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Titel: Relationen mellan kund och bank – två sidor av samma mynt  
 
Syfte: Syftet är att undersöka och analysera hur bankpersonalen på ett 

nyetablerat bankkontor arbetar i förhållande till sina kunder och 
hur kunderna upplever det, för att fastställa om det finns ett 
samband mellan RM och lojalitet.  

 
Frågeställning: Hur uppfattar kunderna kvaliteten på relationen till banken?  

Hur nöjda är kunderna med banken?  
Hur starkt är kundens åtagande gentemot banken? 
Är kunderna lojala?  
Hur ser sambanden ut mellan servicekvalitet, kundnöjdhet, 
bindande åtagande, känslomässigt åtagande och lojalitet? 
Hur arbetar banken med att uppnå långvariga kundrelationer? 
 

Teori: Den teori som används består av sekundärdata i form av böcker 
och artiklar inom ämnena relationsmarknadsföring, servicekvalitet, 
kundnöjdhet, åtagande, lojalitet samt sambanden mellan 
begreppen.  

 
Metod: Undersökningen är av kvalitativ karaktär men med en kvantitativ 

insamlingsmetod. Den datainsamlingsmetod som använts för 
undersökningen är en kundenkät och semistrukturerade intervjuer 
av personal.  

 
Slutsats: Studien visar att det finns ett samband mellan 

relationsmarknadsföring och lojalitet. Det nyetablerade 
bankkontoret har med hjälp av ett visionsdokument, en positiv 
nybyggaranda och specialrekryterad personal lyckats få nöjda 
kunder vilket innebär goda förutsättningar för långvariga relationer 
med lojala kunder.  Sambandsanalysen visar att det starkaste 
sambandet är mellan känslomässigt åtagande och lojalitet.  
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Title: The Relationship between Customer and Bank – two Sides of the 

same Coin  
 
Purpose: The purpose is to investigate and analyze how the personnel at a 

newly established bank office work with their customers and how 
this is perceived by the customers, in order to ascertain if there is a 
correlation between relationship marketing and loyalty.   

 
Question formulation: How do customers at the bank perceive the service quality at the 

bank?   
How satisfied are the customers with the bank?  
How strong is the customers’ commitment towards the bank?  
Are the customers loyal?  
What are the correlations between service quality, customer 
satisfaction, continuance commitment, affective commitment and 
loyalty? 
How does the bank work to obtain longstanding customer 
relations?   

 
Theory: The theory consists of secondary data such as literature, articles 

and research on the subject of service quality, customer 
satisfaction, commitment, loyalty as well as the correlation 
between these factors.  

 
Methodology: The study is of qualitative character with a quantitative collection 

of data. A survey has been used for the collection of data from the 
customers and semi-structured interviews have been carried out 
with the personnel.  

 
Conclusions: This study shows that there is a correlation between relationship 

marketing and loyalty. A newly established bank office has, with 
the help of a mission statement, a positive pioneering spirit and 
careful recruitment of personnel, succeeded in obtaining satisfied 
customers, which is a prerequisite for lasting relationships with 
loyal customers. The correlation analysis showed that the strongest 
correlation is between affective commitment and loyalty.   
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1 Inledning 
För att komma fram till syftet och problemformuleringen, beskrivs undersökningsområdet i ett 
större perspektiv. Inledningsvis skildras bakgrunden med informationssamhällets frammarsch 
och den ökande konkurrensens påverkan på marknadsföringens utveckling. För att kunna 
föra en problemdiskussion ges också en inblick i banksektorn, några ord om 
relationsmarknadsföring (i fortsättningen RM) och förutsättningarna för RM inom 
banksektorn.  

1.1 Bakgrund 

Under 1990-talet skenade den teknologiska och samhälleliga utvecklingen iväg på många 
plan. Informationssamhällets framväxt gör att konsumenten har allt större tillgång till 
information, vilket skapar en större medvetenhet och ger dem fler valmöjligheter. En 
konsekvens av detta är att köptroheten gentemot företagen minskar och konsumenter ställer 
allt högre krav på unika lösningar där specifika behov tillgodoses och uppmärksammas.  
Konkurrensen ökar både nationellt och internationellt vilket betyder att företag måste möta 
kunden och kundens behov, vilket inneburit att servicens betydelse som konkurrensmedel har 
ökat i de flesta verksamheter. Den nya teknologin skapar möjligheter för både företag och 
kund. (Blomqvist, et al, 2004, s.18) 
 
Många nationalekonomiska teorier förutsätter att människan är en strikt rationell varelse, men 
modern beteendeforskning visar att människan ofta beter sig irrationellt. Detta medför en tuff 
utmaning för den klassiska ekonomins människosyn (TT, 2008). Det är inte bara marknaden, 
och med den de olika branscherna, som förändrats under de senaste decennierna utan även 
marknadsföringens syfte, innehåll och metoder. (Blomqvist et al, 2004, s. 18) Kärnan inom 
marknadsföring har sedan 1970-talet varit utbyte av värde.  Marknadsföring har använts för 
att underlätta utbyte av fysiska produkter mot pengar. Denna slags marknadsföring betecknas 
ofta som traditionell marknadsföring. Målet är främst att bjuda ut varor och tjänster till 
försäljning och priset är ofta ett väsentligt argument då marknadsföraren gång på gång 
försöker erövra kunderna. Det transaktionella synsättet fungerar utmärkt i en situation där 
företaget behöver nya kunder, men idag befinner sig företag ofta i situationer där det är minst 
lika viktigt att behålla kunder (Grönroos, 2004, s. 31).  
 
RM som begrepp fick sitt fotfäste först en bit in på 1990-talet. I kombination med 
informationsteknologins utveckling har företags kunskap och möjligheter att effektivt 
kommunicera med sina kunder förbättrats (Blomqvist et al, 2004, s. 18). Fenomenet RM, det 
vill säga att använda sig av relationer i affärer, har däremot funnits sedan handelns begynnelse 
men har inte förståtts av marknadsteoretiker, nationalekonomer, läroboksförfattare och 
professorer trots att det var allmänkunskap bland praktiker i alla kulturer, troligen sedan 
årtusenden. Det kan därför verka ofattbart att marknadsföring som ämne inte såg detta, än mer 
ofattbart att nationalekonomer inte ser det än idag, skriver Gummesson (2002, s. 332). 
 
RM används på grund av att det är mycket dyrare att skaffa sig nya kunder än att behålla de 
befintliga (Stone & Woodcock 1995). Att behålla befintliga kunder kan få en positiv inverkan 
på lönsamheten särskilt i situationer där det är svårt eller dyrt att hitta nya kunder för att 
ersätta de lönsamma kunder som förlorats (Grönroos, 2004, s. 35).  
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En sektor där RM har mycket att erbjuda, både kunder och företag, är just bankbranschen där 
kunderna efterfrågar personlig service och/eller försäljning. Många av kunderna tar 
fortfarande sina köpbeslut i samråd med personalen för att ta hjälp av dess expertkunskap 
inom området (Dibb & Meadows 2001). Banktjänster kan karaktäriseras som högrisk och 
långsiktiga köp där relationen är avgörande i själva serviceleveransen. Dessutom är det ett 
faktum att alla kunder kommer att behöva en bankkontakt hela livet, vilket visar att RM-
inriktningen passar just i bankbranschen (O´Loughlin & Szmigin 2007) .  
 
Bankbranschen har varit en relativt stabil bransch i flera decennier men idag konfronteras den 
av en hård och dramatisk konkurrens i en ny och avreglerad miljö (Zineldin 2005). De 
storbanker som finns i Sverige erbjuder i princip samma produkter och på senare år har ett 
antal nya banker har etablerat sig, bland annat nischbanker såsom Ica-banken, Skandiabanken 
och Länsförsäkringar Bank. Dessutom blir det allt vanligare att utländska banker söker sig hit 
och flera finansbolag väljer att utöka sin verksamhet med att även bedriva bankrörelse 
(Hedenborg 2005).  
 

1.2 Problemdiskussion 

För att överleva måste banker ändra sitt sätt att skapa och underhålla sina relationer. I vår 
ständigt föränderliga globala värld är relationerna med kunderna ovärderliga. Bankerna säljer 
inte bara produkter och tjänster, de säljer främst sin banks rykte, genom varje kundrelation de 
har. (Zineldin 2005) Kundrelationen har en central betydelse för företagets existens och 
företaget måste vara kundorienterat för att kunna konkurrera (Blomkvist et al, 2004, s. 27).  
 
Forskning inom banksektorn visar bland annat att det finns ett samband mellan 
servicekvalitet, kundnöjdhet och kundlojalitet. Litteraturen hävdar att servicekvalitet är ett 
måste för att uppnå kundnöjdhet (Yavas et al 2001). En effektiv kundrelation förutsätter att 
säljaren lägger ner extra mycket kraft på att skapa, etablera och utveckla ett bra 
kvalitetspaket, för att kunna upprätthålla och stärka relationen (Zineldin 2005). Blanchard och 
Galloway (1994) skriver att ingen kan, i dagens hårda konkurrens, kosta på sig att bortse från 
kundens behov. De menar att det finns bevis för att det som differentierar en bank från en 
annan, är servicekvaliteten. Servicekvalitet i bankbranschen innebär att konstant förutse och 
tillfredsställa kundernas behov. Lassar et al (2000) påpekar att just bankbranschen är en av de 
mer studerade miljöerna då det handlar om service eftersom branschen utgör en lämplig miljö 
för jämförelser av modeller för servicekvalitet. Han menar vidare att både servicekvalitet och 
kundnöjdhet är två viktiga element i bankbranschen. Grönroos (2004, s. 78) skriver att 
”kvalitet är vad kunden upplever” samt att kvalitet ofta anses vara nyckeln till framgång. På 
senare år har forskare visat att ytterligare en faktor har betydelse för att få lojala kunder vilket 
är bindande och känslomässigt åtagande. Även detta anses vara en nyckelfaktor för framgång 
inom relationsmarknadsföring (Morgan & Hunt 1994).  
 
En av de nya aktörer som satsat starkt på att bygga upp just relationer med sina kunder och 
främst varit framgångsrik på företagssidan är Danske Bank som enligt årsredovisningen växer 
snabbare än marknaden. När det gäller intäkterna kommer två tredjedelar från företagskunder 
och en tredjedel från privatkunderna. Enligt SKI, Svenskt kvalitetsindex (2008) ligger 
kundnöjdheten hos bankkunderna på en hög nivå. Siffrorna från första kvartalet 2008 visar att 
annan bank (det vill säga andra banker än de fyra storbankerna; SEB, Handelsbanken, 
Swedbank och Nordea) ligger högst och ökar snabbare på privatsidan. I jämförelse med 
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storbankerna hamnar endast Handelsbanken före Danske Bank i kundnöjdhet enligt European 
Performance Satisfaction Index (EPSI, 2008).   
 
Sammanfattningsvis är den svenska kunden lojal mot sin bank samt har en långvarig relation 
och eftersom bankernas tjänster är relativt likvärdiga är RM ett allt viktigare tillvägagångssätt.  

1.3 Problemformulering 

I problemdiskussionen framkommer att det finns ett samband mellan servicekvalitet, 
kundnöjdhet, åtagande och lojalitet, samt vikten av RM och långvariga relationer. Alla företag 
strävar efter lönsamhet, bland annat banker som agerar i en hård konkurrens med litet 
utrymme för differentiering. En möjlighet för bankerna är då att utveckla och vårda 
relationerna med sina befintliga kunder.  
 
En relation består av två parter varför det är av intresse att undersöka ”båda sidorna av samma 
mynt” det vill säga att på ett lokalt bankkontor undersöka dels hur banken arbetar med 
kundrelationen, dels hur kunderna upplever sin relation till banken.  
 
Med utgångspunkt i ovanstående diskussion ställs följande frågor i denna uppsats: 
 

1. Hur uppfattar kunderna servicekvaliteten på relationen till banken?  
2. Hur nöjda är kunderna med banken?  
3. Hur strakt är kundernas åtagande gentemot banken? 
4. Är kunderna lojala?  
5. Hur ser sambanden ut mellan servicekvalitet, kundnöjdhet, bindande åtagande, 

känslomässigt åtagande och lojalitet? 
6. Hur arbetar banken med att uppnå långvariga kundrelationer? 

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka och analysera hur bankpersonalen på ett nyetablerat bankkontor 
arbetar i förhållande till sina kunder och hur kunderna upplever det, för att fastställa om det 
finns ett samband mellan RM och lojalitet.   

1.5 Avgränsning 

Undersökningen begränsas till ett lokalt bankkontor som är en del av Danske bank, Sörmlands 
Provinsbank i Eskilstuna, och kommer endast att avse privatkunder samt personal som arbetar 
som rådgivare åt privatkunder. Uppsatsen begränsar sig till att undersöka själva 
kundrelationen det vill säga kontakten mellan kund och personal.   

