevd brist i säkerheten mer än att säkerheten objektivt sett faktiskt är 

dålig (Chang & Chen 2009). 

När e-handeln växte fram antogs det att konkurrensen och kundernas möjlighet att välja bland 

leverantörer skulle leda till en kundbas med stor priskänslighet. Idag ser vi att det istället är 

kundnöjdhet och kvalitet på service som är grunden för kundens val av leverantör. Företag 

kan se att kunder är villiga att förbise högre pris till förmån för företag vars service de är 

nöjda med. Fördelen med hög kundnöjdhet är inte endast att behålla kunder utan även för att 

upprätthålla ett bra företagsrykte. Kunder som blir missnöjda väljer snabbt en ny leverantör 

och med hjälp av Internet har konsumenter möjlighet att snabbt sprida sina åsikter sill många 

andra konsumenter (Hsu 2008). Företag behöver därför nya metoder för att ha möjlighet att 

bedöma sina digitala sidor av kundkontakten genom att veta hur företaget kan avgöra kundens 

reaktioner samt hur kunden reagerar till gränssnittet. 

För att standardisera hur företag bedömer sitt arbete med kundnöjdhet utvecklade flera länder 

modeller, till exempel SCSB (Swedish Customer Satisfaction Barometer) och ACSI 

(American Customer Satisfaction Index). Hsu (2008) ser ett behov av att analysera hur 

kontakten ser ut via digitala medier och utvecklar E-CSI som en fortsättning på CSI men är 

anpassad för att bedöma kundnöjdhet även när kontakten sker via elektronisk media. 

Företag behöver lägga vikt vid servicekvalitet inom e-handel. Existerande modeller omfattade 

inte digitala medier vilket ledde till att Hsu vidareutvecklade Customer Service Index 

modeller och skapade E-SQ (E-Service Quality) som en del i en E-CSI. E-SQ omfattar hur 

bra företaget är på att till exempel hantera beställningar och faktureringar, bättre 

kundtjänstmöjligheter för att svara på frågor och klagomål, infrastruktur för leverans/returer 

samt att ha en hemsida som är uppdaterad med korrekt information. En annan viktigt del av E-

SQ är att lyckas förmedla tillit och säkerhet till konsumenten då det ligger som grund för 

värdering av upplevelsen, lojalitet och kundnöjdhet. 

Hsu (2008) sammanfattar E-SQ med fem punkter:  

Innehåll och tillgång till information: Konsumenter har ett behov av att få information 

oavsett om det är från butiksförsäljare eller online. Det är därför viktigt att hemsidan kan fylla 

det behovet hos kunden genom att tillhandahålla relevant och korrekt information i form av 

kontinuerliga uppdateringar och ge information som möjliggör för konsumenter att jämföra 

produkter och erbjudanden med varandra.  

Användarvänlighet: För många kunder kan e-handel kännas krångligt och företag behöver 

därför ett gränssnitt som är lätt att navigera och lätt att lära sig. Hela 61 % av försäljningar 

kan spåras till hur en hemsida förenklar konsumentens möjlighet att leta bland produkter men 

även få rekommendationer till andra produkter. Hemsidor som inte lyckas designa enkla 

hemsidor kommer se kunder som väljer att avbryta köpprocessen på grund av att de inte hittar 

produkter eller den information de söker. 

Integritet/Säkerhet: Många konsumenter känner en osäkerhet kring att lämna ut privat 

information och utan personal som kan ingiva tillit behövs det ett substitut som övertygar 

konsumenter om säkerheten angående betalningssystem men även annan privat information 

som preferenser, e-mail eller profiler. 
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Grafisk stil: E-SQ påverkas även av hur gränssnittet är utformat när det kommer till färger, 

layout, storlekar på text och multimedia för att skapa ett positivt intryck för konsumenter. 

Pålitlighet: Servicekvaliteten omfattar inte bara att underlätta för informationssökning och 

transaktioner, lika viktigt är service och kontakten som ges efter köpet. Kundnöjdhet påverkas 

även av om kunden får vad de beställt och om leveranser sker i tid och om möjlighet för retur 

finns. 

Kundens upplevelse av kvaliteten på gränssnittet har effekten av att ingiva en bild av ett 

företag med hög kompetens, integritet och välvilja. Tillsammans med att gränssnittet ger 

högre upplevd säkerhet resulterar det i ökad kundnöjdhet. Gränssnittets utformning har inga 

direkta kopplingar till lojalitet och switching cost men indirekt betyder bättre gränssnitt högre 

kundnöjdhet vilket i sin tur leder till lojalitet (Chan & Chen 2009). 

Chang och Chen (2009) fann även att marknadens utformning påverkade sambandet mellan 

kundnöjdhet och lojalitet. I de fall switching cost var hög var sambandet mellan kundnöjdhet 

och lojalitet starkt. Detta kan förklaras med att om det finns få aktörer på en marknad så leder 

det till högre switching costs vilket i sin tur leder till att kunder stannar kvar istället för att 

byta leverantör om de är missnöjda.  

3.7 Sammanfattning teori 

Det finns olika sätt att definiera vad kundnöjdhet omfattar, antingen som ett resultat av 

förväntningar (Kotler & Armstrong 2012) eller som en känsla från upplevelsen (Klaus & 

Maklan 2013). Olika dimensioner kring kundens upplevelse som produktinformation, 

transaktionskostnader, problemlösning samt sinnesro har olika effekter på kundens upplevelse 

(Klaus & Maklan 2011). Lehtinen och Storbacka (2000) beskriver vikten av att bygga upp 

relationen mellan kund och företag och förklarar att det finns olika strategier för detta. Det 

finns enligt Söderlund (2001) olika former av lojalitet som bygger på kunskap, känslor eller 

invant beteende. Beroende på vilken lojalitet som finns mellan kund och företag är den olika 

svår att bryta. Kapitlet beskriver även hur företag enligt Knipp (2009) kan arbeta med olika 

metoder för att bygga upp ett positivt rykte genom interna-, ekonomiska-, sociala- och 

offentliga dimensionen. Vidare redovisar teorikapitlet Chang & Chen (2009), Hsu (2008) 

teorier om hur en ökad digitalisering och ett förflyttande av banktjänster till Internet har 

påverkat hur företag bygger kundnöjdhet. 
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4 Empiri 

I detta kapitel redovisas fokusgruppens syn på vad kundnöjdhet och lojalitet innebär och hur 

deltagarna själva ser på vad de efterfrågar av bankerna för att de ska vara nöjda och lojala. 

