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Sammandrag 

Studien ämnade utifrån en kundlojalitetsmodell baserad på det teoretiska ramverket undersöka 

om ett arbetssätt för att uppnå sann kundlojalitet kunde vara en förklaring till goda resultat i 

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) bankstudier. Syftet med studien var att undersöka om det fanns en 

dissonans i resultatet från undersökningen med kundlojalitetsmodellen och resultaten från SKI. 

Studien genomfördes med en kvalitativ undersökning där rådgivare och kontorschef på ett 

lokalt Handelsbankenkontor intervjuades angående sitt arbetssätt för att uppnå kundlojalitet. 

Resultatet från intervjuerna visade att Handelsbankens arbetssätt behandlar alla 

påverkningsfaktorer för kundlojalitet enligt kundlojalitetsmodellen, vilket innebär att de 

arbetar för både sann kundlojalitet och inaktiv kundlojalitet. Dock antogs det att det inte är 

bankens avsikt att skapa inaktiv kundlojalitet men att arbetssättet skulle kunna resultera i det. 

Slutsatserna som drogs utifrån undersökningen var det inte kunde bevisas att de goda resultaten 

var en konsekvens av ett arbetssätt för att uppnå sann kundlojalitet och att det fanns en 

dissonans i de jämförda resultaten. 
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1. Bankbranschen och kundlojalitet 

År 2012 låg kundlojaliteten till bankerna på en rekordlåg nivå och storbankerna fick ett markant 

lägre betyg i kundnöjdhet än tidigare. Betydande för den negativa utvecklingen var att 

tillgängligheten till banken försämrades genom att kontor stängdes samt att kontanthanteringen 

minskade (Svenskt Kvalitetsindex: Bank, 2012). Bankbranschen fick under 2013 och 2014 

fortsatt kritik från privatkunderna och en fortsatt nedgång i kundnöjdhet noterades. 

Bankkunderna ställer högre krav på sina banker än vad de gjorde tidigare vad gäller råd och 

service, och en av källorna till missnöjet är att bankerna upplevs som mer säljande än 

rådgivande (Svenskt Kvalitetsindex: Bank, 2013; 2014). Idag, håller trenden i sig där 

kundnöjdhet och förtroende sjunker ytterligare. Det är fortfarande nedläggningarna av lokala 

bankkontor som gör kunderna mer missnöjda och skeptiska, samt att trycket på de befintliga 

kontoren ökar (Svenskt Kvalitetsindex: Bank, 2015). 

 

Hela finanssektorn är utsatt för ett starkt förändringstryck. Många nya företag, både svenska 

och utländska, har etablerat sig på marknaden samtidigt som de redan etablerade företagen har 

utvidgat sina verksamheter. De traditionella bankkontoren har fått mindre betydelse vad gäller 

vanliga banktjänster då kunder oftast utför sina bankärenden via dator eller mobiltelefon. 

Genom att förbättra kvalitet och för att tillfredsställa konsumenternas behov vill bankerna förse 

kunder med enklare, snabbare och mer självständiga tjänster (Svenska Bankföreningen, 2014). 

Samhället går mot kontantlöshet och mellan år 2009 och år 2012 minskade bankkontor med 

kontanthantering från 1248 stycken till 748 stycken (Sveriges Riksdag, 2013). Dessutom har 

nya sätt att utföra banktjänster skapats, till exempel genom mobila betalningar. De nya 

distributionssätten har möjliggjort utvecklingen av nya tjänster samtidigt som befintliga tjänster 

förändrats. Ny teknik, och nya banker, har därmed ökat konkurrensen på bankmarknaden 

(Svenska Bankföreningen, 2015). 

 

I en bransch där marknaden är under förändring och konkurrensen är hård behöver företag nöjda 

och lojala kunder för att överleva och inte tappa sin position (Reichheld, F. 1993). 

Privatkunderna värderar relationen till banken högt och utmaningen för bankbranschen ligger i 

att se kundernas faktiska behov (SKI, 2013).  

 



2 
 

"Building superior customer loyalty is no longer just one of many ways to boost profits. Today 

it is essential for survival.” 

       Reichheld & Schefter (2000) s. 113 

 

Flera forskare betonar den positiva relationen mellan kundlojalitet och goda affärsresultat 

(Reichheld, 1993). Enligt Reichheld och Schefter (2000) uppnås kundlojalitet genom att 

företaget konsekvent levererar överlägsen kundupplevelse. Effekten av kundlojalitet gör det 

möjligt för företaget att kompensera sina anställda mer generöst och återinvestera i 

värdeskapande för kunderna. För fullsortimentsbanker har kunder som samlar alla sina 

bankärenden och besparingar, varit en nyckel till nöjda och lönsamma kunder. Nu visar dock 

trenden att kunder i större utsträckning använder sig av flera banker för sina finansiella ärenden 

(Svenskt Kvalitetsindex: Bank, 2015).  Genom att uppmuntra återköp hos lönsamma kunder, 

kan företagen uppnå flera ekonomiska fördelar (Reichheld och Schefter, 2000).  

 

De tre främsta fördelarna med kundlojalitet är lägre priskänslighet hos kunderna, lägre 

kostnader för att attrahera nya kunder samt ökad lönsamhet för organisationen (Rowley, 2005). 

Om kunden är lojal spelar priset mindre roll och kunden betalar fullt pris eftersom de har 

erfarenhet av företaget och produkten. Genom att fokusera mer på att hålla kvar de befintliga 

lojala kunderna istället för att sträva efter att hitta nya kan företaget spara tid och pengar. 

Företaget kan då återinvestera i de existerande kundernas behov för att uppmuntra återköp och 

långsiktiga relationer med kunderna (Reichheld, 1993).   

 

I undersökningsmodellen skapad av Svenskt Kvalitetsindex grundas kundlojalitet på 

kundnöjdhet. Detta är något många forskare skulle argumentera mot eftersom de ser 

kundnöjdhet som en av flera faktorer som påverkar kundlojalitet (Söderlund 2001:16, Oliver 

1999, Reichheld 1994, Reichheld & Teal1996). Caruna (2002) och Bloemer, Ruyter & Peeters 

(1998) menar att upplevd kvalitet har stor påverkan på både kundlojalitet och kundnöjdhet. 

Malhotra, Agarwal & Ndubisi (2010) och Beerli, Martin & Quintana (2004) betonar att 

byteskostnader är en avgörande faktor för kundlojalitet. Yi och Jeon (2003) menar att 

kundlojalitet kan uppnås genom program som syftar till att skapa kundlojalitet genom att tillföra 

värde och tillfredsställelse till kunderna (lojalitetsprogram). 
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Figur 1: Faktorer som påverkar kundlojalitet 

Utifrån ovannämnda forskare i ämnet och deras syn på vilka faktorer som påverkar kundlojalitet 

har Figur 1 skapats för att ge en överblick och sammanfattning av vad som påverkar 

kundlojalitet. Jacoby och Chestnut (1978) har delat upp kundlojalitet i sann lojalitet där kunden 

känner samhörighet med företaget och visar ett upprepat köpbeteende och intentioner att 

fortsätta köpa samma varumärke eller hålla sig till ett visst företag och inaktiv lojalitet där 

kunden handlar av vana och skulle kunna byta företag beroende på bättre erbjudanden. Dessa 

olika typer av kundlojalitet presenteras närmare i det teoretiska ramverket i kapitel 2.1 samt i 

Figur 2 (s.12).  

 

1.1 Problematisering 

Eftersom det råder hög konkurrens på bankmarknaden är det kritiskt för bankerna att arbeta för 

att skapa och bibehålla kundlojalitet, och främst sann lojalitet eftersom kunden känner 

samhörighet till företaget och är mindre benägen att byta. Enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) 

årliga bankstudier är Handelsbanken den storbank i Sverige som har nöjdast privat- och 

företagskunder 2015, detta har också varit en trend under flera år (Svenskt Kvalitetsindex: 

Bank, 2015). Utifrån SKI:s bankstudie (2015) står det klart att de anser att eftersom 

Handelsbanken har mest nöjda kunder resulterar det automatiskt i att de har mest lojala kunder 

också (jämfört med resterande storbanker i Sverige). SKI:s bankstudie undersöker fem aspekter 

(image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet och prisvärdhet) som visar hur nöjda 

kunderna är med den undersökta banken. Tillsammans med hur banken hanterar klagomål leder 

kundnöjdhet till kundlojalitet enligt deras modell (se bilaga 2). Då flera forskare menar att 

kundlojalitet inte är ett direkt resultat av kundnöjdhet, utan att ett flertal påverkningsfaktorer 

tillsammans med kundnöjdhet leder till kundlojalitet går det att  ifrågasätta SKI:s 

undersökningsmodell.  
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Genom att undersöka och analysera Handelsbankens arbetssätt utifrån lojalitetsmodellen och ta 

reda på om de arbetar för att uppnå sann kundlojalitet ämnar studien presentera ett resultat som 

kan jämföras med resultaten från SKI:s bankstudier. Resultatet kan redogöra för om det råder 

dissonans mellan teorierna i lojalitetsmodellen och SKI:s undersökningsmodell. Om det råder 

dissonans tyder det på att SKI mäter felaktiga variabler i sin undersökning alternativt att det 

går att ifrågasätta reliabiliteten i de teorier som behandlar kundlojalitet. Om det inte råder 

dissonans visar studien att ett arbetssätt för att uppnå sann kundlojalitet kan vara en anledning 

till goda resultat i SKI:s bankstudier. Studien ämnar inte undersöka om det är SKI:s 

undersökningssätt eller teorierna som stämmer, målet är endast att undersöka om det finns en 

dissonans eller ej och vilka förklaringarna kan vara. Därmed ämnar studien besvara frågan: 

 Kan ett arbetssätt för att uppnå sann kundlojalitet vara anledningen till goda resultat i 

SKI:s bankstudier? 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det finns en dissonans eller ej i resultatet från 

undersökningen med lojalitetsmodellen och resultaten från SKI:s bankstudier. Förhoppningen 

med studien är att utveckla förståelsen för kundlojalitet och framförallt sann kundlojalitet ur 

företagets perspektiv. Dessutom ifrågasätter studien beprövade och etablerade teorier samt 

SKI:s undersökning genom att undersöka om det råder dissonans, och därmed bidra med ny 

information till framtida studier i ämnet. Studien genomförs genom en kvalitativ undersökning 

där rådgivare och kontorschefen på ett lokalt bankkontor i Uppsala intervjuas. 

