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Sammanfattning 

Titel: Lojalitet inom bankbranschen – Den privata konsumenten.  

Title: Loyalty within the banking industry – The private consumer. 

Författare: Daniel Hjelmberg och Carl Sundstedt 

Handledare: Staffan Hård af Segerstad 

Bakgrund: Framtidens bank måste arbeta mot att få mer lojala kunder då framtagandet 

av nya produkter och strävan efter ökad kostnadseffektivitet inte längre räcker. 

Eftersom banker endast kan uppnå lönsamhet först efter upprepade köp är det viktigt att 

kartlägga bakomliggande faktorers betydelse för den privata bankkonsumentens lojalitet 

sett till dess finansiella beteende och behov i olika åldrar.  

Syfte: Uppsatsens syfte är att kartlägga hur den privata bankkundens lojalitet varierar 

vid olika åldersintervall samt hur bakomliggande faktorers betydelse för lojalitet skiljer 

sig åt vid olika åldersintervall. 

Avgränsningar: Vi har valt att avgränsa vår studie till en svensk miljö och den privata 

bankkonsumenten. Vi avser inte att undersöka bankernas arbete för att styrka lojaliteten 

hos konsumenten och vi vill heller inte utreda om det finns tidigare okända faktorer som 

kan kopplas till lojalitet inom bankbranschen.  

Resultat: De bakomliggande faktorernas betydelse för lojalitet skiljer sig inte åt i olika 

åldersintervall i den privata bankkonsumentens liv. Varje faktor påverkar dock 

lojaliteten olika mycket beroende på vilket åldersintervall som den privata 

bankkonsumenten befinner sig i. Vid samtliga åldersintervall är klagomål den faktor 

som har störst betydelse för den privata bankkonsumentens lojalitet, följt av 

kundnöjdhet, prisvärdhet, servicekvalitet och produktkvalitet. Vidare visar våra resultat 

att bankernas klagomålshantering inte fungerar. Kvinnors lojalitet varierar inte i olika 

åldersintervall. Däremot varierar mäns lojalitet i vissa åldersintervall. Dessutom är 

kvinnor mer lojala än män i samtliga åldersintervall. 

Sökord: Lojalitet, bank, konsument, relation, ålder, kundnöjdhet, prisvärdhet, 

servicekvalitet, produktkvalitet och klagomål.  
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Denna studie är ett resultat av 20 veckors hårt arbete. Ett flertal personer har varit 
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sekundäranalys. Tack för din vänlighet och generositet Jan! 

 

 Vi vill vidare tacka vår handledare Staffan Hård af Segerstad som med sitt 
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1. Inledning 

I uppsatsens första kapitel ges läsaren en bakgrund till ämnet som uppsatsen 

behandlar. Detta mynnar sedan ut i problemdiskussionen som leder fram till våra 

frågeställningar, hypoteser och syftet med uppsatsen. Vidare redogör vi för studiens 

avgränsningar och tidigare studier. Slutligen diskuteras studiens relevans och 

disposition.  

1.1 Bakgrund 

Sveriges finansiella sektor är samhällets ekonomiska smörjmedel. Genom denna 

tillhandahålls tjänster som gör det möjligt för oss att utföra många olika sorters 

ekonomiska transaktioner. Banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsbolag och 

värdepappersbolag svarar officiellt för cirka fyra procent av Sveriges BNP. I Sverige 

finns det cirka 127 bankföretag vilka kan delas in i storbanker (Swedbank, 

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Handelsbanken och Nordea), fristående 

sparbanker samt övriga banker (nischbanker). Den svenska bankmarknaden ses som 

ovanligt koncentrerad och de fyra storbankerna svarar för ungefär 80 procent av den 

totala balansomslutningen för samtliga banker. Inom bankväsendet är de vanligaste 

tjänsterna inlåning på konto, utlåning, betaltjänster, fondsparande och finansiell 

rådgivning. Nästan alla vuxna människor har minst ett transaktionskonto, det vill säga 

ett konto dit lön utbetalas, överföringar sker eller utbetalningar äger rum. 

Transaktionskonton ger bankerna en direkt kundrelation och skapar intäkter. Dessutom 

skapar de ökade möjligheter för bankerna att marknadsföra och sälja andra mer 

lönsamma tjänster såsom pensions- och fondsparande, hypotekslån och försäkringar.  

(Url1)  

Aktörerna på den svenska bankmarknaden har historiskt sett inte alltid haft det lätt att 

uppnå lönsamhet. Under 1990-talets början blev de flesta banker räddade av någon form 

av statligt krispaket till följd av 90-talskrisen, vilken till störst del berodde på en 

övergång från fast till rörlig ränta samt förändringen av kreditmarknadsreglerna för 

bostadsmarknaden.(Url2) Dessutom innebar avregleringen av bankmarknaden och den 

åtföljande konkurrensen att bankerna fick svårigheter att uppnå vinst (Södersten och 

Söderström 2004). I samband med 90-talskrisen kom inriktningen för marknadsföringen 
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att ändras. Bankerna insåg att det var mer lönsamt att stärka existerande kundrelationer 

än att skapa nya och, för att öka lönsamheten och tackla den förändring som skett, lades 

fokus på att behålla och värna om befintliga kunder. (Hart et al. 1990 och Lewis and 

Bingham 1991) Aktörerna på bankmarknaden började röra sig från 

transaktionsmarknadsföring, vars fokus låg på produkter och enskilda transaktioner 

(byten), till relationsmarknadsföring där fokus istället hamnade på att tillmötesgå 

kundernas ökade krav på personlig service och kontakt. (Grönroos, 2000; Storbacka och 

Lehtinen 2000, Söderlund, 2001; Beerli et al. 2004 och Url3)  

Dagens banker erbjuder likvärdiga produkter och tjänster. Fokus har hamnat på de 

mjuka värdena vid valet av bank och kunderna har blivit mer krävande och värdesätter 

relationen till banken. (Url4) Enligt Mankila (2004) måste bankerna i Sverige bli bättre 

på att anpassa sig efter kunden och utarbeta mer individuella och specifika tjänster. 

Tjänster förutsätter med nödvändighet relationer och enligt Grönroos (2008) uppstår en 

relation mellan kund och tjänsteproducent i samband med produktionen och 

konsumtionen av tjänsten. Om kunden anser att kontakten med banken är särskilt 

givande och värdefull kan relationen utvecklas och leda till upprepade köp och 

möjligheter till försäljning av andra tjänster än den ursprungligt köpta. Om kunden dock 

inte är belåten med relationen kommer utbytet av pengar mot värde att upphöra och 

kunden att vända sig till en annan tjänsteleverantör. Att vårda sin relation till kunden är 

därmed viktigt för bankens lönsamhet. Storbacka och Lehtinen (2000) menar att 

bankerna, för att öka värdet av kundrelationen, måste avsätta mer resurser på att 

utveckla befintliga relationer än att skapa nya. Framtidens bank måste arbeta mot att få 

mer lojala och nöjda kunder då framtagande av nya produkter och strävan efter ökad 

kostnadseffektivitet inte längre räcker (Url5). Relationen mellan företaget och kunden är 

en förutsättning för lojalitet och eftersom många marknader har mättats och utbudet är 

större än efterfrågan har det blivit allt viktigare för företagen att behålla sina 

kunder.(Grönroos 2008) Bristande relationer är anledningen till att cirka 82 % av 

kunderna byter tjänsteleverantör och företag kan fördubbla sina vinster om de kan 

minska kundavhoppen med endast 5 %. (Gummesson 1995; Reicheld och Sasser 1996) 

Eftersom banker endast kan uppnå en vinst först efter upprepade köp är det viktigt att 

kunden, utöver sitt transaktionskonto och småinvesteringar i banken, köper tjänster som 
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den inte tidigare använt, exempelvis tar ett huslån från samma bank för att bygga eller 

köpa ett nytt hus. (Reicheld 1996; Egan 2001) Genom att säkra en kunds lojalitet över 

en längre tid skapas betydande vinster och ju längre relationen är, desto större blir 

bankens finansiella styrka. (Bruhn och Georgi 2006)  

Lojalitet har diskuterats i olika former, dels äkta lojalitet och dels lojalitet baserad på 

trögrörlighet. Det senare förklaras av att konsumenten fortsätter att konsumera 

tjänsten/produkten av ren vana då det kräver mindre insats. Äkta lojalitet förklaras av att 

konsumenten fortsätter att konsumera tjänsten/varan baserat på ett medvetet beslut att 

köpa av samma företag där en hög grad av engagemang och en positiv attityd ligger till 

grund. (Berli et al. 2004, Dick och Basu 1994) Detta resonemang återfinns även i 

Söderlund (2001), som diskuterar dels en nöjd kund som är lojal och dels en missnöjd 

kund som inte byter på grund av olika barriärer och därför uppfattas som lojal. Många 

banker litar idag till kundens trögrörlighet men Reicheld (1994) menar att bankerna 

måste försöka undvika att endast förlita sig på kundtrögheten som lojalitetsfaktor. Enligt 

Thwaites and Vere (1995) kan inte längre aktörer inom den finansiella branschen lita till 

trögrörligheten hos kunden utan måste istället försöka finna de förändringar som sker i 

konsumentens behov och anpassa sin marknadsföring till detta. För att vinna kundens 

lojalitet, måste bankerna fastställa vilka olika typer av bindningar kunden har till banken 

och hur dessa påverkar dennas beteende (Storbacka och Lehtinen, 2000).  

1.2 Problemdiskussion 

De flesta bankärenden kan idag skötas via Internetbanken. Denna är dock inte utvecklad 

för varje enskild kunds speciella behov och när mer ovanliga händelser inträffar i 

konsumentens liv behöver kunden en fysisk kontakt med banken. Detta har lett till att 

relationen mellan kund och bank kommit att bli beroende av ett fåtal kritiska möten. 

Banker tänker ofta i termer av att betjäna genomsnittskunden och problemet blir således 

att kundrelationerna hanteras efter samma formel. Om banken inte förstår kundens 

behov utan bara fokuserar på att utföra olika uppgifter och därmed inte hanterar de 

kritiska mötena på ett tillfredsställande sätt för kunden, kan relationen komma att brytas 

ned. (Barnes och Howlett 1998; Storbacka och Lehtinen 2000)  
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Söderlund (2001) har kommit fram till att om en kund får förändrade behov och 

erbjudandet från banken förblir konstant kommer konsumenten att välja ett annat 

alternativ, det vill säga dess lojalitet minskar. Som exempel nämner han mer långsiktiga 

förändringar i kundens behov som beror på en förändrad livssituation. Enligt Storbacka 

och Lehtinen (2000) och Kotler och Keller (2006) uppstår ofta dessa situationer vid 

viktiga händelser i konsumentens liv, till exempel: avslutade studier, köp av den första 

lägenheten, andra större inköpsbeslut (till exempel bilköp), giftermål, den sista 

amorteringen på ett lån, skilsmässa och pension. Händelserna inträffar i olika 

åldersintervaller och genererar olika finansiella beteenden. Dessa åskådliggörs i den 

finansiella livscykeln, som beskriver konsumentens behov av olika banktjänster och 

produkter utifrån händelser inom olika åldersintervall som denne befinner sig i. 

Exempelvis gör konsumenter få kapitalinvesteringar fram tills de blir 25 år för att sedan 

mellan åldrarna 25-45 spendera och låna pengar till att köpa hus, bil och andra 

kapitalvaror. I åldrarna 45-65 sparar och investerar konsumenten och över 65 år lever 

konsumenten på sina besparingar.(Antonides och van Raiij 1998)  

I våra litteraturstudier har vi kommit fram till att kundnöjdhet tillsammans med 

bytesbarriärer, byteskostnader, (Beerli et al, 2004), servicekvalitet, prisvärdhet, 

(Zeithaml et al, 2006, Url7), förväntningar, klagomål (Fornell och Wernerfelt, 1987, 

Url7) och produktkvalitet (Url8) är bakomliggande faktorer till lojalitet. Ålder har visats 

ha en positiv inverkan på lojalitet då till exempel äldre kunder litar mer på den 

erfarenhet som de har upplevt ifrån tjänsten/produkten medan yngre konsumenter litar 

mer på personalens uppgifter om produkten än att gå på tidigare erfarenhet av liknande 

produkter.(Homburg och Giering, 2001) Mer erfarna åldersgrupper som 35-54 och 55+ 

har visats ha ett mer lojalt beteende än deras yngre motsvarigheter, 18-24 och 25-34. 

(Patterson, 2007) 

Tidigare studier har inte kartlagt om betydelsen av olika bakomliggande faktorer till 

lojalitet skiljer sig åt vid olika åldersintervall i den privata bankkonsumentens liv. Det 

har heller inte gjorts forskning angående om den privata bankkonsumentens lojalitet 

varierar i olika åldersintervall i livet.    
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1.3 Frågeställningar 

• Hur skiljer sig bakomliggande faktorers betydelse för lojalitet åt i olika 

åldersintervall i den privata bankkonsumentens liv1?  

• Hur varierar den privata bankkonsumentens lojalitet i olika åldersintervall? 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att kartlägga hur den privata bankkundens lojalitet varierar vid olika 

åldersintervall samt hur bakomliggande faktorers betydelse för lojalitet skiljer sig åt vid 

olika åldersintervall.  Detta vill vi besvara med följande hypoteser: 

1.5 Hypoteser 

H1: Kundnöjdhet har betydelse för lojaliteten vid de tre definierade åldersintervallen.  

 

 

H2: Servicekvalitet har betydelse för lojaliteten vid de tre definierade åldersintervallen. 

 

 

H3: Produktkvalitet har betydelse för lojaliteten vid de tre definierade åldersintervallen. 

 

 

H4: Prisvärdhet har betydelse för lojaliteten vid de tre definierade åldersintervallen. 

 

 

H5: Klagomål har betydelse för lojaliteten vid de tre definierade åldersintervallen. 

 

H6: Den privata bankkonsumentens lojalitet gentemot banken varierar vid de tre 

definierade åldersintervallen. 

                                                        
1 Se avsnitt 3.3.4 för tydligare redogörelse för valda åldersintervall 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1.6 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår studie till en svensk miljö och den privata 

bankkonsumenten. Vi avser inte att undersöka bankernas arbete för att styrka lojaliteten 

hos konsumenten och vi vill heller inte utreda om det finns tidigare okända faktorer som 

kan kopplas till lojalitet inom bankbranschen.  

1.7 Tidigare studier  

Begreppet lojalitet inom bankbranschen har diskuterats och utretts utifrån många olika 

infallsvinklar i ett flertal studier. Reicheld och Sasser (1990) samt Sheth och Parvatiyar 

(1995) har visat på att det finns ett positiv samband mellan bankens resultat och 

lojaliteten hos kunden.  Vidare har de gjorts forskning som har visat att det finns 

faktorer som är av särskild betydelse för lojaliteten inom bankbankbranschen, såsom 

kundnöjdhet tillsammans med bytesbarriärer, byteskostnader, prisvärdhet, 

servicekvalitet och produktkvalitet (Beerli et al. 2004, Boyd et al., 1994 och Zeithamel 

et al., 2006). Det har även gjorts studier kring hur banker arbetar för att behålla sina 

kunder lojala (Henning och Olsson, 2008) samt om studenters illojalitet mot banker 

(Mankila, 2004). Ytterligare studier har beskrivit olika former av lojalitet såsom äkta 

lojalitet och falsk lojalitet i relation till begreppen kundnöjdhet och trögrörlighet 

(Söderlund, 2001). Även övergången från transaktionsmarknadsföring till 

relationsmarknadsföring har diskuterats och hur företagen bör ändra sin marknadsföring 

då det ur en ekonomisk synvinkel är betydligt mer lönsamt att behålla en kund än att 

förvärva en ny (Grönroos, 2000).  

1.8 Studiens relevans  

Vi anser att studien är relevant både empiriskt och teoretiskt. Empiriskt för att den kan 

hjälpa de svenska bankerna med kunskap om den privata bankkonsumentens lojalitet i 

olika åldersintervall. Teoretiskt för att studien utvecklar de teorier som finns om lojalitet 

inom bankbranschen och tillför information om den privata bankkonsumentens lojalitet 

i olika åldersintervall och betydelsen av bakomliggande faktorer till lojalitet i olika 

åldersintervall. 
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2. Referensram 

Detta kapitel inleds med att beskriva skiftet från transaktionsmarknadsföring till 

relationsmarknadsföring samt relationsbegreppet. Därefter skildras begreppet lojalitet 

och dess bakomliggande faktorer. Den privata bankkonsumentens finansiella livscykel 

diskuteras sedan. Kapitlet avslutas med en egenkonstruerad modell och de hypoteser vi 

ställt för att besvara vårt syfte och frågeställningar. 

2.1 Paradigmskiftet 

Under 1970-talet kretsade nästan all marknadsföring kring att skapa värde genom 

transaktioner, till exempel genom att byta pengar mot produkter. Detta ledde till att 

marknadsföringen i hög grad inriktades på det enskilda bytet. Därmed spelade det inte 

någon roll om det var en befintlig eller ny kund som gjorde ett inköp av en vara eller 

tjänst. I och med detta lades stor vikt i marknadsföringen på att få kunder att köpa, 

medan endast en liten del av marknadsföringsbudgeten användes för att värna om 

kundförhållandet i sig. Denna form av marknadsföring kallas för 

transaktionsmarknadsföring och målet med marknadsföringen är att åstadkomma 

enskilda köp och transaktioner, ett bytesperspektiv. (Grönroos, 2000) 

Under 1990-talet ledde utvecklingen i samhället till en ökad konkurrens på flera 

marknader. För att tackla den hårdnande konkurrensen använde sig företagen av 

marknadsföring för att försöka åstadkomma fler enskilda köp, det vill säga byten. Detta 

skapade framförallt problem för bankerna som inte kunde skapa någon lönsamhet förrän 

efter upprepade köp av kunderna. De insåg att en etablering av kundförhållanden inte 

räckte och att de var tvungna att vårda sina relationer till kunderna för att uppnå 

upprepade köp.(Grönroos 2000; Solomon et al. 2006) Bankerna flyttade fokus i 

kalkylerna från traditionella objekt, så som produkter och affärsområden, till kunden då 

det var mer lönsamt att behålla och bearbeta befintliga kunder än att försöka jaga nya. 