1.6 Målgrupp 

Målgruppen för uppsatsen är Sörmlands Provinsbank i Eskilstunas ledning och personal. 
Uppsatsen kan också vara av intresse för övriga aktörer inom bankbranschen, men även 
framtida studenter som är intresserade av RM generellt eller fördjupade studier i 
marknadsföring inom den finansiella sektorn.  



 

4 

2 Teori 
I teoriavsnittet undersöks först de två olika sidorna av relationen mellan bank och kund, det 
vill säga personalens arbetssätt och kundens upplevelse. En ordningsföljd för de olika 
begreppen, servicekvalitet, kundnöjdhet, åtagande och lojalitet, etableras här för att sedan 
löpa som en röd tråd genom hela arbetet. Avslutningsvis behandlas eventuella samband innan 
teorin sammanfattas.   

2.1 Personalens arbetssätt 

Utgångspunkten är att det finns många exempel på att det lönar sig att behålla sina befintliga 
kunder. Enligt Colgate & Danaher (2000) menar Rosenberg & Czepiel att kostnaden för att få 
en ny kund är ungefär fem gånger så stor som att behålla en befintlig kund med en RM-
strategi. Yavas et al (1997) skriver i en undersökning gjord i Turkiet, att en banks framgång 
beror helt och hållet på bankens förmåga att se till att deras kunder blir nöjda och stannar kvar 
hos dem. I det arbetet är personalen som har kontakt med kunderna den absoluta nyckeln. För 
att en bank skall kunna leverera en hög servicekvalitet till sina kunder är det alltså viktigt att 
bankledningen lyssnar på och värdesätter personalens arbete med kundrelationerna.  

2.1.1 RM 

RM fokuserar på den individuella kunden och strävar efter att etablera och bygga upp 
långsiktiga relationer med både företag och privatkunder. Grundtanken och basen i RM är att 
nya kunder bara är ett första steg i marknadsföringsprocessen, nyckeln är att behålla kunden. 
Det handlar alltså inte bara om att göra en affär med kunden, utan det handlar även om att 
hålla liv i och ständigt förbättra relationen till kunden (Payne 1994). Blomkvist et al (2004, s. 
27) anser att RM handlar om att välja rätt kunder, knyta kunderna närmare företaget och 
koncentrera sina marknadsföringsinsatser till de kunder företaget har bäst förutsättningar att 
skapa värde med, både befintliga och potentiella. 
 
Det finns idag ett antal olika definitioner på begreppet RM varav dessa är några: 
  
• "Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 

interaktion i centrum." (Gummesson, 2002, s. 16) 

• "The purpose of marketing is to identify and establish, maintain and enhance, and when 
necessary terminate relationships with customers (and other parties) so that the objectives 
regarding economic and other variables of all parties are met. This is achieved through 
mutual exchange and fulfilment of promises." (Grönroos, 2000, s. 242) 

• "Relationship marketing refers to all marketing activities directed to establishing, 
developing, and maintaining successful relational exchanges."  
(Morgan & Hunt 1994, s. 22)  

 
Definitionerna har gemensamt att de understryker interaktionen mellan två parter, det handlar 
om ömsesidighet istället för ensidighet.  
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Sett ur företagets synvinkel är RM hur företaget hittar kunden, lär känna kunden, håller 
kontakten med kunden och försöker se till att kunden får det han/hon vill ha från företaget. 
Det gäller inte bara själva produkten utan alla aspekter av kontakterna med företaget samt 
kontrollerar att kunden får det företaget har lovat. Allt under förutsättning att det även är 
lönsamt för företaget (Stone & Woodcock 1995). 
 
Att implementera RM-arbetssätt kräver enligt Colgate & Danaher (2000) att företaget har 
gemensamma mål vad gäller vikten av att personalen skall bygga upp långvariga och 
framgångsrika relationer med kunderna. I övrigt måste företagskulturen reflektera RM-
inställningen och personalen ha god kunskap om kunderna och deras affärer. Utan dessa 
faktorer är risken stor att företaget inte får de fördelar de önskar av strategin och arbetssättet.  

2.1.2 Kundrelationen 

För att förstå RM är det avgörande att vara införstådd med vad en relation är, skriver Colgate 
& Alexander (1998). Enligt Storbacka i Colgate & Alexander (1998) består en relation av ett 
antal episoder. Dessutom förutsätts ett minimum köp av servicen minst två gånger för att det 
skall kunna klassas som en relation. Andra kriterier för en relation återfinns i den 
socialpsykologiska litteraturen, däribland ett åtagande från båda sidor, ömsesidigt förtroende 
och respekt, bra kommunikation men även tillgivenhet (Colgate & Alexander 1998). 
Människan är inte strikt rationell, matematiskt orienterad eller logisk utan styrs ofta av sina 
känslor (Ahrenfelt, 2001, s. 181). 
 
Utvecklingen av relationen sker i dialog med kunden i ett ständigt utbyte av information. 
Dialogen blir ett verktyg för båda parter att nå gemensam förståelse, skapa värde och bygga 
vidare på den kunskap som finns om kunden och företaget. Dialogen mellan kund och företag 
sker inte alltid i en köpsituation, det kan även röra sig om bland annat klagomål, förfrågningar 
och förändrad livssituation. Det är därför viktigt för företaget att utgå från kundrelationen som 
en process och fokusera på de händelser i processen som är av störst betydelse för kundnyttan 
och därmed för kundrelationen. Dialogen med kunden gör det även möjligt att upptäcka 
signaler som tyder på att kundnöjdheten eventuellt minskar. Det är viktigt att vara vaksam för 
den typen av signaler då kunden kan ha ett visst tålamod när det gäller kvalitetsförsämringar, 
men om det pågår ett tag lämnar till sist kunden företaget (Blomkvist et al, 2004, s. 59).  

2.2 Kundens upplevelse 

Ndubisi (2007) hävdar att fler och fler företag satsar på att bygga upp och stärka sina 
kundrelationer för att lära känna sina kunder bättre. De har då möjlighet att tillmötesgå 
kundernas behov på bästa sätt, vilket förhoppningsvis hindrar kunden från att välja något av 
konkurrenternas erbjudande. Det är av denna anledning viktigt att undersöka vad det är som 
leder till att en kund blir lojal och väljer att stanna kvar som kund i företaget.  

2.2.1 Servicekvalitet 

Blomkvist et al (2004, s. 45) skriver att begreppet kvalitet måste definieras om det ska bli 
meningsfullt. De menar vidare, att kvalitet alltid utgår från kundens uppfattning. Kunden gör 
alltid en subjektiv värdering som ofta utgår från små detaljer i erbjudandet, medan företaget 
har en tendens att fokusera på de tekniska och konkreta aspekterna. Echeverri & Edvardsson 
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(2002) tycker att servicekvalitet handlar om kundens bedömning och upplevelse, att kvalitet i 
en tjänst i stor utsträckning ligger i kundens ögon; i kundens totalupplevelse. Fullerton (2005) 
hävdar att servicekvalitet som en fristående variabel har en dominerande position i litteraturen 
om tjänstemarknadsföring. 
 
Idag är bra servicekvalitet en nödvändighet för bankers lönsamhet och överlevnad (Newman 
& Cowling 1996). Zineldin (2005) understryker att mätningar av servicekvalitet är viktig i 
bankbranschen. Genom att leverera hög servicekvalitet får bankerna flera fördelar, bland 
annat ökar chansen att kunderna stannar kvar. De lockar nya kunder genom word-of-mouth 
metoden vilket ökar produktiviteten, marknadsandelen och vinsten samt får personalen att 
trivas bättre och stanna kvar (Yavas et al 1997).  
 
En ofta omnämnd och refererad forskartrio då det gäller bland annat servicekvalitet är 
Parasuraman, Zeithaml och Berry (Yavas et al 1997). De har tagit fram en väl etablerad 
modell för mätning av kunders uppfattning om servicekvalitet som heter SERVQUAL 
(Parasuraman et. al 1991; Baumann et al 2006). Modellen är ett resultat av många års 
forskning av företag i servicebranschen (Berry et al 1990) och är baserad på nedanstående 
fem determinanter som används för att bedöma ett företags servicekvalitet:  

 
• Materiella ting (tangibles): lokalernas och personalens utseende samt den utrustning och 

material företaget använder.  
 
• Tillförlitlighet (reliability): företagets förmåga att leverera det som lovats och att göra det 

vid den tidpunkt som överenskommits.   
 
• Tillgänglighet (responsiveness): viljan att hjälpa kunderna och tillgodose deras önskemål, 

samt ge dem service omgående. 
 
• Förtroende (assurance/trust): företaget agerar så kunderna känner sig trygga och litar på 

företaget, samt att personalen uppträder artigt och besitter den kunskap som behövs för att 
tillgodose kundernas behov.  

 
• Empati (empathy): företaget och personalen förstår kundernas problem och agerar med 

deras bästa för ögonen samt ger kunderna individuell uppmärksamhet och har bekväma 
öppettider (Berry et al 1990; Grönroos, 2004, s. 89). 

 
I en artikel redovisar trion (Berry et al 1994) undersökningar av mer än 1900 kunder som 
visar att de olika determinanterna rankades enligt följande: tillförlitlighet 32 %, tillgänglighet 
22 %, förtroende 19 %, empati 16 % och materiella ting 11 %. Viktigast var alltså 
tillförlitlighet, med mer än en tredjedel, minst viktigt var materiella ting.  
 
Meningen med mätning av servicekvalitet, och därmed företags prestationer, är att få en bättre 
förståelse för inträffade händelser och dess konsekvenser. Detta i syfte att utarbeta metoder 
för att förbättra kvaliteten som i sin tur skall leda till konkurrensfördelar och bygga upp 
kundlojalitet (Lassar et al 2000). 



 

7 

2.2.2 Kundnöjdhet  

Kundnöjdhet är den känsla eller den inställning en kund har till en produkt eller tjänst efter 
det att den använts. Kundnöjdhet är allmänt känt som det som har störst inverkan på en kunds 
framtida köpbeteende (Jamal & Naser 2002). 
 
Nöjda kunder återkommer till företaget, som behandlade dem bättre än konkurrenterna, då de 
någon gång i framtiden behöver köpa samma produkt eller tjänst igen. Chefer måste se till att 
alla anställda i företaget prioriterar fortlöpande kvalitetsförbättring både vad gäller produkter 
och tjänster samt att det är kundens behov och önskemål som styr (Zineldin 1996). 
  
Forskning om kundnöjdhet är ofta tätt knuten till mätning av servicekvalitet. Åsikter om 
servicekvalitet leder till kundnöjdhet eller vice versa, går ofta isär (Jamal & Naser 2002) men 
enligt Jamali (2005) finns det dock en övervägande enighet om att servicekvalitet leder till 
kundnöjdhet. Generellt har det visat sig att det finns starka band mellan servicekvalitet, 
kundnöjdhet och kundens uttalade avsikt att förbli lojal (Baumann et al 2006). 
 
Jamali (2005) tillägger fortsättningsvis att det krävs att kunderna tillfrågas om faktorer 
specifika för just den bransch det rör sig om, för att kunna mäta kundnöjdhet.  

2.2.3 Åtagande   

Översättningen av begreppet commitment har varit svårt att hantera, det finns olika förslag 
som används, till exempel engagemang, förpliktelse och förbindelse men i detta arbete 
används ordet åtagande. Fullerton (2005) hänvisar till ett antal forskare och skriver att senare 
studier visar att just åtagande är en nyckel som binder samman kundens utvärdering av 
företagets prestation, likväl som kundens avsikter för en framtida relation med företaget. 
Morgan & Hunt (1994) menar att åtagande är en nyckel till en framgångsrik RM eftersom det 
motiverar marknadsföraren att: 
 
• arbeta med att vårda relationsinvesteringen genom att samarbeta 
• välja de alternativ som är långsiktiga snarare än kortsiktiga om än lockande  
• våga ta risker eftersom deras partner inte kommer agera opportunistiskt 
 
Ett åtagande kan ha två olika sidor. Det kan vara bindningar som ett resultat av att det inte 
finns tillräckligt med alternativ eller att det är dyrt att byta leverantör. Det kallar Fullerton 
2005) för ett bindande åtagande. Ett känslomässigt åtagande innebär gemensamma 
värderingar, förtroende, vilja att hjälpa till samt bygga upp en relation. Känslomässigt 
åtagande uppstår när den individuella kunden identifierar sig med och känner sig knuten till 
företaget. Just länken mellan ett känslomässigt åtagande och att kunna bevara sina kunder är 
ett område som är väl undersökt inom RM. Vidare visar Fullerton att kunder som känner 
känslomässigt åtagande gärna pratar väl om företaget, samt rekommenderar det till 
människor de bryr sig om i sin omgivning.  
 