 

2. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt redogörs för de teorier som uppsatsen bygger på. Teorierna behandlar 

kundlojalitet, påverkningsfaktorerna: kundnöjdhet, upplevd kvalitet, byteskostnader och 

lojalitetsprogram samt beskriver sann och inaktiv kundlojalitet. Avsnittet sammanfattas med en 

kundlojalitetsmodell som skapats utifrån teorier om kundlojalitet.  

 

2.1 Kundlojalitet 

Kundlojalitet är en av de största drivkrafterna för affärsframgångar (Reichheld, 2003) men 

begreppet kundlojalitet är omdiskuterat och det finns många olika förklaringar och definitioner 

av vad det faktiskt är. Rowley (2005) menar att kunders lojalitet bevisas genom att de kan välja 

att stanna hos en specifik leverantör, vilket ökar antal köp och frekvensen av köpen. De kan 
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också förespråka företaget och påverka andra vid beslut om inköp. Oliver (1999) menar att 

kundlojalitet är när kunden känner ett åtagande att gynna företaget genom att välja dess 

produkter/tjänster före konkurrenternas. Trots påverkan från olika situationer, omgivningar och 

marknadsföringsinsatser kommer kunden fortsätta välja ett visst företag. Jacoby och Chestnut 

(1978) menar dock att konsekvent inköp som enskild indikator kan ge en missvisande bild av 

kundlojalitet. De menar att beteendet är en komponent i kundlojalitet men att den kompletteras 

av attityd, där engagemang är den viktigaste faktorn. Kombinationen av beteende och attityd 

gör det möjligt att särskilja två typer av kundlojalitetsbegrepp; sann kundlojalitet och inaktiv 

kundlojalitet. 

 

2.1.1 Sann kundlojalitet 

Sann kundlojalitet är en form av upprepat köpbeteende som speglar ett medvetet beslut att 

fortsätta köpa samma varumärke eller hålla sig till ett visst företag. Detta tillsammans med en 

underliggande positiv attityd och hög grad av engagemang (commitment) mot 

varumärket/företaget (Jacoby och Chestnut, 1978). Det engagemang kunden känner om denne 

känner sann kundlojalitet är på emotionell nivå. Engagemanget är baserat på kundens 

preferenser och positiva uppfattning om företaget och brukar framträda gradvis genom 

kommunikation och ömsesidighet (Garbarino and Johnson, 1999;Gustafsson, Johnson & Roos, 

2005). När kunden känner en positiv koppling till företaget, trivs kunden med att vara 

associerad till det och ser relationen som vänskaplig (Evanschitzky and Wunderlich, 2006).  

 

2.1.2 Inaktiv kundlojalitet 

Inaktiv, eller trög kundlojalitet betyder att kunden köper ett varumärke av vana för att det kräver 

mindre ansträngning. När kunden är inaktiv betyder det också att denne är mer benägen att byta 

till ett annat varumärke/företag om det finns anledning att göra det, tillexempel om en 

konkurrent presenterar bättre erbjudanden och service eller erbjuder mer bekvämlighet (Jacoby 

och Chestnut, 1978). En inaktivt lojal kund är mer beräknande i sitt engagemang. Det 

beräknande engagemanget handlar om uppfattningar om produkt eller företag och behandlar 

fördelar och kostnader i en pågående relation ur kundens perspektiv (Dwyer, Schurr & Oh, 

1987; Gustafsson et al, 2005). Dessa fördelar och kostnader kan uppfattas som finansiella och 

relateras till som tidskrävande och ansträngande. Således är den upplevda kostnaden av att byta 

till ett annat företag central för det beräknande engagemanget (Morgan & Hunt 1994), 
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tillsammans med den upplevda känslan av brist på bättre alternativ (Hansen, Sandvik & Selnes, 

2003). 

 

2.2 Kundnöjdhet 

Flera vetenskapliga studier har undersökt om och hur kundnöjdhet påverkar kundlojalitet. 

Många av dem har visat att det finns en direkt koppling mellan kundnöjdhet och kundlojalitet 

eftersom nöjda kunder ofta stannar hos ett företag medan missnöjda kunder byter till ett 

annat  (Heskett, Jones, Loveman, Sasser & Schlesinger, 1993). Däremot har forskare påvisats 

att kundnöjdhet inte är den enda förklaringsfaktorn till kundlojalitet (Söderlund, 2001:16; 

Oliver, 1999; Beerli et al, 2004) och att nöjda kunder inte alltid är lojala (Söderlund, 2001:16; 

Reichheld, 1994, Reichheld & Teal 1996; Oliver, 1999).  

 

Chi Lin (2003) definierar kundnöjdhet som resultatet av kundens sinnesutvärdering av 

skillnader mellan förväntat och upplevt utförande. Detta baseras på hur kunden uppfattar värdet 

av tjänsten/produkten som denne tillhandahåller. Om det upplevda utförandet motsvarar 

förväntningarna resulterar det i en nöjd kund, och om det upplevda utförandet är över förväntan 

resulterar det i en mycket nöjd kund. Om det upplevda utförandet däremot inte motsvarar 

förväntningarna leder det till att kunden känner sig missnöjd. Kundens förväntningar uppstår 

från tidigare erfarenheter, marknadsföring, råd från familj och vänner, samt företagets 

information och löften. 

 

2.3 Byteskostnader  

Enligt Malhotra et al. (2010) är byteskostnaderna en av anledningarna att en kund stannar kvar 

hos företaget och de påverkar både kundnöjdhet och kundlojalitet. I likhet med detta menar 

Beerli et al (2004) att byteskostnader tillsammans med kundnöjdhet är de två faktorer som 

påverkar kundlojalitet mest. Byteskostnader är de kostnader som uppstår för kunden då denne 

byter från ett företag/varumärke till ett annat och de kan vara monetära och ickemonetära. De 

ickemonetära kostnaderna kan vara tiden det tar för kunden att leta upp information om ett nytt 

företag till tiden det tar att etablera ett förtroende med det nya företaget. De monetära 

kostnaderna kan vara höga avgifter för att byta från det existerande företaget. Missnöjda kunder 

kan vara ovilliga att byta till ett annat företag på grund av de höga byteskostnaderna, vilket 

betyder att kunden felaktigt kan räknas som lojal (Malhotra et al. 2010).  
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Som nämnt tidigare menar Beerli et al (2004) att de faktorer som direkt påverkar kundlojalitet 

är kundnöjdhet och byteskostnader, medan Caruana (2002) menar att upplevd kvalitet också bör 

ses som en påverkande faktor.    

 

2.4 Upplevd kvalitet 

Upplevd kvalitet anses ha en stark inverkan på kundlojalitet (Caruana, 2002; Bloemer et al 

1998). Eftersom upplevd kvalitet ses som en viktig faktor för att uppnå kundlojalitet och därmed 

också för att uppnå goda affärsresultat finns det ett stort intresse för det strategiska värdet av 

kundens uppfattade kvalitet (Reichheld & Sasser 1990; Bloemer et al 1998). Den positiva 

relationen mellan kundlojalitet och upplevd kvalitet leder inte bara till att kunden gör upprepade 

köp, utan ökar också kundens vilja att rekommendera företaget (Boulding, Kalra, Staelin & 

Zeithaml 1994). Enligt Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985,1988) består upplevd kvalitet av 

fem determinenter: materiella ting, tillförlitlighet, tjänstvillighet, säkerhet och empati.  

 

Materiella ting hör samman med hur tilltalande kunden upplever att företagets lokaler, 

utrustning och personalens uppenbarelse är. Tillförlitlighet innebär att företaget tillhandahåller 

korrekt information samt att de levererar det som utlovats vid den överenskomna tidpunkten. 

Tjänstvillighet hör samman med personalens villighet att hjälpa kunder, mottagligheten för 

kundernas önskemål, villighet att ge snabb service och informera om när tjänsterna kommer att 

utföras. Säkerhet innebär att personalen agerar på ett tryggt sätt och får kunden att känna att 

den kan lita på företaget, att personalen är tillmötesgående samt har den kunskap som krävs för 

att svara på kundernas frågor. Med empati menas att personalen förstår kundernas problem och 

handlar för deras bästa, att alla kunder behandlas som individer, att man ger personlig service 

och har bekväma öppettider (Parasuraman et al 1985; 1988;Bloemer et al 1998). Enligt Bloemer 

et al (1998) används dessa determinenter ofta för att mäta upplevd kvalitet och dess påverkan 

på kundlojalitet. De anställda kan påverka upplevd kvalitet och det förklaras utifrån tre delar: 

den anställdes roll (role stress of service employees), kvalitetsengagemang (commitment to 

quality) och organisationsengagemang (organizational commitment) (Bloemer et al 1998).  