(Söderlund, 2001) 

Det talades om ett paradigmskifte vilket innebar en övergång från 

transaktionsmarknadsföring till relationsmarknadsföring.(Söderlund 2001; Gummesson 

1999; Kotler 1992) I relationsmarknadsföring är det inte själva bytet eller den enskilda 
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transaktionen som är det viktigaste. Istället ligger fokus på affärsförbindelserna och 

kundrelationerna, vilka möjliggör och underlättar byten och transaktioner.(Håkansson 

1982; Grönroos 2000; Storbacka och Lehtinen 2000)  

För att tydliggöra skillnaderna mellan relations- och transaktionsmarknadsföring har vi 

valt att använda Grönroos (2000) och Sheth och Parvatiyar (1995) figur;   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Grundläggande värderingar bakom transaktions- 

respektive relationsmarknadsföring (Sheth och Parvatiyar 1995, sid 400) 

I denna förklaras att transaktionsmarknadsföring inriktar sig på underlättandet och 

möjliggörandet av enskilda byten. Kunden ses som en enskild individ i den stora 

massan. Förutsättningen är att kunden gör oberoende val mellan olika alternativ på 

marknaden. I motsats till detta förklaras relationsmarknadsföringen av att kunden inte 

gör oberoende val då det tillkommer en situation av ömsesidigt beroende. 

Transaktionsmarknadsföring utgår ifrån att det finns en konkurrens och konfliktsituation 

på marknaden. Kunderna är oidentifierbara och ska påverkas så att de väljer bankens 

produkter. Utgångsläget är att kunden inte vill köpa bankens produkt/tjänst, istället 

måste företaget genom sin marknadsföring påverka kunden till ett köp. Dessutom ses 

förhållandet till konkurrenter som konfliktfyllt eftersom flera banker konkurrerar om 

marknadsandelar på samma marknad. (Sheth och Parvatiyar 1995) 

Relationsmarknadsföringen beskrivs som en ömsesidig samverkan mellan parterna 

istället för konflikt och konkurrens. I en banksituation skulle exempelvis banken och 
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kunden kunna komma till en delvis ömsesidig acceptabel lösning. Dessutom kan flera 

banker delvis samarbeta för att erbjuda kunderna bättre lösningar än vad en enskild 

bank skulle kunna göra. Konkurrensen och konflikterna elimineras dock inte, istället 

tydliggörs dem och blir lättare att kontrollera. Medan transaktionsmarknadsföringen kan 

sägas se kunden som en motståndare som måste övervinnas för att få honom/henne att 

köpa, ser relationsmarknadsföringen kunden som en resurs med vilken banken 

gemensamt skapar lösningar som denne blir nöjd med. Eftersom bankerna riktar sig mot 

en massmarknad kan relationsmarknadsföring oftast bara styra mot ett ömsesidigt 

beroende och samverkan. Det är dock omöjligt för bankerna att hitta en skräddarsydd 

lösning för varje enskild kund. (Grönroos 2000, Sheth och Parvatiyar 1995) 

2.2 Relationer 

 

”Jag är inte bara till för banken, banken är till för mig också” 

(Grönroos, 2008 s. 48) 

Eftersom bankerna bygger sin strategi på ett serviceperspektiv har 

relationsmarknadsföringen blivit ett måste. Bankerna måste fokusera på relationerna 

med kunderna men det räcker inte enbart med att konstatera att ett relationsperspektiv 

existerar. För att en relation ska uppstå måste banken dela kundens syn på en relation. 

Att banken tillhandahåller individanpassad direkt reklam eller erbjuder medlemskap i 

bankens klubb är inte att skapa en relation, framförallt inte då kunden fortfarande 

upplever uteblivna svar på e-post och telefonsamtal eller långsam klagomålshantering. 

En relation växer först fram när alla eller de flesta av företagets kontakter är 

relationsstödjande. (Grönroos, 2008) Den kritiska aspekten för en relation är 

ömsesidigheten, det vill säga nära båda parterna i en relation utövar inflytande på 

varandra. (Söderlund, 2001)  

Upprepade köp kan vara ett tecken på att en relation håller på att växa fram men så är 

inte alltid fallet. Det finns flera anledningar till att en kund upprepar sina köp hos en 

bank. Det kan till exempel ha att göra med att banken ligger lämpligt till för kunden, har 

ett bättre pris eller högre/lägre ränta. Detta innebär att kunden kan komma att byta bank 
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om en konkurrent har ett bättre erbjudande eller har ett bankkontor närmare kunden. Att 

banken har ett bättre pris, erbjuder en låg ränta och ligger bra till betyder dock inte att 

en relation existerar. Det är endast exempel på bindningar som håller kunden och 

banken samman. Om bindningarna försvinner är chansen stor att kunden i fortsättningen 

vänder sig någon annanstans. (Grönroos 2008) 

En relation bygger på en attityd och inte bara på ett köpbeteende. Kunden måste ha en 

känslomässig koppling till relationen och relationspartnern. Kunden måste uppleva att 

det är något som fogar den samman med banken, något som inte enkelt låter sig 

upplösas. Känslan eller upplevelsen växer inte fram ur intet utan måste förtjänas av 

banken. Banken gör sig förtjänt av relationen genom det sätt som 

relationsmarknadsföringen genomförs på. Följaktligen bör banken skapa interaktions- 

och kommunikationsprocesser som gör en relation möjlig, men det är kunden, inte 

banken, som avgör huruvida en relation skapas eller ej. Interaktion innefattar alla 

kontakter banken och kunden emellan och kommunikation äger rum i all interaktion. 

Kommunikationen äger också rum i separata fall, så som annonser och direktreklam. 

Allt det som äger rum inom ramarna för interaktionen och kommunikationen löper över 

tiden och leder till en värdeskapande relationsprocess. En relation kan enbart fortskrida 

så länge som både bank och kund upplever att de tjänar på relationen eller att kunden i 

alla fall tjänar mer i denna situation än genom något annat tillgängligt alternativ. 

Banken bör känna sina kunder och ständigt visa detta genom sina handlingar. Lojalitet 

innebär inte endast att kunden bör vara lojal mot företaget, utan även att företaget bör 

vara lojalt mot kunden. Det gäller att banken och kunden upplever varandra som 

partners.(Grönroos, 2008)  

Det är alltid möjligt att inrätta ett relationsperspektiv. Dock är inte alla kunder 

intresserade av att utveckla relationer. En kund kan vara antingen transaktionsinriktad 

eller relationsinriktad, vissa kunder vill bara köpa en tjänst medan andra förutom 

tjänsten även vill ha möjligheten att interagera med banken eller kontakta den om de så 

önskar. De kunder som bara vill köpa tjänsten uppskattar inte om banken kontaktar dem 

mellan inköpen. De relationsinriktade kunderna beter sig på ett specifikt sätt, de kan 
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vara passiva eller aktiva. Aktiva söker kontakt medan de passiva nöjer sig med 

vetskapen om att banken finns där med sina erbjudanden.  

De fördelar som en relation ger kunden bör vara ekonomiska och i två olika slag; ökat 

välstånd och möjlighet att skapa avkastning samt en minskning av de kostnader som är 

förknippade med att vara kund hos den valda banken.(Grönroos, 2008) Gwinner (i 

Grönroos, 2008) ser tre typer av fördelar för kunden att upprätthålla en relation; 

säkerhet, sociala fördelar och särskilda förmåner. Säkerheten beskrivs som tilltron till 

banken och att denna är pålitlig medan de sociala fördelarna är att bli igenkänd och den 

vänskap som uppstår mellan kund och bankpersonal. De särskilda förmånerna förklaras 

som att bankkunden prioriteras högre än andra kunder och att de erhåller förmånliga 

erbjudanden.  

2.3 Lojalitet 

”Något har hänt inom marknadsföringen. Det är inte längre ”kunden i fokus” rent 

allmänt som gäller, utan ett fokus på lojala kunder.”(Söderlund, 2001 sid. 1) 

Banker verkar i en komplex och dynamisk miljö med krävande kunder och då 

skillnaderna mellan deras finansiella tjänster och produkter är små har det blivit allt 

viktigare att skapa lojala kunder. (Barnes och Howlett -1998; Beerli et al. 2004; 

Gremler och Brown 1996; Jahm och Khan, 2008) Det är viktigt att banken erbjuder 

tjänster och produkter som kunden är nöjd med och som uppfyller dess behov. Dock är 

det inte tjänsten eller produkten i sig som avgör om kunden förblir lojal. Istället är det 

värdet och kvaliteten i relationen, i form av service och stöd, som bestämmer graden av 

lojalitet hos kunden.(Blomqvist et al. 2004)  

Nedan diskuterar vi lojalitetsbegreppet på bredden utifrån olika definitioner som sedan 

leder fram till vårt synsätt på lojalitet. Ordet lojalitet härstammar från latinets lex och 

legis som avser en lag eller något bindande, vilket i ett senare ursprung, 

gammelfranskans loial, betyder tro och lydnad McDermott (1995, i Söderlund 2001). 

Reynolds et al. (1974-75) definierar lojalitet som: 

 

”The tendency for a person to continue over time to exhibit similar behaviors in 



   

      12 

situations similar to those he has previously encountered; e.g., to continue to purchase 

the same brand and product in the same store each time he needs or wants an identical 

or similar item” 

 

Lojalitetsbegreppet beskrivs ofta utifrån en aktör med någon slags vilja och att det finns 

någon form av objekt i omvärlden som denne kan rikta denna mot. I relation till detta 

betonas även det förhållande som över tiden spelas upp i två olika dimensioner, den 

fysiska (beteende i förhållande till objektet) och den mentala (attityder och avsikter till 

objektet) Lojalitet handlar alltså om individens viljebaserade förhållande över tiden, i 

den fysiska och mentala världen, till ett visst objekt. (Baumann et al. 2007; Blomqvist et 

al. (2004), Colgate et al. 1996, Koo 2003; Söderlund 2001) Lojalitet skiljer sig alltså 

ifrån relationsbegreppet eftersom det i regel avser individens förhållande till ett objekt 

och inte objektets förhållande till individen. (Söderlund, 2001) En annan definition på 

lojalitet är kundens upprepade köpbeteende baserat på en positiv attityd till företaget 

som avspeglas i ett medvetet beslut att repetitivt köpa samma tjänst/produkt. Det vill 

säga om kunden har en positiv attityd till företaget väljer den endast i undantagsfall att 

köpa tjänsten/produkten av ett annat företag. (Berli et al. 2004; Dick och Basu 1994; 

Mankila (2004).  

 

Vi har valt Olivers (1999) definition av lojalitet då vi anser att den sammanfattar 

ovanstående bra då den tar hänsyn till både det fysiska och mentala valet hos kunden 

vid återköp: 

 

”A deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred service consistently in 

the future, thereby causing repetitive same-brand or same brand-set purchasing, despite 

situational influences and marketing efforts having the potential to cause switching 

behavior” 

 

Lojalitetsbegreppet är dock ett diffust begrepp och för att till fullo förstå Olivers ovan 

nämnda citat bör lojaliteten betraktas både utifrån ett attityd- och ett beteendeperspektiv 

(Blomqvist et al., 2004). För att åskådliggöra detta används nedan illustrerade figur som 
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visar fyra lojalitetstyper: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kund med falsk lojalitet karakteriseras av att den, trots att den inte är positivt inställd 

till företaget, gör regelbundna inköp. Detta kan förklaras av bekvämlighet, brist på 

alternativ, olika barriärer2 eller av ren vana. En kund med låg lojalitet är utsatt för 

angrepp från konkurrerande banker då den har en negativ attityd och låg köpfrekvens. 

Kunder med sann lojalitet har en mycket hög köpfrekvens och är mycket positivt 

inställda till företaget. Lojalitetstypen latent lojalitet kännetecknas av en lägre köptrohet 

men en mycket positiv attityd. (Blomqvist et al. 2004) 

Det finns två typer av lojalitetskoncept, dels äkta lojalitet och dels lojalitet baserad på 

trögrörlighet. Den senare förklaras som att kunden utav vana köper ett varumärke då det 

kräver mindre ansträngning och denne inte anser att det är värt att lägga ned tid på att 

finna ett alternativ. Om det fanns en lämplig orsak till att byta märke skulle kunden 

dock inte tveka. Äkta lojalitet beskrivs som ett upprepat köpbeteende baserat på 

medvetet beslut att repetitivt köpa samma märke där en positiv attityd och högt 

märkesåtagande ligger till grund.(Dick och Basu 1994) Berli et al. (2004) särskiljer de 

två lojalitetskoncepten åt genom att definiera lojalitet baserad på trögrörlighet som en 

situation där konsumenten passivt accepterar ett märke, medan äkta märkeslojalitet 

definieras som när konsumenten är aktivt engagerad i sitt favoritmärke.  Vi väljer att 
                                                        
2 Se avsnitt 2.4 om missnöjd kund och bytesbarriärer 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tolka detta som att en lojal kund stannar vid en bank och gör det för att han/hon föredrar 

att göra det.  

En lojal kund väljer endast i undantagsfall en annan bank och en viktig förutsättning för 

lojala kunder är att de erbjuds tjänster och produkter som de är nöjda med och som 

uppfyller deras behov. Dock är det inte tjänsten eller produkten i sig utan det stöd och 

den service som företaget erbjuder som avgör om kunden är lojal. Med andra ord är det 

kundens subjektiva uppfattning av värdet och kvaliteten på relationen som bestämmer 

graden av lojalitet hos kunden. (Blomqvist et al. 2004). 

Ndubisi (2006) har visat att kvinnor är mer lojala än män om banken är ansedd som 

tillförlitlig. Vid en lägre tillförlitlighetsnivå är dock männen mer lojala än kvinnorna. 

Män är därför villiga att ta en högre risk än kvinnor. 

2.4 Kundnöjdhet 

I flera vetenskapliga studier har kundnöjdhet visats vara en föregående faktor med 

starka samband till lojalitet. Nöjda kunder tenderar att vara lojala kunder och grunden 

till framgång och lönsamhet för banken. (Fornell, 1992; Homburg och Giering, 2001; 

Jamal och Kamal, 2002) Dock har det påvisats att kundnöjdhet inte behöver vara den 

enda förklaringsfaktorn till kundlojalitet.(Söderlund, 2001) I motsats till Fornell (1992); 

Homburg och Giering (2001); Jamal och Kamal (2002) resonemang om att kundnöjdhet 

har ett starkt samband med kundlojalitet menar Reicheld (1994, 1996) att en nöjd kund 

inte behöver vara lojal och att bankerna bör undvika att hamna i en övertro på 

kundnöjdheten som enda orsak till lojalitet. Detta resonemang återfinns även hos 

Storbacka och Lehtinen (2000) som menar att kundtillfredsställelse inte behöver vara en 

garanti för lojalitet och att upp till 75 % av de som byter leverantör säger att de var 

nöjda eller mycket nöjda med den tidigare leverantören. 