Med både bindande åtagande och känslomässigt åtagande blir resultatet både effektivt och 
produktivt, ett samarbete som främjar framgång inom RM menar Morgan & Hunt (1994), 
medan Fullerton (2005) menar i en artikel att bindande åtagande underminerar arbetet med 
RM. Den här typen av åtagande har kallats den mörka sidan av RM (Fournier et al 1998). 
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2.2.4 Lojalitet 

En mycket omskriven term i marknadsföringslitteratur är just lojalitet, men vad är egentligen 
lojalitet? Freust (1999, s. 125) tar upp några enkla uttryck för en lojal kund:  
 
• köper igen och igen och…… 
• har minst 50 procents kundandel 
• motstår bättre erbjudanden 
• tycker mycket bra om erbjudandet 
• visar engagemang 
• rekommenderar till andra 
 
Blomkvist et al (2004, s. 121) definierar lojalitet som följer:  
 
”En kund som över tiden anlitar ett företag för att tillfredsställa hela – eller en betydande del 
av – sitt behov av de produkter och tjänster som täcks in av företagets erbjudande.” 
 
För att ett företag skall få lojala kunder förutsätts att företaget erbjuder produkter/tjänster som 
tillgodoser kundens behov och som kunden är nöjd med. Det är normalt sett inte själva 
produkten som avgör lojalitetsgraden utan snarare den service och det stöd företaget erbjuder 
under produktlivslängden (Blomkvist et al, 2004, s. 125). 
  
”Det går aldrig att tvinga fram lojalitet – den är ett resultat av att kunden upplever värdet av 
relationen som tillräckligt högt” (Blomkvist et al, 2004, s. 125). 

2.2.5 Samband mellan begreppen 

 
Figur 2-1 Egen modell av sambanden 

 
Att leverera servicekvalitet anses som en absolut nödvändighet för att lyckas i dagens hårda 
konkurrens (Zeithaml et al 1996) och enligt Lassar et al (2000) är servicekvalitet allmänt sett 
som en förutsättning för att etablera och behålla tillfredställande relationer med kunder. Alltså 
har sambandet mellan servicekvalitet och kundnöjdhet utvecklats till en viktig och betydande 
strategisk fråga. Forskning visar att servicekvalitet är en indikator på kundnöjdhet.  
 
I många år har kundnöjdhet varit företags främsta mål eftersom det sagts göra kunden mer 
benägen att stanna kvar som kund och på detta sätt öka företagets marknadsandel. Nu har 
dock forskningen visat, Dimitriades (2006) hänvisar till en undersökning gjord av McCarthy 
(1997) på Xerox, att det inte räcker med att göra en kund nöjd utan företaget måste göra 
kunden exceptionellt nöjd för att kunden skall bli lojal. Vad fattas då? Jo, för att riktigt förstå 
lojala kunders beteende visar det sig enligt Fullerton (2005) att även åtagande måste beaktas. 
Dimitriades (2006) skriver vidare att åtagande är en nyckelfaktor i en kundrelation och tonar 
ner sambandet mellan kundnöjdhet och lojalitet något, då åtagande anses betydelsefullt för 
både kundnöjdheten och lojaliteten. Enligt Evanschitzky et al (2006) har ett flertal 

  Lojalitet Kundnöjdhet 
 

Service 
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undersökningar (Fullerton 2003; Morgan & Hunt 1994; Uncles et al 2003) gjorts som visar att 
åtagande det vill säga i vilken utsträckning kunden önskar fortsätta ha en relation med 
företaget, inträffar före lojalitet. Åtagande skiljer sig från lojalitet eftersom åtagande rör den 
ekonomiska, känslomässiga och/eller psykologiska anknytningen kunden har till företaget. 
Dessa åsikter är viktiga då de är grundläggande uppskattningsmekanismer genom vilka 
kunden bestämmer om och i så fall varför han/hon skulle vilja ha en lojal relation till 
företaget.   

2.3 Sammanfattning av teorin 

Teorikapitlet är uppdelat för att visa de två olika sidorna av samma mynt, det vill säga 
relationen enligt följande (se figur 2-2):  
1. Personalens arbetssätt med RM, där vikten av att bygga upp långsiktiga relationer 

poängteras.  
2. Kundens upplevelse där utvalda faktorer (det vill säga avgörande eller bestämmande 

faktorer) beskrivs i ett teoretiskt perspektiv.  
 
Begreppen och dess samband har valts ut eftersom de ofta lyfts fram i forskningen som 
relevanta inom den finansiella sektorn. RM-begreppen servicekvalitet, kundnöjdhet, åtagande 
samt lojalitet anses vara måttstockar på kundernas åsikter om banken och på personalens 
arbetssätt. Forskningen visar att servicekvaliteten ligger till grund för både kundnöjdhet, 
åtagande och lojalitet. Modellen nedan illustrerar processerna i relationen mellan kund och 
bank. Personalen levererar servicekvalitet till kunden genom deras arbetssätt. Kunden 
upplever denna kvalitet och kunden upplever en viss grad av nöjdhet. Denna kundnöjdhet 
leder till att kunden binder sig till banken både känslomässigt och genom avtal vilket i sin tur 
leder till en lojalitet gentemot banken. Lojaliteten är feedbacken personalen/banken får från 
kunden, alltså resultatet. Om kunden inte är nöjd lämnar han/hon till sist banken.  
 

 
   
   

 
 



 

10 

RRREEELLLAAATTTIIIOOONNNEEENNN      
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Figur 2-2 Teoretisk referensram 

 
För att ta reda på hur personalen arbetar med att leverera ur ett RM-perspektiv används 
intervjuer och för att undersöka hur kunderna upplever de fyra begreppen används enkäter. 
Nedan följer frågorna som ställts vid intervjuer och i enkätformulär, för att ge en tydlig bild 
av hur undersökningen är strukturerad och för att följa den röda tråden i efterforskningarna.  
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2.3.1 Intervjufrågor till personalen 

 
• Välj ut en kund du anser dig ha en 

långvarig relation till och beskriv den 
 
• Vad ser du för fördelar med att skapa 

långvariga relationer med dina/bankens 
kunder 

 
• Vilka nackdelar ser du med att skapa 

långvariga relationer med dina/bankens 
kunder 

 
• Jag är en ny kund i banken och jag får 

dig som min rådgivare:  
- hur går du tillväga 
- vad förmedlar du  
- kundmötet första vad sen  
- hur göra kunden till en lojal  
- kund/trogen kund  

 
• Tänk dig in i en situation när en kund 

varit missnöjd med något banken gjort, 
hur agerade/agerar du den situationen?  

 

• Har kunderna samma rådgivare hela 
tiden eller för personberoende, hur 
arbetar ni? 

 
• Varför väljer kunderna er bank istället 

för konkurrenters? 
 
• Vad krävs för att få en nöjd kund?  
 
• Hur ”gör” man en kund lojal? 
 
• Hur har du instruerats i att genomföra 

ett kundmöte?  
 
• Har du fått introduktion i Danske 

Banks tänk, strategier, instruktioner om 
hur agera i kundrelationen? Vad lyfts 
fram av ledningen som centralt i 
kundrelationen? 

 
• Vilka befogenheter har du att ”rätta 

till”? Friheter att ta egna initiativ? Hur 
uppfattas det av ledningen när du tar 
egna initiativ? 



 

12 

 

2.3.2 Enkätfrågor till kunderna 

 
Servicekvalitet 
Tillförlitlighet  
• Personalen följer alltid mina 

instruktioner exakt 
• Banken utför alla mina transaktioner 

utan fel 
Tillgänglighet  
• Personalen är alltid villig att hjälpa mig 
• Banken besvarar mina efterfrågningar 

omgående 
Förtroende  
• Jag litar på bankens ledning 
• Om jag ställer en fråga till banken får 

jag ett ärligt svar 
• Jag kan lita på den information jag får 

av banken (brev, broschyrer och 
reklam) 

• Jag känner trygghet i mina 
transaktioner med banken 

• Personalen har kompetens att svara på 
mina frågor 

Empati  
• Jag får uppmärksamhet från personalen 

i banken 
• Banken sätter mina behov främst 
• Banken förstår mina specifika behov 

 
Kundnöjdhet 
• På det hela taget är jag mycket nöjd 

med min bank 
• Banken lever alltid upp till mina 

förväntningar 
• Kvaliteten på tjänsterna i min bank är 

utmärkt  
• Oförutsedda och avgörande situationer 

har hanterats på ett tillfredsställande 
sätt av banken 
 

 
 
 
 
 
 

Åtagande 
Bindande åtagande  
• Jag skulle stanna hos banken även om 

konkurrenter erbjuder lägre avgifter 
och/eller bättre ränta. 

• Om jag fick ett tilltalande erbjudande 
från en annan bank skulle jag lämna 
min bank. 

• Om fem år räknar jag med att jag gör 
de flesta av mina bankaffärer med min 
bank.  

Känslomässigt åtagande 
• Jag tycker om att besöka min bank.  
• Jag tycker om min bank. 
• Jag känner att jag hör hemma på min 

bank.  
 
Lojalitet 
• Jag har aldrig allvarligt övervägt att 

byta bank 
• Jag ser mig som lojal kund hos banken 
• Jag har alla mina bankaffärer hos 

banken 
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2.4 Teorikritik 

Då åsikterna många gånger går vida isär när det gäller fördelar och nackdelar med RM finns 
det många sätt att se på och välja ut teoretiska referenser. Till exempel varierar definitionerna 
på begreppet RM. I arbetet refereras till några i forskningen ofta nämnda. Då det gäller 
implementering av RM-strategier menar Colgate & Danaher (2000) att forskningen oftast 
redovisar RM: s alla fördelar, men är mer tystlåten då det gäller de negativa sidorna. De 
menar att det finns undersökningar som visar (Barnes, 1997; Anderson & Naurus 1991) att 
RM-strategi inte fungerar och inte bör implementeras på alla serviceföretag utan det krävs 
vissa förutsättningar för att en sådan strategi skall lyckas. Några av dem finns angivna i 
ovanstående teorikapitel. Det finns alltså många olika synsätt på för- och nackdelar inom 
området RM. Det material som redovisas i denna uppsats är kritiskt och noggrant utvalt.  
 
För att mäta servicekvalitet används determinanter från SERVQUAL. Modellen SERVQUAL 
har kritiserats både teoretiskt och operationellt bland annat för svårigheten med att mäta en 
kunds förväntan och dess upplevelse (Baumann et al 2006). Cronin & Taylor (1994) menar att 
det inte är nödvändigt att ta med kundens förväntan utan det räcker att mäta upplevd 
prestation. Denna uppsats har också valt just det sistnämnda förhållningssättet, dock utan 
någon avsikt att vara en utvärdering av SERVQUAL.  
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3 Metod 
Metodiskt redovisas tillvägagångssättet och olika ställningstaganden som varit av vikt, allt 
för att möjliggöra en upprepning av studien.  

3.1 Forskningsstrategi 

Valet av företag skedde genom kontakter. En av författarna till uppsatsen har god kontakt 
med det lokala bankkontoret varför det inte varit några problem att genomföra vare sig 
enkätundersökning eller intervjuer.  
 
I arbetet användes en kvalitativ metod där intervjuer gjordes av rådgivare på banken. För att 
kunna jämföra deras förhållningssätt med hur kunderna uppfattat motsvarande fråga samlades 
data in från kunder för att därefter göra en kvalitativ analys. Fokus lades på kvalitet och RM 
då arbetets syfte var att undersöka kundrelationens två sidor; hur kunderna upplevde sin 
relation till banken samt hur banken arbetat med kundrelationen.  
 
Semistrukturerade intervjuer gjordes med uppsatsens respondenter, tre rådgivare på det lokala 
bankkontoret som har kontakt med bankens privatkunder. För att kunna göra en kvalitativ 
analys om kundens åsikter skickades en enkät ut till 192 kunder vilket i en nystartad bank 
representerar en stor andel av bankens kunder. Det lokala bankkontoret som valdes för 
undersökning startade under våren 2006 och har från allra första början haft en bestämd 
inriktning på att satsa på relationer. Just av den anledningen ansågs det intressant att 
undersöka hur personalen på just detta kontor arbetar och om de lyckas i sin ansats att 
fokusera på relationer och relationsmarknadsföring. För att undersöka om det fungerar med 
deras arbetssätt ansågs en enkätundersökning som det bästa alternativet då respondenterna i 
detta fall var spridda i geografisk bemärkelse. Hänsyn till banksekretesslagen var även en 
bidragande orsak till att valet föll på enkät istället för intervju då det gällde 
kundundersökningen. Ytterligare en anledning var att önskan om att kunderna skulle få 
möjlighet att svara på frågorna i lugn och ro och utan påverkan från intervjuare eller personal 
på bankkontoret.  