 

2.4.1 Tre delar av upplevd kvalitet 

Enligt Bloemer et al (1998) består upplevd kvalitet av tre viktiga delar: den anställdes roll, 

organisations- och kvalitetsengagemang. Det finns tillfällen då styrelsens och kundernas 

förväntningar inte stämmer överens; till exempel om företagets styrelse vill att den anställde 
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betjänar så många kunder som möjligt medan kunderna begär djupare personlig 

uppmärksamhet. Vid dessa tillfällen kan rolltvetydighet uppstå hos den anställde. Den andra 

delen, organisationsengagemang, beskriver hur starkt en person identifierar sig med, och 

medverkar i en viss organisation. När de anställda som har ansvar för kundkontakt delar samma 

värderingar och mening skapar det organisationsengagemang. Om en anställd är för engagerad 

i organisationen kan det skapa en negativ relation med kunden om kunden inte känner att denne 

behandlas utefter sina behov. Kvalitetsengagemang, den tredje delen i upplevd kvalitet, är mest 

associerat med kundlojalitet. Om kunden upplever att den anställde är engagerad i att tillföra 

kvalitet och mervärde för kunden resulterar det i att kunden upplever högre kvalitet och därför 

gör upprepade köp samt rekommenderar organisationen till andra. 

 

Eftersom det är kvalitetsengagemanget i upplevd kvalitet som har störst inverkan på 

kundlojalitet (Bloemer et al 1998), bör företag arbeta med att höja sina anställdas 

kvalitetsengagemang genom att utvärdera och  belöna medarbetare utefter hur väl de uppfyller 

kriterierna för detta. Många företag skapar kvalitetsutvecklande program för sina anställda för 

att effektivt skapa större kvalitetsengagemang. Organisationsengagemang har visat kunna ha 

en negativ effekt på kundlojalitet, trots detta är det ändå något som företagen bör främja 

eftersom de anställda blir mer engagerade i företaget och därmed mindre angelägen att lämna, 

samt att den anställde arbetar för organisationens bästa. Rolltvetydlighet har en negativ 

inverkan på både organisationengagemanget och kvalitetsengagemanget, det leder i längden 

även till att kunder upplever en sämre kvalitet. Om medarbetarna kan kombinera 

organisationsengagemanget och kvalitetsengagemanget kan företagets mål uppnås och 

kundernas behov beviljas (Bloemer et al 1998).  

 

2.5 Lojalitetsprogram 

Ett lojalitetsprogram är ett marknadsföringsverktyg som är utformat för att bygga kundlojalitet 

genom att stimulera lönsamma kunder. Vid hård konkurrens introducerar företag ofta 

lojalitetsprogram för att bygga kundlojalitet genom ett planerat belöningssystem som baseras 

på kundernas inköpshistorik. Målet med ett lojalitetsprogram är att skapa en högre nivå av 

kundbehållande i vinstskapande segment och öka kundlojaliteten genom att tillföra mer värde 

och tillfredställelse till lönsamma kunder (Yi & Jeon, 2003). Fokus ligger på att behålla 

befintliga kunder istället för att sträva efter nya, och den grundläggande idéen med programmet 

är att främja kundlojalitet genom att belöna kunder när de gör återköp samt få dem att handla 
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mer (O’Malley, 1998). Några exempel på belöningar i ett lojalitetsprogram är rabatter, förturer, 

kuponger, stämpelkort, bonuspoäng, gåvor eller andra fördelar som kunderna får ta del av i 

utbyte mot kundlojalitet (Hernant och Boström, 2010). 

 

2.6 Sammanfattande lojalitetsmodell och teoriernas samhörighet 

Utifrån de teorier som presenterats ovan har en modell framställts som påvisar de viktigaste 

påverkningsfaktorerna till kundlojalitet: kundnöjdhet, byteskostnader, upplevd kvalitet och 

lojalitetsprogram. Påverkningsfaktorerna leder alla på ett eller annat sätt till kundlojalitet, det 

som är av värde för fortsättningen i denna studie är att utreda vad som leder till sann 

kundlojalitet och vad som leder till inaktiv kundlojalitet. Kundnöjdhet är en av nyckelfaktorerna 

som påverkar kundlojalitet och det baseras på hur kunden uppfattar värdet av tjänsten/produkten 

utifrån förväntat och upplevt utförande. Kundnöjdhet påverkas även av kundens attityd och 

omdöme gentemot företaget. Att kunden har en positiv attityd gentemot företaget är ett tecken 

på att hög kundnöjdhet leder till sann kundlojalitet. Upplevd kvalitet är en faktor som påverkar 

både kundnöjdhet och kundlojalitet. Mätning av upplevd kvalitet baseras på förväntningar och 

utförande kring de fem determinanterna (materiella ting, tillförlitlighet, tjänstvillighet, säkerhet 

och empati) och beskriver kundens uppfattning av, och känslor till företaget. Eftersom kundens 

känslor är centrala vid upplevd kvalitet och om kunden upplever hög kvalitet tyder det på att 

denne känner emotionellt engagemang gentemot företaget och därmed sann kundlojalitet.  

 

Kunder kan stanna hos företag på grund av höga kostnader vid en förflyttning, vilket kan betyda 

att de är lojala på grund av de höga byteskostnaderna. De kunder som är kvar på grund av 

byteskostnader kan därmed visa inaktiv lojalitet gentemot företaget då de enkelt kan byta om 

ett annat företag presenterar ett bättre erbjudande eller tjänst. Lojalitetsprogram är även det en 

faktor som grundar sig i de finansiella fördelarna. Målet med ett lojalitetsprogram är att öka 

kundbehållande i vinstskapande segment samt att motivera lönsamma kunder till fler köp. 

Dessa är finansiella faktorer som tillhör det beräknande engagemanget och visar på inaktiv 

kundlojalitet. I Figur 2 nedan illustreras hur påverkningsfaktorerna påverkar kundlojalitet och 

hur de är uppdelade mellan sann och inaktiv kundlojalitet. 
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Figur 2: Påverkningsfaktorer för kundlojalitet uppdelade i sann och inaktiv kundlojalitet 

3. Handelsbankens arbetssätt och idé 

Handelsbanken har en geografisk organisationsmodell, vilket innebär att det för varje 

verksamhetsområde utses en chef. Detta geografiska område kan vara en stad, eller som i detta 

fall; en stadsdel. Chefen kallas kontorschef och har fullt ansvar för bankens affärer i området. 

På alla kontor upprättas en egen balansräkning och resultaträkning för att kontorschef och 

rådgivare ska kunna fatta beslut som baseras på lokal information. Beslutsfattandet är därmed 

decentraliserat, men riktlinjer och policyer för det ekonomiska styrsystemet och vägledande 

principer för kreditgivning fastställs centralt (Handelsbanken Årsredovisning, 2014).   

 

Enligt Handelsbankens årsredovisning (2014) är kundmötet och tillgängligheten centrala för att 

kunden ska känna att dennes behov är i fokus. Det är därför Handelsbanken öppnar kontor och 

fortsätter hantera kontanter samtidigt som de utvecklar och förbättrar bankens tekniska 

lösningar och har direkt personlig service dygnet runt. För Handelsbanken är det viktigt med 

skickliga medarbetare eftersom de får mycket ansvar och möjlighet att ta lokala beslut. De 

strävar efter långsiktiga relationer med medarbetarna och använder därför inga kortsiktiga 

bonussystem. De har istället resultatandelssystemet Oktogonen som främst placerar 

medarbetarnas resultatandelar i aktier i Handelsbanken, vilket skapar ett långsiktigt och 

likvärdigt incitament för alla bankens anställda. Banken har alltså inga volymkrav, budgetar 

eller centralt bestämda säljmål, de mäter istället sin framgång i kundnöjdhet, lönsamhet och 

kostnadseffektivitet. Handelsbankens mål är att ha bättre lönsamhet än genomsnittet för 
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jämförbara banker på hemmamarknaderna, detta mål ska nås genom nöjdare kunder och lägre 

kostnader än konkurrenterna (Handelsbanken Årsredovisning, 2014).  

 

4. Metod 

I detta avsnitt redogörs för, och motiveras, valet av tillvägagångssätt för att uppfylla studiens 

syfte. Här presenteras och motiveras de undersökningar som genomförts i insamlingen av de 

empiriska data som ligger till grund för resultat och analys.  

 

4.1 Metodval 

Utifrån Wiedersheim-Paul & Eriksson (1991) definition har denna studie en deduktiv ansats, 

då en teoretisk modell testas mot verkligheten via observationer. Studiens observationer 

genomfördes via intervjuer med rådgivare och kontorschef på Handelsbanken Luthagen och 

innehållsanalys av Handelsbankens årsredovisning och hemsida. En kvalitativ undersökning 

användes som undersökningsmetod då målet med uppsatsen var att få ett större djup och inte 

ämnade generalisera. Valet motiveras i enlighet med Holme & Solvang (1997) att en kvalitativ 

undersökning kännetecknas av närhet till enheterna i undersökningen och ämnar ge en djupare 

förståelse för situationen.  