 

Söderlund (2001) menar att en nöjd kund som inte är lojal kan förklaras av en 

förändring i kundens syn på överensstämmelsen mellan leverantörens erbjudanden och 

de egna behoven. Förändringen kan beskrivas utifrån två sätt; förändrade behov - 

oförändrat erbjudande samt oförändrade behov - förändrat erbjudande. Förändrade 

behov – oförändrat erbjudande innebär att kunden har fått förändrade behov samtidigt 
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som företagets erbjudande förblir konstant. Kunden upplever därmed att det erbjudande 

som tidigare skapade nöjdhet inte kommer att göra det i en framtida situation och väljer 

därför ett annat alternativ. Detta beteende kan förklaras av att kunden är i behov av 

variation (även Storbacka och Lehtinen 2000), att det har skett mer långsiktiga 

förändringar i kundens behov som resultat av en förändrad livssituation (till exempel 

inträde i en ny fas i livscykeln) samt att kunden drar sig ur den aktuella 

produktkategorin (till exempel istället för att åka bil börjar kunden cykla).(Söderlund, 

2001) I det andra fallet, oförändrade behov - förändrat erbjudande, är det företagets 

erbjudande som förändrats samtidigt som kundens behov förblir konstanta. Kunden 

upplever även här att dess behov inte kan tillfredsställas av företagets erbjudande med 

avhopp som påföljd.  (Söderlund, 2001) 

Det finns även missnöjda kunder som är lojala. Denna typ av lojalitet har kommit att 

omnämnas som ”falsk” lojalitet (Dick och Basu 1994; Normann 1992) vilken beror på 

faktorer som utgör restriktioner i kundens val, så kallade bytesbarriärer (Söderlund 

2001; Fornell 1992). Söderlund (2001) talar om olika bytesbarriärer; 

informationsbarriärer, avtalsbarriärer samt förändringsbarriärer. Informationsbarriärer 

innebär att kunden har begränsad kunskap om olika alternativ på marknaden och inte 

orkar/vill engagera sig i behandlingen av en större mängd information. Avtalsbarriärer 

är när ett avtal utgör ett hinder för den missnöjda kunden att byta leverantör. Det kan till 

exempel vara ett juridiskt bindande kontrakt som endast kan brytas med ogynnsamma 

ekonomiska konsekvenser eller inslag av stora obehag som följd. Förändringsbarriärer 

är när förhållandet mellan lojalitet och ovilja till förändring är starkare än förhållandet 

mellan illojalitet och missnöje. Oviljan till förändring tar formen av ständigt 

återkommande upprepningar av vissa beteenden eller ritualer i vardagslivet. Exempelvis 

innebär det att ett rutinmässigt köpbeteende övergår i en vana där beslutet att köpa en 

vara inte ligger på ett medvetet plan. (Söderlund, 2001) 

Det finns demografiska faktorer, exempelvis inkomst, kön och ålder, som påverkar 

sambandet mellan en nöjd kund och en lojal kund. I vår uppsats har vi valt att titta på 

kön och ålder. Anledningen till att vi valt kön är för att den privata bankkonsumenten 

delas upp i både män och kvinnor. Mäns tendens att göra återköp och därmed uppvisa 
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ett lojalt beteende sägs bero på om de är nöjda med produkten medan kvinnors 

återköpstendens sägs bero på om de var nöjda med den personliga kontakten. Därmed är 

det intressant att undersöka om kön påverkar den privata bankkonsumentens lojalitet i 

olika åldersintervaller. Vidare är anledningen till att vi valt ålder att den anses ha en 

positiv påverkan på lojalitet. Äldre konsumenter litar mer på samlad erfarenhet om 

tjänsten/produkten medan yngre konsumenter litar mer på personalens uppgifter om 

tjänsten/produkten än att gå på den tidigare begränsade erfarenheten de har av liknande 

tjänster/produkter.  (Homburg och Giering 2001) 

Fornell (1992) definierar kundnöjdhet som en utvärdering grundad på den totala köp- 

och konsumtionserfarenheten, vilken baseras på jämförelsen mellan upplevt och 

förväntat produkt eller tjänsteutförande över tiden. I likhet med detta definierar Lin 

(2003) kundnöjdhet som resultatet av en kognitiv sinnesutvärdering av skillnader 

mellan förväntat och faktiskt upplevt utförande, vilket baseras på hur kunden värderar 

tillhandahållandet av produkten/tjänsten. Ett upplevt utförande som inte motsvarar 

förväntningarna, leder till en missnöjd kund medan ett utförande som är över förväntan 

leder till en nöjd kund. Förväntningarna hos kunden är ett resultat av erfarenheter från 

tidigare köp, råd från vänner samt marknadsförarnas och konkurrenternas information 

och löften. Kundnöjdhet har även definierats som en bedömning av uppfyllelse, baserat 

på en produkt eller tjänst, som utvärderas för engångskonsumtion eller pågående 

konsumtion.(Oliver, 1999) Ovanstående definitioner anser vi sammanfattas bra med 

Söderlunds (2001) beskrivning och även vårt synsätt på kundnöjdhet; 

 

”Dels en form av tillstånd, attityd, i konsumentens huvud och dels ett sammanfattande 

omdöme av ett visst objekt som uppstår när alla intryck av objektet vägs samman” 
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2.5 Kvalitet 

2.5.1 Servicekvalitet 

Servicekvalitet anses ha en stark inverkan på kundnöjdhet och lojalitet (Caruana, 2002). 

Om kunden inte uppfattar servicekvaliteten som positiv kan det innebära förlorade 

kunder och den är därför en kritisk faktor till lönsamhet och framgång för banken. 

(Solomon et al. 2006) Det finns två underliggande processer som förklarar hur 

servicekvalitet bidrar till lönsamhet. Den ena är att servicekvalitet är ett sätt att 

differentiera en tjänst och skapa en konkurrensfördel som kan attrahera nya kunder och 

påverka företagets marknadsandel. Den andra är att servicekvalitet ökar kundens 

återköpsbenägenhet, vilket återspeglas i att denne köper mer och fler tjänster, att denne 

blir mindre priskänslig och att den berättar för sin omgivning om sina positiva 

erfarenheter. (Venetis och Ghauri 2000) Detta resonemang återfinns även hos Bloemer 

et al. (1998) som menar att det finns en positiv relation mellan servicekvalitet och 

återköpsbenägenhet, rekommendation och motstånd till bättre alternativ. Det är dock 

svårt att alltid upprätthålla en god servicekvalitet och om något går fel i servicen gäller 

det att snabbt ge kunden en förklaring eller kompensera kunden så att kunden inte 

förblir missnöjd med servicen. (Solomon et al. 2006)  

 

En bank har tre huvudtyper av tjänster som skapar olika interaktioner med kunderna; 

transaktionstjänster (in- och utbetalningar), balansräkningstjänster (in- och utlåning) 

och speciella tjänster (rådgivning med mera).(Gummesson, 1995) Det som är 

gemensamt för tjänsterna är att de är subjektivt upplevda processer där konsumtion och 

produktion äger rum samtidig. Kundens kvalitetsupplevelse av tjänsten avgörs i de 

situationer som den möter bankens resurser och arbetsmetoder. Det uppstår ett 

sanningens ögonblick3 när kund och bank möts vilket får en avgörande inverkan på hur 

tjänsten upplevs. Kvaliteten på tjänsten upplevs i två dimensioner av kunden; en 

teknisk/resultatmässig och en funktionsmässig/processinriktad. I ett bankperspektiv är 

ett banklån exempel på teknisk kvalitet. Lånet är vad bankkunden erhåller och 

                                                        
3 Den tid och plats där banken har tillfälle att visa kunden vilken kvalitet dess tjänster håller 



   

      18 

utvärderas på ett objektivt sätt eftersom det utgör en teknisk lösning på ett problem. 

Banken betraktar ofta detta som kvaliteten på den tjänst man levererar. Detta är dock 

inte hela sanningen eftersom det i samband med lånet uppstår en interaktion och en 

process i form av hur lånet överförs (den funktionsmässiga dimensionen). Denna 

dimension är subjektiv och innefattar till exempel hur en bankrådgivare uppträder, hur 

denne utför sitt arbete eller hur bankkunden blir bemött. Bankkunden påverkas alltså av 

vad som erhålls och hur tjänsten erhålls under den samtida produktions- och 

konsumtionsprocessen. Förutom vad och hur dimensionerna föreslår Rust och Oliver (i 

Grönroos 2008) att även den fysiska miljön bör lyftas in, det vill säga ett var perspektiv. 

Denna dimension omfattar servicelandskapets kvalitet och kan exemplifieras med ett 

slitet bankkontor. Eftersom bankkontoret är var ett banklån tas kan därmed den totala 

kvaliteten påverkas negativt. 

 

Eftersom bankens resurser och verksamhetsprocesser ofta är synliga för kunden spelar 

även bankens image en viktig roll för den totala kvaliteten. Om banken har en bra image 

kommer mindre misstag förlåtas men om misstagen uppstår ofta tar imagen skada. Om 

banken har dålig image kommer mindre misstag ge större effekt än annars. Detta 

innebär att imagen fungerar som ett sorts filter för kundernas upplevda kvalitet. 

(Grönroos 2008) Detta visas i figur 3 nedan; 
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Figur 3: Tjänstekvalitetens två dimensioner. (Grönroos 2008, s 82) 

 

Om till exempel en bankkund klagar och klagomålshanteringen hanteras på ett 

tillfredställande sätt ur kundens synvinkel är resultatet av processen av god teknisk 

kvalitet. Kunden hade däremot blivit mindre nöjd om det varit komplicerat och 

tidskrävande att erhålla resultat. Därmed hade den funktionella kvaliteten (hur 

klagomålshanteringen sköts) varit låg och den totala upplevda kvaliteten hade varit 

lägre än annars.(Grönroos, 2008)  

 

Nedanstående sju kriterier kan ses som riktlinjer för hur en bank skall kunna skapa god 

upplevd servicekvalitet; (Grönroos 2008) 

 

1) Professionalism och färdigheter 

Kunderna inser att banken sitter på den kunskap och de färdigheter som krävs för att de 

skall lösa deras problem på ett professionellt sätt (resultatinriktat kriterium). 

2) Attityder och beteende 

Image (koncern/lokal nivå) 

Resultatets 
tekniska kvalitet: 

VAD 

Processens 
funktionella kvalitet: 

HUR 

Total kvalitet 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Kunderna känner att den personal som de är i kontakt med är trevlig, bryr sig och är 

engagerad för att lösa deras problem (processinriktat kriterium). 

3) Tillgänglighet och flexibilitet 

Kunderna upplever att banken, dess geografiska placering, öppettider, personal och 

operativa system fungerar på ett bra sätt. Dessutom är de anställda flexibla och villig att 

anpassa sig efter kundens krav och önskemål (processinriktat kriterium). 

4) Tillförlitlighet och pålitlighet 

Kunderna känner att de kan lita på att de anställda håller sina löften och agerar utifrån 

det som är bäst för kunden i alla situationer. (processintriktat kriterium). 

5) Service recovery 

Kunden inser att när något går fel kommer banken att omedelbart agera för att upprätta 

kundens kontroll över situationen och hitta en ny godtagbar lösning (processinriktat 

kriterium). 

6) Service landskap 

Kunden upplever den fysiska omgivningen och andra aspekter av servicemötes miljö 

främjar serviceprocessen (processrelaterat kriterium). 

7) Rykte och trovärdighet 

Kunden litar på att banken ger valuta för pengarna och tillhandahåller goda prestationer 

och står för värderingar som kunderna delar (imageinriktat kriterium). 

 

Endast det första av dessa sju kriterier är resultatinriktat, det vill säga det utgör den 

tekniska kvalitetsdimensionen för vad kunden upplever. Kriterium sju handlar om image 

och utgör därmed ett filter för kundens upplevda kvalitet. Resterande kriterier är 

processinriktade, det vill säga de utgör den funktionella kvalitetsdimensionen för hur 

kunden upplever.  
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Servicekvalitet definieras som resultatet av den jämförelse en kund gör mellan 

förväntningarna på servicen och den faktiskt upplevda servicen. (Lewis et al. 1994 och 

Caruana, 2002) Eftersom olika kunder har skilda förväntningar är servicekvalitet ett 

subjektivt begrepp. Det vill säga om en kund är nöjd med en viss typ av service innebär 

det inte att en annan kund också är det. (Scheuing 1993) Servicekvalitet är även ett 

begrepp som förändras över tiden, till exempel kan kunden vara nöjd med en viss 

service den ena dagen för att sedan bli missnöjd med samma tjänst den andra.(Solomon 

et al. 2006; Scheuing, 1993) I likhet med ovanstående anser vi att servicekvalitet är ett 

subjektivt begrepp som bäst beskrivs av Lewis et al. (1994) och Caruana (2002) 

definition. 

2.5.2 Produktkvalitet 

Produktkvalitet är en bidragande faktor till ökad kundlojalitet och kundtillfredsställelse 

samtidigt som det bidrar till förbättrade finansiella prestationer. Detta förklaras av att 

banken, med en hög kvalitet på sina produkter, får nöjda kunder som återkommer och 

sprider ryktet om produkten, vilket leder till ökade intäkter.(Bergman och Klefsjö, 

2001; Das et al. 2000; Url8). Dessutom har Jayawardhena och Foley (Rod et al., 2009) 

visat att produktkvalitet är en viktig faktor som påverkar kundens totala uppfattning på 

kvalitet och att det är genom att marknadsföra nya produkter som man kan attrahera nya 

kunder.   

Vi anser att produktkvalitet är ett subjektivt begrepp och definierar det som förmågan 

att uppfylla men helst överträffa nuvarande och framtida kunders behov och 

förväntningar på en produkt. Förutsättningen för detta är dock att produkten stämmer 

väl överens med de specifikationer som ges till kunden. (Bergman och Klefsjö, 2001 

och Shetty, 1987).  

Skillnaderna mellan service- och produktkvalitet är små. Det händer ofta att de går in i 

varandra och ses som ett gemensamt begrepp. Vi har ändå valt att skilja begreppen åt då 

den räntesats, de konton, kontokort, autogiro och säkra betalningar banken erbjuder ses 

som produkter. Många av dessa produkter kan i sin tur länkas samman med banktjänster 

då kunden efterfrågar någon form av service till varje produkt. Till exempel kan en 

kund vilja ringa sin bank och ställa frågor om sitt bankkonto. Då kontot är själva 
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produkten är bemötandet och de svar som kunden erhåller från kundtjänst en del av 

bankens service. 

2.5.3 Klagomål 

När en kund framför ett klagomål gällande kvaliteten på en banks produkt eller tjänst 

innebär det att hans/hennes positiva bild av banken har rubbats eller förstörts. Banken 

måste därmed genast försöka åtgärda problemet. Om den konfronterar problemet på ett 

ärligt sätt är kunden ofta villig att förlåta och glömma. Om banken däremot inte bemöter 

problemet på ett seriöst sätt eller försöker sopa det under mattan blir kunden förargad 

och missnöjd. (Solomon et al. 2006, Hart et al. 1990) Detta resonemang återfinns även 

hos Fornell och Wernerfelt (1987) som menar att kunden ofta ger banken en chans att 

åtgärda problemet och att banken, om det hanterar klagomålet framgångsrikt, kan öka 

lojaliteten hos kunden och därmed även vinsterna. Om en kund inte är nöjd klagar den 

ofta direkt hos banken och begär någon form av ersättning. Om klagomålet inte 

behandlas på ett för kunden tillfredställande sätt kan det leda till att denne byter bank 

och sprider ett negativt rykte.(Solomon et al. 2006) Det finns dock inget givet samband 

som kan visa på att klagomål direkt leder till byte av bank.(Colgate och Hedge, 2001) 

Det har dock konstaterats att det är vanligare att en kund sprider ett dåligt rykte om en 

bank än ett bra rykte om god klagomålshantering. Därmed är det lönsamt för banken att 

erbjuda en hög kvalitet på sina tjänster och produkter redan från början och slippa 

problem med klagomål.(Solomon et al. 2006)  

Det är oftast den återkommande och nöjda kunden som klagar eftersom den känner att 

den har en relation till banken och därmed vill hjälpa till att förbättra dess verksamhet. 

Detta innebär att företagets hantering av klagomål är av hög betydelse då det kan leda 

till förbättringar som skapar mer nöjda och lojal kunder.(Solomon et al. 2006 och Egan 

2001)  

2.5.4 Upplevd kvalitet 

Som tidigare nämnts kan banken förlora kunder om kunden inte uppfattar 

servicekvaliteten som positiv. Därmed är det viktigt att kunna mäta kundernas 

upplevelse av kvaliteten. Det mest kända mätinstrumentet är SERVQUAL som 

utvecklats av Parasuraman et al. (1988).  
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Detta består av fem determinanter; (Grönroos 2008) 

 

1.  Materiella ting hör samman med hur tilltalande kunden upplever att bankens 

bruksmaterial, lokaler och utrustning är samt med personalens fysiska 

uppenbarelse. 

2.  Tillförlitlighet innebär att banken tillhandahåller en korrekt tjänst vid första 

försäljningstillfället, att banken levererar det som utlovats vid den tidpunkt man 

kommit överens om och att inga misstag sker. 

3.  Tjänstvillighet innebär att bankens personal är villig att hjälpa kunderna, är 

mottagliga för kundernas önskemål, ger snabb service och informerar om när 

tjänsten kommer att utföras. 

4.  Försäkran innebär att personalen agerar på ett tryggt sätt och får kunden att 

känna att den kan lita på banken, att personalen är tillmötesgående samt har den 

kunskap som krävs för att svara på kundernas frågor. 

5.  Empati. Banken förstår kundernas problem och handlar för deras bästa, alla 

kunder behandlas som individer, att man ger personlig service och har bekväma 

öppettider. 

 

Utöver de fem determinanterna bygger SERVQUAL även på en jämförelse mellan 

kundernas förväntningar på hur tjänster bör utföras och deras erfarenhet av hur tjänster 

utförs. Eftersom tjänster är olika kan det dock bli aktuellt att utöka determinanterna med 

nya aspekter på den tjänst som undersöks. På motsvarande sätt kan det ibland även bli 

aktuellt att utesluta vissa aspekter. ( Grönroos, 2008) 

 

Upplevd kvalitet är ett begrepp som är nära relaterat till kundnöjdhet och lojalitet. 

Skillnaden mellan dessa har inte alltid varit tydlig definierad och båda har under 

tillfällen använts på ett icke åtskiljande sätt. (Berli et al. 2004) I ett försök att särskilja 

begreppen kan det sägas att kundnöjdhet bygger på tidigare konsumtionserfarenhet och 

pris medan kvalitet upplevs utan tidigare konsumtionserfarenhet och vanligtvis inte 

beror på pris. Under omständigheter när det finns lite information eller det är svårt att 

mäta kvalitet kan dock pris vara en indikator på kvalitet. (Anderson et al. 1994) Ett 
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högre pris kan ibland vara synonymt med högre kvalitet när det gäller tjänster av 

mycket immateriell natur (Grönroos 2008). Vår syn på kundnöjdhet och upplevd 

kvalitet går i led med Anderson et al. (1994)  sätt att särskilja de båda begreppen, det 

vill säga att kundnöjdhet bygger på tidigare konsumtionserfarenhet och pris, medan 

kvalitet kan upplevas utan tidigare konsumtionserfarenhet och vanligtvis inte beror på 

pris.  