4.1 Undersökning av bankernas förmånsprogram  

I Nordea finns fyra olika nivåer av kunder: Baskund, Pluskund, Förmånskund, Premiumkund. 

Alla nivåer har tillgång till personkonto, bankkort, internetbank, mobilbank och telefonbank 

(Nordea 2014a,b,c,d).  

De olika nivåerna utgår från basnivån och beroende på hur mycket pengar kunden har i form 

av placeringar och lån samt hur många tjänster de tar del av i ett urval av produktgrupper kan 

kunden klättra i kundnivå. När kunden klättrar i kundnivå får de tillgång till förmåner som: 

upp till 20 % rabatt på försäkringar, möjlighet att ha kredit på personkonto och valutaväxling 

utan kostnad. Klättrar kunden vidare kan de få lägre avgifter för aktiehandel och 

pensionsförsäkringar och når de högre krav får de hjälp med rådgivning av en personlig 

bankman och tillgång till ett urval av externa fonder samt tillgång till tradeplattform (Nordea 

2014a,b,c,d). 

Swedbank har samlat sina mest populära tjänster och verktyg i ett erbjudande de kallar 

nyckelkund. Som nyckelkund får kunden tillgång till internetbank, telefonbank, mobilbank, 

kontokort, betal- och kreditkort samt nyhetsbrev. En nyckelkund får även förmåner i form av 

upp till 20 % rabatt på försäkringar, ingen uppläggningsavgift på krediter, ingen årsavgift på 

betal- och kreditkort från Mastercard och nyhetsbrev med tips för privatekonomin (Swedbank 

2014).  

Handelsbanken har två nivåer av kundbonus, Allkort och Platinumkort. Båda nivåerna 

innehåller vardagstjänster som omfattar internetbank, mobilbank, telefonbank, lönekonton och 

konto- kreditkort. Allkort ger ränta på konto och reseförsäkring och Platinumkort har 

ytterligare bättre reseförsäkring men ger även kunden tillgång till priority pass (vip-rum på 

flygplatser) samt en concierge service (Handelsbanken 2014). 

Kundbonusen innebär att som kund i handelsbanken får man bonus på varje spenderad krona 

vid köp med kontokort. När kunden samlat tjugotusen poäng omvandlas poängen till en 

fondandel i handelsbankens egna fonder för 40kr med Allkort och 50kr med Platinumkort. 

Kunden kan höja bonusen de får genom att använda fler tjänster hos Handelsbanken som 

bolån, fonder, sparkonton, pensionssparande och månadssparande (Handelsbanken 2014). 

Länsförsäkringar har länsbonus vilket innebär att om kunden samlar sina försäkringar och 

banktjänster hos länsförsäkringar får de stegvis 5%, 10% och 20% rabatt på sina försäkringar. 

För att nå högre nivåer av länsbonusen krävs det ett månadssparande eller ett sparkapital. För 

att få den bästa länsbonusen på 20% krävs det att man är helkund. För att vara helkund 

behöver man boendeförsäkring samt, löne- eller rörelsekonto och ett långsiktigt sparande. 

Detta ger även tillgång till förmåner som gratis internetbank, telefonbank, bankkort och 

aktiedepå. Helkunder får även nyhetsbrev och årlig personlig rådgivning samt VIP-

inbjudningar till lokala evenemang (Länsförsäkringar 2013a, b). 
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Sammanfattning av bankernas kunderbjudanden: 

 Kunderbjudanden Krav för erbjudanden Referenser 

Nordea Kundnivåer: Stegvis från 

Baskund till Premiumkund. 

Ju högre kundnivå desto 

mer förmåner t.ex. 20% 

rabatt på försäkringar. 

Nivåer bestäms utifrån 

hur mycket pengar 

kunden har i form av 

placeringar. 

Informationsinsamling 

har skett genom att 

broschyrer hämtats 

från ett Nordea kontor. 

Swedbank Nyckelkund: Ger kunden 

förmåner t.ex. 20% rabatt 

på försäkringar. Inga 

uppläggningsavgifter på 

krediter. Ingen årsavgift på 

betal/kreditkort. 

Man köper Swedbanks 

nyckelkundserbjudande. 

Informationsinsamling 

har skett genom att 

broschyrer hämtats 

från ett Swedbank 

kontor. 

Handelsbanken Två kundnivåer: allkort och 

platinum. Allkort ger ränta 

på konto och reseförsäkring. 

Platinum har bättre 

reseförsäkring samt ger 

kunden priority pass och 

concierge service. 

Kundbonus räknas på 

varje spenderad krona 

från kontot. Poängen 

omvandlas till en 

fondandel i 

handelsbankens egna 

fonder. 

Informationsinsamling 

har skett genom att 

broschyrer hämtats 

från ett Handelsbank 

kontor. 

Länsförsäkringar Länsbonus: Stegvis 

rabatterad försäkring, 5%, 

10% och 20% rabatt. Som 

helkund får kund tillgång 

till gratis internetbank, 

telefonbank, aktiedepå, 

bankkort, personlig 

rådgivning, VIP-

inbjudningar. 

Beroende på hur mycket 

kund man är hos 

länsförsäkringar desto 

högre försäkringsrabatt. 

Kundnivå baseras på 

vilka försäkringar man 

har hos 

Länsförsäkringar. 

Informationsinsamling 

har skett genom att 

broschyrer hämtats 

från ett 

Länsförsäkringar 

kontor. 

Tabell 2 Bankers förmånsprogram 

4.2 Bankkunders uppfattning 

Vi har valt att hålla våra sju respondenter anonyma och kommer fortsättningsvis benämna 

dessa med beteckningen R för respondent följt av ett deltagarnummer 1-7 (se tabell 1, kapitel 

2). Respektive kapitel i undersökningen avslutas med en sammanfattande tabell över 

innehållets huvuddrag. 

4.2.1 Kontor och kontanta medel 

Nedskärningar när det gäller kontanthantering har varit en viktig fråga för bankerna och möts 

av delade åsikter hos konsumenterna. R4 beskriver att han inte kan förstå bankerna i att de 

väljer att avveckla kontanthanteringen ”hur kan banker tycka att det är jobbigt att tillhanda 

hålla kontanter”-R4 (2014-05-05). Bankerna har skiftat bort från äldre affärsidéer med att 

tillhandahålla olika tjänster bland annat kontanter men att de även tog betalt för det arbetet. 