 

De intervjuer som genomfördes via ett personligt möte är enligt Saunders, Lewis & Thornhill 

(2012) definition en kombination av strukturerad och halvstrukturerad intervjustil. Ett färdigt 

frågeformulär användes men intervjun genomfördes på ett öppet sätt där respondenten fick 

berätta fritt utifrån frågorna. Oplanerade följdfrågor ställdes för att få en mer ingående förståelse 

och för att reda ut oklarheter. Intervjuer genomfördes även via mejl. Mejlintervjuerna 

genomfördes genom att ett färdigt frågeformulär skickades till rådgivarna på kontoret. De 

intervjuer som genomfördes via mejl var av formell karaktär där möjligheten att ställa 

följdfrågor och reda ut oklarheter begränsades. En nackdel som uppenbarade sig vid 

användandet av mejlintervjuerna var det svarsbortfall som uppstod. På en del av intervjuerna 

besvarades inte alla frågor. Detta sågs dock som ett mindre problem då alla frågor besvarades 

totalt och användes för att styrka de personliga intervjuerna De intervjuer som genomfördes via 

personligt möte gav förklarande och utvecklade svar medans mejlintervjuerna gav direkta och 

konkreta svar. Tillsammans kompletterade de varanda och gav en tydlig bild av situationen och 

arbetssättet. Den personliga intervjun med rådgivaren varade i 39 minuter den 14/12 2015 och 
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intervjun med kontorschefen pågick i 53 minuter den 16/12 2015. Det insamlade materialet från 

intervjuerna med rådgivaren och kontorschefen transkriberades för att översätta det talande 

språket till skriftlig form och för att inte gå miste om viktig information. Det insamlade 

materialet från intervjuerna som gjordes via mejl har sammanställts och presenteras i resultatet.  

 

För att få en tydligare bild av Handelsbankens centrala riktlinjer och arbetssätt insamlades 

sekundärdata via en innehållsanalys av Handelsbankens årsredovisning och hemsida. 

Insamlingen fokuserade på bankens arbetssätt och vad målen med detta är. Genom att analysera 

den insamlade informationen gavs en generell bild av hur företaget ville porträttera sig, samt 

gav en god kunskapsgrund till författarna inför de intervjuer som sedan utfördes. Ytterligare 

sekundärdata samlades in från Svenskt Kvalitetsindex hemsida och årliga bankstudier från 

2012, 2013 och 2015. Informationsinsamlingen från SKI:s hemsida och bankstudier gav god 

grundläggande information angående bankbranschen och tendenser på marknaden. Från 

bankstudierna hämtades även den modell (Bilaga 2) som används vid jämförandet av 

författarnas egen kundlojalitetsmodell.  

 

4.2 Urval 

Studien utfördes på ett av Handelsbankens lokala kontor i Uppsala: Handelsbanken Luthagen. 

Just Handelsbanken valdes baserat på SKI:s årliga bankstudier där banken år efter år ligger i 

topp vad gäller kundnöjdhet och kundlojalitet. Att banken har hög kundnöjdhet och 

kundlojalitet i SKI:s bankstudier var avgörandet eftersom studien ämnar undersöka om ett 

arbetssätt för att uppnå sann kundlojalitet kan vara en förklaring till hög kundlojalitet i SKI:s 

bankstudie. Att endast ett bankkontor undersöks i studien beror på studiens begränsningar vad 

gäller tid och resurser. Handelsbanken har, trots sitt decentraliserade arbetssätt, tydliga centrala 

riktlinjer för sin verksamhet och bör därför inte skilja nämnvärt från kontor till kontor. I 

undersökningen intervjuades rådgivare och kontorschef på kontoret. Rådgivarna intervjuades 

med anledning att de sköter den personliga kommunikationen med kunderna och därmed har 

tydlig påverkan på kundernas uppfattning av banken. Fyra rådgivare ställde upp på intervjuer 

varav en genom personlig intervju och tre via mejl. Kontorschefen intervjuades med anledning 

av att han är ansvarig för att de centrala riktlinjerna efterföljs på kontoret och för de beslut som 

fattas på kontoret. Han har också kontakt med bankens kunder. 
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4.3 Operationalisering 

Intervjufrågornas utformning ämnade fånga alla aspekter från det teoretiska ramverket och 

kundlojalitetsmodellen. Intervjustudiens mål var att reda ut respondenternas syn på, och 

uppfattning om kundlojalitet samt de påverkningsfaktorerna som ligger till grund för analysen. 

För att konkretisera de teoretiska begrepp som användes, operationaliserades frågorna (se tabell 

1). Detta gjordes för att respondenterna skulle ha möjlighet att besvara frågor angående 

teorierna utan att vara insatt eller ha tidigare kunskap i just dessa. För att skapa en helhetsbild 

av Handelsbankens arbetssätt vad gäller kundlojalitet kompletterades intervjustudien med en 

innehållsanalys av Handelsbankens hemsida och senaste årsredovisning; detta för att säkerställa 

att den information som insamlades var tillräcklig samt överensstämde.  

 

Vid utformandet av frågorna som berörde upplevd kvalitet användes SERVQUAL-modellen; ett 

frågeformulär vid mätning av upplevd kvalitet (se Bilaga 1), eftersom den är anpassad till 

banksektorn och är den mest använda modellen vid mätning av upplevd kvalitet (Parasuraman, 

1985). SERVQUAL-modellen introducerades av Parasuraman år 1985 och togs fram för att 

mäta upplevd kvalitet ur kundperspektiv genom att mäta gapet mellan vad kunden förväntar sig 

och vilken kvalitet de faktiskt uppfattar (Buttle, 1994). Då studien ämnar undersöka 

kundlojalitet ur rådgivarnas perspektiv har frågorna anpassats, men behandlar fortfarande de 

fem determinanterna; materiella ting, tillförlitlighet, lyhördhet, säkerhet och empati. För att 

frågorna skulle vara kompatibla till en intervju strukturerades de annorlunda och delvis 

sammansatta, eftersom målet var att täcka alla tidigare frågor samt ge utrymme för diskussion. 

I Tabell 1 nedan presenteras konkretiseringen av det teoretiska ramverket.  

 

Tabell 1: Operationalisering av intervjufrågor 

Begrepp Frågor Vad frågorna vill uppnå 

Bakgrund 1. Hur ser en arbetsdag ut för 

dig? 

2. Hur många kunder har du 

per dag? 

3. Hur lång tid kan du avvara 

per kund? Skiljer det sig 

beroende på vilken kund det 

är? 

4. Hur ser din roll ut i 

företaget? 

5. Vad finns det för uppsatta 

mål? 

6. Vad belönas? 

7. Hur belönas uppnådda mål? 

Redogöra för hur rådgivarnas dagliga 

arbete och nuvarande arbetssätt ser ut 

samt vilka riktlinjer det finns från 

kontorschef och Handelsbanken 

centralt. Förhoppningarna med 

frågorna var också att få en förståelse 

för rådgivarens roll i företaget för att 

se om denne känner sig som en 

försäljare av bankens produkter och 

tjänster eller som en personlig 

rådgivare som endast utgår från 

kunden och dennes behov.  
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8. Vad är dina personliga 

mål? Skiljer de sig från de 

uppsatta målen? 

 
 

Kundlojalitet 9. Vad är kundlojalitet enligt 

dig? 

10. Arbetar du för att skapa och 

bibehålla kundlojalitet hos 

dina kunder? Hur? 

 

 

Redogöra för rådgivarnas synsätt på 

kundlojalitet och hur de använder det i 

dagliga arbetet. Förhoppningarna var 

att de genom att beskriva hur de 

arbetar för att uppnå kundlojalitet hos 

sina kunder få en förståelse för om de 

har ett arbetssätt som leder till sann 

kundlojalitet.   

Kundnöjdhet 11. Vad är kundnöjdhet enligt 

dig? 

12. Är det skillnad på 

kundlojalitet och 

kundnöjdhet enligt dig?  

13. Arbetar du för att uppnå 

kundnöjdhet hos dina 

kunder? 

 

Redogöra för rådgivarnas synsätt på 

kundnöjdhet och hur det påverkar 

arbetssättet. Förhoppningarna var att 

få en förståelse för hur viktig 

kundnöjdhet anses vara och vad 

rådgivarna anser skiljer begreppen 

kundlojalitet och kundnöjdhet åt då de 

i teorin samt SKI:s undersökningar 

liknar varandra och hör ihop.  

Upplevd kvalitet 14. Vad gör du för att påverka 

kundens upplevelse vid ett 

besök? 

15. Anser du att det är viktigt 

att ha ordning och reda på 

kontoret och klä dig 

professionellt? 

16. Finns det riktlinjer och 

normer från ledning vad 

gäller klädkod och ordning? 

17. Vilka är kundernas 

vanligaste problem som de 

behöver hjälp med? 

18. Hur hjälper ni kunderna 

med dessa problem? 

19. Lovar ni att lösa problemen 

inom en viss tid? 

(Uppföljning - lyckas ni 

hålla vad ni lovar?) 

20. Hur snabbt besvarar ni 

kundens behov och 

önskemål? 

21. Finns det riktlinjer för hur 

snabbt detta ska ske? 

22. Hur tillgänglig är du för 

dina kunder? 

23. Vad gör du om du är helt 

upptagen och en kund 

behöver hjälp? 

24. Hur gör du för att vinna 

kundens förtroende? 

Redogöra för hur rådgivarna arbetar 

för att påverka kundernas upplevda 

kvalitet. Förhoppningarna var att få en 

förståelse för vad rådgivarna tror att 

kunderna uppskattar samt hur de 

påverkar kundens bankupplevelse.  

 

Syftet med att basera frågorna på 

SERVPERF-modellen var att få en 

förståelse för de tre delarna av 

upplevd kvalitet: den anställdes roll, 

organisationsengagemang samt 

kvalitetsengagemang. 