2.6 Prisvärdhet 

För många konsumenter är priset viktigt och det har visat sig att kunder byter bank om 

konkurrerande banker erbjuder bättre priser. Ett lågt pris innebär dock inte alltid att 

kunden förblir lojal till banken. Istället har det upplevda värdet och kvaliteten på 

bankens tjänster och produkter, det vill säga prisvärdheten, en stor betydelse.(Kotler, 

1999 och Shetty, 1987) Prisvärdhet har en stor betydelse i valet av bank och en stark 

effekt på kundnöjdheten. Om banken ständigt höjer sina priser, inte är ärlig och 

exempelvis har många dolda kostnader kan kunden känna sig lurad, vilket kan leda till 

att lojaliteten minskar. (Grace och O’Cass 2005 och Keaveney 1995) I Sverige 

uppmärksammades det under 2008 att de svenska bankerna inte på ett tydligt sätt 

informerade sina kunder om de dolda avgifter som fanns i olika fonder. De framkom 

även att de använt missvisande jämförelseindex som gav en skev bild av fondernas 

verkliga avkastning. När detta kom till ytan sålde bankkunderna sina fonder och tog ut 

pengarna vilket innebar en stor skada för bankerna. (Url9) 

Vi definierar prisvärdhet som det värde en konsument upplever att den erhåller och hur 

stort detta är i förhållande till priset. Om samma värde går att erhålla till en lägre 

kostnad, eller om ett bättre värde går att erhålla till samma pris är det inte prisvärt. 

(Harvey & Green, 1993) För att tydliggöra begreppet använder vi följande exempel. En 

bank vars personal erbjuder bra service men som inte möter kundens krav om kvalitet 

på service skapar ett missnöje hos kunden som leder till att den inte uppfattar banken 

som prisvärd. (Sureshchandar et al. 2002) Begreppet prisvärdhet anser vi beskrivs bäst 

av Shettys (1987) enkla formel som åskådliggör relationen mellan värde, kvalitet och 

pris;  
Value = Quality 

Price 
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Eftersom kundens upplevda kvalitet är viktig för banken väljer vi dock att göra vår egen 

tolkning; 

 

2.7 Den finansiella livscykeln 

Då en konsument passerar genom olika situationer i livet förändras dess behov och 

beteende.(Söderlund, 2005) Enligt Storbacka och Lehtinen (2000) och Kotler och Keller 

(2006) uppstår ofta dessa situationer vid viktiga händelser i konsumentens liv, till 

exempel: avslutade studier, köp av den första lägenheten, andra större inköpsbeslut (till 

exempel bilköp), giftermål, den sista amorteringen på ett lån, skilsmässa och pension. 

Händelserna inträffar i olika åldersintervaller i konsumentens livscykel och genererar 

olika finansiella beteenden. Beteendet hos konsumenterna skiljer sig bland annat åt 

beroende på demografiska variabler. Detta kan till exempel tydligt urskiljas i att 

konsumenter agerar olika beroende på kön och ålder.(Evans et al. 2008)  

Ålder har visats ha en positiv inverkan på lojalitet då till exempel äldre kunder litar mer 

på den erfarenhet som de har upplevt ifrån tjänsten/produkten medan yngre 

konsumenter litar mer på personalens uppgifter om produkten än att gå på tidigare 

erfarenhet av liknande produkter.(Homburg och Giering, 2001) Mer erfarna 

åldersgrupper som 35-54 och 55+ har visats ha ett mer lojalt beteende än deras yngre 

motsvarigheter, 18-24 och 25-34. (Patterson, 2007) 

De isolerade demografiska variablerna kan dock inte individuellt förutse vilka tjänster 

och produkter som kunden kommer att konsumera. Istället kan den finansiella 

livscykeln användas. Den finansiella livscykeln beskriver konsumentens behov av olika 

banktjänster och produkter utifrån händelser inom olika åldersintervall som denne 

befinner sig i. (Antonides och Van Raiij, 1998) 

Nedanstående tabell visar kundens finansiella livscykel. Åldersintervallerna bör ses som 

ungefärliga, det vill säga de kan variera något då de inte med 100 procentig säkerhet 

Värde = Upplevd kvalitet 
Pris 
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kan knytas till en specifik händelse eller finansiellt beteende (detta illustreras med hjälp 

av den streckade linjen).(Antonides och van Raaij, 1998) 

 

Figur 4: Den finansiella livscykeln (Antonides och van Raaij, 1998 s. 436) 
 

Det finansiella beteendet innefattar köp, hyra och uppehåll av tjänster och produkter. I 

och med att konsumenten har budgetrestriktioner möts denne ständigt av finansiella 

överväganden och beslut gällande lån och sparande. Det finansiella beteendet kan te sig 

i om kunden skall spara eller konsumera sina pengar, till exempel köpa en bil eller 

lägenhet. Det är också det finansiella beteendet som avgör om kunder betalar kontant 

eller tar ett lån. Detta innebär att om banken känner sina kunder och var de befinner sig 

i den finansiella livscykeln så kan de erbjuda kunden vad denne efterfrågar. I och med 

att kunden rör sig genom den finansiella livscykeln förändras också dess behov. Om 

banken känner till kundernas behov och hur det finansiella beteendet ser ut kan den 

Ålder  Händelse      Finansiellt beteende 

0-16  Gå i skolan   Sparande 

16-20  Utbildning/jobb   Studiebidrag/lån 

  Självständig   Öppnande av konto 

20-25  Sambo/giftermål   Spara/låna 

               Arbete, kapitalvaror köps  Konsumentkrediter 

25-35   Skaffa barn   Familjeförsäkring 

  Köpa boende   Huslån 

               Inreda/renovera boendet  Konsumentkrediter 

35-45  Barnen går i skola  Ökade utgifter för barnen 

När inkomsten är som högst Återbetalning av huslån 

45-65               Barnen lämnar hemmet  Minskade kostnader för barnen 

      Spara och investera 

>65  Pension    Leva på besparingar 

      Förvaltar sin förmögenhet 
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knyta långsiktiga och lojala kunder och finna långsiktig lönsamhet.(Antonides och van 

Raaij, 1998) 

Det finns fyra nivåer av finansiellt beteende som kunden kan kategoriseras efter. Dessa 

beskrivs enligt följande av Antonides och van Raaij (1998) och Lindqvist (1981); 

• Budget och likviditetshantering. Denna nivå innefattar betalningar från kundens 

befintliga konton. Vanligtvis rör det sig om lön som sätts in på kundens konto. 

Pengarna används sedan till att betala hyra, avbetalningar, fritidsnöjen, mat och 

andra regelbundna betalningar. Om det finns likvida medel kvar på kontot efter 

månadens slut definieras detta som ”överblivet sparande”, det vill säga en form 

av omedvetet sparande. Övertrasseras kontot är det en form av omedvetet 

lånande. 

 

• Buffert och försiktighetsåtgärder. Vid denna nivå försöker konsumenten att 

spara på ett sparkonto för att hantera oförutsedda händelser av olika slag.  

 

• Måluppfyllelse via lån eller sparande. En del kunder väljer att låna eller att 

spara för en specifik transaktion. Det kan röra sig om köp utav en kapitalvara 

eller kanske en semesterresa. 

 

• Förmögenhetshantering. Den fjärde och sista nivån innefattar höginkomsttagare 

och fastighetsägare. Denna nivå rör kapital som investeras på börsen, i 

fastigheter eller spekulationer av olika slag. Hög ränta och att skydda sig mot 

inflationen är viktiga aspekter för kunder inom denna nivå. Dessutom söker 

kunder med hög inkomst ofta råd från olika håll för att undvika skatter och 

erhålla en hög avkastning. 

De fyra nämnda nivåerna är inte strikt separerade. Konsumenten kan röra sig inom flera 

nivåer. Dock bör nivåerna ses som en hierarki. Alla konsumenter existerar i nivån 

budget och likviditetshantering. Kundens inkomst avgör sedan om denne involverar sig 

i andra, tredje och fjärde nivån. En kund som befinner sig högre upp i hierarkin är även 
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involverad i de lägre nivåerna. Kunden involverar sig sällan i den högsta nivån direkt. 

Under tidig ålder är inkomsten lägre än medelinkomsten sett till hela den finansiella 

livscykeln. De yngre lånar för att betala för utbildning och boende. I senare ålder är 

inkomsten ofta högre än medelinkomsten och de allra flesta kunder skapar någon form 

av buffert där meningen är att det sparade kapitalet skall användas under tiden som 

pensionär. Om en inkomstökning skulle inträffa anpassar kunden sina utgifter efter 

detta. När en kund sparar privat inför pensionen görs det med hjälp av aktier, 

livförsäkringar och i fastigheter. Kundens besparingar utnyttjas dock inte alltid av 

kunden själv, istället efterlämnar den ofta en del av sina besparingar till kommande 

generationer.(Thaler och Shefrin,1981; Modiglianai, 1988; Antonides och van Raiij 

1998) 
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2.8 Sammanfattande modell 

Utifrån ovanstående referensram har vi gjort en egen sammanfattande modell. För att 

kunna se om den privata bankkonsumentens lojalitet varierar i olika åldersintervall har 

vi valt att jämföra konsumenter i åldersintervallen; 23-27 år, 35-40 år samt 55-65 år. 

Anledningen till att vi valt dessa är att det förekommer olika händelser som genererar 

olika finansiella beteenden i den privata bankkonsumentens liv. 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5: Egen modell 

 

Modellen ger en överblick av de bakomliggande faktorerna, kundnöjdhet, 

servicekvalitet, produktkvalitet, prisvärdhet och klagomål, till lojalitet samt hypoteserna 

H1-H5. Vissa av de faktorer som nämnts i vår problemdiskussion och referensram finns 

inte med i modellen5. Exempelvis inrymmer den inte bytesbarriärer, byteskostnader 

(Berli et al. 2004) och förväntningar (Fornell och Wernerfelt, 1987) vilka är faktorer 
                                                        
4 Se avsnitt 3.3.4 där vi redogör för varför vi valt dessa åldersintervall 

5 Se avsnitt 3.3.6 där vi redogör för varför vi valt dessa faktorer 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som visats ha betydelse för lojalitet. Detta påverkar modellens relevans eftersom den 

inte ger en fullständig bild av alla bakomliggande faktorers betydelse för lojalitet. Att 

täcka in samtliga faktorer som påverkar lojalitet anser vi dock omöjligt eftersom de kan 

vara obegränsat många och variera stort beroende på konsumenten. Begreppet 

kundnöjdhet utgörs av kundens sammanfattande omdöme av banken när alla intryck av 

den vägs samman. Detta gör att kundnöjdheten egentligen inte bör ses som en enskild 

faktor. Istället fångar den upp flera faktorer som har betydelse för konsumentens 

lojalitet, till exempel förväntningar och andra möjliga okända subjektiva faktorer. Vi 

anser därför att modellen, med hjälp av de bakomliggande faktorer vi valt, ger en 

tillräcklig helhetssyn av lojalitet för att vi skall kunna besvara vårt syfte och 

nedanstående hypoteser; 

2.8.1 Hypoteser 

H1: Kundnöjdhet har betydelse för lojaliteten vid de tre definierade åldersintervallen.  

 

H2: Servicekvalitet har betydelse för lojaliteten vid de tre definierade åldersintervallen. 

 

H3: Produktkvalitet har betydelse för lojaliteten vid de tre definierade åldersintervallen. 

 

H4: Prisvärdhet har betydelse för lojaliteten vid de tre definierade åldersintervallen. 

 

H5: Bankens klagomålshantering har betydelse för lojaliteten vid de tre definierade 

åldersintervallen. 

 

H6: Den privata bankkonsumentens lojalitet gentemot banken varierar vid de tre 

definierade åldersintervallen.6 

 

                                                        
6 Denna hypotes förklaras enskilt i avsnitt 4.2 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3. Metod 

Detta kapitel är uppdelat i två delar, dels Svenskt Kvalitetsindex metod och dels vår 

egen metod. I del ett beskrivs SKI:s modellanalys, datainsamling, databearbetning, 

bortfall, urval samt vårt förhållningssätt till deras metod.  I del två redogör vi för vår 

egen metod, ansats, tillvägagångssätt, urval, de bakomliggande faktorerna till lojalitet, 

metod för analys samt trovärdigheten i vår studie. Slutligen diskuteras vårt kritiska 

förhållningssätt i avsnittet metod- och källkritik. 

3.1 Inledning 

För att kunna besvara våra frågeställningar och syfte har vi, i ett samarbete med Svenskt 

Kvalitetsindex, fått ta del av data som samlats in i syfte att mäta kundnöjdheten i den 

svenska bankbranschen. Jan Eklöf, grundaren till Svenskt Kvalitetsindex och docent i 

statistik på Handelshögskolan i Stockholm, har under arbetets gång varit vårt 

”bollplank” och gett oss tillgång till statistisk data som utgjort grund för de 

regressionsmodeller vi byggt upp för att kunna besvara vårt syfte och frågeställningar.  

3.2 Metod del 1 ‐ Svenskt Kvalitetsindex metod 

Svenskt Kvalitetsindex (härefter SKI) drivs inom ramen för ett särskilt institut och 

bakom driften står också EPSI (European Performance Satisfaction Index). SKI är ett 

system för att samla in, analysera och sprida information om kunders förväntningar, 

upplevd kvalitet och värdering av varor och tjänster. Dessutom gör man det möjligt att 

via kvantitativa undersökningar se till hur kunder bedömer varor och tjänster i Sverige.  

SKI gör årligen en studie av kundnöjdheten i den svenska bankbranschen. För att 

besvara kundnöjdheten använder SKI sig av en ekonomisk modell, ursprungligen 

utvecklad av Fornell (1992), för att förklara kunders beteende. Modellen kallas för 

QSP-modellen då den bygger på de tre huvudblocken kvalitet (Quality), kundnöjdhet 

(Satisfaction) och resultat (Performance). Varje block beskrivs med en eller flera 

variabler såsom image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärdhet, 

kundnöjdhet och lojalitet.(Url7) 
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Figur 6: QSP-modellen (Url7) 

Image utgör startpunkten för modellanalysen (den streckade linjen från lojalitet till 

image illustrerar att bedömningen av företagets image även kan ses som genererad 

tidigare erfarenhet av företaget i fråga såväl som konkurrenter och i och med det som en 

länk för att studera dynamiska aspekter på lojalitet och kundnöjdhet direkt). 

Förväntningar, produkt- och servicekvalitet anses tillsammans med prisvärdhet 

drivande för kundnöjdhet vilket i sin tur fastställer omfattningen på lojalitet. Lojalitet 

uttrycker dels sannolikheten att fortsätta som kund i företaget i fråga och dels i vilken 

mån kunden ämnar ändra relationens omfattning – minska engagemanget eller öka med 

nya/mera betydande köp av produkter och tjänster. Klagomål (och behandlingen av 

dessa) antas vid given nöjdhet (eller missnöje) kunna påverka lojaliteten. Denna 

används dock endast, tillsammans med ett antal kundspecifika faktorer, som 

bakgrundsvariabler för att klarlägga skillnader mellan skilda kundgrupper och ingår inte 

i modellskattningen.(Url7) 

Utifrån denna modell har ett mätinstrument utvecklats för att samla in faktiska uppgifter 

från företagens nuvarande kunder.  Ett frågeformulär med cirka 30 modellfrågor och 

drygt tio bakgrundsfrågor utgör grunden. I modellfrågorna är mätskalan ett till tio, där 
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ett betyder ”inte alls nöjd” eller ”instämmer inte alls” och tio betyder ”helt nöjd” eller 

”instämmer helt”. Variablerna beräknas på följande sätt: 

Image: Här används åtminstone fyra frågor för att bedöma hur folk ser på 

leverantören/företaget i allmänhet. Delaspekter som kompetens, kundservice, 

prisvärdhet, pålitlighet och professionalism undersöks. 

Förväntningar: Åtminstone fem frågor utnyttjas för att bedöma om respondenten 

(företagskund eller privatkund) hade förväntningar på leverantören (det senaste årets 

erfarenheter används som särskild referens). Delaspekter som personlig service, 

produktportfölj, säkerhet och korrekthet samt tilläggstjänster undersöks.  

Produktkvalitet (PRODQ): Här används minst tre frågor angående bland annat 

produktinnehåll, säkerhet samt teknisk funktion. 

Servicekvalitet (SERVQ): Här används minst tre frågor om bland annat personlig service 

och tillgänglighet. 

Prisvärdhet (VALUE) (valuta för pengarna): Åtminstone fem frågor används för att 

bedöma värdet kring bland annat produkt(er), service och råd, tillgängligheten, säkerhet 

och trygghet samt de tilläggsfunktioner som erbjuds. 

Kundnöjdhet (EPSI): Här används alltid tre fasta frågor för att undersöka nöjdhet 

allmänt sett, nöjdhet i relation till förväntningarna och nöjdhet i relation till en ideal 

leverantör. 