R4 nämner att kontanthantering idag blir ett försäljningsargument där Handelsbanken lovar att 

aldrig ta bort kontanthanteringen medans andra banker som Swedbank väljer att ta bort sina 

kontanter. R2 går in i diskussionen och förklara att förändringen i kontanthantering grundas i 

att för 20 år sedan la riksbanken ner sin egen kontanthanteringslogistik vilket leder till att 

bankerna fick ärva den kostnaden. R2 säger sig sedan tillhöra gruppen av människor som i 

alla lägen väljer att ha kontanter på sig och motsäger sig bankernas val att gå bort från 

kontanter. 
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R7 beskriver att han föredrar bankkort och gjort det under längre tid men att han idag börjar 

vilja ha mer och mer kontanter på sig, eftersom det känns tryggare. R2 flikar in att kontanter 

inte är lika spårbart, vilket är okej att slippa. 

R6 menar att i sin generation ser han att det är ett mindre behov av kontanter. Han beskriver 

att behovet av kontanter i mångt och mycket försvann vid lanseringen av mobilapplikationen 

Swish som är en applikation som ger dig möjlighet att föra över pengar mellan konton med 

hjälp av smartphones. Detta nya verktyg passar R6 livsstil bättre och i de fall R6 behöver 

kontanter finns det uttagsautomater som fyller dessa behov. 

R7 lägger till att det är oftast utomlands han ser ett större behov av kontanter och att han 

tidigare under utlandsjobb valde att bara använda sig av kontanter och trots att det resulterade 

i stora mängder oanvänd växel så gav kontanter en större känsla av kontroll.  

R4 nämner att han aldrig har kontanter på sig och ett av de få tillfällen han behöver kontanter 

är till barnens veckopeng. R3 lägger till att man har vant av sig med fysiska pengar på något 

sätt. Man har aldrig pengar och det är irriterande de få tillfällen man faktiskt behöver pengar. 

R1 nämner ett tillfälle när han behövde växla in en större summa pengar i olika valutor och 

gick till sin bank men mötes av frågetecken från personalen. I stället fick han söka sig till 

Forex som däremot lätt löste problemet.  

 

Sammanfattning av uppfattningar Respondent 

Förstår inte hur bankerna kan välja att avveckla kontanthanteringen eftersom pengar 

är trots allt det banker arbetar med. Har aldrig själv kontanter på sig. 

R4 

Säger sig vara av den gruppen som i alla lägen väljer att ha kontanter på sig och 

motsäger sig bankernas val att gå bort från kontanter. 

R2 

Har alltid prefererat bankkort men börjar mer och mer föredra kontanter då han anser 

att det känns tryggare. 

R7 

Anser att dennes generation har ett mindre behov av kontanter och att 

kontantbehovet helt försvann när tjänsten Swish kom. 

R6 

Tabell 3 Sammanfattning avsnitt 4.2.1 

4.2.2 Välja bank utifrån kontanthantering eller lokalisering av kontor 

När gruppen tillfrågas om de skulle välja bank utifrån bankens lokalisering av kontor eller om 

banken hanterar kontanta medel svarar R6 att han bytte bank på grund av brist på närliggande 

kontor. Pengar är för R6 ett känsligt ämne och att få besöka banken och träffa en människa 

personligen istället för en maskin kändes viktigt för honom. R2 håller med R6 och anser att 

det personliga mötet är viktigare än kontanter men menar samtidigt att det är en svår fråga då 

han gillar kontanter. Kontanter går alltid att hämta ut ur en uttagsautomat enligt R2. R4 tycker 

att både lokalisering av kontor och kontanthantering är relativt onödigt och menar att 

alternativa betalningsmöjligheter som Swish och internetbanken fyller behovet av kontanter. 

R4 menar att det inte är någon slump att olika bankkontor stängs ner i landet och pekar på att 

det inte finns samma behov idag. Många banker jobbar aktivt med att boka kundbesök och 

med att få träffa kunder på bestämda tider vilket tillåter bankkontoren att i princip ”finnas” 

vart som helst. 
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Sammanfattning av uppfattningar Respondent 

Bytte bank på grund av brist på närliggande kontor. Viktigt att få träffa en människa 

personligen istället för en maskin. 

R6 

Anser att det personliga mötet är viktigt. R2 

Både lokalisering av kontor och kontanthantering är relativt onödigt och menar att 

alternativa betalningsmöjligheter som Swish och internetbanken fyller behovet av 

kontanter. 

R4 

Tabell 4 Sammanfattning avsnitt 4.2.2 

4.2.3 Val av bank 

När det kommer till val av bank har detta skett på olika sätt i gruppen. R2 nämner att hans 

första bank Handelsbanken inte var något direkt val utan det var den banken familjen använde 

sig av och inget mer med det. Senare i livet byte han bank av mer praktiska skäl eftersom ett 

nytt jobb hade inarbetade rutiner med Nordea. I sitt senaste val av ny bank (Länsförsäkringar) 

säger R2 att det beror på Nordea själva och att deras service inte höll upp till R2s krav.  

R7 gav ett liknande svar som R2 i att hans första val av bank var den bank familjen använde 

sig av och den hade han under lång tid. Valet av försäkrings bolag var även det baserat på 

ryktet som vänner och familj spred för Länsförsäkringar. 

R3 förklarar att han använt sig av fler banker och första banken Sparbanken Gotland bytte R3 

ut till Ikanobanken på grund av att de hade lägre låneränta. Samtidigt valde han att inte lämna 

Sparbanken helt och hade kvar lönekonton på Sparbanken. Senaste bytet var dock till 

Länsförsäkringar för att samla både försäkringar och banktjänsterna under samma paraply. 

R4 beskriver hur han ofta byter försäkringsbolag och att han önskar att det var lika lätt att byta 

bank. Han förespråkar ett system likt mobilnummer att man bara byter leverantör men 

behåller numret. R4 påpekar att problemet med när man byter bank är den inbyggda trögheten 

med att lån är bundna en längre tid vilket tillför extra kostnader vid byte, samt att det kräver 

extra arbete i form av att meddela arbetsgivare och andra källor om nytt autogiro och 

kontonummer. R4 påpekar att idag är de inbyggda svårigheterna större än gemene mans 

tålamod. När bankerna underlättar för flytt, då kommer vi få se mer rörelse mellan bankerna.  

För R6 är helhetsintrycket viktigast och väljer bank efter image och varumärke. Han menar att 

bankerna erbjuder samma produkter och konkurrensen är så hög att det ända han ser som 

skiljer dem åt är deras image och rykte. 

Valet av bank för R4 var för tjugo år sen rent bekvämlighets baserat och han valde den som 

låg närmast. Idag håller han med om att bankerna i princip har samma tjänster och det enda de 

egentligen kan konkurrera med är personlig service. Han förklarar med att ”alla banker kan 

inte ha lägst ränta”-R4 (2014-05-05). 