3.2 Sekundärdata 

Sökningar gjordes i relevant litteratur, artiklar, uppsatser och avhandlingar inom ämnet RM. 
Biblioteken på Mälardalens Högskola i Västerås och Eskilstuna har använts samt högskolans 
databaser såsom ABI/Inform, Affärsdata och Emerald. Även Google, Google Scholar och 
Google Booksearch samt uppsatser.se har använts för att finna relevanta länkar. I dessa 
databaser och sökmotorer har en mängd sökord använts, till exempel RM, servicekvalitet, 
kundnöjdhet, åtagande, lojalitet, arbetssätt, implementering, strategier och samband. Sökorden 
har använts ensamma eller i kombination med varandra, på svenska eller engelska beroende 
på vilken databas eller sökmotor som nyttjats. Källförteckningar i artiklar, litteratur samt 
avhandlingar och uppsatser har använts som källor för sökning av vidare referenser. Utöver 
detta har information hämtats i årsredovisningar, rapporter eller pressmeddelanden från 
Danske Bank samt från Svenskt kvalitetsindex (SKI), SEB och European Performance 
Satisfaction Index (EPSI).  
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Det samlade materialet som redovisats i teorikapitlet användes vidare för att jämföra med den 
empiriska undersökningen. De källor som använts i form av litteratur är skrivna av författare 
som är välkända inom ämnet RM. När artiklar söktes i högskolans databaser användes 
urvalsmöjligheten ”Scholary Journals”, när detta var möjligt. I övrigt har ett kritiskt 
förhållningssätt varit förutsättningen för granskning av materialet. Exempelvis kan ett 
pressmeddelande antas vara subjektivt, men den information som finns med i studien från 
denna källa var inte av den arten att det påverkade trovärdigheten. 

3.3 Primärdata 

I denna studie har primärdata samlats in med hjälp av enkäter och intervjuer. Både 
intervjuerna och enkätfrågorna är strukturerade så att de fyra begreppen tydligt framgår.  
 
För att få fram olika perspektiv på relationen undersöktes alltså båda sidor, kunderna med en 
enkät och personalen genom att intervjuer genomfördes. I detta fall var det ett större antal 
kunder geografiskt spridda som skulle delta vilket medför att formen av en enkät är mest 
tillämpbart. Eftersom de personer som skulle intervjuas var den personal som har 
direktkontakt med privatkunder passade det att använda intervjuer. Det finns nackdelar och 
fördelar med båda sätten att genomföra en datainsamling. En enkät är enklare och snabbare att 
administrera, dessutom blir det ofta billigare. Svaren kan inte påverkas av intervjuaren och 
dessutom kan respondenterna svara när det passar dem. I intervjuer kan intervjuaren påverka 
respondenten genom tonfall och gensvar, det är dessutom svårt att få själva intervjuerna 
identiska (Bryman, 2001 s. 146).  
För intervju av personalen har en intervjuguide tagits fram (se avsnitt 2.3.1) som stöd i de 
semistrukturerade intervjuer som genomförts. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är 
enligt Bryman (2001 s. 301) att intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget 
sätt. Dessutom finns möjligheter till följdfrågor under en intervju. 
 
Ett hot mot tillförlitligheten i enkäten är de faktorer som rent allmänt är förknippade med de 
nackdelar som en enkät har jämfört med en intervju. Det finns ingen möjlighet att samla in 
tilläggsinformation, veta vem som verkligen besvarar enkätfrågorna och kunna hjälpa 
respondenten, för att nämna några av de kända nackdelarna enligt Bryman (2001, s 147). Det 
fanns också en risk att inte få med all information och slutligen var risken för bortfall större 
med en enkät. En åtgärd som användes för att minska bortfallet var att respondenterna deltog i 
ett lotteri där de kunde vinna en trisslott.  
 
På grund av banksekretessen skrev banken under och skickade ut enkäterna. Av samma skäl 
skrevs adressetiketter ut av personal på banken och klistrades på kuvert. I kuvertet bifogades 
förutom enkätformuläret ett följebrev underskrivet av bankchefen på kontoret med förklaring 
om undersökningen samt instruktioner om förfaringssättet (se bil. 2). Ett frankerat svarskuvert 
bifogades samt ett litet kuvert där kunderna uppmanades lägga i en lapp med sitt namn för att 
kunna delta i utlottningen av de 10 trisslotterna som fungerade som incitament för att delta i 
undersökningen. En relativt kort svarstid på en vecka angavs i följebrevet till kunderna.  
 
Två dagar efter enkäterna skickats ut genomfördes de tre intervjuerna på bankkontoret. 
Intervjuerna genomfördes av samma person under en dag. Respondenterna intervjuades en 
efter en och hade ingen möjlighet till överläggningar emellan. Inga frågor hade meddelats i 
förväg utan intervjutillfället var första gången respondenterna fick ta del av frågorna. 
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Intervjuerna spelades in på bandspelare och har i efterhand skrivits ned och analyserats. 
Respondenterna tillfrågades om de godkände att intervjuerna spelades in vilket alla gjorde. 
För att få så ärliga och öppna svar som möjligt finns inga namn nämnda på bandspelare eller i 
de nedskrivna dokumenten från intervjuerna. Detta förfaringssätt meddelades respondenterna 
innan intervjuerna startade. De informerades även om att deras svar kommer att 
sammanställas och analyseras och uppsatsen kommer att läggas ut på Internet då den är 
färdigskriven och godkänd.    

3.4 Urval  

Urvalet i enkätutskicket hade begränsats till kunder som har banken som huvudbank, det vill 
säga har ett större engagemang i banken eftersom dessa kunder rimligtvis borde vara mer 
krävande som kunder. Parametrarna var: privatkund, över 18 år, med fler än två 
produkter/tjänster, vilket anges som en förutsättning (Colgate & Alexander 1998) för en 
kundrelation. Då den nystartade bankens kundbas inte är fullt upparbetad ännu gav detta urval 
de 192 privatkunder som är målgruppen för enkätundersökningen. I den personalstyrka, på 
nio personer, som finns på det lokala bankkontoret är det tre personer som fungerar som 
rådgivare åt privatkunder och intervjuer genomfördes med dessa tre personer. Antalet kunder i 
urvalet skulle ha varit få, om detta varit ett etablerat kontor med betydligt större kundstock. I 
detta fall representerade urvalet, enligt banken, en större andel av kunderna och antalet ansågs 
vara adekvat.    

3.5 Utformning av enkät och intervjufrågor 

Underlaget till enkäten (se kapitel 2.3.2) och själva enkätformuläret (se bil. 1) var indelat i 
fyra punkter; servicekvalitet, kundnöjdhet, lojalitet och åtagande. Den första punkten var 
uppdelad i fyra avdelningar som utgår från till fyra av de fem determinanterna i SERVQUAL. 
En av determinanterna (materiella ting) valdes bort då den ej ansågs vara av vikt i denna 
undersökning. Tidigare forskning har visat att kunden uppfattar bankernas materiella ting som 
homogen för de större bankerna. Därför har just den determinanten inte någon påtaglig 
inverkan på upplevelsen av kundnöjdhet (Baumann et al 2006). Med hjälp av de fyra 
servicekvalitetsdeterminanterna (fråga 1-12) mättes kundernas åsikter om bankens 
servicekvalitet. Vidare har svaren från resterande frågor (fråga 13-25) visat om det fanns 
något samband mellan inställningen till kvaliteten och huruvida den ledde till kundnöjdhet, 
lojalitet och/eller bindande åtagande/känslomässigt åtagande. Sammantaget visade enkäten 
kundernas uppfattning om sin bank och vad de ville ha i sin relation med bankens personal.  
 
Enkäten bestod av 25 frågor utformade i en 7 gradig Likert skala. 7 representerade Instämmer 
helt och 1 Instämmer inte alls, därutöver finns svarsalternativet Vet ej som i utfallet får siffran 
0. Enkäten avslutades med två öppna frågor där kunderna ombads att skriva sina svar på 
enkätens baksida. Dessa svar gav en indikation om för- respektive nackdelar med banken. 
Tanken med detta var att fånga upp kompletterande uppgifter. Av sekretesskäl redovisades 
inte dessa svar i studien, men några av svaren kommenterades i analyskapitlet. 
 
Intervjufrågorna baserades på RM-perspektivet vilket innebär att vårda och behålla befintliga 
kunder genom långvariga relationer. Frågorna var öppna för att få respondenterna att tala fritt. 
Frågeställningarna handlar om vad de ansåg viktigt för att vårda och behålla långvariga 
relationer med bankkunder som trots allt har valmöjligheten att lämna banken för en 
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konkurrent. Tanken bakom frågorna var att komma fram till och förstå personalens tankesätt 
som format deras arbetssätt då det gäller kundrelationen och vad som gör en kund nöjd och 
lojal. Frågorna är formulerade för att få svar på hur personalen arbetar med de fyra begreppen 
i kundrelationen för att på detta sätt uppnå långvariga relationer. Upplägget gjordes för att 
senare jämföra personalens arbetssätt med kundernas upplevelse i respektive begrepp.  
 
Frågemanuset som intervjuaren hade till sin hjälp vid intervjuerna bestod av 12 
semistrukturerade frågor.  

3.6 Analysmetod 

De insamlade svaren från enkäten sammanställdes i ett Exceldokument för att kunna ta fram 
medelvärden, medianvärden och samband. Intervjuerna spelades in och sammanfattades i ett 
underlag som använts för att i berättande form kunna redovisa svaren. Analyskapitlet delas 
upp i avsnitt om servicekvalitet, kundnöjdhet, bindande åtagande/känslomässigt åtagande och 
lojalitet. Under respektive avsnitt knyts resultatet från intervjuer, enkäter och teorin samman. 
Sambandsanalysen, analys av hur starka sambanden mellan respektive begrepp är, har gjorts i 
Excel och redovisas i värden mellan -1 till +1, för negativa till positiva samband, vid ett 0 
värde finns inget samband. Sambandsanalysen av enkätresultatet redovisas avslutningsvis för 
att kunna dra en slutsats om resultatet överensstämmer med teorin.   
 
Allt material har analyserats efter det samlats in det, alltså inte under ”resans gång”. Ett 
sifferdiagram har tagits fram för analysering av enkäten. Analysavsnittet är strukturerat efter 
enkätens uppdelning som utgick från fyra av servicekvalitetsdeterminanterna samt 
kundnöjdhet, bindande åtagande, känslomässigt åtagande och lojalitet. Intervjusvaren om 
personalens arbetssätt skedde i empirin i berättande form då samstämmighet i svaren råder 
vilket gör denna redovisningsform möjlig.  
 
Vid utformning av enkät och intervjuguide har syftet och noggrant beaktats för att se till att 
frågorna knyter an till poängen med arbetet. Enkäten skickades till ett urval av bankens 
privatkunder som ansågs vara adekvata för att få en tillförlitlighet i underlaget.  
 
För att kunna beskriva resultatet av enkäten har den 7 gradiga skalan med Instämmer helt till 
Instämmer inte alls förts över till hur dessa rimligen kan värderas. Värderingen av svaren är 
Instämmer helt = 7 och Instämmer inte alls = 1. Dessa värden kommer ibland att användas i 
texten för att underlätta förståelsen för resultatet, de kommer då att skrivas med kursiv text. 
Redovisningen sker med samma struktur som använts i teori och empiri det vill säga 
respektive begrepp får ett eget avsnitt. 

3.7 Metodkritik 

Uppsatsen har haft en kvalitativ ansats och kan därför ifrågasättas på det sätt kvalitativa 
undersökningar ofta görs, det vill säga att undersökningen blir alltför subjektiv. Med ett 
kvalitativt angreppssätt börjar arbetet på ett förhållandevis öppet sätt och efter hand preciserat 
frågeställningarna (Bryman, 2001). På just det sätt har studien vuxit fram, ur ett intresse av att 
undersöka den ömsesidiga relationen där båda sidor är viktiga att ta del av. Det kan vara svårt 
att replikera intervjuer eftersom det är ofrånkomligt att respondenterna som medverkat 
påverkas av de egenskaper som intervjuaren har. Dessutom kan det ifrågasättas om det går att 
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generalisera slutsatser utöver att kommentera resultatet av just det specifika företagets resultat 
(Bryman, 2001). Det handlar om en nystartad fullservicebank där förutsättningarna är 
annorlunda än för ett bankkontor som är etablerat sedan många år. Ett etablerat bankkontor 
har långa relationer och dessutom en befintlig, bredare kundbas. Däremot kan en etablerad 
bank ta till sig ny kunskap och säkert använda utvalda delar av en RM strategi som finns i en 
ny bank för att stärka sin konkurrenskraft.  
 

3.8 Bortfallsanalys 

Sammanställningen av enkätsvaren som redovisas i empirin representerar en svarsfrekvens på 
27 % vilket kan anses vara adekvat för studien. Särskilt då de 192 kunderna som fick enkäten 
utgör en stor andel av bankens kunder. Visserligen kan det ifrågasättas varför de övriga 73 % 
inte svarade, men där kan den korta svarstiden vara en förekommande faktor och att vårens 
första helg med sommarvärme inföll dagarna innan enkäten skulle skickas in. Ytterligare en 
faktor som kan påverka både svar och svarsfrekvens är att undersökningen har utförts på ett 
nystartat kontor där alla har varit kunder som längst i två år. Det påverkar också svaren då 
kunderna kanske helt enkelt ännu inte har skapat sig en uppfattning. Detta kan vara, men 
behöver inte vara, en förklaring till att det är några få kunder som endast ger låga poäng på 
frågorna.   
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4 Empiri 
Undersökningen baseras på material från ett specifikt bankkontor och visar kontorets 
arbetssätt och kundernas uppfattning. Informationen om Sörmlands Provinsbank i Eskilstuna, 
samt personalens arbetssätt, baseras i huvudsak på information från tre intervjuer med 
personal på bankkontoret. Kundens upplevelse baseras på resultatet av en enkätundersökning 
som skickades ut till bankkontorets kunder.   
 