Lojalitet (LOYAL): Minst två frågor används som lägger fokus på: hur troligt det är att 

kunden väljer samma leverantör när den nästa gång tar ställning till framtida "relation", 

hur kunden kommenterar sin nuvarande leverantör till vänner och bekanta samt i vilken 

mån den rekommenderar denna.(Url7) 

3.2.1 Datainsamling 

SKI samlar in data med hjälp av en enkätundersökning via strukturerade 

telefonintervjuer. Detta innebär att verkligheten observeras och registreras passivt ”som 

den är” utan att SKI försöker påverka eller aktivt ta del i den. Respondenten har 

möjligheten att svara på frågorna med ett i förtid visst antal bestämda svarsalternativ (de 

flesta frågorna besvaras på en tiogradig skala). Under intervjuerna använder sig SKI av 
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ett sofistikerat datorstöd som gör det möjligt för intervjuaren att ställa frågorna en och 

en, samtidigt som denne kodar svaren direkt. Detta ger en fördel då färre misstag görs 

samt att eventuella fel kan upptäckas och korrigeras direkt under intervjun. Utifrån 

insamlad data kan SKI sedan uttala sig om den bakomliggande målpopulationen som de 

undersökta enheterna antas representera.(Lekvall och Wahlbin, 2001; Bryman och Bell, 

2005; Jan Eklöf, 2009) 

3.2.2 Bearbetning av insamlad data 

SKI beskriver sin bearbetningsprocess för insamlad data: 

”Svaren bearbetas efter granskning med hjälp av en statistisk analysmodell (Partial 

Least Squares) för att erhålla såväl index för envar av de ovanstående 7 aspekter, 

liksom för styrkan i orsakssambanden (vad som förklarar faktiskt erhållna värden för 

kundnöjdhet respektive lojalitet. Resultat redovisas på alla variabler enligt skalan 0 - 

100, där 0 innebär att alla respondenter svarar 1 på samtliga ingående 

(manifest)frågor och 100 att alla svarar 10. Kraven på precision (för att siffror ska 

publiceras och ingå som officiella SKI-resultat) är att osäkerheten (på en 

signifikansnivå av 95 procent) är maximalt +/- 2 enheter. Kravet på förklaringsvärde 

(hur stor del av all variation som modeller fångar upp) ska vara minst 66 procent (dvs. 

att åtminstone två tredjedelar av alla individuella svarsskillnader fångas upp av 

modellen)”.(Url 7) 

3.2.3 Bortfall 

Lekvall & Wahlbin (2001) identifierat tre huvudgrupper av orsaker till bortfall. Den 

första är respondenter som inte går att få kontakt med, vilket kan bero på att denne är 

bortrest eller av någon annan anledning inte är anträffbar. Som andra punkt nämns 

problemet med att respondenten inte kunnat genomföra någon utfrågning på grund av 

sjukdom, språksvårighet, vägran etcetera. Den sista orsaken till bortfall är genomförda 

men icke bearbetningsbara utfrågningar, vilket kan bero på ett ofullständigt formulär 

eller att detta är slarvigt ifyllt. 

Den första av ovan nämnda orsaker till bortfall hanterar SKI genom att göra åtta 

uppringningsförsök under olika dagar och tider. Får de inte kontakt efter detta så räknas 
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den potentiella respondenten som bortfall. Den andra orsaken till bortfall är 

svårhanterad och leder därför oftast till att respondenten behandlas som bortfall. Den 

sista orsaken hanterar SKI väl eftersom de använder sig av strukturerade 

telefonintervjuer där intervjuaren med hjälp av datorstöd fyller i enkäten åt 

respondenten. På så sätt minimeras slarv med ifyllnaden och ofullständiga formulär. 

SKI har en svarsfrekvens på cirka 75 % vilket innebär ett bortfall på cirka 25 %. Av de 

som ställer upp i SKI:s undersökning är det cirka 1-2 % som väljer att inte slutföra 

undersökningen.(Jan Eklöf, 2009)  

3.2.4 Urval 

Den största svagheten gällande telefonintervjuer ligger inte i själva intervjuförfarandet 

utan i urvalsproblemet. Det traditionella tillvägagångssättet vid urval för 

telefonintervjuer är att köpa adresser med telefonnummer eller att direkt dra ett urval ur 

telefonoperatörens abonnentregister. I och med detta uppstår en rad problem på grund 

av ofullständigt telefoninnehav, hemliga telefonnummer, eftersläpning i register av ut- 

och inflyttningar med mera. En metod för att skydda sig mot dessa problem är att man 

med en dators hjälp använder sig av en slumpgenerator som drar telefonnummer (som 

används inom den avsedda målpopulationen) och som automatiskt ringer upp då 

intervjuaren är färdig med en intervju. På detta sätt slipper man problem med inaktuella 

register, hemliga telefonnummer etcetera. (Lekvall & Wahlbin, 2001, Bryman och Bell, 

2005) 

SKI har som urvalsmetod valt att använda sig av sannolikhetsurval. Detta innebär att 

urvalet valts på slumpmässig grund och att SKI vet sannolikheten för att respektive 

enhet i populationen väljs ut. De antar därmed generellt att ett representativt urval blir 

följden. Sannolikhetsurvalet gör det möjligt att kvantitativt beräkna risken för felkällor i 

inferensen7 av olika storlek men förutsätter också att urvalet görs enligt definierade 

metoder som är både tids- och kostnadsmässigt krävande. (Bryman och Bell, 2005; 

Lekvall och Wahlbin, 2001) Inom ramen för sannolikhetsurval har SKI därefter gjort ett 

stratifierat urval där populationen delas in i två grupper, så kallad strata, bestående av 

                                                        
7 Inferens är när en forskare drar slutsatser om en målpopulation utifrån resultat som kommit fram 
från faktiskt undersökta enheter ur populationen 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män och kvinnor. Urvalet görs slumpmässigt av en dator i det rikstäckande 

befolkningsregistret (RTB) hos personer mellan 18-85 års ålder med en slumpgenerator, 

simple random selection (SRS) i varje stratum. Detta för att säkra inferensen och göra 

urvalet representativt för den population ur vilket det dras. (Jan Eklöf, 2009) 

3.2.5 Vårt förhållningssätt till SKI:s metod 

Enligt Sverke (i Gustavsson, 2004) så handlar kvantitativa mätningar, i en generell 

betydelse om att sätta siffror på saker som objekt och händelser enligt vissa bestämda 

regler. Ett av problemen vid kvantitativa mätningar är svårigheten att på empirisk väg 

spegla abstrakta teoretiska begrepp. Vad innebär till exempel kundnöjdhet eller 

servicekvalitet i bankbranschen och hur skall dessa mätas? I den modellanalys som 

Svenskt Kvalitetsindex använder sig av har frågorna som mäter variablerna successivt 

utvecklats, prövats och förfinats med tiden. Detta talar för att SKI:s mätinstrument 

empiriskt kan spegla teoretiska begrepp som till exempel kundnöjdhet eller 

servicekvalitet. Givetvis finns det dock flera olika sätt att mäta teoretiska begrepp på 

och vi är medvetna om att SKI:s modell endast utgör en av flera modeller.   

Som ovan nämnts använder sig SKI av en enkätundersökning för att samla in data. 

Fördelen med denna metod är att det går att samla in en stor mängd data från en 

betydande population där data är standardiserad, lätt att förstå och enkel att jämföra. 

Nackdelen med en enkätundersökning är att insamlad data kan vara mindre omfattande 

än den som samlas in med kvalitativa metoder. En annan risk är att frågeformulären inte 

besvaras korrekt av respondenten.(Saunders et al. 2000) De data som SKI samlat in är 

dock mycket omfattande och eftersom enkätundersökningen görs via telefonintervjuer, 

där intervjuaren fyller i enkäten med hjälp av datorstöd, har risken minimerats för att 

frågeformuläret besvarats felaktigt.  

SKI:s telefonintervjuer är cirka 15 minuter långa, vilket kan utgöra ett problem då 

respondenten vid enkla intervjuer, lätt tappar intresset om tiden överskrider fem till tio 

minuter. För ämnen som respondenten finner intressanta kan dock en praktisk gräns om 

30 minuter dras för en telefonintervju. Vi finner det svårt att avgöra om tidslängden för 

SKI:s telefonintervjuer påverkar respondenternas svar. Det är dock endast cirka 1-2 % 

som väljer att inte slutföra undersökningen när den väl är påbörjad vilket talar för att 
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SKI:s metod för datainsamling fungerar väl.(Lekvall och Wahlbin, 2001; Jan Eklöf, 

2009)  

Vi anser att SKI:s urval är representativt för den population ur vilket det dras eftersom 

de använder sig av sannolikhetsurval där urvalet väljs på slumpmässig grund av en dator 

i det rikstäckande befolkningsregistret (RTB).  

3.3 Metod del 2 – Vår metod; en sekundäranalys 

3.3.1 Inledning 

Vår uppsats tar sin utgångspunkt i positivismen där endast företeelser som kan bekräftas 

via sinnena ses som ”riktig” kunskap. För att ta ställning till vetenskapliga förklaringar 

formulerar vi hypoteser utifrån teorier som sedan prövas. Inom positivismen skall 

vetenskapen vara värderingsfri, det vill säga objektiv. Vår uppsats är dock inte helt 

värderingsfri då vi har tidigare kunskaper, erfarenheter och attityder som påverkar hur 

vi uppfattar saker och ting och vad vi uppfattar. Vi strävar efter att vara så objektiva 

som möjligt men är medvetna om att objektivitetsprincipen sällan kan omsättas i 

praktiken.(Bryman och Bell, 2005) 

3.3.2 Kvantitativ metod 

 

”If you cant count it, it doesn´ count”  

(Holsti, 1969 i Holme och Solvang, 1997, s.150) 

 

Eftersom vi har begränsade resurser i form av tid, pengar etcetera valde vi det 

metodalternativ som gav högst uppfyllelse av syftet (Björklund & Paulsson, 2003). Vi 

valde att göra en kvantitativ studie baserad på sekundärdata från SKI då vi, som 

studenter med knappa resurser, ansåg att vi inte själva hade möjlighet att samla in den 

mängd data som krävdes för att göra generella uttalanden om den privata 

bankkonsumentens lojalitet vid olika åldersintervall och om de bakomliggande 

faktorernas betydelse för lojaliteten skiljer sig åt vid dessa åldersintervall. Genom att 
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använda en kvantitativ metod kunde vi med viss säkerhet uttala oss om uppfattningar 

och åsikter hos de bankkonsumenter utifrån vilka vi gjort vårt urval. (Holme och 

Solvang 1997)  

3.3.3 Val av ansats 

Vår studie syftar till att kartlägga hur den privata bankkundens lojalitet varierar vid 

olika åldersintervall samt hur bakomliggande faktorers betydelse för lojalitet skiljer sig 

åt vid olika åldersintervall. I och med att vi vill jämföra lojaliteten hos privata 

bankkonsumenter som befinner sig vid olika åldersintervall i livet blev vår ansats en 

tvärsnittsansats. En tvärsnittsansats definieras som: 

 

”Om man studerar ett flertal undersökningsobjekt med syfte att jämföra dem 

sinsemellan och dra slutsatser för större grupper eller hela marknadssegment…man 

studerar ett ”tvärsnitt av marknaden vid en viss tidpunkt”” (Lekvall och Wahlbin, 2001, 

s.209) 

Empiri kan beskrivas som information om den del av verkligheten som skall beskrivas. 

Den utgör underlag för teoribygget och ett centralt problem för oss är att relatera teori 

och verklighet med varandra. Med tanke på uppsatsens syfte och frågeställning ansåg vi 

att den vetenskapligt relevanta ansatsen var deduktion. Därmed drog vi slutsatser om 

enskilda företeelser utifrån allmänna principer och befintliga teorier och följde 

bevisandets väg. Utifrån de befintliga teorier vi presenterat i tidigare kapitel bestämde vi 

oss för vilken information som skulle samlas in och tolkas samt hur resultaten skulle 

relateras till de redan befintliga teorierna. (Patel och Davidson, 2003)  

3.3.4 Studiens tillvägagångssätt 

I vår studie ställer vi upp hypoteser utifrån teorier som vi ville pröva för att sedan kunna 

bekräfta eller förkasta. Det vill säga vi använde oss av en deduktiv process som innebär 

att en eller flera hypoteser underkastas en empirisk granskning. (Bryman och Bell, 

2005)   
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För att kunna besvara våra hypoteser använde vi delar av data som SKI samlat in och 

behandlat gällande kundnöjdheten i den svenska bankbranschen under de senaste fem 

åren (2004-2008). Detta arbetssätt kallas sekundäranalys. Eftersom vi använde oss av en 

kvantitativ ansats krävdes dock en viss grad av kategorisering innan data kunde samlas 

in. (Holme och Solvang, 1997) För att besvara vårt syfte valde vi att dela in 

konsumenten i ålderintervallen 23-27 år, 35-40 år samt 55-65 år. Anledningen till att vi 

valde denna indelning var att vi ville jämföra konsumenter som befinner sig i början, 

mitten och slutet av den finansiella livscykeln där olika händelser inträffar som 

genererar olika finansiella beteenden8. Vi är medvetna om att denna kategorisering är en 

generalisering som bygger på antaganden utifrån den finansiella livscykeln. De olika 

händelserna kan förekomma i andra åldrar i konsumentens liv, dock måste någon form 

av kategorisering göras för att kunna jämföra privata bankkonsumenter.  

3.3.5 Urval 

För att undvika felkällor i inferensen9 måste urvalet vara representativt för den 

population ur vilken det dras.  Ett sätt att minska risken är att använda sig av ett stort 

urval. Med detta i åtanke valde vi att samla in ett stort datamaterial utifrån de 

enkätundersökningar som SKI gjort under de senaste fem åren (2004-2008). Det totala 

antalet respondenter var 16280. Det är dock inte enbart storleken på urvalet som kan 

minska risken för felkällor i inferensen. Sättet på vilket urvalet görs är ibland mer 
                                                        
8 Se avsnitt 2.7 om den finansiella livscykeln 

9 Inferens är när en forskare drar slutsatser om en målpopulation utifrån resultat som kommit fram 
från faktiskt undersökta enheter ur populationen 

1. Teori 
 

2. Hypoteser 
 

3. Datainsamling 
 

4. Resultat 
 

5. Hypoteser bekräftas eller förkastas 
 

6. Teorin revideras 
 
 

Figur 7: Den deduktiva processen  
(Bryman och Bell, 2005, s.23) 
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avgörande än storleken. Vi valde att göra ett sannolikhetsbaserat stratifierat urval vilket 

innebar att vi, för att dela in materialet i grupper och sedan dra olika stora stickprov i 

dessa, utnyttjade en känd egenskap hos respondenterna, åldern.  På så sätt kunde 

precisionen i skattningen ökas och betydande effektivitetsvinster uppnås. De undersökta 

åldersintervallen var 23-27, 35-40 samt 55-65. I intervallet 23-27 år hade vi 1920 

respondenter, i intervallet 35-40 år hade vi 4856 respondenter och i det sista intervallet, 

55-65 år, hade vi 9504 respondenter. (Lekvall och Wahlbin, 2001, Eggeby och 

Söderberg, 1999) 

3.3.6. De bakomliggande faktorerna till lojalitet  

De fem bakomliggande faktorerna till lojalitet som vi valde var; kundnöjdhet, 

servicekvalitet, produktkvalitet, prisvärdhet och klagomål. Anledningen till att vi valde 

dessa var att vi utifrån våra litteraturstudier kunnat konstatera att de var bakomliggande 

faktorer till lojalitet. Dessutom var vi begränsade till de data som SKI tidigare samlat in 

vilket gjorde att vi inte kunde ta med faktorer som förväntningar, byteskostnader och 

bytesbarriärer. Dock anser vi, som tidigare nämnts, att den modell vi gjort ger en 

tillräcklig helhetssyn av den privata bankkonsumentens lojalitet10. Vi valde att mäta de 

fem bakomliggande faktorerna och lojalitet enligt SKI:s metod då vi ansåg att SKI:s 

mätinstrument empiriskt kunde spegla de teoretiska begreppen väl. Lojalitet mättes med 

LOYAL, kundnöjdhet med EPSI, servicekvalitet med SERVQ, produktkvalitet med 

PRODQ samt prisvärdhet med VALUE.11 Klagomål mättes utifrån en fråga i SKI:s 

enkätundersökning; 

                                                        
10 Se avsnitt 2.8 för förklaring 

11 Se 3.2 Metod Del1 – Svenskt Kvalitetsindex metod 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LOYAL mäts utifrån tre frågor i SKI:s enkätundersökning; 

 

 

 

 

Den fysiska dimensionen av lojalitet mäts med icke köprelaterade beteenden, vilket 

motsvaras av fråga 15 och 15b. Den mentala dimensionen av lojalitet mäts med 

återköpsintentioner, vilket motsvaras av fråga 10. Eftersom lojalitetsbegreppet är 

subjektivt kan det mätas på olika sätt. Dels kan det mätas utifrån den fysiska 
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dimensionen (beteende i förhållande till objektet) och dels kan det mätas utifrån den 

mentala dimensionen (attityder och avsikter till objektet) världen. Nedan redogör vi för 

de mått som används för att mäta den privata kundens lojalitet till banken;  

 

• Sett till den fysiska dimensionen används måttet icke köprelaterade beteenden. 

Detta mäter i vilken utsträckning kunden rekommenderar erbjudandet till andra 

kunder, även omnämnt som ”word-of-mouth”. Anledningen till att detta valts är 

att lojaliteten anses vara särkilt hög när kunden sprider information om banken 

till sin omgivning.     

• För den mentala dimensionen används måttet återköpsintentioner. Med detta mäts 

i vilken utsträckning bankkunden kan tänka sig att utföra ett beteende i 

framtiden, det vill säga om den kommer att fortsätta relationen med banken. 