Förhoppningarna var att få en djupare 

förståelse för rådgivarnas roll i 

företaget och vilket engagemang de 

känner.   
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25. Ger du kunder råd och 

rekommendationer 

anpassade till kunden eller 

utifrån en färdig mall/plan? 

 

Byteskostnader 26. Hur agerar du om en kund 

signalerar intresse att byta 

bank? 

27. Hur vill ledningen att ni 

agerar? 

28. Arbetar ni med 

merförsäljning? 

29. Hur ofta flyttar helkunder 

från banken? (ungefär) 

 

Redogöra för hur rådgivarna reagerar 

och bör reagera om en kund vill byta 

från Handelsbanken till en annan 

bank, samt vilka kostnader det innebär 

för kunden. Förhoppningarna var att 

få en förståelse för hur viktigt det är 

att kunderna använder fler av bankens 

tjänster och produkter och vilka 

fördelar det innebär för kunden, 

rådgivarna och Handelsbanken.  

Lojalitetsprogram 30. Hur många “helkunder” 

har du? 

31. Arbetar du för att dina 

kunder ska bli 

“helkunder”? Hur?  

32. Tror du att kunder är mer 

lojala om de ingår i ert 

lojalitetsprogram? 

 

Redogöra för hur rådgivarna arbetar 

för att få kunderna att bli helkunder 

och hur rådgivarna tror att det 

påverkar kundernas lojalitet. 

Förhoppningarna var att få en 

förståelse för huruvida 

lojalitetsprogrammen leder till 

kundlojalitet och om det faktiskt leder 

till inaktiv kundlojalitet.  

 

Frågorna till kontorschefen var relativt lika de som ställdes till rådgivarna. Samma frågor om 

kundlojalitet och kundnöjdhet ställdes för att reda ut hur kontorschefen definierar begreppen. 

Skillnaden mellan de resterande frågorna som ställdes till rådgivarna och frågorna som ställdes 

till kontorschefen var att kontorschefen svarade på hur han vill och anser att rådgivarna bör 

agera och arbeta utifrån Handelsbankens centrala riktlinjer. Detta för att återigen ta reda på 

Handelsbankens arbetssätt och hur kontorschefen vill att de arbetar på kontoret. Frågorna som 

skickades ut via mejl ändrades lite för att förbättra tydligheten eftersom ingen diskussion kunde 

genomföras. Frågan angående rådgivarens roll togs bort helt då författarna märkte att det var 

svårt för både rådgivaren och kontorschefen (som ställde upp på personliga intervjuer) att svara 

på frågan utan att först ifrågasätta den.  

 

4.4 Metod och källkritik 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att tidigare erfarenheter, åsikter och kunskaper kan 

påverka studiens resultat och att författarna därför bör försöka skapa objektivitet. Tidigare 

erfarenheter, åsikter och kunskaper är svårt att komma ifrån, speciellt eftersom studien har 

genomförts med kvalitativ metod där författarnas tolkningar av informationen är en stor del av 

arbetsprocessen. Eftersom författarna hade tidigare erfarenheter av Handelsbanken var det 
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avgörande för studien att de var medvetna om att detta kunde vara ett problem och därmed 

agerade objektivt.  

 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att det är viktigt att akta sig för att, medvetet eller 

omedvetet, vinkla informationen. Det som skulle kunna vara vinklat i denna studie är 

informationen om banken då hemsidan och rådgivarna ogärna uppger negativ information om 

verksamheten, men detta har granskats kritiskt och jämförts med SKI:s undersökningar. Den 

använda litteraturen är skriven av erkända forskare inom deras områden av expertis. 

Litteraturen refererar till och baserar sin information på erkända forskares tidigare arbeten. 

Forskare citeras även i andra studier vilket ökar trovärdigheten ytterligare. Artiklarna har 

huvudsakligen hämtats från erkända tidskrifter som Journal of Marketing,  Journal of Service 

Research och Harvard Business Review. Några av källorna är lite äldre, men det behöver inte 

betyda att det forskarna skriver om inte går att använda, dock är det ett tecken på att de bör 

granskas kritiskt och möjligtvis ifrågasättas. När teorierna översattes och tolkades var 

författarna medvetna om att tolkningar som görs kan skilja från vad forskaren faktiskt menade. 

Med det i åtanke så var författarna noga med att tillsammans diskutera kring teorierna för att 

undvika felaktiga tolkningar. Synen på kundlojalitet har ändrats över tiden men är fortfarande 

komplex med många återkommande förklaringar.  

 

5. Resultat från undersökningen 

I detta avsnitt redogörs för de empiriska data som samlats vid respektive undersökning. 

Resultatet av datainsamlingarna presenteras utifrån kundlojalitetsmodellens påverknings- 

faktorer: kundnöjdhet, upplevd kvalitet, byteskostnader och lojalitetsprogram. Inledningsvis 

beskrivs det dagliga arbetet på bankkontoret och rådgivarnas syn på kundlojalitet. 

 

5.1 Det dagliga arbetet på bankkontoret 

Som rådgivare på Handelsbanken varierar antalet kundmöten per dag. Vissa dagar hinner 

rådgivarna träffa åtta kunder medan de andra dagar endast har två inbokade kundmöten.  Utöver 

kundmötena är arbetsuppgifterna att genomföra administrativt arbete, gå igenom 

låneansökningar, svara i telefonen och hjälpa de kunder som besöker bankkontoret. Den 

teknologiska utvecklingen har gjort att många bankärenden sköts online vilket har resulterat i 
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att många av de problem som uppstår för kunderna är relaterade till att tekniken krånglar. Detta 

är något rådgivarna får hjälpa sina kunder med dagligen. (Rådgivare 1 2015: Kontorschef 2015) 

 

Vad gäller kundbesök tidsmässigt varierar tiderna mellan 30-60 minuter beroende på kundens 

behov och anledning till besöket. Rådgivarna på Handelsbanken Luthagen är överens om att 

kundmötena vanligtvis varar ungefär en timme. Rådgivare 1 (R1) (2015) trivs med att ha minst 

en timmes möten, detta för att grundligt gå igenom kundens situation utan att behöva stressa 

samt ha tid att prata på en mer personlig nivå. Rådgivare 3 (R3) (2016) förklarade att det behövs 

förberedelser innan mötet samt en hel del efterarbete. Rådgivarna (2015:2016) på 

Handelsbanken arbetar utifrån kundens behov som varierar beroende på ålder och livssituation 

och det finns ingen bestämd mall med färdiga produkter som passar alla kunder. Däremot sker 

rådgivningen endast utifrån Handelsbankens produkter och tjänster. En normal dag har 

kontorschefen kontakt med i stort sett alla medarbetare på kontoret på ett eller annat sätt och 

träffar i snitt två kunder per dag. (Kontorschef 2015) 

 

Rörande uppsatta mål på kontoret berättade kontorschefen (2015) att de har en årlig 

verksamhetsplanering där ett antal årsmål sätts. Dessa mål berör utveckling av engagemang, 

resultat och baseras på nyckeltal som kontoret följer. De gemensamma målen i 

verksamhetsplaneringen bryts sedan ned till individnivå men det finns inget bonussystem på 

Handelsbanken och därför inte heller på det lokala bankkontoret. Däremot har de individuell 

lönesättning och om en medarbetare gör riktigt bra ifrån sig, är engagerad, ambitiös och har 

konstant nöjda kunder, ger det incitament till högre lön.  

 

5.2 Kundlojalitet 

Enligt Handelsbankens årsredovisning (2014) är lojala kunder viktigt och ger flera fördelar. Det 

leder till att kunderna i mindre utsträckning byter bank vilket gör att banken i sin tur kan skapa 

förutsättningar för mer konkurrenskraftiga priser till kunden. Kontorschefen (2015) menar att 

kundlojalitet är när kunden avser att stanna kvar hos Handelsbanken, talar gott om sin bank och 

är villig att rekommendera banken till andra. R1 (2015) anser att kundlojalitet är när kunden 

känner sig trygg och får bra hjälp och råd. Rådgivare 2 (R2) (2015) menar i likhet med 

Rådgivare 4 (R4) (2016) att en kund är lojal om denne samlar alla sina affärer hos banken 

medan R3 (2016) menar att kundlojalitet är när kunder tycker om bankens arbetssätt.  
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Vid skapandet av kundlojalitet på bankkontoret menar Kontorschefen (2015) att rådgivarnas 

roll är viktig och han vill att alla bemöter kunderna bra samt visar intresse och engagemang 

gentemot kunderna. Han anser att det är viktigt att rådgivarna är proaktiva och kontinuerligt hör 

av sig till kunderna; hör kunderna ingenting från banken är det lättare att de faller för 

konkurrenternas erbjudanden. Både kontorschefen (2015) och rådgivarna (2015:2016) nämnde 

vikten av tillgänglighet till kunderna där de kan nå rådgivarna via kontoret, telefon och mejl. 

R1 (2015) anser att de personliga mötena är viktigast för att skapa kundlojalitet, samt att det är 

betydelsefullt att ge kunden bra och proffsig hjälp och vara ett stöd. R2 (2015) menar att 

eftersom de endast arbetar på den lokala marknaden lär de känna sina kunder bättre och R3 

(2016) menar att det är viktigt att vara tydlig med förväntningar och vilka regler som gäller. R4 

(2016) tycker det är bra att rådgivarna arbetar brett vilket betyder att samma rådgivare kan 

hjälpa kunden inom alla områden och kunden då inte behöver vända sig till olika rådgivare. 

