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Frågeställningar: Att ha lojala kunder är särskilt viktigt på vissa marknader, men har 

företagen inom dessa branscher verkligen insett detta? Arbetar de överhuvudtaget med att öka 

lojaliteten bland sina kunder? Hur ser detta lojalitetsbyggande i så fall ut? Och hur 

överstämmer det med befintlig teori på området? Det är de frågor vi vill försöka reda ut i 

denna uppsats. 

 

Teori: Den teoretiska basen om kundlojalitet har införskaffats från vetenskapliga artiklar och 

böcker. Utifrån litteraturen har vi identifierat faktorer som kundlojalitet består av. 

 

Metod: För att samla in material har det utförts personliga intervjuer på bankerna Nordea, 

Handelsbanken och SalusAnsvar.  

 

Resultat: Utifrån teorin har vi genom denna studie redogjort för på vilket sätt Nordea och 

Handelsbanken, men även SalusAnsvar i viss mån, arbetar med lojalitetsbyggande. Inom 

vissa aspekter av kundlojalitet, som att tillfredsställa kunder och skapa kundvärde, har vi inte 

lyckats hitta något dramatiskt som avviker från befintliga teorier. Däremot upptäckte vi brister 

inom kvalitetstänkandet, informationssystemen samt organisationernas strukturer. Dessutom 

tillämpade företagen inte tjänstegarantier och barriärer i syfte att behålla kunder.   

 

 

     

 
 
 
 

  



ABSTRACT 
 

Title: Building Customer Loyalty: A study of Nordea and Handelsbanken  

 

Seminar date: 2006-08-14 

 

Authors: Daniel Assarsson & Thomas Salzer 

 

Tutor: Lars Albert 

 

Purpose: Holding a loyal customer base is particularly essential in some markets, but have 

the enterprises within these markets really realised this? Are they even working towards 

improving loyalty among their customers? And how does it agree with existing theories 

within this field? These are the issues we will try to investigate in this paper.        

    

Theory: The theory concerning customer loyalty has been gathered from scientific reports 

and books. Based on litterature, components of customer loyalty have been identified.   

 

Methodology: Personal interviews in order to collect material have been conducted with the 

following banks; Nordea, Handelsbanken and SalusAnsvar. 

 

Findings: On the basis of the theory, our findings describe the approaches Nordea and 

Handelbanken, but also SalusAnsvar to a lesser degree, use in order to build customer loyalty.   

Within some aspects of customer loyalty, as to satisfy customers and creating customer value, 

we have not found any dramatic deviations from existing theories. However, we found 

shortcomings within the quality aspect, information systems and the organizational structures. 

Also, the enterprises did not apply service guarantees and barriers for the purpose of retaining 

customers.   
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1. INLEDNING 

 När vi för femton år sen skulle boka en flygbiljett kanske vi bara hade en resebyrå på orten. 

Vi kanske bara hade ett spelombud där vi kunde lämna in vår stryktips- eller lottorad, eller ett 

försäkringsbolag där vi kunde försäkra vårt hus. Visserligen kunde vi ibland använda oss av 

telefonen, men den geografiska närheten gjorde nog att vi ändå valde det lokala alternativet 

för att utföra ovanstående ärenden. Dessa företag fick på så sätt lojala kunder, kanske inte för 

att de utgjorde det bästa alternativet, utan för att de var det närmaste alternativet. 

 Med informationsteknikens (IT) hjälp är det annorlunda idag. Vi kan med hjälp av Internet 

söka flygbiljetter bland åtskilliga resebyråer, spela inte bara på stryktips eller lotto utan poker 

och mängder av andra spelformer, samt jämföra försäkringspremier mellan olika bolag, 

snabbt och enkelt. 

 Dagens konkurrenssituation är hårdare idag, inte bara på grund av IT utan också som en följd 

av exempelvis privatiseringar eller etableringar av utländska företag i Sverige.   

 Valmöjligheterna är fler idag och det är lättare att hitta det bästa alternativet. Lojala kunder är 

inte lika självklart idag och företagen får kämpa hårdare för deras lojalitet.  

 

 I en hårdnande konkurrenssituation har företagen inte råd med att se kunderna som en 

oändlig och förbrukningsbar resurs. Få konkurrensfördelar står sig över tiden, varför en lojal 

kundbas förefaller än mer attraktiv (Blomqvist et al., 2004: 120). Genom att lägga större vikt 

vid kundlojaliteten kan företaget uppnå en stabil marknadsandel samt göra 

kostnadsbesparingar (ibid: 122). Att nå en ny kund jämfört med att försöka behålla en 

befintlig kund kostar betydligt mer (t ex Blomqvist et al, 2004: 122 och Duffy, 2005: 284). 