Detta är ett väl etablerat mått för att mäta lojalitet. (Söderlund, 2001) 

 

EPSI mäts utifrån följande tre frågor i SKI:s enkätundersökning; 
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SERVQ mäts utifrån fråga 7b, 7c, 7g och PRODQ mäts utifrån 7a, 7d, 7e, 7f i SKI:s 

enkätundersökning; 
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VALUE mäts utifrån följande fråga i SKI:s enkätundersökning; 

 

Respektive begrepp mäts utifrån skattade modeller av SKI. Vi har dock inte möjlighet 

att redovisa dessa eftersom de är sekretessbelagda. 
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3.3.7 Metod för analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att besvara våra hypoteser vände vi oss till SKI och deras databas. Utifrån denna 

valdes sekundärdata som var operationaliserbar för vårt syfte.  Data bearbetades sedan 

för att lämpliga regressionsmodeller skulle vara möjliga att byggas upp. För att besvara 

H1-H5 valde vi att bygga upp en regressionsmodell12. Modellen var baserad på 

variablerna PRODQ (produktkvalitet), SERVQ (servicekvalitet), VALUE (prisvärdhet), 

EPSI (kundnöjdhet) samt en dummyvariabel13 för klagomål. Dummyvariabeln och 

variablerna ställdes i relation till LOYAL (lojalitet) för att kunna kartlägga hur 

bakomliggande faktorers betydelse för lojalitet skiljer sig åt vid olika åldersintervall. 

Dummyvariabeln för klagomål var baserad på fråga 17 där 1=klagat eller haft 

anledning och 0=ej klagat. Respondenterna kategoriserades efter åldersintervallerna, 

23-27, 35-40 samt 55-65. Alla andra åldrar motsvarar de respondenter som inte kunde 

kategoriseras efter de tre åldersintervallerna. Vi valde dock att inte fokusera på dessa. 
                                                        
12 Se fullständig modell i bilaga 1  

13  Numeriskt  kodad  variabel  som  används  för  att  markera  kategorier  i  regressionsanalys. 
Exempelvis för klagomål, klagat kodas med 1 och ej klagat kodas med 0.   

Figur 8: Egen modell för analys av data 

SKI databas 

Urval av lämplig data 
för att kunna besvara 

hypoteser 

Bearbetning av 
data 

Regressions-
modeller byggs 

upp 

Analys utifrån 
regressionsmodeller 
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Variablerna är, som tidigare nämnts, baserade på ett antal specificerade frågor i 

frågeformuläret. Anledningen till att vi tog in variablerna och inte enbart valde att 

använda oss av enskilda frågor från frågeformuläret var att vi på detta sätt kunde mäta 

dessa utifrån fler än en fråga. Istället för att endast använda en fråga om exempelvis 

kundnöjdhet använde vi EPSI som mäter kundnöjdhet baserat på tre sammanvägda 

frågor.14 Genom att mäta produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärdhet, kundnöjdhet och 

lojalitet utifrån variablerna PRODQ, SERVQ, VALUE, EPSI och LOYAL i SKI:s modell 

anser vi att vi får en bättre och mer rättvisande bild av den privata bankkonsumentens 

värdering av dessa.  

 

 
Figur 9: Modellsammanfattning 

åldersgrupp för test Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

23 - 27 år 1 ,738a ,545 ,544 14,4573 

35 - 40 år 1 ,769b ,592 ,592 13,6839 

55 - 65 år 1 ,782b ,612 ,611 13,3364 

alla andra åldrar 1 ,770c ,593 ,593 13,4395 

a. Predictors: (Constant), dummy för klagomål, Value, EPSI, ServQ, ProdQ 

b. Predictors: (Constant), dummy för klagomål, ProdQ, EPSI, ServQ, Value 

c. Predictors: (Constant), dummy för klagomål, ProdQ, EPSI, Value, ServQ 

 

Modellens förklaringsgrad mättes med måttet R Square. Detta varierar mellan 0 och 1 

och talar om hur stor del av all variation i den beroende variabeln (lojalitet) som 

förklaras av de oberoende variablerna (dummy för klagomål, Value, EPSI, ServQ och 

ProdQ). Ju högre R Square – upp till 1 – desto större andel förklaras.  

 

Åldersintervallerna var signifikanta, det vill säga värdet översteg inte 0,1, för den 

regressionsmodell vi byggt upp.15  

                                                        
14 Se avsnitt 3.3.6 för ytterligare förtydligande 

15 Se Anovad i bilaga 1 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Figur 10: Regressionsmodell 1 

Unstandardized 

Coefficients 
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Coefficients åldersgrupp för 

test Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant)      

ProdQ      

ServQ      

Value      

EPSI      

XX- XX år 1 

dummy för 

klagomål 

     

 

I ovanstående regressionsmodell är faktorerna Sig., t samt B de viktiga. Sig. förklarar 

om respektive variabel är signifikant för modellen. För att vara signifikant bör inte 

värdet överstiga 0,1 det vill säga 10 %. T står för t-värde, vilket bör vara större/ mindre 

än +/- 1,96 för att vi skall kunna uttala oss med 95 % säkerhet. I vissa fall uttalar vi oss 

dock med 90 % säkerhet och då bör t-värdet vara större/mindre än +/- 1,65. B är styrkan 

för koefficienten där ett positivt värde innebär att lojaliteten påverkas positivt och ett 

negativt värde innebär att lojaliteten påverkas negativt. För varje enhet som respektive 

faktor ökar/minskar (på en 100-enhetsskala) så ökar/minskar lojaliteten. 

För att besvara H6 valde vi att ställa åldersintervall mot LOYAL16. Vi valde även att 

dela upp respondenterna efter kön för att se om det förelåg skillnader i lojalitet mellan 

män och kvinnor; 

 

                                                        
16 Se fullständig modell i bilaga 2 

 

 
 

 

Figur 11: Regressionsmodell 2 
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I ovanstående regressionsmodell är N, Mean och Std. Deviation för LOYAL de viktiga.  

Dessa används när vi utför t-test för att kartlägga hur den privata bankkonsumentens 

lojalitet variera vid olika åldersintervall. I t-testet motsvara N = n (antal respondenter), 

Mean = X (medelvärdet) och Std. Deviation= S (standardavvikelse);  
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3.3.8 Objektivitet 

Objektiviteten i vår forskning kan stärkas då vår utgångspunkt tas i befintlig teori, det 

vill säga vi tillämpar ett deduktivt arbetssätt där våra subjektiva uppfattningar i mindre 

grad präglas i forskningsprocessen. De bakomliggande faktorerna i vår uppsats har 

visats ha ett samband med lojalitet i tidigare forskning17. Anledningen till att just dessa 

faktorer belysts är att vi begränsats av SKI:s sekundärdata18. Risken är dock att teorin 

som vi utgår från gör att nya rön inte upptäcks då den riktar och påverkar forskningen. 

Vi är medvetna om detta men anser dock att vår infallsvinkel, den privata 

bankkonsumentens lojalitet vid olika åldersintervall, är unik eftersom det saknas 

information om detta fenomen i befintlig teori. Inom all forskning accepteras även 

numera att forskaren inte har ett helt neutralt förhållande till sitt forskningsproblem, 

eftersom detta i stort sett är omöjligt. I vår kvantitativa studie har vi antagit ett utifrån- 

perspektiv för att kunna beskriva och förklara det mätningarna resulterat i. Vi har 

försökt att neutralisera det subjektiva inslaget och försöka att hämta information på ett 

så objektiv sätt som möjligt. Vi anser att vi har en hög objektivitet då vi vid insamlingen 

av information har kunnat jämföra varje individs enskilda värden på ett rättvist sätt och 

därmed skapat förutsättningar för en god kvantitativ bearbetning och analys. (Patel och 

Tebelius 1987)  

3.4 Trovärdighet 

Nedan diskuterar vi trovärdigheten utifrån begreppen validitet, reliabilitet, 

generaliserbarhet. Slutligen redogör vi för vårt kritiska förhållningssätt. 

3.4.1 Validitet 

Begreppet validitet avser om mätmetoden verkligen mäter den egenskap som vi avser 

att mäta. Att med säkerhet bestämma om en mätmetod är valid eller inte är omöjligt. 

Istället får vi försöka bedöma mätmetodens validitet på mer eller mindre subjektiva 

grunder. Validiteten i vår studie kan därmed diskuteras utifrån följande begrepp; direkt 

upplev validitet och innehållsvaliditet. Den tidigare kan förklaras i att ett antal 

                                                        
17 Se avsnitt 1.2 

18 Se avsnitt 3.3.6 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insiktsfulla personer bedömer en fråga i ett frågeformulär som vettig med hänsyn till 

studiens syfte. Vi valde ut frågor från SKI:s enkätundersökning som vi ansåg var 

relevanta för vår studies syfte. Därefter granskade Jan Eklöf dessa och bedömde dem 

som vettiga. Validiteten i vår mätmetod är därför god sett till den direkta upplevda 

validiteten. (Lekvall och Wahlbin, 2001)  

Innehållsvaliditet sägs vara god om den för en variabel dels täcker alla väsentliga 

dimensioner och dels inte markant går utanför variabelns räckvidd. Innehållsvaliditet 

liknar därför direkt upplevd validitet och bedöms subjektivt. Då de utvalda frågorna från 

SKI:s enkät utgörs av frågor som täcker väsentliga dimensioner av variabeln och 

därmed inte går utanför räckvidden för denna, är innehållsvaliditeten god. (Lekvall och 

Wahlbin, 2001) 

3.4.2 Reliabilitet 

Tillförlitligheten (reliabiliteten) i resultaten från en undersökning beror på hur väl 

mätmetoden kan motstå inflytande av olika slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. En 

låg reliabilitet kan sägas vara en följd av att mätmetoden inte är tillräckligt noggrant 

definierad och sannolikheten för att erhålla en godtagbar reliabilitet beror därför på hur 

klara och otvetydiga frågorna är och hur väl forskaren lyckats standardisera 

mätförfarandet. Vi anser att SKI:s enkätfrågor är klara och otvetydiga samt väl 

standardiserade för mätförfarandet. De arbetar efter en modellanalys som under många 

år förfinats och utvecklats till att bli ett mätinstrument med hög precision och säkerhet. 

Med detta som bakgrund menar vi även att reliabiliteten i våra resultat är godtagbara då 

sekundärdata vi använt för att testa våra hypoteser är insamlad av SKI. (Bryman och 

Bell, 2005, Lekvall och Wahlbin 2001) 

Vidare handlar reliabiliteten om huruvida resultatet skulle bli detsamma om 

undersökningen gjordes på nytt, det vill säga studiens replikerbarhet. Då vi ovan 

detaljerat redogjort för vårt tillvägagångssätt19 anser vi att en forskare skulle kunna göra 

en liknande studie och visa på samma resultat. Detta förutsätter dock att forskaren får 

                                                        
19 Se avsnitt 3.3.7 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samma tillgång till SKI:s sekundärdata och inte får problem med sekretessen rörande 

SKI:s material. (Bryman och Bell, 2005) 

3.4.3 Generaliserbarhet 

Styrkan i vår kvantitativa undersökning ligger i dess generaliserbarhet när det gäller att 

få fram information. Dock ligger svagheten i att vi inte har någon garanti för att den 

information som samlats in är relevant för vårt syfte och de frågeställningar vi har. Vi är 

medvetna om detta men anser att de variabler för kundnöjdhet som SKI använder i sin 

kvantitativa metod även är lämpliga för vår studies syfte. De frågor vi valt ut från SKI:s 

enkät och insamlad data från dessa är operationaliserbar och relevant för vår 

frågeställning. Detta resonemang grundar vi på att det i ett flertal studier konstaterats att 

produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärdhet, kundnöjdhet och klagomål har betydelse 

för lojalitet. Då vi använt oss av ett slumpmässigt stratifierat urval i vår studie anser vi 

även att detta ökat den externa validiteten20. (Holme och Solvang, 1997; Bryman och 

Bell, 2005)  

3.4.4 Metod‐ och källkritik 

Som tidigare nämnts har vi genomfört en sekundäranalys där vi använt data som samlats 

in i ett annat syfte. Fördelarna med detta tillvägagångssätt är att vi som studenter med 

knappa resurser kan få tillgång till data av hög kvalitet. Dessutom behöver vi inte gå 

igenom den mödosamma processen att samla in data på egen hand. Det som talade emot 

vår sekundäranalys var nackdelar som datamängdens komplexitet och att vi inte var 

bekanta med materialet. Det senare innebar att vi behövde lägga ned tid på att lära 

känna materialet och få kunskap om variablerna, hur de kodats och hur data organiserats 

av SKI. Sett till datamängdens komplexitet hade detta varit en studie som varit omöjlig 

att genomföra utan hjälp av professionella statistiker från SKI. De har kodat den data 

som vi funnit relevant för vårt syfte vilket har gjort det möjligt för oss att lättare 

sammanställa och analysera materialet.  

En annan nackdel som brukar diskuteras rörande sekundäranalys är att forskaren inte 

kan ta för givet att de sekundärdata han/hon får ta del av passar det egna syftet. Det 

                                                        
20 Extern validitet är synonymt med generaliserbarhet 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optimala hade självklart varit att vi själva utformat en enkätundersökning för att samla 

in primärdata som vi kunde använda för att besvara vårt syfte och frågeställningar. 

Under våra litteraturstudier och i diskussion med Jan Eklöf på SKI har vi dock kommit 

fram till att många av variablerna i SKI:s undersökning är relevanta för vår uppsats och 

går att operationalisera för vårt syfte. (Bryman och Bell, 2005) 

Vad gäller källor bör dessa bedömas efter tre krav. Det första är samtidskravet vilket 

innebär att de iakttagelser som görs bör ligga så nära det inträffade i tiden som möjligt. 

Under våra litteraturstudier och vid insamlingen av data från SKI har vi därför utgått 

från att använda så aktuell information som möjligt.  Det andra kravet är att forskaren 

undersöker materialet och ser om det finns några tendenser i det som kan ha påverkat 

berättarens iakttagelser eller att han/hon till egen fördel medvetet förvrängt 

verklighetsbeskrivningen. Eftersom vi använt oss av väletablerade teorier som är 

framtagna av erkända författare och hämtat information från artiklar som till stor del 

bygger på statistiska undersökningar (som är mindre subjektiva) anser vi att någon 

sådan tendens inte finns. Det sista kravet är det beroendekritiska, vilket innebär att 

forskaren undersöker om det finns beroende av en annan källa. Frågan vi ställer oss är 

om upphovsmannen till en källa utnyttjat en annan källa för sitt påstående. Om så är 

fallet förstärks inte trovärdigheten hos verklighetsbeskrivningen, vilket hade varit fallet 

om källorna varit oberoende. Med anledning av detta har vi i största möjliga mån använt 

originalkällan. I vissa fall har vi dock inte haft tillgång till originalkällan och därmed 

använt oss av en källa där upphovsmannen hänvisat till en annan källa. Tilläggas bör 

dock att upphovsmännen till dessa källor snarare använt en annan källa för att kunna 

stärka sin diskussion och inte utnyttjat den för att göra ett påstående. Vidare har vi även 

funnit olika originalkällor som styrker variablerna till begreppet lojalitet som vi valt att 

undersöka. Med detta sagt anser vi att trovärdigheten i dessa förstärks. (Gustavsson, 

2004) 

Enligt Holme och Solvang, (1997) bör forskaren skaffa sig översikt och kunskap om all 

tillgänglig information. Dock menar de att detta i praktiken är ogenomförbart eftersom 

det är både tids- och kostnadskrävande och att det går att arbeta med vald frågeställning 

utan en total bild. Under sållningsprocessen kan det ske ett systematiskt skevt urval av 
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material på grund av tillfälligheter och därför måste källmaterialet kunna ge en saklig 

bild av källorna själva och av de tendenser som de uppvisar. Vår studie präglas av både 

tids- och kostnadsbegränsningar vilket omöjliggör att vi kan arbeta med vår 

frågeställning utifrån en total bild. Med anledning av detta har vi försökt använda ett 

källmaterial som ger en så saklig bild som möjligt.  

Vidare diskuterar Holme och Solvang (1997) källans ursprung. Forskaren är den som 

bestämmer vilket samband som finns mellan källan och verkligheten som denne 

beskriver. Därmed är det viktigt att jämföra andra källor mot vår beskrivning och den 

allmänna uppfattningen vi har om den historiska situationen. Sett till vår studie så har vi 

jämfört vår bild av lojaliteten i bankbranschen med andra källor för att se om de 

variabler vi definierat är representativa som faktorer bakomliggande till lojalitet. 
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4. Dataanalys 

I detta kapitel görs en analys utifrån de regressionsmodeller vi byggt upp. Först 

analyseras de bakomliggande faktorernas betydelse för den privata bankkonsumenten 

lojalitet i olika åldersintervall. Därefter analyseras hur den privata bankkonsumentens 

lojalitet varierar i olika åldersintervall. 

4.1 De bakomliggande faktorernas betydelse för lojalitet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: De bakomliggande faktorernas betydelse för lojaliteten vid olika åldersintervall 

De olika värdena i modellen utgörs av B som är styrkan för koefficienten. Ett positivt 

värde innebär att lojaliteten påverkas positivt och ett negativt värde innebär att 

lojaliteten påverkas negativt.  
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4.1.1 Kundnöjdhet 

Utifrån vår regressionsmodell kan utläsas att kundnöjdhet är signifikant för de tre 

åldersintervall vi valt21. Detta gör att vi kan uttala oss med 95 % säkerhet. B värdet visar 

att kundnöjdhet är den variabel som påverkar lojaliteten näst mest i de tre 

åldersintervallen. För varje enhet som kundnöjdheten ökar/minskar (på en 100-

enhetsskala) ökar/minskar lojaliteten (0,707) enheter för 23-27 år, (0,713) enheter för 

35-40 år samt (0,681) enheter för 55-65 år. Detta kan kopplas till Fornell (1992); 

Homburg och Giering (2001); Jamal och Kamal (2002) resonemang om att nöjda 

kunder tenderar att vara lojala kunder och grunden till framgång och lönsamhet för 

banken. Eftersom vi definierar lojalitet som 

”a deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred service consistently in 

the future, thereby causing repetitive same-brand or same brand-set purchasing, despite 

situational influences and marketing efforts having the potential to cause switching 

behavior”(Oliver, 1999) 

anser vi att de repetitiva köp som den lojala kunden genomför leder till framgång och 

lönsamhet för banken. Dock bör det finnas i åtanke att kundnöjdheten är dels en form av 

tillstånd, attityd, i konsumentens huvud och dels ett sammanfattande omdöme av 

banken som uppstår när alla intryck av den vägs samman. Därmed kan det sägas att 

exempelvis produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärdheten och klagomål spelar roll för 

den privata bankkonsumentens nöjdhet och att B värdet beror på dessa. I motsats till 

Reicheld (1994,1996), Storbacka och Lehtinen (2000) och Söderlund (2001) 

resonemang om att en nöjd kund inte behöver vara lojal, talar våra resultat för att en 

nöjd kund är lojal och att kundnöjdhet är en garanti för ökad lojalitet.   