 

5.3 Kundnöjdhet 

Gemensamt menar rådgivarna (2015:2016) och kontorschefen (2015) att en nöjd kund gillar 

bankens erbjudanden, produkter, service och arbetssätt. R1 (2015) sa att den kund som är nöjd 

känner att denne fått bra hjälp och bra råd medan R2 (2015) tror att det viktig att kunden trivs 

med den lokala närvaron. Enligt Handelsbankens årsredovisning (2014) har banken som mål 

att ha nöjdare kunder än konkurrenterna; kvalitet och service ska minst motsvara och helst 

överträffa kundernas förväntningar. I likhet med detta nämnde kontorschefen (2015) att 

kundnöjdhet uppnås när rådgivarna och kontoret uppfyller kundens behov och bemöter kunden 

bra, samt helst överträffar kundernas förväntningar. “Det är alltid roligt att överträffa kundens 

förväntningar” sa R2 (2015). Fortsättningsvis arbetar både R2 (2015) och R1 (2015) för att 

erbjuda rätt tjänster utifrån kunden för att underlätta dennes vardag. R3 (2016) arbetar för att 

uppnå kundnöjdhet på samma sätt som med kundlojalitet; genom att vara proaktiv och snabbt 

kunna återkoppla till kunderna. Eftersom många banker har likartade produkter och tjänster 

anser R3 (2016) att det är arbetssättet och den personliga kontakten som skiljer. R4 (2016) 

försöker ha en öppen kommunikation med kunder och vara lyhörd så att kunden känner sig 

sedd.  

 

På frågan om uppfattade skillnader mellan kundlojalitet och kundnöjdhet var det ett svar som 

skiljde sig. Tre av fyra rådgivare (2015:2016) svarade att en kund som är nöjd inte 
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nödvändigtvis behöver vara lojal och att en kund kan vara lojal utan att vara helt nöjd. R4 (2016) 

svarade att begreppen hör ihop och att när kunden är nöjd blir denne automatiskt också lojal. I 

Handelsbankens årsredovisning nämns ordet kundnöjdhet 40 gånger och nöjda kunder 17, 

jämfört med lojalitet som nämns åtta gånger och lojala kunder vid två tillfällen 

(Handelsbankens årsredovisning 2014). Kontorschefen (2015) menar att kundnöjdhet är något 

rådgivarna kan påverka direkt medan kundlojalitet kan bero på andra aspekter också, till 

exempel lång historik i familjen eller banken, att en kund har samma bank som sina föräldrar 

eller att kunden varit kund på bankkontoret under en mycket lång tid och inte vill byta. 

 

5.4 Upplevd kvalitet 

Svaren på frågan hur rådgivarna gör för att påverka kundens upplevelse vid ett besök genererade 

olika svar. R1 (2015) anser att det är viktigt att kunden känner sig bekväm och avslappnad och 

att det är vad hon arbetar för att uppnå. Hon vill att kunden ska känna sig sedd och att hon finns 

där för just den kunden, utan störningsmoment. R2 (2015) försöker att alltid vara så påläst och 

tydlig som möjligt för att minimera missförstånd. R3 (2016) vill lära känna kunden och dennes 

familj, hon bjuder på kaffe och arbetar för att överträffa kundens förväntningar. R4 (2016) 

arbetar för att ha en öppen kommunikation med kunden och vara lyhörd. Både rådgivarna 

(2015:2016) och kontorschefen (2015) är enade om att det är viktigt att klä sig professionellt 

och att ha god ordning på kontoret. Det finns inga formella klädkoder på bankkontoret men en 

norm att vara lite mer uppklädd i arbetskläder och inte dyka upp på kontoret i vardagskläder 

eller gympaskor (kontorschefen 2015). Kontorschefen (2015) har under några tillfällen sagt till 

medarbetare då de inte följt normen; detta för att det är viktigt att vara förtroendeingivande och 

ge kunden ett bra intryck.  

 

De vanligaste problemen som uppstår för kunderna på bankkontoret är vardagsproblem av 

teknisk karaktär som inloggningsuppgifter, internetbetalningar och överföringar, mobilappen 

eller pinkoder. Eftersom det sker digitala utvecklingar hela tiden är det många som inte hänger 

med och som rådgivare på Handelsbanken får de ta hand om en hel del utbildningsfrågor. De 

lite djupare problemen handlar om lån, räntor, förvaltning av kapital och placeringar. 

Rådgivarna försöker vara så tillgängliga som möjligt och hjälpa kunderna så snabbt de kan, 

eftersom många uppdrag har en tydlig tidpunkt då kunden behöver ha svar(R1 2015: 

kontorschefen 2015). Som till exempel om en kund är med i en budgivning för att köpa bostad; 

då måste rådgivarna kunna svara snabbt (kontorschefen 2015). Kontorschefen (2015) menar att 
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det är viktigt att ha en tydlighet med kunderna och fråga vad de förväntar sig för att utifrån det 

komma överens om en rimlig tidsram. Tillgängligheten är viktig för att kunderna ska känna sig 

uppmärksammade och kontorschefen (2015) menar att det är betydelsefullt att svara på mejl 

samma dag även om svaret är “jag har tagit emot frågan, jag återkommer”. I likhet med detta 

har R3 (2016) som mål att svara kunden samma dag och återkomma om hon inte har en lösning 

direkt. R3 (2016) tycker att de har en hög tillgänglighet på kontoret som särskiljer 

Handelsbanken från andra banker. Tillgänglighet är också något som nämns som en viktig del 

av Handelsbankens sätt att bedriva bank (Handelsbankens årsredovisning,  2014).  

 

För att skapa förtroende hos kunden menar R2 (2015) att han försöker vara så rak och tydlig 

som möjligt, att han aldrig lovar något han inte kan hålla och att han försöker vara långsiktig i 

sitt arbetssätt. Kontorschefen (2015) instämmer med R2 (2015) att tydlig, rakt och enkel 

kommunikation är viktig samt att om kunden har en fråga som rådgivaren inte kan svara på är 

det bättre att återkomma med svar efter att ha gjort undersökningar kring ämnet istället för att 

spekulera och dra iväg i någon riktning. Kontorschefen (2015) lägger även vikt på att se till 

kundens behov, att förtroende lätt kan raseras om en rådgivare vill göra väldigt riskfyllda 

placeringar med en kund som vill vara på en lägra risknivå. Ytterligare bör en rådgivare hålla 

vad den lovar och inte tappa bort saker som kunden vill ha hjälp med. R1 (2015) menar att 

den starkast bidragande orsaken till att bygga förtroende hos kunden är att lära känna varandra 

på en personlig nivå och inte bara vara en ekonomisk rådgivare och kontakt. R3 (2016) anser 

också att det är viktigt att vara tillgänglig samt proaktiv och hjälpsam. “En bank bygger hela 

sin affär på förtroende. Våra kunder har valt oss därför att de litar på oss och har förtroende 

för vårt sätt att driva bank” (Handelsbankens årsredovisning, 2014:12).   

 

5.5 Byteskostnader 

Om kunder signalerar att de vill byta bank anser kontorschefen (2015) att det är viktigt att 

rådgivarna tar reda på varför kunden vill byta och vad de kan göra för att få kunden att stanna 

kvar hos Handelsbanken. Det är viktigt att få reda på vad som gör att kunden vill byta; är den 

missnöjd med något eller har det skett ett missförstånd. R3 (2016) beskrev att det är viktigt att 

fråga kunderna varför de vill byta bank för att se om det finns förbättringsmöjligheter inför 

framtiden. Kontorschefen (2015) och R1 (2015) menar att många av de kunder som flyttar 

från Handelsbanken till andra banker är personer som har spridda sparanden och lån och att 

det är svårt att påverka dem. För att förebygga att kunderna byter bank arbetar rådgivarna för 
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att få kunden att samla sina banktjänster hos dem, eftersom Handelsbanken kan erbjuda 

kunden alla delar den behöver. R2 (2015) menar att oavsett vilken bank kunden väljer har 

denne möjlighet att få bättre råd och en bättre överblick på sin ekonomi om allt är samlat på 

ett ställe. Samtliga respondenter (2015:2016) tycker att det är viktigt att lära känna sina 

kunder och att arbeta långsiktigt med bankens produkter då de vet att helkunder oftast håller 

sig till sin bank.  

 

5.6 Lojalitetsprogram 

Handelsbanken erbjuder bonus på de köp som kunden gör beroende vilket kort kunden innehar. 

Det finns tre sorters kort; Bankkort, Allkort och Platinum. Bankkortet ger inte någon kundbonus 

men erbjuder en enklare reseförsäkring med avbeställningsskydd när resor betalas med kortet. 

Allkortet har, förutom en bättre reseförsäkring, även kundbonus på alla köp kunden genomför. 

Platinumkortet har en mer täckande reseförsäkring, högre bonus och andra förmåner där banken 

kan hjälpa till att boka bord, biljetter eller hitta en bra skräddare. Det ingår även ett “priority 

pass” där kunden får tillgång till vip-louger på flygplatser runt om i världen. Bonussystemet är 

utformat på ett sätt där kunden får större bonus på köp om de har bolån, fonder, 

månadssparande, pensionssparande eller sparande på konto inom banken. Maximal bonus når 

kunden då den har minst fyra av dessa fem tjänster (Handelsbanken, 2015). 