R2 håller med R6 och säger att helhetsintrycket är väldigt viktigt. Som kund känner man av 

erbjudandet men även hur man blir bemött, om kan man få kontakt på obekväma tider eller 

om de har den kunskap som krävs för att svara på krångliga frågor. Det är helhet som 

påverkar valet av bank och R2 säger att intrycket och rykte var det som drev honom till 

Länsförsäkringar efter att erfarenheterna hos Nordea försämrades. Bemötandet på 

Länsförsäkringar gav ett bättre intryck där de visade sitt intresse och det var inget specifikt 

som fick honom att byta utan att helhetsintrycket kändes bättre. 

”Det är inte färgen på interiörerna eller antal konton man skaffar utan det är något annat”-R6 

(2014-05-05) 
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R4 beskriver att i sin erfarenhet av jobb inom banker väljer de att profilera sig. Genom att 

erbjuda tillgänglighet dygnet runt, eller att välja att ha kontanthantering och det utan extra 

avgifter. Personalen i detta fall är personer från orten och personlig kontakt på en sådan nivå 

är inte att underskatta. R4 förklarar även att just den personliga kontakten, den ”egna” 

bankmannen är ett viktigt sätt att både locka till sig kunder och gör det även svårare att bryta 

den kontakten för kunden. 

R1 stämmer också in med att helhetsintrycket slutligen är det som fått honom att stanna på sin 

bank. Han känner att han får en kontakt med banken då han får ett glatt bemötande från 

personalen varje gång och han uppfattar dem som personligt involverade i hans ekonomi och 

gärna hjälper till. 

 

Sammanfattning av uppfattningar Respondent 

Valde Nordea som bank eftersom det var den familjen använde sig av men bytte 

senare på grund av praktiska skäl. 

R2 

Familjen hade Swedbank som familjebank och det fick därmed bli den. Har valt 

Länsförsäkringar som försäkringsbolag eftersom vänner hade rekommenderat det. 

R7 

Valde Ikanobanken på grund av låg låneränta. Bytte senare till Länsförsäkringar för 

att ha både försäkringar och banktjänster under samma paraply. 

R3 

Anser att banker erbjuder samma produkter och väljer därför bank efter image samt 

varumärke. 

R6 

Valde den bank som låg närmast på grund som bekvämlighet.  R4 

Helhetsintrycket är det som avgör samt att ett glatt personligt bemötande av 

bankpersonalen får honom att stanna på sin bank. 

R1 

Tabell 5 Sammanfattning avsnitt 4.2.3 

4.2.4 Rykte 

Ryktet hos bankerna är en viktig del i hur kunder resonerar kring sina val av banker. R1 som 

säger att han är nöjd med sin bank idag ändå hör goda kommentarer och får bra signaler av 

Länsförsäkringar. När man pratar med andra kunder får man ett intryck av att de uppskattar 

sin bank vilket är det man oftast går på, hur bra kontakt de får med sin bank. 

R6 beskriver hur han varit kund i tre banker och av alla banker utom Ica banken har han fått 

ett generellt intryck av. Han beskriver vikten av rykte och intryck i sitt uttalande om att han 

aldrig varit intresserad av handelsbanken, trots att han inser att han inte har några direkta 

anledningar, men att de helt enkelt inte tilltalar honom. 

R4 förklara att ryktet för banker är det viktigaste de har, inte bara i form av att få nya och 

behålla befintliga kunder utan även för att klara sig rent ekonomiskt. Tappar bankerna 

förtroendet hos sina kunder kan det leda till ”bankrush” vilket innebär att kunder tar ut mer 

pengar än banken har tillförfogande. R4 förklarar även att han inte följer nöjdhetsindex men 

har känslan av att Swedbank ligger lågt men trots det är de näst störst och ställer frågan hur 

hänger det ihop? 

R2 påstår att det bygger på trögheten i systemet. R4 svara med ”ja det är nog det, och alla 

dumma jävlar inklusive mig själv som skriver bundna lån. Detta uttalande passar in med vad 

R2 sa om att i Sverige har vi en annorlunda situation när det kommer till banker att 

marknaden styrs av ett oligopol av fyra banker, och för att kunna påverka något behöver 

kunderna spela ut bankerna mot varandra så gått det går eller hitta nischade banker och 

uppstickare. 
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R4 beskriver hur banker i många fall kapitaliserar på kundens ovilja att bry sig. Kunden väljer 

bort att själv behöva sätta sig in i och bry sig om sin ekonomi, banken kliver då in och tar 

betalt för att bry sig om dennes ekonomi. Hade flera haft lust och tid och varit mer intresserad 

kunde de utfört arbetet själva och förmodligen med ett bättre resultat och billigare pris. R4 

menar att individer idag inte är särskilt engagerade i sin ekonomi och låter bankerna 

kapitalisera på detta.  

 

Sammanfattning av uppfattningar Respondent 

Vid val av bank lyssnar man på vad andra har att säga. R1 

Ett gott bankrykte är det viktigaste banker har. R4 

Bankerna kapitaliserar på kundens ovilja att bry sig. R4 
Tabell 6 Sammanfattning avsnitt 4.2.4 

4.2.5 Make or break modellen 

Efter en fråga om vad som enskilt har störst påverkan på kundnöjdheten var det personalens 

kunskap samt service och IT-lösningar som lyftes fram av gruppen. R6 säger att service är 

den viktigaste punkten bankerna behöver klara av, att som kund kunna känna sig trygg och att 

man blir bra omhändertagen. R2 beskriver sin syn som att han inte tycker om bankers syn på 

vilka krav de behöver för att ta en risk, och R1 flikar in att bankerna ser bara risker och inga 

möjligheter.  

R4 ser ett problem med att bankerna är för dåliga på att uppfylla folkets förväntningar. 

Kunder har så låga förväntningar att de redan tror allt ont om banken och går med på 

avgiftshöjningar och liknande utan att reflektera.  

R6 och R5 lägger fram internetbanken som en viktig del i vad som påverkar deras 

banknöjdhet. Det är därför viktigt att bankerna har en bra IT-hantering som är säker, stabil 

och alltid tillgänglig även i mobiler. Båda två saknar till viss del kontant hanteringen men 

menar att så länge utvecklingen av betalningsmöjligheter som Swish forsätter är det ett 

mindre problem. 

 

Sammanfattning av uppfattningar Respondent 

Direkt service är den viktigaste punkten för bankerna. Att som kund känna sig trygg 

och att man blir bra omhändertagen. 