4.1 Avgränsning 

För att undersöka personalens arbetssätt har intervjuer genomförts med de 3 personer ur 
personalen som har kontakt med privatkunder. Antalet frågor i intervjun är 12 stycken och 
samma frågeställningar i intervjuguide användes i alla tre intervjuer för att få en jämförbarhet 
i de olika frågorna. För att ta reda på kundernas uppfattning har avgränsning gjorts till 
privatkunder över 18 år, med fler än två produkter/tjänster. En enkät har skickats ut till 90 
enskilda kunder och 51 par där båda är kunder i banken, det vill säga 192 enkäter.  

4.2 Danske Bank  

Danske Bank är en av Nordens största finanskoncerner.  De har en gemensam it-plattform 
som utvecklas genom att använda kunskaper från flera olika nationella marknader. I Sverige 
har de valt att använda namn som anknyter till den lokala marknaden, för att betona närheten 
till kunderna. Det är till exempel namn som Östgötabanken, Bohusbanken och Provinsbanken. 
Ett flertal andra banker i Sverige har förvärvats men de har också valt att gå in och starta upp 
helt nya bankkontor som går under namnet Provinsbank till exempel Sörmlands Provinsbank 
(Danske Bank 2008). 
 
I årsredovisningen för 2004 (Danske Bank 2005) poängteras att filosofin är att affärsbesluten 
ska fattas nära kunden och att de korta beslutsvägarna skapar en stimulerande miljö, där varje 
individ spelar en viktig roll och har ett personligt ansvar. Banken anser att motiverade 
medarbetare ger nöjda kunder. Motivationen mäts i en medarbetarundersökning som år 2004 
visade att 82 procent av alla anställda i Danske Bank känner sig väl motiverade, vilket är 
väsentligt högre än genomsnittet för branschen.  
 
VD Mats Torstendahl poängterar att personalen bygger starka relationer på de lokala 
marknaderna genom exempelvis kvalificerad rådgivning (Danske Bank 2008). Under arbetets 
gång (våren 2008) kungjordes att Mats Torstendahl rekryterats till SEB med motiveringen att:  
”- Mats Torstendahl har framgångsrikt utvecklat bankverksamhet där global räckvidd och 
lokal närvaro bygger starka kundrelationer. . . ”(SEB 2008). 
 
Ett citat ur Danske Banks visions- och missionsdokument sammanfattar vad de vill 
representera:  
 

”En finansiell partner, en rådgivare som baserar sin relation till kunden på ömsesidighet.” 
(Danske Bank 2005, s. 13) 
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4.2.1 Sörmlands Provinsbank Eskilstuna 

Kontoret där intervjuerna gjordes är relativt nystartat, de började verksamheten under våren 
2006 för att sedan inviga de nya lokalerna i september samma år. De har i dagsläget 9 
anställda varav tre rådgivare som arbetar med privatpersoner. Till en början fanns banken i 
enkla lokaler medan arbetet med att hitta en fast lokal pågick. När de nya lokalerna byggdes 
om var de noga med att utformningen skulle vara välkomnande gentemot kunderna. Bland 
annat placerades bankchefens kontor nära entrédörren så han kan se kunderna som kommer 
in. Väggarna är av glas och skulle han vara upptagen kan han i alla fall vinka så att kunden 
känner sig sedd.  

Då de öppnade började de helt från noll, utan kunder. Successivt bygger de nu upp sin 
kundstock.  De fick stor frihet i uppdraget att starta kontoret, allt från ledarskap till val av 
personal och lokal. Personalen har tillsammans byggt upp en plattform som alla tror på. De är 
ett gäng med en egen drivkraft som tar egna initiativ. Kontoren drivs med egna krafter och på 
eget sätt, allt från val av lokal och hur många anställda, till hur de jobbar. De har pratat 
mycket på kontoret och tillsammans kommit fram till en gemensam värdegrund att arbeta 
efter, till exempel att hälsa på kunderna genom att ta i hand för det är ofta småsaker som gör 
skillnaden i hur kunden upplever mötet.  
 
Danske Bank skiljer sig en hel del från andra banker i friheten att skapa sina egna kontor och 
”egna lokala varumärken” (Danske Bank, 2008).  Det finns dock en gemensam vision och 
mission i Danske Bank som skall genomsyra alla kontor i koncernen. Såsom till exempel.:  
 
”Ett finansiellt partnerskap baseras på ömsesidiga förväntningar om ett långt och 
värdeskapande samarbete för båda parter. Därför ska du alltid ha ett långsiktigt perspektiv i 
åtanke när du hjälper din kund” (Danske Bank 2005, s.16).  
 
Exempel på styrning från centralt håll är att kontoren uppmuntras att inte annonsera i 
tidningar eller TV. Över lag har varje kontor mycket fria händer att sköta relationen med 
kunderna på sitt individuella sätt.  

4.3 Intervjusvar om personalens arbetssätt  

Intervjuerna och intervjufrågorna utformades för att få svar på följande fråga i 
problemformuleringen: Hur arbetar banken med att uppnå långvariga kundrelationer? Det 
som redovisas i detta kapitel baseras på intervjuer gjorda med de tre personer som jobbar med 
privatkunder på Danske Banks kontor i Eskilstuna, Sörmlands Provinsbank. I empiriavsnittet 
redovisas intervjufrågorna sett övergripande ur ett RM-perspektiv, samt vad som enligt 
personalen är viktigt i kundrelationen. Därefter delas svaren in i de fyra begreppen 
servicekvalitet, kundnöjdhet, åtagande och lojalitet. Det ger en förutsättning för att kunna 
jämföra hur personalen arbetar gentemot kundernas upplevelse, begrepp för begrepp.   

4.3.1 RM och kundrelationen 

Det viktigaste i en väl fungerande långvarig relation är en ömsesidig respekt för varandra, en 
ömsesidig nyfikenhet. Det gäller att förstå kundens affär; det som kunden är på banken för att 
få genomfört, vare sig det gäller ett lån eller sparande. Det finns en ömsesidighet i att banken 
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sätter sig in i vad som driver kundens affär och omvänt att kunden förstår vad som är viktigt 
för banken i en fråga som till exempel finansiering. Det kan gälla allt ifrån det lagliga och 
dokumentation till vilka risker som gäller i affären. När denna balans mellan kund och bank 
fungerar kan relationen bli nästintill livslång. Vidare måste det finnas någon personlig 
koppling, någon personkemi. Det måste fungera på ett personligt plan – det måste klicka. 
Personalen på kontoret menar att de som personer tycker om att bjuda på sig själva. De tycker 
det är viktigt att veta lite om personerna bakom kunderna, att alla är människor oavsett 
personal eller kund. Vidare säger de att banken kortsiktigt kan göra riktigt bra affärer på ett 
kallsinnigt sätt, utan personliga bevekelsegrunder, men långsiktigt är alla trots allt människor, 
människor som gör affärer.  
 
Alla människor mår bra av att bli sedda. Personalen försöker vid varje kontakttillfälle ha 
respekt för kunden, se kunden och lyssna på kunden. De menar att de är rådgivare i vissa fall, 
säljare i andra fall och att detta är roller som måste gå att kombinera. Men då måste det finnas 
ett stort intresse och vilja att hjälpa människor samt att lyssna på människor och deras 
historia. Vidare hävdar de att det kanske inte alltid betyder att de säger det kunden vill höra, 
men att de trots det säger vad de tycker, för syftet är i slutändan att det skall hjälpa kunden. 
Det handlar om att hitta win-win lösningar där bank och kund tillsammans kan gå vidare, att 
hitta en balans, en ömsesidighet. Det är en naturlig del i en relation. När riskerna upplevs öka 
måste banken höja priserna och då sätts relationen på sin spets, vilket kan leda till rätt tuffa 
samtal enligt en av respondenterna.  

4.3.2 Servicekvalitet 

Viktigt enligt personalen är att se kunden och lyssna till vad kunden har att säga (empati). På 
kontoret arbetar de mycket med individuell kontakt, med att se till att kunden känner sig trygg 
(förtroende). När kunden kommer in på kontoret hälsar alla och tar i hand, de tar sig tid att 
möta kunden, ger kunden snabb service och finns där när kunden behöver hjälp och service 
(tillgänglighet). Oavsett om det är en ny kund eller en kund som känner personalen är det 
viktigt för personalen att kunden känner att de sätter sig in i hans/hennes affär. Att förstå vad 
det är som driver kunden i affären, att förklara för kunden och att kunden förstår vilka hot, 
risker, möjligheter och fördelar som finns (empati, tillgänglighet).  

4.3.3 Kundnöjdhet 

Respondenterna anser alla tre att det handlar om att göra det ”lilla extra” för kunderna, det där 
de inte riktigt förväntar sig av personalen. Då blir kunderna nöjda. De vill förvåna kunderna. 
Det handlar om att banken och kunden skall förstå varandra och ha en rak och bra 
kommunikation. De går in för att leverera allt det de gör med hög kvalitet och med hastighet. 
De säger sig vara proaktiva och inte passiva, de agerar istället för reagerar. De gör roliga 
saker med sina kunder, saker som inte har ett dugg med banken att göra. Det kan vara att dra 
ihop till en fotbollskväll, gå på handbollsmatch tillsammans eller att tillsammans med 
kunderna lära sig slå in julklappar på ett fint sätt. De tror att genom att göra detta får de sina 
kunder att känna sig extra nöjda med banken. En av respondenterna ger ett exempel på vad en 
kund sa vid ett tillfälle: ”det är ju ni som ordnar min fritid, ni som räddar min 
familjesituation”. Respondentens kommentar till detta uttalande är att sådant är roligt att höra; 
då känns det att de gjort rätt, att kunden nås och att bankkontoret fyller en funktion på andra 
sätt, än det rent ekonomiska.  
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Om någonting går fel, vilket det tyvärr gör ibland, ser personalen till att rätta till det inträffade 
och om de anser det lägligt kompenserar de. De har stora befogenheter att agera i dessa lägen 
och säger sig göra det också. De menar dock att de lyckligtvis har haft förhållandevis få 
negativa händelser.  

4.3.4 Bindande åtagande och känslomässigt åtagande 

Personalens ambition på kontoret är inte att erbjuda kunderna ett bättre pris utan helt enkelt en 
bättre service. De tror att servicen får kunderna att stanna hos dem. Det viktigaste för kunden, 
tror de, är hur bekvämt det är att vara kund, hur behagligt det är, hur de som kunder blir 
bemötta, helt enkelt de rent personliga faktorerna. De säger att deras kunder är stolta över att 
vara kunder i deras bank. De känner sig delaktiga och stolta över att vara med och bygga upp 
bankkontoret. De pratar gärna om varför andra ska bli kunder i just denna bank. Personalen 
anser sig ha en massa ambassadörer som pratar väl om dem. De vill att kunderna skall känna 
sig hemma när de kommer in på bankkontoret och de arbetar mycket för att skapa den 
känslan. Personalen är noga utvald, men är inte bättre rådgivare eller bättre rent 
kunskapsmässigt än någon annan banks personal, utan skillnaden är att de har en förträfflig 
social kompetens som gör bankkontoret till vad det är. Personalen kan ta människor, få 
kunderna att känna sig sedda som människor, få dem att känna sig hemma och känna 
tillhörighet. Det är småsaker som gör det som till exempel att de handhälsar på alla som 
kommer in i lokalen. Respondenterna är alla rörande överens om att detta är uppskattat för 
enligt dem handhälsas det inte längre i vårt samhälle och folk blir förvånade när de gör det då 
kunderna kommer in på bankkontoret. Personalen lär känna kunderna vid förnamn och när en 
kund kommer in på kontoret kommer den personalen som kan fram och småpratar lite och 
deltar i konversationen. Kunder som inte varit på kontoret tidigare visas runt i lokalen så att 
de skall känna sig mer hemma. De visar tavlorna på väggarna som de är mycket stolta över, 
de visar de olika soffgrupperna där alla är välkomna att slå sig ner och de erbjuder dem en 
kopp kaffe. ”Ja, lite så som man gör när en kompis kommer hem första gången till ens eget 
hem”, sa en av respondenterna. Allt för att de ska känna sig som en del av kontoret.  