Vi kan dock inte uttala oss om den missnöjda kunden som är lojal, det vill säga ”falsk 

lojalitet” vilken beror på faktorer som utgör restriktioner i kundens val, så kallade 

bytesbarriärer (Fornell 1992; Dick och Basu 1994; Normann 1992; Söderlund 2001). 

Anledningen till detta är att våra resultat inte säger något om kunder med falsk 

respektive sann lojalitet utan endast visar på att kundnöjdhet leder till ökad lojalitet. 
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Sett till den finansiella livscykeln talar B värdena för att kundnöjdhetens betydelse för 

den privata bankkonsumentens lojalitet endast skiljer sig marginellt åt på grund av 

händelser som inträffar i olika åldersintervall. Därmed är det svårt att göra något 

uttalande om att olika händelser eller finansiella beteenden påverkar hur 

kundnöjdhetens betydelse skiljer sig i olika åldersintervall. 

4.1.2 Servicekvalitet 

Servicekvalitet är signifikant för samtliga tre åldersintervall i vår regressionsmodell22. 

Detta gör att vi kan uttala oss med 95 % säkerhet. Utifrån B värdet kan vi utläsa att 

servicekvalitet påverkar lojaliteten i samtliga åldersintervall. För varje enhet som 

servicekvaliteten ökar/minskar (på en 100-enhetsskala) ökar/minskar lojaliteten (0,103) 

enheter för 23-27 år, (0,158) enheter för 35-40 år samt (0,147) enheter för 55-65 år. 

Våra resultat överensstämmer med Caruana (2002) resonemang om att servicekvalitet 

har en stark inverkan på lojalitet och Blomqvist et al. (2004) påstående att det inte är 

tjänsten i sig utan det stöd och service som banken erbjuder som avgör om kunden 

förblir lojal. Det vill säga kundens subjektiva uppfattning av värdet och kvaliteten på 

relationen bestämmer graden av lojalitet hos kunden. Detta kan kopplas till Grönroos 

(2008) resonemang om den totala upplevda kvaliteten. Vad för tjänst banken erbjuder är 

viktig för att uppfylla kundens behov, det vill säga den teknisk/resultatmässiga 

kvalitetsdimensionen. Det som avgör om kunden förblir lojal är dock hur kunden 

subjektivt upplever tjänsten, det vill säga den funktionsmässiga/processinriktade 

kvalitetsdimensionen. I våra resultat åskådliggörs detta genom att vi mäter upplevd 

servicekvalitets betydelse för den privata bankkonsumentens lojalitet. 

Då vi anser att en lojal kund genomför repetitiva köp kan resultaten även kopplas till 

Bloemer et al. (1998) och Venetis och Ghauri (2000)  resonemang om att det finns en 

positiv relation mellan servicekvalitet och återköpsbenägenhet och därmed Solomon et 

al. (2006) påstående om att servicekvalitet är en kritisk faktor till lönsamhet och 

framgång för banken. Om kunden inte uppfattar servicekvaliteten som positiv kommer 

dess lojalitet att minska och banken förlorar därmed kunder. 
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Vi finner det även intressant att servicekvalitetens betydelse för konsumentens lojalitet 

är cirka 50 % högre i åldersintervallen 35-40 (0,158) och 55-65 (0,147) än 23-27 

(0,103). Detta kan bero på att konsumenter i dessa åldersintervall befinner sig högre upp 

i hierarkin för det finansiella beteendet i form av nivån förmögenhetshantering. De har 

ett annat behov än det yngre åldersintervallet och efterfrågar tjänster som kräver ett mer 

serviceinriktat beteende från bankens sida. De värdesätter bankens rådgivning i form av 

det stöd och service som erbjuds i relationen. (Thaler och Shefrin,1981; Modiglianai, 

1988; Antonides och van Raiij 1998) 

4.1.3 Produktkvalitet 

Produktkvalitet är signifikant på 90 % nivå i åldersintervallen 23-27 samt 55-65. 

Produktkvalitet i åldern 35-40 är inte signifikant vilket gör att vi inte kan göra några 

uttalanden om produktkvaliteten i detta intervall. För varje enhet som produktkvaliteten 

ökar/minskar (på en 100-enhetsskala) ökar/minskar lojaliteten (0,075) enheter för 23-27 

år, och (0,049) enheter för 55-65 år. Detta innebär att produktkvalitetens betydelse är ca 

50 % viktigare för den privata bankonsumentens lojalitet i intervallet 23-27 år jämfört 

med 55-65 år. Våra resultat överensstämmer därmed med Bergman och Klefsjö (2001) 

och Das et al. (2000) resonemang om att produktkvalitet är en bidragande faktor till 

ökad kundlojalitet.  Den är dock den faktor som är av minst betydelse för lojaliteten i 

vår regressionsmodell, följt av servicekvalitet. I intervallet 23-27 har servicekvalitet 

cirka 37 % större betydelse för lojaliteten än produktkvaliteten. I intervallet 55-65 år har 

servicekvalitet cirka 200 % större betydelse för lojaliteten.23. Detta innebär att 

servicekvalitet är mer betydande än produktkvalitet för lojaliteten. Genom att göra en 

liknelse till den tekniska/resultatmässiga kvalitetsdimensionen av hur en kund upplever 

en tjänst, Grönroos (2008), skulle detta kunna förklaras av att produktkvaliteten upplevs 

objektivt av kunden. I vår regressionsmodell mäter vi upplevd produktkvalitet utifrån 

erbjuden räntesats, konto, kontokort, Internetbank, korrekthet och säkerhet. Eftersom 

banker erbjuder likvärdiga produkter, Harvey och Green (1993), som uppfattas objektivt 

av konsumenten har därför servicekvaliteten, det vill säga kundens subjektiva 
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uppfattning av värdet och kvaliteten på relationen, större betydelse för lojaliteten än 

produktkvaliteten i de olika åldersintervallen. (Blomqvist et al. 2004) 

Att produktkvaliteten har större betydelse för lojaliteten i åldersintervallet 23-27 år än i 

åldersintervallet 55-65 kan bero på att konsumenter i detta åldersintervall befinner sig 

lägre ned i hierarkin för det finansiella beteendet, i form av budget och 

likviditetshantering. Detta gör dem mer intresserade av produkter i form av konto, 

räntesatser etcetera. (Lindqvist 1981; Antonides och Van Raiij, 1998) 

4.1.4 Prisvärdhet 

Prisvärdhet är signifikant på en 95 % nivå i samtliga åldersintervall. För varje enhet som 

prisvärdhet ökar/minskar (på en 100-enhetsskala) ökar/minskar lojaliteten (0,209) 

enheter för 23-27 år, (0,173) enheter för 35-40 år samt (0,170) enheter för 55-65 år. 

Prisvärdhet är den faktor som har tredje störst betydelse för den privata 

bankkonsumentens lojalitet. Detta överensstämmer med Kotler (1999) och Shetty 

(1987) resonemang om att prisvärdheten har stor betydelse för lojalitet samt Grace och 

O’Cass (2005) och Keaveney (1995) påstående att konsumentens lojalitet kan minska 

om banken inte upplevs som prisvärd . Prisvärdhetens betydelse är ungefär 23 % 

viktigare för den privata bankkonsumentens lojalitet i intervallet 23-27 år än i de andra 

intervallen. I åldersintervallet 23-27 år har prisvärdhet dubbelt så stor betydelse som 

servicekvalitet och är nästan av tre gånger större betydelse för lojaliteten än vad 

produktkvalitet är. I åldersintervallet 35-40 år är prisvärdhet av 10 % större betydelse 

för lojalitet än vad servicekvalitet är. I åldersintervallet 55-65 år är prisvärdhet ungefär 

250 % mer betydande för lojalitet än produktkvalitet men bara 16 % mer betydande än 

vad servicekvalitet är för lojalitet.24  

Att prisvärdhet har störst betydelse för lojalitet i åldersintervallet 23-27 kan förklaras av 

att de som befinner sig i ett tidigare skede i den finansiella livscykeln har en lägre 

inkomst än medelinkomsten och ofta lånar till studier och boende. Allt eftersom 

inkomsten ökar med åldern anpassar dock konsumenten sina utgifter efter detta och 
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prisvärdhetens betydelse för lojaliteten minskar. (Thaler och Shefrin,1981; Modigliani, 

1988; Antonides och van Raiij 1998). 

4.1.5 Klagomål 

Klagomål är signifikant på en 95 % nivå i samtliga åldersintervall. För varje enhet som 

klagomål ökar/minskar (på en 100-enhetsskala) minskar/ökar lojaliteten (-2,245) 

enheter för 23-27 år, (-1,930) enheter för 35-40 år samt (-1,261) enheter för 55-65 år. 

Utifrån B värdet kan vi utläsa att klagomål är den faktor som har störst betydelse för 

lojalitet i samtliga åldersintervall.25 Genom vår regressionsmodell ser vi ett test på 

resultatet av kundens lojalitet av klagomålet. B värdet visar att en ökning i klagomål 

medför en minskning i lojalitet, det vill säga, kundens lojalitet minskar när den väl har 

klagat. Detta innebär att bankernas klagomålshantering inte fungerar. Colgate och 

Hedge (2001) menar att det inte finns något samband som kan visa på att klagomål 

direkt leder till byte av bank. Vi anser att detta kan stämma om bankens 

klagomålshantering fungerar väl. Då vi kunnat konstatera att klagomålshanteringen inte 

fungerar hos bankerna tror vi dock att det finns ett samband mellan klagomål och att 

kunden byter bank. Detta överensstämmer även med Solomon et al. (2006) påstående 

att om klagomålet inte behandlas på ett för kunden tillfredställande sätt kan det leda till 

att denne byter bank.  

Fornell och Wernerfelt (1987); Hart et al. (1990); Solomon et al. (2006); Egan (2001) 

menar att kunden ofta ger banken en chans att åtgärda problemet och att banken, om det 

hanterar klagomålet framgångsrikt, kan öka lojaliteten hos kunden och därmed även 

vinsterna. Våra resultat visar dock att även om bankerna upplever att de har en god 

klagomålshantering lyckas de inte omvända kunden till att bli mer lojal.  

Utifrån vår regressionsmodell kan vi därmed konstatera att bankerna måste förbättra sin 

klagomålshantering. Det är oftast den återkommande och nöjda kunden som framför 

klagomål då de känner att de har en relation till banken och vill förbättra dess 

verksamhet. (Solomon et al. 2006 och Egan 2001). Om klagomålet inte hanteras rätt kan 

relationen till kunderna försämras med minskad lojalitet och lönsamhet som påföljd. Då 
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det enligt Blomqvist et al. (2004) är kundens subjektiva uppfattning av värdet och 

kvaliteten på relationen som bestämmer graden av lojalitet hos kunden tror vi att en 

förbättrad klagomålshantering skulle kunna innebära mer lojala kunder och en ökad 

lönsamhet för bankerna. Detta stödjer vi även på Grönroos (2008) resonemang om att 

kundens upplevda totala kvalitet påverkas om till exempel klagomålshanteringen drar ut 

på tiden och är en komplicerad process för kunden. En sämre upplevd kvalitet innebär, 

som våra resultat tidigare visat, att lojaliteten minskar. Vi tror även att den minskade 

lojaliteten kan bero på att kunden sprider ett dåligt rykte om banken till följd av dålig 

klagomålshantering (Solomon et al. 2006).  

I likhet med Solomon et al. (2006) anser vi att bankerna kan undvika problem med 

klagomål om de redan från början erbjuder en hög kvalitet på sina tjänster och 

produkter.    

Sett till den finansiella livscykeln ser vi att klagomålets betydelse för konsumentens 

lojalitet är störst i åldersintervallet 23-27 år. Därefter minskar dess betydelse allt 

eftersom konsumenten blir äldre. Detta tror vi kan bero på att den yngre konsumenten 

som klagar inte har lika starka restriktioner eller så kallade bytesbarriärer som äldre 

konsumenter har. Yngre konsumenter befinner sig början av den finansiella livscykeln 

och därmed kvarstår det många händelser som kommer att påverka dess finansiella 

behov och val av bank. De äldre konsumenterna har dock skapat olika bytesbarriärer allt 

eftersom de rört sig igenom en finansiella livscykeln. Vi tror till exempel att äldre 

konsumenter har informationsbarriärer, det vill säga de orkar/vill inte engagera sig i 

behandlingen av den information som följer i samband med ett eventuellt byte av bank. 

Dessutom tror vi att de har förändringsbarriärer, det vill säga en ovilja till förändring i 

form av ständigt återkommande upprepningar av vissa beteenden eller ritualer i 

vardagslivet. (Söderlund 2001) Det kan även bero på att mer erfarna åldersgrupper har 

ett mer lojalt beteende än de yngre. (Patterson 2007) 

 



   

      61 

4.2 Variation i lojalitet 

4.2.1 Kvinna 

Efter att ha utfört beräkningar med t-test kunde vi konstatera att det inte förelåg någon 

variation i kvinnors lojalitet i olika åldersintervall.26 Kvinnors lojalitet varierar därmed 

inte beroende på olika händelser, behov och finansiella beteenden i den finansiella 

livscykeln. Detta talar emot Patterson (2007) påstående om att mer erfarna 

åldersgrupper uppvisar ett mer lojalt beteende än de yngre. 

4.2.2 Man 

Sett till mäns variation i lojalitet i olika åldersintervall kunde vi, efter att ha utfört t-test, 

konstatera att det inte förelåg någon variation i mäns lojalitet i åldersintervallen 23-27 

och 35-40. Däremot kunde vi med 95 % säkerhet uttala oss om att män i 

åldersintervallen 23-27 år och 35-40 år är mindre lojala än män i 55-65 åldersintervallet. 

Med andra ord är alltså män i åldersintervallet 55-65 år mer lojala än män i 

åldersintervallen 23-27 samt 35-40.27 Detta överensstämmer med Patterson(2007) 

resonemang om att mer erfarna åldersgrupper uppvisar ett mer lojalt beteende än de 

yngre. Dock gäller det enbart för åldersintervallet 55-65 år eftersom vi inte med 

säkerhet kan göra uttalanden om män i åldersintervallet 35-40. Att äldre män är mer 

lojala än yngre tror vi även kan bero på att de har en samlad erfarenhet av banken som 

de baserar sin lojalitet på medan yngre konsumenter litar mer på personalens uppgifter 

om bankens tjänster/produkten än att gå på tidigare erfarenhet av liknande 

produkter.(Homburg och Giering, 2001) De äldre har gått igenom större delen av den 

finansiella livscykeln och därmed skapat en erfarenhet av hur olika banker kan bemöta 

dess finansiella behov och beteende. Därmed tror vi att konsumenten har bildat sig en 

uppfattning om vilken bank som passar den bäst och uppvisar därför ett lojalt beteende 

mot denna. I motsats till detta kvarstår det många händelser i den yngre konsumentens 

liv som kommer att påverka dess finansiella behov, beteende och därmed dess lojalitet 

till banken.  

                                                        
26 Se bilaga 2 

27 Ibid 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4.2.3 Skillnader mellan kvinna och man 

För samtliga åldersintervall kan vi, efter att ha genomfört t-test, med 95 % säkerhet 

konstatera att kvinnor är mer lojala än män i samtliga åldersintervall.28 Vi tror att detta 

beror på att kvinnor är mer lojala än män när bankerna är tillförlitliga. (Ndubisi 2006) 

Under 90-talet övergick bankerna från transaktionsmarknadsföring till 

relationsmarknadsföring och lade fokus på att vårda sina relationer till kunderna för att 

nå upprepade köp. Genom att fokusera på relationerna tror vi att bankerna skapat en 

tillförlitlighet som gjort att kvinnorna är mer lojala eftersom deras återköpsbeteende till 

störst del beror på den personliga kontakten. (Grönroos 2000; Homburg och Giering 

2001; Solomon et al. 2006) 

 
Figur 13: Diagram för variation i den privata bankkonsumentens lojalitet i olika åldersintervall 

I diagrammet kan urskiljas att det inte föreligger någon variation i kvinnors lojalitet i 

olika åldersintervall eftersom mean endast skiljer sig marginellt. Detsamma gäller även 

i jämförelsen mellan män i åldersintervallen 23-27 och 35-40. Däremot går det att utläsa 

att män i åldersintervallet 55-65 är mer lojala än män i åldersintervallen 35-40 och 23-

27 år.  Tydligast är skillnaden mellan män och kvinnor. Kvinnor är mer lojala än män i 

samtliga åldersintervall. 