 

Kontorschefen (2015) tror att eftersom kunden vill ha fler tjänster i banken är denne mer lojal 

än en kund som inte har det. Han upplever att många av Handelsbankens kunder är stolta och 

nöjda över att vara kunder hos dem och att de talar positivt om banken. R1 (2015) säger att hon 

också tror att de som har fler tjänster i banken är mer lojala. Hon menar att banken håller sig på 

en stabil nivå medan andra banker ofta har lockerbjudanden som inte håller i längden och att 

det gör att kunden stannar hos banken. Hon nämner också platinumkortet inte vänder sig till 

alla, utan till de som reser mycket och är kortintensiva samt handlar för högre summor. R2 

(2015) tror inte att lojalitetsprogram skapar fler lojala kunder, utan att det handlar om förtroende 

och tillgänglighet.  

 

6. Diskussionsanalys 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras det insamlade datamaterialet med hjälp av det 

teoretiska ramverket och lojalitetsmodellen. I och med att studien först ämnar undersöka om 
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ett arbetssätt för att uppnå sann kundlojalitet kan vara en förklaring till goda resultat i SKI:s 

bankstudier är avsnittet strukturerat utifrån kundlojalitetsmodellens fyra påverknings- 

faktorer. Då syftet med studien är att undersöka huruvida det finns en dissonans eller ej i 

resultatet från denna studie och resultaten från SKI:s bankstudier, grundar sig analysen i de 

aspekter som gemensamt kan identifieras hos rådgivarna, kontorschefen och Handelsbankens 

årsredovisning utifrån resultatet.  

 

6.1 Kundnöjdhet 

För att skapa kundnöjdhet är det enligt Chi Lin (2003) viktigt att utförandet överträffar kundens 

förväntningar. Kontorschefens uppfattning om hur man uppnår hög kundnöjdhet stämmer 

överens med Lin och Handelsbankens centrala riktlinjer. Från årsredovisningen går det att 

utläsa att kundnöjdhet uppnås genom att kvalitet och service ska minst motsvara och helst 

överträffa kundernas förväntningar. Både kontorschefen och R3 nämner i sina intervjuer att de 

vill överträffa kundens förväntningar och R2 tycker att det är roligt att överträffa kundernas 

förväntningar. Detta tyder på att Handelsbanken aktivt arbetar för att få nöjda kunder och det 

antas vara viktigt eftersom begreppet används mycket i både årsredovisningen samt 

intervjuerna med kontorschefen och rådgivarna. 

 

I Handelsbankens årsredovisning går det att utläsa att Handelsbankens mål är att ha nöjdare 

kunder än konkurrenterna, alltså inte mer lojala kunder än konkurrenterna. Dessutom är det 

genom hela årsredovisningen mer fokus på kundnöjdhet (som nämns 40+17 gånger) jämfört 

med lojalitet (som nämns 8+2 gånger) vilket kan uppfattas som att det läggs mer vikt på att 

skapa kundnöjdhet än på skapandet av kundlojalitet. Detta fokus motstrider Reichheld (1993; 

2003) teorier om att kundlojalitet är avgörande för ett företags överlevande. Dock finns 

informationen om kundlojalitet också vilket ger en förståelse för att det är något banken strävar 

efter. Kundlojalitetsmodellen har kundnöjdhet som en av påverkningsfaktorerna för att uppnå 

sann kundlojalitet. Tillsammans med vad kontorschefen sa: att kundnöjdhet är något rådgivarna 

kan påverka direkt medan kundlojalitet kan bero på andra aspekter också, kan det tolkas som 

att rådgivarna omedvetet arbetar mot sann kundlojalitet genom att arbeta för att uppnå 

kundnöjdhet. Detta antagande stärks ytterligare genom att 4 av 5 respondenter ansåg att en nöjd 

kund automatiskt inte är en lojal kund, och en lojal kund inte behöver vara nöjd. 
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6.2 Byteskostnader 

Rådgivarna på Handelsbanken rekommenderar bankens produkter och tjänster samt menar att 

kunderna bör samla sina affärer hos dem då det ger kunden en bättre överblick av sitt innehav. 

De strävar efter att kunderna ska samla sina bankärenden hos dem och bli helkunder. Samtliga 

respondenter säger att helkunder mycket sällan lämnar banken. Om en kund är helkund ökar de 

icke-monetära byteskostnaderna eftersom det krävs en mer ingående informationssökning vid 

byte av bank och ett nytt förtroende måste etableras. Det finns inga monetära byteskostnader 

för att byta bank och Handelsbanken hjälper kunden om denne vill byta, dock efter att 

rådgivarna försökt ta reda på varför kunden vill byta och gjort ett försök att åtgärda det.  

 

Det finns en risk att de kunder som är helkunder inte känner sann lojalitet men stannar kvar hos 

banken i brist på bättre alternativ eller ork att söka ny information. Detta sätt att arbeta med 

helkunder skulle därför kunna vara riskabelt då det kan leda till att kunden får ett beräknande 

engagemang till banken och då klassas som inaktivt lojal. På Handelsbanken verkar det mycket 

ovanligt att helkunder byter bank vilket också kan betyda att de känner sann kundlojalitet och 

emotionellt engagemang till banken eftersom de valt att ha alla sina tjänster där. Dock kommer 

informationen att helkunder sällan byter, från kontorschefen och rådgivarna på Handelsbanken 

vilket kräver ett kritiskt synsätt. Dessutom skriver SKI (2015) i sin bankstudie att en betydande 

andel kunder övergett sin helhetslösning och att helkunder inte längre anses vara nyckeln till 

nöjda och lönsamma kunder.  

 

6.3 Upplevd kvalitet 

Att svaren på första frågan skiljer mellan respondenterna kan finna sin förklaring i att det är en 

öppen fråga och ger därför mycket utrymme för olika tolkningar. De har alla sina egna sätt att 

påverka kundens upplevelse utifrån vad de tror ger kunden en bättre uppfattning av banken. 

Detta kan skilja från person till person och även om det finns riktlinjer för uppträdande blir 

påverkan på kundens upplevda kvalitet en personlig bedömning. Det går däremot att se 

samband mellan svaren på frågorna om upplevd kvalitet utifrån de fem determinanterna 

(materiella ting, tillförlitlighet, tjänstvillighet, säkerhet och empati) samt att rådgivarnas och 

kontorschefens svar stämmer överens med vad som står i Handelsbankens årsredovisning. 

Eftersom de verkar arbeta för att uppfylla de fem determinanterna (med andra ord fast samma 

innebörd) går det genom kundlojalitetsmodellen att tolka det som att rådgivarna faktiskt arbetar 

för att uppnå sann kundlojalitet.  
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6.3.1 Rådgivarnas roll och engagemang  

Att Handelsbanken mäter sin framgång i kundnöjdhet, lönsamhet och kostnadseffektivitet 

istället för volymkrav, budgetar och centralt bestämda säljmål påverkar rådgivarnas roll och 

nivå av organisations- och kvalitetengagemang. Kontorschefen sa att lönen också baseras på 

rådgivarens engagemang gentemot kunden och hur nöjda dennes kunder är. Detta betyder att 

Handelsbankens arbetssätt bör skapa både organisations- och kvalitetsengagemang och gör att 

rådgivaren har en klar roll och vet vad som förväntas. Rådgivarna kan fokusera på att ge 

kunderna vad de vill ha utifrån Handelsbankens produkter och det skapar en situation där 

rådgivaren inte behöver känna någon rolltvetydighet. Enligt Bloemer et al (1998) är en 

kombination av de två engagemangen att föredra eftersom företagets mål uppnås och kundernas 

behov beviljas.   

 

Något som skulle kunna skapa rolltvetydighet och minska organisationsengagemanget är om 

rådgivaren inte trivs med att rekommendera Handelsbankens produkter utan vill fokusera enbart 

på kundens bästa. Om rådgivaren då rekommenderar andra bankers produkter skadar det 

organisationen och det är därför en kombination av engagemangen är att föredra. Bloemer et al 

(1995) menar att kvalitetsengagemanget har störst påverkan på kundlojalitet, och därmed har 

Handelsbanken på ett smart sätt lyckats skapa incitament för att rådgivarna faktiskt ska kunna 

vara kundorienterade och fokusera på kvalitet. I intervjuerna går det att förstå att det är viktigt 

för rådgivarna på bankkontoret att bemöta kunden väl samt avsätta tid för att träffa kunden på 

personlig nivå. Baserat på kundlojalitetsmodellen skulle detta arbetssätt kunna leda till att 

kunderna får starkare känslor och attityder gentemot banken och därmed känner ett emotionellt 

engagemang och sann kundlojalitet till banken. 

 

Eftersom upplevd kvalitet mäts ur ett kundperspektiv är det endast möjligt att analysera 

rådgivarnas påverkan utifrån denna undersökning och därmed svårt att få en förståelse för vad 

kunderna faktiskt tycker. Om kunden inte anser att en rådgivare rekommenderar utifrån vad 

kunden anser är bäst för denne själv skulle det möjligtvis kunna leda till missnöjdhet gentemot 

banken.  
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6.4 Lojalitetsprogram 

I likhet med Yi och Jeon (2003) som menar att kundlojalitet ökar genom att tillföra mer värde 

och tillfredsställelse till lönsamma kunder, har Handelsbanken ett lojalitetsprogram som 

grundas på att kunderna ska ha så många produkter och tjänster som möjligt för att få mer bonus 

tillbaka. Detta kan översättas till att ju mer lönsam kunden är för Handelsbanken, desto mer 

tjänar kunden på att vara kund hos banken. Rådgivarna kan också erbjuda bättre råd och kunden 

får en bättre överblick på sin ekonomi om bankärendena samlas. Både kontorschefen och R1 

tror att kunden väljer att samla sina tjänster i banken för att denne är mer lojal.  