Kontoret anordnar även en hel del aktiviteter som gör att personalen lär känna kunderna på ett 
annat sätt. Förhoppningen finns att även kunderna ser banken med lite andra ögon än med just 
”bankögon”. De menar att de nästan kan kalla sig en eventbyrå för de gör mycket kul med 
sina kunder.  Alldeles nyligen anordnade de en aktivitet med trädgårdskväll där alla kunder 
bjuds in och uppmanas att ta med sig vänner och grannar som kan tänkas bli kunder. Under 
kvällen fick alla bland annat lära sig hur de planterar växter av olika slag och hur de beskär 
buskar. För de som inte redan är kunder i banken erbjöds ett presentkort på 400 kr att handla 
växter för om de bokade tid för rådgivning. De menar att denna typ av evenemang verkligen 
fungerar, att de får kunder på det här sättet. Innan jul anordnades en kurs i 
julklappsinslagning, de tar med sig kunder på utflykt med båt, konsert med Eskilstunagruppen 
Kent m.m. Bankchefen klär ut sig till jultomte några dagar innan jul och åker runt till alla som 
har barn under 12 år och ger dem en julklapp. Denna typ av aktiviteter kräver ett ärligt 
engagemang, en barnslighet och busighet säger en av respondenterna. Men om det görs lite då 
och då så känner kunderna att det här är ju kul, det här vill jag vara en del av. Vad personalen 
på kontoret vill är att skapa en klubbkänsla där kunden tar ställning och får en tillhörighet.  
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4.3.5 Lojalitet 

På frågan om vad som gör en kund lojal svarar de alla tre att förväntansbilden är viktig. Att de 
vill att deras kunder förväntar sig att de har rätt priser, rätt produkter, de skall få veta när nya 
produkter kommer. Att kunderna kan kräva det av banken, de kan kräva och förvänta sig att 
de har rätt prissättning. Kunden skall ha en prissättning som är skälig som banken och 
personalen kan stå för.  

En del av deras affärsidé är att ha färre kunder per rådgivare så de kan arbeta nära och aktivt, 
att ha koll på de kunder de har och vara proaktiva. Ett moget Danske Bank kontor har ungefär 
hälften så många kunder som i en vanlig bank, som kan ligga på allt mellan 200 och upp mot 
1000 kunder/rådgivare. På detta kontor har en rådgivare ca 75-100 kunder/rådgivare. De 
menar att de nog satt lite press på andra banker som fått upp ögonen för att de har visat att det 
går att få lönsamhet i att jobba med färre kunder, att jobba närmare med färre kunder. De är 
medvetna om att andra banker nu jobbar mycket hårt med detta på olika sätt för att försöka få 
lojala kunder. Personalen säger sig ha färre otrogna kunder i sin kundstock och att detta beror 
på att de känner sig trygga med kontoret och personalen. En annan positiv effekt är att deras 
kunder blir mer affärsintensiva, eftersom de har mer kontakt och får ett större intresse. ”I 
denna bank är man någon, man är inte könummer 40 utan man kommer in och blir sedd och 
får snabb hjälp”, avslutar en av respondenterna med.  

4.4 Enkätsvar om kundens upplevelse  

Enkäterna skickades ut till kunderna på det angivna lokala bankkontoret i syfte att mäta deras 
uppfattning om bankens kvalitet, deras nöjdhet, graden av åtagande de känner gentemot 
banken samt hur lojala de anser sig vara. Nedanstående diagram är baserat på en 
sammanställning av enkäten (se bil. 1) och visar resultaten från de 52 (50 efter viktning) 
enkätsvar som registrerats. Svarsfrekvensen motsvarar 27 %. Svaren har sammanställts i ett 
Excel ark, där varje enkät fått en horisontell rad och en siffra registrerats under respektive 
fråga. Svaren har viktats på så sätt att två kunder som svarade att de endast hade en produkt 
eller uppgav i den fria kommentaren att de inte upplevde sig ha kontakt med personalen på 
kontoret utan använde sig endast av Internetlösningen. Dessa svar har alltså tagits bort. Inom 
RM är det ju kundens upplevelse av relationen som är avgörande.    
 
Dessa siffror representerar de olika nivåerna i den Likert skala som användes. 7 representerar 
Instämmer helt och 1 Instämmer inte alls, därutöver finns svarsalternativet vet ej som i utfallet 
får siffran 0. Siffran 4 blir då ett mitt emellan Instämmer inte alls och Instämmer helt.. 
 
Fråga 1-12 Servicekvalitet  Medel 5,70 
Fråga 1-2  Tillförlitlighet  Medel 5,84   
Fråga 3-4  Tillgänglighet  Medel 6,14 
Fråga 5-9  Förtroende    Medel 5,72                 
Fråga 10-12  Empati    Medel 5,11 
 
Fråga 13-16  Kundnöjdhet   Medel 5,39 
Fråga 17-19  Lojalitet    Medel 4,65 
Fråga 20-21  Bindande åtagande   Medel 3,78 
Fråga 22-25  Känslomässigt åtagande   Medel 5,10  
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Figur 4-1 Enkätsvar    

De första fyra staplarna representerar de fyra determinanterna från SERVQUAL, det som 
utgör servicekvalitet. Sedan följer kundnöjdhet, lojalitet, bindande åtagande och 
känslomässigt åtagande.   

4.4.1 Servicekvalitet 

De fyra determinanterna i denna studie för servicekvalitet är: Tillförlitlighet, Tillgänglighet, 
Förtroende och Empati. Resultatet av enkäten och de 12 frågor som ställdes för att ta reda på 
hur kunderna ser på servicekvalitet är: 
    
 Medel    Median  Vet ej  
Tillförlitlighet    

Personalen följer alltid mina instruktioner exakt 5,59 6 4 
Banken utför alla mina transaktioner utan fel 6,08 7 3 
 
Tillgänglighet 

Personalen är alltid villig att hjälpa mig 6,60 7 0 
Banken besvarar mina efterfrågningar omgående 5,68 6 4 
 
Förtroende 

Jag litar på bankens ledning 5,94 7 3 
Om jag ställer en fråga till banken får jag ett ärligt svar 5,57 7 6 
Jag kan lita på den information jag får av banken   
  (brev, broschyrer och reklam) 5,20 6 7 
Jag känner trygghet i mina transaktioner med banken 6,39 7 1 
Personalen har kompetens att svara på mina frågor 5,50 6 6 
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Empati 

Jag får uppmärksamhet från personalen i banken 6,38 7 1 
Banken sätter mina behov främst 3,94 5 15 
Banken förstår mina specifika behov 4,98 6 9 
 
Som redovisats tidigare fick alla fyra determinanter över medelvärdet 5, där Empati får det 
lägsta av värdena och frågan om banken sätter kundens behov främst har det lägsta värdet. 
Denna fråga får också det lägsta medianvärdet av dessa första 12 frågor. Det bör noteras att 15 
personer svarat: Vet ej på denna fråga. Högst skattat är Tillgänglighet med det högsta värdet 
på frågan om bankens personal alltid är villiga att hjälpa kunden. Endast en fråga har en 
median på 5, resten har medianer på 6 och 7. Det sammanlagda medelvärdet för alla dessa 
frågor som representerar Servicekvalitet är 5,70. 

4.4.2 Kundnöjdhet 

 Medel    Median  Vet ej  
 
På det hela taget är jag mycket nöjd med min bank 6,40 7 0 
Banken lever alltid upp till mina förväntningar 5,44 6 5 
Kvaliteten på tjänsterna i min bank är utmärkt  6,10 7 1 
Oförutsedda och avgörande situationer har hanterats  3,64 6 20 
  på ett tillfredsställande sätt av banken 
 
Resultaten för kundnöjdhet har ett spann på medelvärdena från 3,64 till 6,40. Frågan om 
oförutsedda situationer har det lägsta värdet men också hela 20 tillfällen då svaret var: Vet ej. 
Medianerna för samtliga frågor är 6 och 7. Som tidigare redovisats är medelvärdet för dessa 
fyra frågor 5,39. 

4.4.3 Bindande åtagande och känslomässigt åtagande 

 Medel    Median  Vet ej  
Bindande åtagande 

Jag skulle stanna hos banken även om konkurrenter    
   erbjuder lägre avgifter och/eller bättre ränta. 3,02 3 13  
Om jag fick ett tilltalande erbjudande från en annan  
   bank skulle jag lämna min bank. 2,61(3,06) 2 14 
Om fem år räknar jag med att jag gör de flesta av mina  
   bankaffärer med min bank.  5,64 7 4 
 
 
För denna determinant finns det ett stort antal Vet ej svar, totalt 31 stycken för de tre frågorna. 
Medianvärdena för bindande åtagande har låga medelvärden och medianer. Något som är 
viktigt att notera är att frågan om ett tilltalande erbjudande från annan bank har två 
medelvärden. Det beror på att för den frågan innebär Instämmer helt (7) ett uttryck för att 
kunden skulle lämna banken för ett bättre erbjudande. Ett högt värde ger då ett uttryck för en 
negativ inställning till banken. Utan förändring blir medianvärdet för frågan (2,61) men för att 
få svaret jämförbart har ytterligare en beräkning gjorts där Instämmer helt får värdet 1 istället, 
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då blir resultatet något högre. Detta innebär att medianen 2 betyder en högre överlåtelse till 
banken eftersom det står för att kunden kryssat i det näst högsta och sagt att kunden inte 
Instämmer inte alls att han/hon skulle lämna banken vid ett tilltalande erbjudande från en 
annan bank.   

 
Känslomässigt åtagande  

Jag tycker om att besöka min bank.  5,89 7 1 
Jag tycker om min bank. 5,32 6 4 
Jag känner att jag hör hemma på min bank.  4,15 6 13 
 
Känslomässigt åtagande har medelvärden mellan 4,15 och 5,89. Den fråga som har lägst 
värde är att kunder känner hemmahörighet på sin bank, men då har 13 personer Vet ej. 

4.4.4 Lojalitet 

 Medel    Median  Vet ej  
 
Jag har aldrig allvarligt övervägt att byta bank 4,88 6 5 
Jag ser mig som lojal kund hos banken 5,31 6 3 
Jag har alla mina bankaffärer hos banken 3,78 4 0 
 
 
Lojalitet fick ett lite lägre totalt medelvärde för de tre frågorna 4,65 och här var det främst 
frågan om de hade alla sina affärer på banken som fick ett lägre betyg och median. 5 personer 
har svarat att de inte vet om de allvarligt övervägt att byta bank. Alla har svarat på frågan om 
de har alla sina bankaffärer hos banken. Medianen och medelvärdet ligger nära varandra i den 
frågan.   
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5 Analys  
I varje avsnitt ställs resultaten från enkäter och intervjuer mot teorin för att återknyta till att 
det är två sidor av samma mynt som studerats. Varje avsnitt inleds med den fråga som finns 
med i problemformuleringen. Därefter följer ett avsnitt om sambanden mellan de olika 
determinanterna.  

5.1 Servicekvalitet 

Hur uppfattar kunderna servicekvaliteten på relationen till banken?  
 
I teoriavsnittet har begreppet servicekvalitet definierats med fyra determinanter från 
SERVQUAL, tillförlitlighet, tillgänglighet, förtroende och empati. I enkäten fick 
servicekvalitet ett relativt stor utrymme med 12 av 25 frågor eftersom denna som tidigare 
belagts, har en dominerade position i litteraturen om tjänstemarknadsföring (Fullerton 2005) 
samt för att den är utgångspunkten i det samband som presenteras i denna uppsats. 
Servicekvalitet är dessutom en förutsättning för bankers överlevnad och mätningar av 
servicekvalitet är viktiga menar Zineldin (2005).   
 
Personalen har i intervjuerna redogjort för vikten av att kunden blir sedd, lyssnad på och att 
personalen har en förståelse för kundens behov och att de agerar snabbt. I enkäten är det 
sammanvägda resultatet för servicekvalitet 5,70. Det är en hög siffra och ännu högre är 
medianerna, därför att de på förutom en fråga hamnade på de två högsta siffrorna där sju 
representerar Instämmer helt. Kunderna upplever till stor grad den servicekvalitet som 
personalen har för avsikt att erbjuda. Enligt både Yavas et al (1997) och Zineldin (2005) är 
det nödvändigt med bra servicekvalitet, de menar att banken i och med det får fördelar som 
ökar chanserna att både personal och kunder stannar kvar i banken. Siffrorna i denna 
undersökning visar en mycket tillfredsställande nivå av servicekvalitet vilket kan tolkas som 
att just detta bankkontor har gjort och gör ett bra jobb.  
 