R6 

Tycker inte om bankers syn på vilka krav de behöver för att ta en risk. R2 

En bra och stabil internetbank påverkar valet av bank. Säkra IT-lösningar som är 

tillgänglig från både datorer och mobiltelefoner. 

R5, R6 

Tabell 7 Sammanfattning avsnitt 4.2.5 

4.2.6 Personlig kontakt med bankman 

R7s bankman valdes av ren bekvämlighet då hela hans familj hade samma bankman. 

Bankmannen var en gammal bekant till familjen. R7 har bättre erfarenhet av Länsförsäkringar 

då de enligt honom uppfattas som väldigt trevliga och att det verkligen känns att man blir väl 

omhändertagen där till skillnad från Swedbank där man blir tagen för de pengar man har. 

R2 trivs väldigt bra med sin personliga bankman och de har känt varandra länge, men när R2 

tillfrågas om han skulle byta bank för att följa banktjänstemannen svarar han att det beror på 

vilken bank som bankmannen går till. Skulle bankmannen gå över till Nordea skulle R2 inte 
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följa efter. R4 tillägger att man bör vara selektiv när man väljer bankman eller bankkvinna. 

Han menar att man måste vara medveten om att bara för att man jobbar på bank så är man 

ingen raketforskare utan banktjänstemän är människor de också. När gruppen tillfrågas om de 

skulle lita på personalens råd där det gäller investeringsfrågor, placeringar eller pension så 

svarar R4 att han vet att de som jobbar på bank är en sorts säljare. Vidare menar han att de 

säljer en produkt och vill därför sälja den produkt eller de produkter där banken tjänar mest. 

R1 är väldigt nöjd med vad han får. Han är nöjd så länge banken betalar hans räkningar som 

han skickar till banken. 

 

Sammanfattning av uppfattningar Respondent 

Anser att bankmannen på Länsförsäkringar är väldigt trevlig och att det verkligen 

känns att man blir väl omhändertagen. På Swedbank uppfattades det som att hur 

mycket pengar man har avgjorde hur bra service man fick. 

R7 

Trivs med sin personliga bankman och de har känt varandra länge. R2 

Man bör vara selektiv när man väljer bankman. Man ska även vara medveten om att 

de som jobbar på bank är en sorts säljare. 

R4 

Är nöjd så länge banken betalar räkningarna som han skickar till banken. R1 
Tabell 8 Sammanfattning avsnitt 4.2.6 

4.2.7 Digitalt, hemsidor, gränssnitt, säkerhet 

R7 känner sig väldigt trygg med Swedbanks digitala lösning. Han lyfter särskilt fram deras 

koddosa och berättar hur underbar han uppfattar att den upplevs. Han förklarar vidare att han 

läst en kurs där det förklarats hur pass säker koddosan är. Han förklarar också att 

säkerhetssystemet är så gott som säkert och att det krävs mycket för att kunna ta sig förbi det. 

Han förklarar att koden inte går att kopiera då den slumpar fram siffror vid varje tillfälle man 

använder den. R4 delar åsikt med R7 och betonar att dessa dosor är otroligt säkra. R2 

instämmer till viss del och menar att dagens krypteringar inte är idiotsäkra men han uppfattar 

att det blivit betydligt bättre/säkrare de senaste 15 åren. R7 lyfter fram riskerna med skimming 

vilket är något av konsensus i gruppen, men det man kan göra är att vara så observant som 

möjligt när man använder sitt bankkort offentligt. 

Moderator frågar hur gruppen upplever användarvänligheten på bankernas internettjänst: 

R7 menar att det kan vara rörigt i början när man använder tjänsten. Utöver det menar han att 

han är jäkligt rädd för att göra fel och tar som exempel att han absolut inte vill skicka 

pengarna till fel ställe. Att känna sig osäker är även något som R2 har fått uppleva då han 

precis bytt bank från Nordea till Länsförsäkringar. Han förklarar att det var svårt och att det 

tog ett tag att sätta sig in i ett nytt system. R6 håller med och menar på att utseendet, färgerna 

och bilderna är olika för varje bank vilket kan bidra till förvirring. Överlag var det konsensus i 

gruppen vad gällde designen på bankernas sidor för internettjänster. Det finns utrymme för 

förbättringar så att även den minst insatta personen finner bankernas internettjänst 

användarvänlig. När gruppen frågas om de fullt använder sidan och vad den erbjuder i form 

av användbara tjänster så svarar R5 att hon endast använder internettjänsten för att betala 

räkningar. Hon poängterar sedan att hon inte utnyttjar hemsidan så mycket som hon kanske 

borde göra. Detta är något resten av gruppen tycks hålla med om och menar att det nog finns 

många tjänster som man inte ens vet om. R4 säger att han har haft internetbanken sedan den 

lanserades men att han fortfarande använder telefonbanken, detta är även något R6 säger sig 

göra. 
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Sammanfattning av uppfattningar Respondent 

Känner sig väldigt trygg med Swedbanks digitala lösningar och uppfattar deras 

koddosa enkel och säker. Bankens hemsida kan vara rörig i början. 

R7 

Kände sig osäker med den nya bankens hemsida vid byte av bank. Det var svårt att 

sätta sig in i och lära sig ett nytt system. 

R2 

Använder endast bankens internettjänst för att betala räkningar. R5 

Har haft internetbanken sedan den lanserades men använder sig fortfarande av 

telefonbanken. 

R4 

Använder telefonbank istället för internetbank. R6 
Tabell 9 Sammanfattning avsnitt 4.2.7 
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5 Analys 

5.1 Kundnöjdhet 

Det finns inget gemensamt svar på vad som ligger bakom kundnöjdhet eller vad som får 

kunderna att vara lojala. Vi har försökt hitta förklaringar genom att lyssna på hur kunderna 

själva resonerar kring vad som är viktigast när det kommer till hur nöjda de är med sina 

banker och utifrån detta, utveckla hur banker kan förhålla sig i sitt arbete med kundnöjdhet.  

Definitionen av kundnöjdhet varierar mellan olika författare. Kotler och Armstrong (2012) 

beskriver kundnöjdhet som ett mått för att se hur nöjd kunden är med en produkt eller tjänst. 

Klaus och Maklan (2011) resonerar i stället att kundnöjdhet är ett begrepp som omfattar 

konsumentens totala upplevelse kring köpet. Under intervjun med fokusgruppen märker vi att 

konsumenterna själv lägger större vikt vid helhetsintrycket av banken vilket gör den totala 

upplevelsen viktig för att uppnå hög kundnöjdhet. Detta stämmer överens med Klaus och 

Maklans resonemang bakom EXQ modellen där Sinnesro var den dimensionen av 

upplevelsen som involverade kundens erfarenheter genom köpet och hur det känns efter 

transaktionen vilket gav störst effekt på kundnöjdhet, lojalitet och Mun till mun. 