 

Eftersom kunden får ut mest av lojalitetsprogrammet som helkund uppstår samma risk som 

analyserades under avsnitt 6.2 Byteskostnader. Bonusen som kunderna får som helkund kan ses 

som otillräcklig och därmed betyda att kunden inte stannar hos banken för att denne känner 

lojalitet, utan beroende på bekvämlighet eller brist på bättre alternativ. Eftersom bankernas 

lojalitetsprogram ofta liknar varandra skulle erbjudanden från andra banker kunna locka bort 

kunderna från Handelsbanken. Dock har kunden gjort ett aktivt val att samla sina tjänster hos 

banken vilket visar att kunden är engagerad men skulle kunna ha ett mer beräknande 

engagemang och därmed vara inaktivt lojal.  

 

6.5 Kundlojalitet 

Att alla intervjuobjekt svarade olika på vad kundlojalitet är var inte oväntat eftersom 

kundlojalitet är ett brett och svårdefinierat begrepp. Dock svarar de enhetligt på vad de gör för 

att skapa kundlojalitet svaren tolkas som att de arbetar för att uppnå sann kundlojalitet. Däremot 

är detta ett ganska platt antagande eftersom rådgivarna antagligen vill få svaren att låta så “bra” 

som möjligt. Det ger en djupare förståelse att analysera utifrån kundlojalitetsmodellen där 

byteskostnader och lojalitetsprogram kan påverka kundernas beräknande engagemang och leda 

till att de blir inaktivt lojala. Dessa nämns inte när rådgivarna berättar om kundlojalitet, men 

när frågor angående dessa ställs specifikt går det att förstå att de faktiskt arbetar för att hålla 

kvar kunderna genom att rekommendera bankens egna produkter och arbeta för att kunden ska 

samla sina banktjänster hos just dem.  

 

Handelsbanken arbetar för att uppnå sann kundlojalitet genom högt fokus på kundnöjdhet och 

genom att de uppfyller de fem determinanterna för upplevd kvalitet. Handelsbankens centrala 

målsättningar bidrar till att rådgivarna och kontorschefen kan arbeta med kombinerat 
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organisations- och kvalitetsengagemang, vilket leder till att de kan fokusera på kunden och 

överträffa dennes förväntningar. Att Handelsbanken arbetar med icke-monetära byteskostnader 

samt lojalitetsprogram av monetär karaktär kan innebära en risk att kunderna är inaktivt lojala. 

Det skulle i sin tur kunna betyda att Handelsbankens arbetssätt till viss del främjar inaktiv 

kundlojalitet. Sammanfattningsvis arbetar Handelsbanken med alla påverkningsfaktorer för 

kundlojalitet enligt kundlojalitetsmodellen, vilket innebär att de arbetar för både sann 

kundlojalitet och inaktiv kundlojalitet. Dock antas det att det inte är bankens avsikt att skapa 

inaktiv kundlojalitet men att arbetssättet skulle kunna resultera i det.   

 

7. Slutsats 

Då studien ämnade undersöka om ett arbetssätt för att uppnå sann kundlojalitet kunde vara en 

förklaring till goda resultat i SKI:s bankstudier kan författarna endast redogöra att 

undersökningen tyder på att ett arbetssätt som innefattar alla påverkningsfaktorer i 

kundlojalitetsmodellen leder till de goda resultaten Handelsbanken har i SKI:s bankstudier. Det 

kan inte bevisas att de goda resultaten i SKI:s bankstudier är en konsekvens av ett arbetssätt för 

att uppnå sann kundlojalitet.  

 

Syftet med studien var att undersöka om det finns en dissonans eller ej i resultatet från denna 

studie med kundlojalitetsmodellen och resultaten från SKI:s bankstudier. Författarna finner en 

dissonans då förhoppningen var att Handelsbankens arbetssätt endast skulle uppnå sann 

kundlojalitet och det i sig vara förklaringen till de höga resultaten. Som konstaterat tidigare 

arbetar Handelsbanken inte enbart för att uppnå sann kundlojalitet och det gör att andra faktorer 

också kan påverka de goda resultaten.  

 

Författarna finner två möjliga förklaringar till att dissonans uppstår i denna studie:  

 

 De teorier som används är utdaterade och inte anpassade efter de förändringar som skett 

vilken kan resultera i att kundlojalitetsmodellen inte är användbar.  

 

 SKI:s undersökningsmodell i bankstudierna mäter felaktiga variabler och därmed 

redovisar felaktiga resultat vad gäller kundlojalitet 
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8. Framtida forskning 

Mer forskning behövs för att konstatera och tillfullo säkerställa resultatet i denna studie, dels 

krävs undersökningar på andra lokala bankkontor men också på andra banker. Detta för att 

kunna jämföra om arbetet mot sann kundlojalitet skiljer sig från kontor till kontor och för att se 

skillnader mellan olika banker. Undersökning av fler banker möjliggör även en 

jämförelseanalys där arbetssättet ställs i relation med resultaten i SKI:s bankstudier. Genom en 

sådan undersökning kan det redogöras ytterligare för om resultaten från den framarbetade 

kundlojalitets- modellen och SKI:s bankstudier är kongruenta eller dissonanta.  

 

Studien har i viss mån utvecklat förståelsen för kundlojalitet och framförallt sann och inaktiv 

kundlojalitet ytterligare. Förhoppningen är att banker ska få en bättre förståelse för hur de kan 

och bör arbeta för att få kunder som känner sann kundlojalitet och emotionellt engagemang 

gentemot organisationen.  
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Bilaga 1: SERVQUAL-modellen 

 

THE SERVQUAL INSTRUMENT 

DIRECTIONS: This survey deals with your opinions of services. Please show the extent to which you 

think firms offering services should possess the features described by each statement. Do this hy 

picking one of the seven numbers next to each statement. If you strongly agree that these firms should 

possess a feature, circle the number 7. If you strongly disagree that these firms should possess a 

feature, circle 1. If your feelings are not strong, circle one of the numbers in the middle. There are no 

right or wrong answers—all we are interested in is a number that best shows your expectations about 

firms offering services.  

El. They should have up-to-date equipment.  

E2. Their physical facilities should be visually appealing.  

E3. Their employees should be well dressed and appear neat.  

E4. The appearance of the physical facilities of these firms should be in keeping with the type of 

services provided.  

E5. When these firms promise to do something by a certain time, they should do so.  

E6. When customers have problems, these firms should be sympathetic and reassuring.  

E7. These firms should be dependable.  

E8. They should provide their services at the time they promise to do so.  

E9. They should keep their records accurately.  

El0. They shouldn't be expected to tell customers exactly when services will be performed.  

Ell. It is not realistic for customers to expect prompt service from employees of these firms.   

E12. Their employees don't always have to be willing to help customers.  

El3. It is okay if they are too busy to respond to customer requests promptly.   

E14. Customers should be able to trust employees of these firms.  

El5. Customers should be able to feel safe in their transactions with these firms' employees.  

El6. Their employees should be polite.  

E17. Their employees should get adequate support from these firms to do their jobs well.  

El8. These firms should not be expected to give customers individual attention.  

E19. Employees of these firms cannot be expected to give customers personal attention.  

E20. It is unrealistic to expect employees to know what the needs of their customers are.   

E21. It is unrealistic to expect these firms to have their customers' best interests at heart. 

E22. They shouldn't be expected to have operating hours convenient to all their customers. 
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DIRECTIONS: The following set of statements relate to your feelings about XYZ. For each statement, 

please show the extent to which you believe XYZ has the feature described by the statement. Once 

again, circling a 7 means that you strongly agree that XYZ has that feature, and circling a 1 means that 

you strongly disagree. You may circle any of the numbers in the middle that show how strong your 

feelings are. There are no right or wrong answers—all we are interested in is a number that best shows 

your perceptions about XYZ.  

Pl. XYZ has up-to-date equipment.  

P2. XYZ's physical facilities are visually appeaUng.  

P3. XYZ's employees are well dressed and appear neat.  

P4. The appearance of the physical facilities of XYZ is in keeping with the type of services provided.  

P5. When XYZ promises to do something by a certain time, it does so.  

P6. When you have problems, XYZ is sympathetic and reassuring.  

P7. XYZ is dependable.  

P8. XYZ provides its services at the time it promises to do so.  

P9. XYZ keeps its records accurately.  

P10. XYZ does not tell customers exactly when services will be performed. 

P11. You do not receive prompt service from XYZ's employees.   

P12. Employees of XYZ are not always willing to help customers.  

P13. Employees of XYZ are too busy to respond to customer requests promptly.   

P14. You can trust employees of XYZ.  

P15. You feel safe in your transactions with XYZ's employees.  

P16. Employees of XYZ are polite. 39 Journal of Retailing  

P17. Employees get adequate support from XYZ to do their jobs well.  

P18. XYZ does not give you individual attention.  

P19. Employees of XYZ do not give you personal attention.   

P20. Employees of XYZ do not know what your needs are.   

P21. XYZ does not have your best interests at heart.  

P22. XYZ does not have operating hours convenient to all their customers.  

 

Källa: Parasuraman, A., Zeithaml, V. & Berry, L. 1988, “SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for 

Measuring Consumer Perceptions of Service Quality”, Journal of Retailing, vol. 64, pp. 12-40 
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Bilaga 2: Svenskt Kvalitetsindex Modell 

 

Källa: Svenskt Kvalitetsindex: Bank, 2015. Hämtad Januari 4, 2016, från 

http://www.kvalitetsindex.se/branschmatningar/ 
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