Enligt de undersökningar Berry et al (1990) gjort har det visat sig att tillförlitlighet fått högst 
betydelse. Här skiljer sig ordningen mellan denna undersökning och teorin enligt följande: 
 
Teorin (Berry et al,1990)  Enkäten 
Tillförlitlighet  Tillgänglighet  
Tillgänglighet  Tillförlitlighet 
Förtroende   Förtroende 
Empati   Empati 
(Materiella ting) 
 
Det som skiljer är ordningen mellan de två översta determinanterna, medan förtroende och 
empati följer teorins ordning av betydelse (förutom materiella ting som inte tas med i denna 
undersökning). I enkäten har fler kunder svarat Vet ej på frågor som har att göra med 
tillförlitlighet än på tillgänglighet. Fler är osäkra på om personalen utför alla transaktioner 
rätt/följer instruktioner exakt än att personalen att de alltid är tjänstvilliga/svarar omgående på 
frågor. Både tillförlitlighet och tillgänglighet hade medianvärdena 6 och 7 på respektive 
frågor vilket indikerar att många svar är i närheten eller svarar Instämmer helt på frågorna.  
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Den fråga som varit svårast att svara på är frågan om banken sätter mina behov först (empati) 
där är det 29 % som svarat Vet ej. Det kan möjligen också spegla att personalen säger sig vara 
rak och inte alltid säger det kunden vill höra, denna öppenhet kan ”sätta relationen på sin 
spets” enligt intervjuerna. 
 
Frågorna om förtroende får som lägst ett medel på 5,20 och just den frågan gäller utskickat 
material, vilket rimligtvis är en bedömning på hela det material som de får som kunder. 
Material som inte bara har sitt ursprung i det lokala kontoret men bedömningen från kunderna 
får ändå betraktas som ett gott betyg. 
 
Sammanfattningsvis verkar kundernas uppfattning vara att servicekvaliteten i den relation de 
har till personalen på banken, är mycket god, möjligtvis med en undran om de sätter kundens 
behov först. 

5.2 Kundnöjdhet 

Hur nöjda är kunderna med banken?  
 
Jamal & Naser (2002) skriver att kundnöjdhet är det som har störst inverkan på en kunds 
framtida köpbeteende. Av intervjusvaren syns det att personalens inställning till kundnöjdhet, 
det vill säga hur nöjd kunden är med tjänsten efter att den köpt eller konsumerad, är att de vill 
infria eller överträffa kundens förväntningar. Blir det fel är det viktigt att agera proaktivt och 
personalen har också befogenheter att kompensera kunden. Kunden bedömde att den var nöjd, 
medianerna på de fyra frågorna är de två högsta poängen. Tre av frågorna hade medeltal på 
mellan 5,40 och 6,40. Frågan som avviker är frågan om vad som händer vid oförutsedda och 
kritiska situationer där medelvärdet är 3,64 vilket är närmare Instämmer inte alls (1) än 
Instämmer helt (7).  
 
Trots det låga medelvärdet är medianens värde sex, vilket visar att några enstaka låga 
värderingar får den effekten när det är en så hög andel som svarat Vet ej. I intervjuerna 
berättar personalen också att de inte haft så många svåra situationer som de behövt parera 
vilket också antalet Vet ej svar antyder. I intervjuerna framkom ett antal aktiviteter de skapat 
för sina kunder, för att ge en känsla av hemmahörighet. Aktiviteterna var inte bara vanliga 
bankaktiviteter som kunderna skulle kunna förvänta sig, utan de har varit innovativ i att skapa 
lite ovanliga aktiviteter.  
 
Det sammanlagda värdet 5,39 för determinanten kundnöjdhet har dragits ner pga. osäkerheten 
hos kunderna om vad som händer i avgörande och oförutsedda situationer. 

5.3 Åtagande 

Hur starkt är kundernas åtagande gentemot banken? 
 
Då, enligt Fullerton (2005) åtagande kan ha två olika sidor, bindande och känslomässigt 
åtagande, fortsätter denna undersökning att dela upp åtagande i dessa två.  
 
Determinanten bindande åtagande är den enskilda stapel som fick allra lägst medel med 3,78 
för de tre frågorna. En av frågorna om bindande åtagande på hur de skulle reagera om de 
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fick ett konkurrenskraftigt erbjudande från en annan bank och om de räknar med att vara kvar 
som kund i banken om 5 år fick lägsta betyg av alla determinanter. Det syns även i 
kommentarerna på enkäten att de som bara tänker på pris är de som inte känner ett åtagande. I 
teorin anges att Fullerton (2005) menar att just den bindande åtagande underminerar RM och 
Fournier et al (1998) menar att det är den mörka sidan av RM. Svaren i enkäten kan ses som 
en bekräftelse på dessa påståenden då de fick en relativt låg poäng. Det framkommer i 
intervjuerna att banken inte har för avsikt att ha lägst priser utan att de vill konkurrera med 
service och de ser det som att de har en fördel med en engagerad personal. 
 
Känslomässigt åtagande låg på 5,10 vilket kan anses som ett bra betyg på hur personalen 
skapat känslomässiga band till sina kunder. När det gäller enkätfrågorna om känslomässigt 
åtagande som speglar andra värden än rent rationella och logiska; om att de tycker om sin 
bank, tycker om att besöka sin bank, de känner sig hemma på banken och de räknar med att 
vara kvar i banken, får detta höga betyg av kunderna. De aktiviteter som nämns i intervjuerna 
som jultomte, trädgårdskväll, sportarrangemang och Kent konsert kan ha varit arrangemang 
som ökat detta känslomässiga åtagande för banken. Dessutom visar intervjusvaren att 
personalen arbetar mycket medvetet för att kunderna skall känna sig hemma och välkomna. 
Fullerton (2005) påvisar att känslomässigt åtagande handlar om att skapa och bygga upp 
gemensamma värderingar samt att det från företagets sida finns en vilja att bygga upp en 
relation. Att känslomässigt åtagande handlar om att kunden identifierar sig med företaget 
och är känslomässigt knuten till det. I intervjusvaren framkom att vad personalen vill och 
arbetar för är att skapa en ”klubbkänsla där de tar ställning och får en tillhörighet”.  
 
Det bindande åtagandet hamnar strax under medelvärdet mellan Instämmer inte alls och 
Instämmer helt i hur kunden värderar determinanten, för det känslomässiga åtagandet blir 
värderingen strax över fem. Men dessa sex frågor hade ett stort antal Vet ej svar som 
motsvarar 33 procent av svaren.  

5.4 Lojalitet 

Är kunderna lojala?  
 
Lojaliteten i enkäten handlar om kunden ser sig som lojal, om de allvarligt övervägt att byta 
bank och om de har alla sina affärer hos banken. Den sista frågan om kunden har alla sina 
affärer hos banken får det lägsta medelvärdet. Här bör tas med i beräkningen att banken 
endast funnits en kort tid och att det kan ta tid innan alla affärer för en privatperson flyttas 
över till den nya banken. I intervjuerna framkommer att personalen ska ha ett arbetssätt där de 
arbetar med färre kunder per rådgivare och tar sig tid för den enskilde kunden. Blomkvist et al 
(2004, s. 125) anser att ett företag måste erbjuda de produkter och den service som kunderna 
önskar, alltså som tillgodoser deras behov och gör dem nöjda. Att det viktiga är hur kunden 
upplever värdet av relationen till företaget. Personalen svarade alla enhälligt på 
lojalitetsfrågan att det viktigaste för att få en lojal kund är förväntansbilden. Att kunden skall 
få, alltså personalen skall tillhandahålla, det som kunden förväntar sig. Detta tolkas som att 
personalen har inställningen och intentionerna att de erbjuder produkter och den service som 
kunderna önskar, alltså som tillgodoser deras behov och gör dem nöjda (Blomkvist et al, 
2004 s.125).  
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Medianvärdet för frågorna om kunden anser sig lojal och att de inte övervägt att byta bank får 
näst högsta betyg. Idag är det många som inte har alla sina affärer i banken vilket skulle 
kunna visa att kunden inte är lojal, men eftersom banken är ny kan det finns andra orsaker till 
att så inte är fallet. Medianvärdet på frågan om kunderna är lojala hamnar mitt emellan 
Instämmer helt och Instämmer inte alls. Enligt kunderna är det direkta svaret på frågan om de 
anser sig vara lojala 5,31 det vill säga det finns en bit kvar till de högsta värderingarna, men 
kan ändå anses vara ett bra resultat för frågan om deras lojalitet.   
 

5.5 Sambanden  

Hur ser sambanden ut mellan servicekvalitet, kundnöjdhet, åtagande och lojalitet?  

Då det gäller sambanden mellan de fyra begreppen finns det ett antal teorier och 
undersökningar gjorda. Överlag anses dock servicekvalitet vara en förutsättning för 
kundnöjdhet (Zeithaml et al 1996; Lassar et al 2000) som i sin tur är en förutsättning för 
lojalitet (Dimitriades 2006). Vidare forskning har dock visat att det inte räcker med att få en 
kund nöjd utan han/hon måste bli exceptionellt nöjd för att bli lojal och stanna kvar som kund 
i företaget. Dimitriades menar att begreppet åtagande måste tas med i beräkningen för att 
skapa lojala kunder, eftersom åtagande är en nyckelfaktor i relationen.  

                   

Figur 5-1 Sambanden (egen modell)  

Det värde som redovisas i en sambandsanalys kallas korrelationskoefficient det vill säga 
värden mellan -1 till +1, alltså negativa till positiva samband och vid 0 finns inget samband. 
Sambanden är ömsesidiga, så det är ingen skillnad på vilken av de två variablerna de tar först 
eller sist. Nedan redovisas resultatet av sambandsanalysen i siffror i den fallande skala från 
det starkaste sambandet. Därefter redovisas resultatet i en modell där en siffra som markerar 
styrkan i sambandet sätts ut för att förtydliga bilden över sambanden. 
 

Redovisning samband: 
 
1. Känslomässigt åtagande – Lojalitet  0,755 
2. Servicekvalitet – Kundnöjdhet   0,724 
3. Kundnöjdhet – Känslomässigt åtagande  0,721 
4. Kundnöjdhet – Lojalitet   0,675 
5. Känslomässigt åtagande – Bindande åtagande  0,672 
6. Servicekvalitet – Känslomässigt åtagande  0,672 
7. Kundnöjdhet – Bindande åtagande  0,628 
8. Servicekvalitet – Lojalitet   0,546 
9. Servicekvalitet – Bindande åtagande  0,540 
10. Bindande åtagande – Lojalitet   0,470 
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Figur 5-2 Helhetsbild sambanden 

I enkäten framkommer det tydligt att det finns positiva samband mellan de determinanter som 
använts i undersökningen. Spannet är från 0,755 till 0,470, vilket betyder att resultatet 
överensstämmer med teorin. Det stämmer alltså att servicekvalitet leder till kundnöjdhet. 
Länken mellan kundnöjdhet och känslomässigt åtagande är starkare än länken mellan 
kundnöjdhet och lojalitet. Förklaringen är enligt denna modell att omvägen över 
känslomässigt åtagande skapar det starkaste sambandet av alla, sambandet med lojalitet. 
Eftersom det finns tydliga samband mellan alla determinanter är det intressant att kortfattat 
kommentera vilka samband som är starkast, svagast och däremellan.   
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Dessa samband var de starkaste med värden från 0,721 – 0,755. Tidigare i studien (2.2.5) har 
forskningen pekat på dessa samband och lyfter fram betydelsen av ett känslomässigt 
åtagande, vilket är jämförbart med det resultat enkätsvaren visade. Dock kan konstateras att 
förutsättningen för det starkaste sambandet är sambanden mellan servicekvalitet – 
kundnöjdhet, kundnöjdhet – känslomässigt åtagande. Här är alltså en viktig nyckelfaktor, att 

kunderna känslomässigt känner 
sig knutna till banken. I 
intervjuerna återkom ofta 
detaljer om att ”ta i hand” och 
att fler i personalen kommer 
och småpratar med kunden. Ett 
sådant engagemang breddar 
kundens kontaktyta till att inte 
begränsas till en rådgivare, 
dessutom kan de arrangemang 
som banken anordnar stärka 
relationer till övrig personal på 
banken än den enskilda 
rådgivaren. 

Figur 5-3 Detaljbild samband 1-3 (starkast) 

 
Samband 4-6 har nästan 
exakt samma värde (0,672-
0,675) sedan kommer 
kundnöjdhet och bindande 
åtagande 0,628). Lojalitet 
har tidigare inom 
marknadsföring 
förknippats med 
kundnöjdhet (Blomkvist, 
2004, s. 125). Detta 
samband kommer först på 
fjärde plats.  
 
 

 

 

 

Figur 5-4 Detaljbild samband 4-7 (mellan) 
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I teorikapitlet redovisas att åtagande 
har två sidor (Fullerton 2005) där den 
ena underminerar och den andra 
stärker relationen. I enkäten hamnar 
också lojalitet och bindande åtagande 
allra sist, näst sist är bindande 
åtagande och servicekvalitet. Trots 
allt finns ett positivt samband även 
här med värden 0,546, 0,540 och 
lägst 0,470.  Dessutom kan 
konstateras att servicekvalitet inte är 
så starkt förknippad direkt med 
lojalitet. 