Fokusgruppen lägger stor vikt vid vänner och bekantas åsikter i bedömningen av nya banker 

vilket bekräftar vikten av Sinnesro dimensionen. Det är därför viktigt för banker att sträva 

efter en hög grad av Sinnesro eftersom vi ser att en stor del av kundens upplevelse ligger inom 

denna dimension och att den enligt Klaus och Maklan har störst inverkan på Mun till mun.  

Undersökningen finner inget som tyder på att någon enskild Make or Break effekt påverkar 

nöjdheten. Vi kan däremot se att IT-tjänsterna har vad Charzan och Kemery (2012) kallar icke 

linjära effekter. En stabil internetbank hjälper kunderna att sköta sina ärenden via Internet och 

skulle deras mönster brytas så kan det få negativa effekter på kundnöjdhet eftersom kunden 

tar tillgången till de tjänsterna för givet. IT-tjänsterna är i detta fall en Break effekt med icke 

linjära effekter på kundnöjdhet. 

Den Make effekt som går att lyfta fram är kontakten med och bemötande av personal, i detta 

fall i vilken omfattning kunden känner sig mottagen av banken samt hur personlig relationen 

är. Att kunna lämna banken efter ett möte och känna sig som en del av banken och inte endast 

som en kund var något som fokusgruppen ansåg viktigt. Detta tyder på att det personliga 

bemötandet utgör en tydlig Make effekt som genererar Mun till mun samt påverkar 

helhetsintrycket.  

5.2 Kundlojalitet 

Undersökningen visar att lojalitet inte endast omfattar Sörquists (2000) beskrivning av 

känslomässig lojalitet och Klaus och Maklans (2011) Sinnesro dimension, vilka båda omfattar 

känslorna kring upplevelsen av företaget. I undersökningen kan vi även se Söderlunds (2001) 

beteendelojalitet bland kunderna i form av inarbetade vanor och integration med bankens 

system och tjänster. Detta kan leda till en lojalitet som är påtvingad på grund av svårigheter 

att bryta sitt mönster och byta till en konkurrerande bank. 

Fokusgruppen poängterar den inbyggda trögheten i att byta bank, att kunden är integrerad 

med bankens tjänster eftersom placeringar kan vara låsta en längre tid och lån kan vara 

bundna i kundens bank. Flera deltagare i fokusgruppen påpekar att de känner sig låsta i deras 

bank. Detta är ett problem, inte bara i pappersarbete för att flytta över konton till nya banker 
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utan att det även kan tillkomma monetära kostnader för att lösa ut placeringar eller lån. 

Bankerna bygger en beteendelojalitet genom att erbjuda förmåner för kunder som samlar mer 

av sina tillgångar och köper flera av bankens tjänster. Det gör att det uppstår en situation där 

det blir billigare för banken att ge rabatterade priser och förmåner till kunden istället för att 

locka till sig nya kunder. Samtidigt ökar switching cost för kunden vilket resulterar i att det 

blir svårare för konkurrerande banker att locka till sig kunderna.  

5.3 Är en nöjd kund en lojal kund?  

Lojalitet kan vara en orsak till nöjdhet och om dessa två går hand i hand så borde en kund som 

inte är lojal vara missnöjd. Söderlund (2001) påstår att kunder som upplevt problem med 

deras leverantörer har större tendens att byta leverantör än de som inte upplevt problem. Men 

Söderlund hävdar även att 60-80 procent av de kunder som påstår sig vara nöjda likväl byter 

leverantör. Så nöjdhet förefaller att vara en av de faktorer som driver fram lojalitet men vi kan 

inte dra slutsatsen att nöjdhet är den enda faktorn. Man ska enligt Söderlund undvika det han 

kallar nöjdhetsfällan. Nöjdhetsfällan betyder att man tror att nöjdheten är den enda orsaken till 

lojalitet. 

Söderlunds (2001) nöjdhetsfälla beskriver att företag inte bör utgå från att en nöjd kund är en 

lojal kund då kunden kan byta leverantör även om kunden är lojal. På samma sätt behöver en 

missnöjd kund inte vara olojal. I fokusgruppen såg vi att en missnöjd kund kan tendera att 

byta bank efter ett långt samarbete. Detta kan tolkas som att det finns en stark 

beteendelojalitet så länge kundnöjdheten når en minimum nivå vilket tyder på att det kan 

finnas ett samband mellan lojalitet och kundnöjdhet. 

Kotler och Armstrong (2012) konstaterar ett samband mellan kundtillfredsställelse och 

kundlojalitet där resultatet av kundens förväntningar är grunden för kundnöjdhet och lojalitet. 

Undersökningen visade att bankkunder i många fall inte är engagerade och har en ovilja att 

bry sig när det kommer till ekonomi, något som bankerna är villiga att kapitalisera på. 

Exempel på detta är när en kund går till banken för att lägga över ansvaret och arbetet för sin 

ekonomi till banken. Här skapas ett slags beteendelojalitet där banken har möjlighet att 

kapitalisera på kundens brist av engagemang. I detta tänkta utfall är Kotlers och Armstrongs 

(2012) samband svagt. 

När fokusgruppen ställdes frågan om varför de är lojala så diskuterades aldrig detaljer kring 

bankernas produkter och tjänster men att deltagarna gärna tar del av bankens förmånsprogram 

när de väl blivit kund hos banken. När kunden integrerats i belöningssystemen kan vi se att 

dessa förmånsprogram ytterligare försvårar bytet av bank vilket uppmuntrar till hög 

beteendelojalitet. Detta tyder på att förmånsprogrammen inte har större effekt på kundnöjdhet 

eller att det skulle vara en stor bidragande faktor till byte av bank.  

5.4 Internetbank 

I undersökningen ser vi att efterfrågan på kontor med kontanthantering är låg. Fokusgruppen 

uttrycker att de använder kontanter i allt mindre utsträckning och lägger större vikt vid att ha 

en fungerande internetbank. I fokusgruppens diskussion ser vi att Hsu (2008) E-SQ modell 

täcker de områden som kunderna anser som viktiga för kvaliteten på bankernas 

internettjänster. Gruppen lägger vikt vid att tjänsten ska ha hög användarvänlighet, bra 

gränssnitt, relevant information samt att de vill känna sig säkra med att sköta sin ekonomi på 

hemsidan. Gruppen diskuterade i första hand användarvänlighet och kom fram till att det inte 
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alltid är lätt att komma in i ett nytt system om man är ny användare av internetbanken eller 

om man precis bytt bank och ska hantera ett nytt system. Gruppen betonar vikten av att 

hjälpfunktionerna ska vara enkla att förstå oavsett om man är van vid datorer eller inte.  