                                                        
28 Se avsnitt 3.3.7 för förklaring av t‐test samt bilaga 2 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5. Slutsats  

I detta kapitel besvaras frågeställningarna i vår uppsats med hjälp av de hypoteser vi 

ställt upp. Vi redogör även för de resultat vi kommit fram till.  

5.1 Besvarande av frågeställningar  

De hypoteser vi ställt upp såg ut enligt följande; 

H1: Kundnöjdhet har betydelse för lojaliteten vid de tre definierade åldersintervallen.  

 

H2: Servicekvalitet har betydelse för lojaliteten vid de tre definierade åldersintervallen. 

 

H3: Produktkvalitet har betydelse för lojaliteten vid de tre definierade åldersintervallen. 

 

H4: Prisvärdhet har betydelse för lojaliteten vid de tre definierade åldersintervallen. 

 

H5: Klagomål har betydelse för lojaliteten vid de tre definierade åldersintervallen. 

 

H6: Den privata bankkonsumentens lojalitet gentemot banken varierar vid de tre 

definierade åldersintervallen. 

 

Med hjälp av dessa ville vi besvara våra frågeställningar; 

• Hur skiljer sig bakomliggande faktorers betydelse för lojalitet åt i olika 

åldersintervall i den privata bankkonsumentens liv?  

• Hur varierar den privata bankkonsumentens lojalitet i olika åldersintervall? 

Kundnöjdhet är den variabel som påverkar lojaliteten näst mest i de tre 

åldersintervallen. Därmed kan vi bekräfta hypotes 1. Våra resultat talar emot tidigare 

teorier om att en nöjd kund inte behöver vara lojal och att kundnöjdhet inte är en garanti 

för ökad lojalitet. Dessutom visar de på att kundnöjdhetens betydelse för lojalitet inte 

skiljer sig marginellt beroende på olika händelser och finansiella beteenden som 

inträffar i den privata bankkonsumentens liv. Även servicekvalitet och produktkvalitet 

har betydelse för lojaliteten. Servicekvalitet har dock en större betydelse än 
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produktkvaliteten. I åldersintervallet 55-65 är till exempel servicekvalitetens betydelse 

för lojaliteten 200 % större än produktkvaliteten. Vi kan även konstatera att 

servicekvalitetens betydelse för lojaliteten är cirka 50 % högre i åldersintervallen 35-40 

och 55-65  än 23-27. Produktkvalitetens betydelse är ca 50 % viktigare för den privata 

bankonsumentens lojalitet i intervallet 23-27 år jämfört med 55-65 år. Hypotes 2 och 3 

kan bekräftas. Resultaten visar att servicekvalitetens och produktkvalitetens betydelse 

för lojalitet skiljer sig åt beroende på olika händelser och finansiella beteenden som 

inträffar i olika åldersintervall. Prisvärdhet är den faktor som har tredje störst betydelse 

för den privata bankkonsumentens lojalitet i olika åldersintervall. Dess betydelse är 

ungefär 23 % viktigare för den privata bankkonsumentens lojalitet i intervallet 23-27 år 

än i de andra intervallen. Hypotes 4 kan bekräftas. Resultaten visar att prisvärdhetens 

betydelse för lojalitet skiljer sig åt beroende på olika händelser och finansiella 

beteenden som inträffar i olika åldersintervall. Klagomål har störst betydelse för den 

privata bankkonsumentens lojalitet. Dock minskar dess betydelse för lojaliteten varefter 

den privata bankkonsumenten blir äldre.  Hypotes 5 kan bekräftas. Resultaten visar att 

klagomåls betydelse för lojalitet skiljer sig åt beroende på olika händelser och 

finansiella beteenden som inträffar i olika åldersintervall. Dessutom visar de att 

bankernas klagomålshantering inte fungerar. 
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Ovanstående kan åskådliggöras i följande två diagram; 

 
Figur 14: Diagram för de bakomliggande faktorernas betydelse för lojaliteten vid olika 

åldersintervall. För varje enhet som respektive faktor ökar, ökar lojaliteten med B-värdet. 

 

 
Figur 15: Diagram för klagomåls betydelse för lojaliteten vid olika åldersintervall. För varje enhet 

som klagomål ökar, minskar lojaliteten med B-värdet. 
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Utifrån hypoteserna H1-H5 kan vi besvara vår första frågeställning; 

• Hur skiljer sig bakomliggande faktorers betydelse för lojalitet åt i olika 

åldersintervall i den privata bankkonsumentens liv?  

De bakomliggande faktorernas betydelse för lojalitet skiljer sig inte åt i olika 

åldersintervall i den privata bankkonsumentens liv. Vid samtliga åldersintervall är 

klagomål den faktor som har störst betydelse för den privata bankkonsumentens 

lojalitet, följt av kundnöjdhet, prisvärdhet, servicekvalitet och produktkvalitet. Varje 

faktor påverkar dock lojaliteten olika mycket beroende på vilket åldersintervall som den 

privata bankkonsumenten befinner sig i. Till exempel, om prisvärdhet ökar med en 

enhet, ökar lojaliteten mer i åldersintervallet 23-27 än i åldersintervallet 55-6529. 

 

Hypotes 6 kan delvis bekräftas. Sett till kvinnor varierar inte lojaliteten gentemot 

banken vid de tre definierade åldersintervallen. Detsamma gäller även i jämförelsen 

mellan män i åldersintervallen 23-27 och 35-40. Däremot är män i åldersintervallet 55-

65 mer lojala än män i åldersintervallen 35-40 och 23-27 år.  Kvinnor är mer lojala än 

män i samtliga åldersintervall. Utifrån detta kan vi konstatera att den manlige privata 

bankkonsumentens lojalitet varierar beroende på olika åldersintervall i livet. Utifrån 

hypotes 6 har vi därmed besvarat vår andra frågeställning; 

• Hur varierar den privata bankkonsumentens lojalitet i olika åldersintervall? 

 

Utifrån ovanstående anser vi att teoribildningen om lojalitet bör modifieras. Tidigare 

forskning har endast visat på bakomliggande faktorers samband till lojalitet. I vår 

uppsats har vi rangordnat faktorerna klagomål, kundnöjdhet, prisvärdhet, 

servicekvalitet, produktkvalitet och visat på att deras betydelse för lojalitet inte skiljer 

sig i olika åldersintervall. Vi har även klargjort att varje faktor påverkar lojaliteten olika 

mycket beroende på vilket åldersintervall som den privata bankkonsumenten befinner 

sig i. Dessutom har vi konstaterat att teoribildningen om att äldre konsumenter uppvisar 

ett mer lojalt beteende än yngre konsumenter inte stämmer för kvinnor.  

                                                        
29 Se diagram 2 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6. Diskussion & förslag till framtida forskning 

I detta kapitel för vi en diskussion kring våra resultat och ger förslag till framtida 

forskning.  

6.1 Diskussion 

I denna uppsats har vi kartlagt hur bakomliggande faktorers betydelse för lojalitet skiljer 

sig åt vid olika åldersintervall samt hur den privata bankkundens lojalitet varierar vid 

olika åldersintervall.  

Eftersom bankerna verkar i en komplex bransch och konkurrerar med likvärdiga 

produkter och tjänster anser vi att det är viktigt att de skapar relationer med sina kunder. 

I dessa kan mervärde skapas som leder till att kunderna gör återköp och uppvisar ett 

lojalt beteende.  Ett lojalt beteende anser vi baseras på kundens upplevda kvalitet. Om 

den inte är god kommer kunden förmodligen att byta bank eller framföra ett klagomål. 

Då bankernas klagomålshantering inte fungerar och klagomålet leder till minskad 

lojalitet kommer kunden därmed att lämna banken vare sig denne klagar eller inte. Vi 

kan dock inte säga om alla banker har problem med sin klagomålshantering. De banker 

som har problem gynnar dock konkurrerande banker eftersom deras tidigare kunder 

antagligen kommer att välja en annan bank.  

Vi anser därför att bankerna, för att få lojala kunder, bör förbättra sin 

klagomålshantering och satsa på kundens upplevda kvalitet. Till följd av detta kommer 

kunden att uppleva banken som prisvärd och bli nöjd. Detta kommer i sin tur att 

ytterligare öka den privata bankkonsumentens lojalitet. 

Utifrån våra resultat anser vi att bankerna även bör försöka att knyta manliga kunder till 

banken först i senare ålder eftersom de uppvisar ett mindre lojalt beteende i tidigare 

ålder. Sett till kvinnor anser vi dock att bankerna bör knyta dem redan i en tidig ålder. 

Deras lojalitet varierar inte i åldersintervallen och är dessutom starkare än männens. 

Eftersom lojalitet alltid är starkare hos kvinnor än män borde det även vara mer lönsamt 

för banker att vända sig till kvinnor än män eftersom bankerna först efter en längre 

relation med kunden visar på lönsamhet. Om bankerna redan i en tidig ålder kan knyta 

kvinnorna till banken tror vi att de kan uppnå en hög lönsamhet.  
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Vidare har vi i denna uppsats ämnat kartlägga och inte förklara de bakomliggande 

faktorernas betydelse för den privata bankkonsumentens lojalitet i olika åldersintervall. 

Vi kan därmed inte med säkerhet säga varför varje faktor påverkar lojaliteten olika 

mycket beroende på vilket åldersintervall som den privata bankkonsumenten befinner 

sig. Dock har vi försökt föra en diskussion kring vad vi tror att det kan bero på.  

Under uppsatsen gång har det även uppstått en del funderingar. De data vi använder oss 

av är från åren 2004-2008 vilket innebär att de enbart är insamlade under en 

högkonjunktur. Frågan är om våra resultat hade sett annorlunda ut om vi använt data 

som samlats in under lågkonjunktur? Vi undrar även om resultaten sett annorlunda ut 

om vi undersökt företagskundens lojalitet till banken.  

6.2 Framtida forskning 

Det vore intressant att utreda orsaken till att bankernas klagomålshantering inte fungerar 

samt om detta är ett problem som återfinns i samtliga banker i Sverige. Vidare tycker vi 

även att bakomliggande faktorers betydelse för den privata bankkonsumenten skulle 

kunna brytas ned sett till vilken bank konsumenten har. Det vore också intressant att 

kartlägga andra bakomliggande faktorers betydelse för lojalitet.  

Då vi inte med säkerhet kan säga vilka händelser eller finansiella beteenden som 

påverkar de bakomliggande faktorernas betydelse för lojalitet skulle förslagsvis en 

kvalitativ undersökning göras om detta. Slutligen vore det intressant att göra en 

liknande undersökning som vår sett till företagskunder. 
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Bilaga 1 

Variables Entered/Removed 

åldersgrupp för test Model Variables Entered Variables Removed Method 

23 - 27 år 1 dummy för klagomål, 

Value, EPSI, ServQ, 

ProdQa 

. Enter 

35 - 40 år 1 dummy för klagomål, 

ProdQ, EPSI, ServQ, 

Valuea 

. Enter 

55 - 65 år 1 dummy för klagomål, 

ProdQ, EPSI, ServQ, 

Valuea 

. Enter 

alla andra åldrar 1 dummy för klagomål, 

ProdQ, EPSI, Value, 

ServQa 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

åldersgrupp för test Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

23 - 27 år 1 ,738a ,545 ,544 14,4573 

35 - 40 år 1 ,769b ,592 ,592 13,6839 

55 - 65 år 1 ,782b ,612 ,611 13,3364 

alla andra åldrar 1 ,770c ,593 ,593 13,4395 

a. Predictors: (Constant), dummy för klagomål, Value, EPSI, ServQ, ProdQ 

b. Predictors: (Constant), dummy för klagomål, ProdQ, EPSI, ServQ, Value 

c. Predictors: (Constant), dummy för klagomål, ProdQ, EPSI, Value, ServQ 

 

ANOVAd 

åldersgrupp för 

test Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 479868,345 5 95973,669 459,177 ,000a 23 - 27 år 1 

Residual 400050,058 1914 209,013   



   

     

  Total 879918,403 1919    

Regression 1318421,649 5 263684,330 1408,204 ,000b 

Residual 908156,245 4850 187,249   

35 - 40 år 1 

Total 2226577,894 4855    

Regression 2660004,427 5 532000,885 2991,119 ,000b 

Residual 1689315,593 9498 177,860   

55 - 65 år 1 

Total 4349320,020 9503    

Regression 6604681,444 5 1320936,289 7313,303 ,000c 

Residual 4533948,853 25102 180,621   

alla andra åldrar 1 

Total 1,114E7 25107    

a. Predictors: (Constant), dummy för klagomål, Value, EPSI, ServQ, ProdQ 

b. Predictors: (Constant), dummy för klagomål, ProdQ, EPSI, ServQ, Value 

c. Predictors: (Constant), dummy för klagomål, ProdQ, EPSI, Value, ServQ 

d. Dependent Variable: Loyal 

 

Coefficientsa 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients åldersgrupp för 

test Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -1,861 2,041  -,912 ,362 

ProdQ ,075 ,039 ,049 1,933 ,053 

ServQ ,103 ,033 ,080 3,173 ,002 

Value ,209 ,035 ,153 5,917 ,000 

EPSI ,707 ,033 ,509 21,198 ,000 

23 - 27 år 1 

dummy för 

klagomål 

-2,245 ,726 -,050 -3,095 ,002 

(Constant) ,720 1,201  ,599 ,549 

ProdQ ,026 ,025 ,017 1,056 ,291 

ServQ ,158 ,021 ,123 7,680 ,000 

35 - 40 år 1 

Value ,173 ,021 ,135 8,317 ,000 



   

     

EPSI ,713 ,020 ,539 34,920 ,000   

dummy för 

klagomål 

-1,930 ,445 -,041 -4,336 ,000 

(Constant) 1,456 ,781  1,865 ,062 

ProdQ ,049 ,018 ,033 2,782 ,005 

ServQ ,147 ,015 ,120 9,869 ,000 

Value ,170 ,015 ,136 11,164 ,000 

EPSI ,681 ,014 ,539 48,761 ,000 

55 - 65 år 1 

dummy för 

klagomål 

-1,287 ,331 -,026 -3,891 ,000 

(Constant) 1,901 ,487  3,903 ,000 

ProdQ ,062 ,010 ,043 5,869 ,000 

ServQ ,135 ,009 ,111 14,994 ,000 

Value ,174 ,009 ,140 19,100 ,000 

EPSI ,672 ,008 ,529 79,309 ,000 

alla andra 

åldrar 

1 

dummy för 

klagomål 

-1,261 ,201 -,026 -6,263 ,000 

a. Dependent Variable: Loyal 

 



   

     

Bilaga 2 

Descriptive Statistics 

Kön 

(läs ej 

upp, fyll 

i svar 

utan att 

fråga) åldersgrupp för test N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Tänk på all erfarenhet 

du har av 

{banknamn()}. Hur nöjd 

är du med denna bank?  

962 1 10 8,26 1,487 

Om du skulle välja bank 

idag, hur troligt är det 

att du då väljer 

{banknamn()}?  

962 1 10 8,36 2,352 

EPSI 960 11,0 100,0 73,749 14,9925 

Loyal 960 ,0 100,0 78,725 20,8898 

23 - 27 år 

Valid N (listwise) 960     

Tänk på all erfarenhet 

du har av 

{banknamn()}. Hur nöjd 

är du med denna bank?  

2376 1 10 8,16 1,582 

Om du skulle välja bank 

idag, hur troligt är det 

att du då väljer 

{banknamn()}?  

2376 1 10 8,33 2,304 

EPSI 2376 ,0 100,0 73,237 15,9237 

Loyal 2376 ,0 100,0 78,930 21,0896 

35 - 40 år 

Valid N (listwise) 2376     

Kvinna 

55 - 65 år Tänk på all erfarenhet 

du har av 

{banknamn()}. Hur nöjd 

är du med denna bank?  

4257 1 10 8,19 1,733 



   

     

Om du skulle välja bank 

idag, hur troligt är det 

att du då väljer 

{banknamn()}?  

4257 1 10 8,34 2,418 

EPSI 4251 ,0 100,0 73,349 17,6129 

Loyal 4251 ,0 100,0 78,281 22,0851 

  

Valid N (listwise) 4251     

Tänk på all erfarenhet 

du har av 

{banknamn()}. Hur nöjd 

är du med denna bank?  

962 1 10 7,83 1,540 

Om du skulle välja bank 

idag, hur troligt är det 

att du då väljer 

{banknamn()}?  

962 1 10 7,96 2,400 

EPSI 960 ,0 100,0 68,389 15,3751 

Loyal 960 ,0 100,0 73,848 21,6622 

23 - 27 år 

Valid N (listwise) 960     

Tänk på all erfarenhet 

du har av 

{banknamn()}. Hur nöjd 

är du med denna bank?  

2480 1 10 7,80 1,630 

Om du skulle välja bank 

idag, hur troligt är det 

att du då väljer 

{banknamn()}?  

2481 1 10 7,94 2,344 

EPSI 2480 ,0 100,0 68,483 16,1269 

Loyal 2480 ,0 100,0 74,645 21,5193 

35 - 40 år 

Valid N (listwise) 2479     

Man 

55 - 65 år Tänk på all erfarenhet 

du har av 

{banknamn()}. Hur nöjd 

är du med denna bank?  

5254 1 10 8,02 1,675 



   

     

Om du skulle välja bank 

idag, hur troligt är det 

att du då väljer 

{banknamn()}?  

5254 1 10 8,24 2,257 

EPSI 5253 ,0 100,0 71,932 16,3596 

Loyal 5253 ,0 100,0 77,115 20,8044 

  

Valid N (listwise) 5252     

 