Figur 5-5 Detaljbild samband 8-10 
(svagast) 

 
 
Sambandsanalysen visar att det starkaste sambandet för lojalitet är känslomässigt åtagande 
och det svagaste sambandet till lojalitet kommer från bindande åtagande. Den starka 
kopplingen till lojalitet via känslomässigt åtagande är dock beroende av att det finns 
servicekvalitet och kundnöjdhet (se Figur 5-3).  
 

5.6 RM-arbetssätt och kundrelationen 

Hur arbetar banken med att uppnå långvariga kundrelationer? 
 
För att svara på hur banken arbetar med att uppnå långvariga kundrelationer, det vill säga 
lojalitet visar intervjuerna att personalen anser det viktigt att se kunden och ha tid för kunden. 
Det finns också ett stöd för detta i och med att varje rådgivare har betydligt färre kunder än 
vad som är brukligt. Grundtanken med RM är att behålla kunden, att hålla liv i och ständigt 
förbättra relationen till kunden (Payne 1994). Det handlar om ömsesidighet och inte 
ensidighet i interaktionen mellan företag och kund (Blomkvist et al, 2000, s. 242). 
Intervjusvaren visar att personalen anser att det viktigaste i en väl fungerande relation är en 
ömsesidig respekt för varandra, en ömsesidig nyfikenhet. De säger sig agera istället för 
reagera vilket kan ses som att de är aktiva i relationen och jobbar för att hålla liv i den. 
Colgate & Alexander (1998) är inne på samma spår då de menar att kriterier för en relation 
bland annat är ömsesidigt förtroende, respekt samt bra kommunikation. Personalen påpekar 
att det är viktigt att se kunderna som människor, att människor tycker om att bli sedda och 
uppmärksammade vilket de arbetar medvetet med att göra. Just detta påpekar Ahrenfelt 
(2001, s. 181) när han skriver att människan inte är rationell eller logisk utan ofta styrs av sina 
känslor.   
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6 Slutsatser 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur bankpersonalen arbetar i 
förhållande till sina kunder och hur kunderna upplever det, för att fastställa om det finns ett 
samband mellan RM och lojalitet i det aktuella fallet. Denna undersökning är särskilt 
intressant eftersom kontoret som undersökts är så pass nystartat, vilket under tiden 
undersökningen gjordes visade sig ha större betydelse än väntat.  

6.1 RM-arbetssätt och relationen 

I inledningen av uppsatsen jämförs relationen med ett mynt, ”båda sidorna av samma mynt” 
det vill säga att en relation består av två sidor, två parter. Ansatsen har varit att på ett lokalt 
bankkontor undersöka hur banken (den ena sidan) arbetar med kundrelationen samt hur 
kunderna (den andra sidan) upplever sin relation till banken. Detta för att i förlängningen 
komma fram till om relationsperspektivet, det vill säga RM, lönar sig och ger lojala kunder. 
Efter utförd undersökning och analys utläses att RM-perspektivet är väl förankrat i banken 
och att samstämmiga svar ges av de tre intervjuade respondenterna. I intervjuerna fanns ett 
helhjärtat engagemang inför uppgiften att få kunderna att känna sig som hemma. Det finns en 
nybyggaranda och en entusiasm inför uppgiften som förmodligen smittar av sig på kunderna 
då en stor del av kunderna enligt enkäten upplever just detta engagemang. De anser sig redan, 
trots sin relativt korta tid som kunder i banken, som lojala och räknar med att ha alla sina 
bankaffärer i denna bank om fem år.  

6.2 Kundens upplevelse 

Enkätsvaren visade höga siffror på alla faktorer. Kunderna anser följaktligen att banken 
levererar hög kvalitet, vilket leder till att de är nöjda och i sin tur får dem att känna ett 
känslomässigt åtagande som i slutändan leder till att de är lojala mot banken. Enkätsvaren 
bekräftar studiens modell (se figur 2.6.2) som ligger till grund för studien. 

6.3 Servicekvalitet 

Vid en jämförelse med sammanställningen av de undersökningar Berry et al (1994) gjort av 
fyra servicekvalitetsdeterminanter visar deras undersökningar att tillförlitlighet det vill säga 
företagets förmåga att leverera det som lovats och att göra det vid en tidpunkt som 
överenskommits är viktigast. Undersökningen visar det sig vara tillgänglighet det vill säga 
viljan att hjälpa kunderna och tillgodose deras önskemål samt ge dem service omgående, som 
hamnar högst bland servicekvalitetsdeterminanterna på just detta kontor. Det kan spekuleras i 
varför så är fallet, en av anledningarna kan vara att personalen lägger mycket tyngd på att ge 
god service och är dessutom anställda, för att de anses ha en speciellt bra servicekänsla.  

6.4 Kundnöjdhet  

Kundnöjdhet i undersökningen visar att kunderna är nöjda med banken. Vad som dock kan 
noteras är att frågan om banken lever upp till kundens förväntningar får en något lägre siffra 
och hamnar på tredje plats bland de fyra frågorna. Personalen menade i intervjuerna, tydligt 
och samstämmigt, att det är viktigt att förstå kundens förväntningar, leva upp till dem och till 
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och med försöka överträffa dem. Resultatet speglar att det är just detta fokus de bör arbeta 
vidare på och samtidigt kan det vara ett naturligt resultat då relationen mellan kund och bank 
är relativt ny.  

6.5 Åtagande 

Att just åtagande fick en så pass stor betydelse i undersökningen var intressant då, 
relationsmarknadsföring handlar mycket om åtagande. Av den anledningen togs begreppet 
åtagande med i undersökningen. Det visade sig också att skillnaderna mellan de två typerna 
av åtagande; bindande och känslomässiga väsentlig och har en betydande roll i sambandet 
mellan de olika begreppen. Just åtagandet kan ha påverkat resultatet av enkäten eftersom 
kunderna inte varit kunder i banken så länge. Dels är det möjligt att kunderna inte känner att 
de är så bundna till banken ännu eftersom det tar sin lilla tid att bli det. Det kan vara 
anledningen till att till exempel frågan om kunden skulle stanna hos banken om 
konkurrenterna erbjöd lägre avgifter/räntor fick en relativt låg siffra. Dessutom kan den mer 
känslomässiga sidans högre siffror; om kunden tycker om banken, tycker om att besöka 
banken och känner att hör hemma på banken, förklaras med nybyggarandan. Där personalens 
medvetna satsning på att få kunden att känna sig hemma på banken, samt de aktiviteter som 
banken ordnar för att skapa en gemenskap och en ”klubbkänsla”, kan vara av betydelse.  

6.6 Lojalitet 

Undersökningen visar att kunderna kan anses som lojala. Den lite lägre siffran på frågan om 
kunden har alla sina bankaffärer hos banken kan möjligen förklaras med, som anges i 
analysavsnittet, att en del kunder möjligen fortfarande har kvar en del av sina affärer i sin 
gamla bank. En annan anledning kan vara att kunderna önskar prova den nya banken ett tag, 
innan de väljer att flytta över alla affärer. Dock anser sig många av kunderna vara lojala 
gentemot banken.  

6.7 Sambanden 

En del i undersökningen har varit att analysera sambanden mellan begreppen. Mycket har 
forskats och skrivits om vad som leder till vad och vad som egentligen gör en kund lojal. 
Undersökningen visar ett positivt samband mellan det som växelvis kallas begrepp och 
determinanter och att det känslomässiga åtagandet har stor betydelse för lojaliteten. Detta kan 
vara till användning för bankpersonalen då de får bekräftat att deras arbetssätt ger resultat i 
avsedd riktning. Det samband som är svagast är det mellan bindande åtagande och lojalitet. 
Ett faktum som inte är så förvånande då just ett bindande åtagande är något som kunden 
känner sig mer eller mindre tvingad in i, eftersom det inte finns något annat bättre alternativ.  
 
Sammanfattningsvis kunde det konstateras att det bankkontor, där undersökningen 
genomfördes, arbetade med RM-inriktning och personalen var väl införstådd i RM-synsättet 
och dess betydelse. Enkätundersökningen visade att kunderna uppskattade personalens arbete 
och de samband som tas upp i teorikapitlet kunde konstateras stämma.  
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6.8 Förslag till vidare forskning 

En entusiasm och vilja att bygga en annorlunda bank genomsyrar bankpersonalen och 
undersökningen visar på att kunderna upplever detta. Dock skulle det vara intressant att 
undersöka hur det ser ut om fem år, när fler varit kunder längre hos banken och följa upp vad 
som hänt med lojaliteten och relationen. Kan personalen upprätthålla engagemanget och vara 
innovativa i sitt förhållningssätt till kunderna? Dessutom vore det mycket intressant att göra 
en likadan undersökning på en eller flera andra banker för att jämföra och analysera resultaten 
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Bilaga 1 
 

 

Enkät 
 

Hur väl stämmer följande påståenden överens med din uppfattning om ditt bankkontor?  

Påstående 
Instämmer 
inte alls  

Instämmer 
helt 

Vet 
ej 

1 
Personalen följer alltid mina instruktioner 
exakt 

                                                 

2 
Banken utför alla mina transaktioner utan 
fel 

                                                 

3 Personalen är alltid villig att hjälpa mig                                                  

4 
Banken besvarar mina efterfrågningar 
omgående 

                                                 

5 Jag litar på bankens ledning                                                  

6 
Om jag ställer en fråga till banken får jag 
ett ärligt svar 

                                                 

7 
Jag kan lita på den information jag får av 
banken (brev, broschyrer och reklam) 

                                                 

8 
Jag känner trygghet i mina transaktioner 
med banken 

                                                 

9 
Personalen har kompetens att svara på 
mina frågor 

                                                 

10 
Jag får uppmärksamhet från personalen i 
banken 

                                                 

11 Banken sätter mina behov främst                                                  

12 Banken förstår mina specifika behov                                                  

13 
På det hela taget är jag mycket nöjd med 
min bank 

                                                 

14 
Banken lever alltid upp till mina 
förväntningar 

                                                 

15 
Kvaliteten på tjänsterna i min bank är 
utmärkt  

                                                 

16 
Oförutsedda och avgörande situationer har 
hanterats på ett tillfredsställande sätt av 
banken 

                                                 

17 
Jag har aldrig allvarligt övervägt att byta 
bank 

                                                 

18 Jag ser mig som lojal kund hos banken                                                  

19 Jag har alla mina bankaffärer hos banken                                                  

20 
Jag skulle stanna hos banken även om 
konkurrenter erbjuder lägre avgifter 
och/eller bättre ränta. 

                                                 

21 
Om jag fick ett tilltalande erbjudande från 
en annan bank skulle jag lämna min bank. 

                                                 

22 Jag tycker om att besöka min bank.                                                   

23 Jag tycker om min bank.                                                  

24 Jag känner att jag hör hemma på min bank.                                                   

25 Om fem år räknar jag med att jag gör de 
flesta av mina bankaffärer med min bank.  

 
                                                

 
 

Vi vore även ytterst tacksamma om ni på baksidan av denna enkät svarar på följande två 
frågor:  
26. Finns det någonting du saknar i din kontakt med banken eller som du skulle vilja ändra på, i så fall vad? 
27. Finns det någonting du vill lyfta fram som banken är särskilt duktiga på i kontakten med dig som kund? 



Bilaga 2 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Bästa bankkund,  
 
Vi skulle vilja be om din hjälp.  
 
Vi har för närvarande nöjet att ha kontakt med två studenter vid Mälardalens Högskola som 
skriver en uppsats inom ämnet marknadsföring. Syftet med uppsatsen är att undersöka 
servicekvalitet, kundnöjdhet och lojalitet i bankbranschen. Vi skulle därför uppskatta om du 
som vår bankkund tog dig tid att fylla i enkäten då detta är en förutsättning för 
undersökningen.  
 
Uppgifterna kommer att behandlas strikt konfidentiellt och ingen kommer på något sätt att 
kunna identifiera dig som respondent i undersökningen. Bankens personal kommer inte att ta 
del av din ifyllda enkät. Däremot kommer vi att kunna ta del av det sammanställda resultatet 
och får då möjligheten att förbättra vår service gentemot dig som kund. 
 
Vi ber dig fylla i enkäten och skicka tillbaka den till oss i det bifogade svarskuvertet. Svaren 
kommer oöppnade lämnas till de två studenterna för sammanställning.  
 
Har du några frågor rörande enkäten, undersökningen eller uppsatsen är du välkommen att 
kontakta oss per telefon eller e-post. 
 
OBS!! Vi ber dig skicka in ditt svar senast den 12 maj. 10 trisslotter kommer att lottas ut 
bland er som deltar i undersökningen. I ditt kuvert finns ett extra litet kuvert där du kan lägga 
en lapp med ditt namn och en mailadress, detta för att ditt namn inte ska kunna kopplas 
samman med enkäten. Lägg den besvarade enkäten, det lilla kuvertet med namn i 
returkuvertet.  
 
Tack på förhand för att du tar dig tid och hjälper studenterna i sitt arbete! 
 
Vänliga hälsningar 
 