Företag har problem med att övertyga kunder om hur säkra deras digitala tjänster är (Chang & 

Chen 2009). Detta är inte något som upplevs av fokusgruppen som istället har stor tillit till 

bankernas säkerhet i och med säkerhetsåtgärder som personliga koder, koddosor och BankID. 

Det ser ut som att bankerna har lyckats skapa en digital miljö i vilken deras kunder är 

bekväma med och har tillit till. Fokusgruppen medger att de endast använder bankens 

internettjänst för att betala räkningar samt sköta monetära överföringar men att de är 

medvetna om att tjänsten går att använda till så mycket mer men att de inte vet exakt vilka 

tjänster som erbjuds. 

 

5.5 Vad har bank och kund för relation till varandra?  

Kundrelationen mellan bank och dess kunder går att koppla till Lehtinen & Storbackas (2000) 

blixtlåsstrategi och knappstrategi. Bankerna erbjuder kunderna möjligheter att integrera sig i 

banken i form av förmånsprogram samt tjänster som internetbanken och mobil-applikationer. 

Likaså anpassar kunderna sitt sätt att arbeta med bankerna genom att utföra en stor del 

bankärenden själv via IT-tjänster som bankerna erbjuder. Detta liknas vid Lehtinen och 

Storbackas blixtlåsstrategi eftersom både kund och bank anpassar sitt sätt att arbeta till 

varandra. Samtidigt kan relationen liknas vid Lehtinen och Storbackas knappstrategi i att 

kunder tvingas till att använda IT-lösningar och på så sätt anpassa sig efter bankens 

nedskärningar av kontor och kontanthantering. Banken fyller då kundens behov av kontor 

med internetbanken som substitut och ger alternativ till kontanter i form av Swish. 

5.6 Rykte 

Helhetsintrycket och rekommendationer är vad som har störst påverkan på upplevelsen enligt 

fokusgruppen. Detta tolkar vi som att det finns ett stort incitament för bankerna att bygga upp 

sin image och sitt rykte. I undersökningen framkom det att intresset till storbankerna var litet 

men att Länsförsäkringar bank ansågs intressant även bland dem som inte var kund hos 

Länsförsäkringar. 

Knipps (2009) sociala och offentliga dimensioner är de två kategorierna som vi anser ligga 

bakom skillnader i kundernas intryck av bankerna. Sociala dimensionen bygger på att 

företaget visar sitt engagemang för samhället genom att till exempel ta sitt ansvar för miljö 

eller på andra sätt arbeta för att bygga upp samhället de befinner sig i. Länsförsäkringar 

gynnas av att de har en decentraliserad organisation där varje avdelning för varje län kan 

arbeta upp sitt rykte och image med lokal anknytning, något som storbanker inte kan uppnå 

lika lätt. Den offentliga dimensionen av rykte har fördelen att företag bygger upp ett medialt 

kapital som självmant lockar till sig uppmärksamhet i media. Tillsammans skapar dessa 

dimensioner en positivare bild än någon annan form av marknadsföring då det kopplar 

företagets image till samhället och ryktet kommer från en utomstående källa.   
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6 Slutsats 

Arbetet med denna uppsats har gett oss en bredare förståelse för hur bankkunder uppfattar 

relationen till sina banker. Vi har både bekräftat vad vi trott om kundnöjdhet och upptäckt nya 

perspektiv. Vi kan nu se att kundnöjdhet är mer än att bara överträffa kundens förväntningar 

om en produkt. Hela processen och upplevelsen har stor betydelse för att kunderna ska vara 

nöjda. Lyckas företaget skapa en positiv upplevelse för kunden kommer de få tillbaka på den 

investeringen i form av nöjda kunder och en spridning av positiv Mun till mun.  

Vi tror att skillnaden i kundnöjdhet mellan storbankerna och den mindre lokala banken 

Länsförsäkringar, kan ligga i deras rykte. Länsförsäkringar har byggt upp ett gott rykte och 

med det lyckats generera ett positivt Mun till mun vilket vi ser från undersökningen som den 

effekt som har störst påverkan vid val av ny bank. Image och den totala upplevelsen av 

banken visar sig ha stor påverkan på kundnöjdhet. Vi anser därför att bankerna bör satsa på att 

förbättra Sinnesro dimensionen vilket är den dimension som har kraftigast effekt på Mun till 

mun. För att förbättra bankernas image bör bankerna lägga mer vikt vid upplevelsen för kund 

och fundera på en lösning som underlättar för bankkunder att byta bank. Vidare tror vi att 

bankerna kan tjäna på att bygga en känslomässig relation för att de ska vara lojala och stanna 

kvar som kund istället för att binda kunder i lån eller förmånsprogram. Fokusdeltagarna 

hävdar att de vill ha en mer personlig kontakt med banken. Samtidigt framstår de som passiva 

och inte lika villiga att engagera sig i sin ekonomi vilket gör det svårare för banken att uppnå 

en relationslojalitet. 

Vi tror att beteendegrundad lojalitet inte har någon påverkan på Mun till mun medan 

känslomässig lojalitet har en koppling till relationer och upplevelser vilket i sin tur har större 

effekter på Mun till mun. 

Bankerna vill att kunden samlar så mycket av sin ekonomi hos dem som möjligt och erbjuder 

därför paketlösningar med tjänster och förmåner utifrån storleken på besparingar. 

Fokusgruppen gav oss en annorlunda bild av dessa kundprogram. De ser dessa paket och 

förmåner mer eller mindre som metoder för att låsa kunden till banken och försvåra för 

kunden att byta bank. Vi tror därför att lojaliteten inom banksektorn är baserad på svårigheter 

och kostnader i att byta bank, mer än bankernas försök att bygga upp relationer till kunder 

genom att ge trogna kunder erbjudanden. Det ser ut som att bankerna lyckats få in kunder i en 

form av beteendelojalitet vare sig kunderna vill eller inte.  

Vi har inte undersökt bankernas kundrelationsstrategier och kan utifrån denna undersökning 

inte dra en slutsats om det rör sig om antingen blixtlåsstrategi, knappstrategi eller en 

kombination av båda. Detta gör att vi har svårt att avgöra om bankerna har infört nya eller 

ändrat på sina tjänster och erbjudanden för att ”styra” bankkunderna eller om det är kunden 

som kräver nya tjänster och erbjudanden. Om vi ska spekulera i hur relationen ser vi 

tendenser av en blixtlåsstrategi utifrån att det skett en digitalisering i samhället och att det 

uppkommit en efterfrågan som bankerna kan tillgodose. Samtidigt ser banken en möjlighet att 

dra ner på kostnader i form av kontor och avskaffning av kontanta medel. På detta sätt kan vi 

se exempel på att båda sidorna anpassar sig för att hjälpa varandra. För att utveckla en mer 

personlig kontakt kan kardborrstrategin vara en bra lösning eftersom det skulle utveckla den 

personliga kontakten. Detta skulle skapa både känslomässig lojalitet och beteendelojalitet 

eftersom banken då anpassar erbjudanden till specifika kunder. 
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Vi har kommit fram till att kundnöjdheten hos bankkunder genereras genom kundens 

upplevelse av banken. Det är viktigt att kunden känner sig personligt bemött och inte som en 

partner i en transaktion. I början av uppsatsarbetet förmodade vi att kundnöjdheten sjunkit på 

grund av att banker stängt ner flera lokala kontor och minskat på kontanthanteringen, något 

som kan stödjas av att nedstängning av kontor resulterar i färre möjligheter för personlig 

kontakt mellan bank och kund. Samtidigt som bankerna minskat kontakten med kunderna har 

bankerna infört fler av sina tjänster digitalt och även kontanthantering får ett substitut med 

tjänsten Swish. Vi ser att fokusgruppen tenderar kan sakna kontanthanteringen men att de i 

generellt är nöjda med de digitala lösningarna. Vi kan inte se digitaliseringen eller 

nedskärningarna som någon tydlig förklaring för förändringarna i kundnöjdhet. 

6.1 Förslag för framtida forskning 

För framtida forskning inom kundnöjdhet och kundlojalitet inom banksektorn kan det vara 

relevant att utvidga undersökningen med fler fokusgrupper för att få ett bättre urval som kan 

representera populationen av kunder. Ytterligare undersökningar kan förslagsvis involvera 

fler mindre banker för att få en tydligare bild om det existerar skillnader i kundernas syn 

mellan mindre banker och storbanker.  

För en bredare och djupare insyn kan framtida forskning förslagsvis undersöka bankernas 

strategier för kundnöjdhet och lojalitet för att få bankernas perspektiv för att se om det 

motsvarar teori samt kundernas syn. 
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Bilaga 1 
Frågeställningar för fokusgruppen 

Sammanställning av de ämnen som fokusgruppen skulle hantera i sin diskussion. 

 Frågeställning 

o Följdfrågor 

  

Respondenters Bakgrund 

 Hur länge har ni varit kund hos er bank? 

 Vad fick er att bli kund? 

 Vilken form av kund är ni? Rådgivning, konton, lån, sparande, försäkringar. 

o Vilka förmåner får ni som kunder? (vill dom svara?) 

o Konto/kredit kort 

o Billiga Försäkringar 

 Har ni bytt bank/ när bytte ni bank senast? 

o Vad fick er att byta bank? 

Produkter 

 Vad vet ni om utbudet/erbjudanden från andra banker? 

 Hur stora möjligheter har ni som kund att påverka bankens produkter/erbjudanden 

o Känner kunden att de har en möjlighet att övertala/ att de blir erbjudna bättre 

räntor/villkor. (för att förbättra kundnöjdhet/lojalitet). 

 Hur lätt är det att byta bank? 

 Hur ser ni på kontanthanteringen?  

 Har ni behov av kontor och kontantuttag? 

 Skulle ni välja en bank utifrån deras kontanthantering eller tillgång till kontor? 

 Ser bankerna till sina behov eller till kundens (banker vill få in pengar/men är det för 

att få kommisson eller för att ge kunden pengar) 

  



34 

 

Säkerhet 

 Hur ser ni på säkerheten kring banker (digitalt)? 

o Hur ser kunder på internetköp? 

o Litar kunden på bankens säkerhet online? 

 Hur känner kunderna om bankernas digitala lösningar? 

o I ren utformning användarvänlighet 

o Som säkerhet, dosor, koder, e-id 

 Känner ni att era placeringar är trygga? 

o I banken 

o som investering 

 Är ni trygga med valet av bank? 

o Är ni trygga med att banken placerar /lånar osv för ert bästa?? 

 

Personal 

 Kompetens banktjänstemän (personlig bankman)  

o Investering 

o Vardagsärenden 

 Hur ofta träffar konsumenten sin bankman?, hur viktig är den kontakten för nöjdhet 

lojalitet? Skulle ni byta bank för att följa med er banktjänsteman? Hur har er 

banktjänsteman påverkat ert sparande, kompetenta beslut?, är ni bekväma med de råd 

ni får? 

 Hur sker kommunikationen mot banken? 

o (är ni nöjda med hur och vad ni får från banken) 

 Litar ni på personalens råd? 

o Investeringsråd / försäljning av produkter  

 Är ni nöjda med internetbanken? 

 

Nöjdhet/lojalitet 

 Vilka tjänster/förmåner är viktigast för att ni ska stanna hos en bank? 

o Billigare försäkringar 

o Konto/kredit kort erbjudande utformade för olika kund grupper 

o Samla poäng till fonder ala handelsbanken/ andra liknande lojalitetsprogram 

 Skulle du rekommendera vänner att ansluta sig till din bank, och varför? 

 Hur skiljer sig / hur bra uppfyller er bank de behov ni har? 

 Fråga om Deras make or break punkter? 

 

Förmåner 

 Vad skulle få er att byta bank? 

 Vad vill ni som kunder få av er bank? 

 I form av produkter, tjänster 

 Personal 

 Erbjudanden 
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 Möten både mer sociala som bank relaterade 

 Hur skiljer sig / hur bra uppfyller er bank de behov ni har? 

 Om ni har bytt bank, när och varför? 

 

o är ni mer nöjda med nya banken? 

 Om inte, vad får er att stanna? 

 Vad för tjänster saknar ni? 

o Kontanthanteringen? 

Rykte  

 Vad tycker ni om Handelsbanken/Swedbank/Nordea/Länsförsäkringar? (hur skiljer det 

sig mot tidigare svar om bankerna) 

 Hur viktigt är bankens rykte för er? ( påverkar säkerhets skandaler och dylikt?) 

 Hur påverkade finanskrisen 08 er syn på banker? 

o hur har er syn förändrats? 

o har bankerna lyckats återskapa tillit/bygga upp sitt rykte? 

 