Dessutom finns det studier som visar att om man lyckas behålla fem procent av sin kundbas 

kan det påverka vinsten med 125 procent (Venetis & Gauri, 2004: 1579).   

 Palmer och Bejou menar att behålla kunder inte nödvändigtvis är relevant för alla företag. 

(Dawes & Swailes, 1999: 38). Om man ska köpa en barnvagn, vilket man kanske bara gör en 

gång i livet, säger det sig av sig självt varför kundlojaliteten spelar mindre roll.  

 Zeithml och Bitner hävdar att inom finansieringsbranschen är tjänsterna mer komplexa vilket 

bidrar till att kunderna tenderar att vara mer lojala i sådana fall (ibid: 38).  

 Att ha lojala kunder är alltså särskilt viktigt på vissa marknader, men har företagen inom 

dessa verksamhetsområden verkligen insett detta? Arbetar de överhuvudtaget med att öka 

lojaliteten bland sina kunder? Hur ser detta lojalitetsbyggande i så fall ut? Och hur 
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överstämmer det med befintlig teori på området? Det är de frågor vi vill försöka reda ut i 

denna uppsats. 
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2. METOD 

Datainsamling                                                                                                                                                      

 Vi har utfört en kvalitativ undersökning. Studien inleddes med att vi läste på om ämnet 

relationsmarknadsföring och sedermera fördjupade oss inom kundlojalitet. För detta använde 

vi främst böcker. Sedan letade vi efter tidigare forskning inom ämnet kundlojalitet genom att 

söka efter vetenskapliga artiklar i databasen Emerald. Nästa steg var att samla in primärdata 

som vi sedan kunde använda för att genomföra analyser.  

 Primärdata är data som samlas in genom att använda olika insamlingstekniker som är 

anpassade för att lösa den aktuella frågan (Christensen et al, 1998: 80). Vi har använt oss av 

personliga intervjuer för att samla in vår primärdata, eftersom metoden är lämplig i de fall 

man har många och öppna frågor (Christensen et al, 1998: 133).  

 Intervjufrågorna utformades med stöd av den teoribildning vi erhöll genom att läsa både 

vetenskapliga artiklar och böcker. Utifrån teorierna identifierade vi ett antal olika faktorer 

kundlojalitet består av och det är dessa faktorer som har legat till grund för utformningen av 

frågorna till respondenterna.  

 Vi valde att kontakta ett tiotal banker i Sverige. Det var viktigt att vi skulle få tala med en 

anställd som var väl insatt i hur dennes bank arbetade med kundlojalitet. Därför vände vi oss 

till respektive banks marknadsavdelning. Den inledande kontakten med bankerna skedde 

under industrisemestern och endast tre av dessa banker hade lämpliga respondenter 

tillgängliga.  

 Det slutade med att intervjuerna utfördes på Nordea, Handelsbanken och SalusAnsvar. 

Gemensamt för samtliga intervjuer var att båda författarna var närvarande. Den ena ställde 

frågorna medan den andre antecknade svaren.  

 Innan vi träffade respondenterna för intervju hade vi förberett dem genom att förklara syftet 

med undersökningen. Dessutom skickade vi över de frågeställningar vi skulle beröra per e-

post.  

 Vidare så genomfördes intervjuerna på ett semistrukturerat sätt. Innebörden av detta är att 

man har en lista på teman och frågor som skall beröras under intervjun. Både innehållet och 

ordningen på dessa frågor kan variera från intervju till intervju (Christensen et al, 1998: 133).            

 Frågorna utformades så att de skulle vara öppna, vilket resulterade i att respondenten fick 

svara helt fritt med sina egna ord. Beroende på respondenternas svar ställde vi vid behov 

följdfrågor. Samtliga intervjuer varade drygt en timme.  
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 Nedan ska vi berätta allmänt om varje företag, samt redogöra mer specifikt för hur vi 

arbetade med att samla in materialet från respektive företag.     

Nordea 

 Nordeakoncernen bildades år 2000 och stammar från de nordiska bankerna och 

försäkringsbolagen; Merita Bank, Nordbanken, Unidanmark, Christina bank och Kreditkasse. 

Vissa av dessa företag har funnits sedan 1800-talet. Under 2001 förvärvade Nordea Postgiro 

Bank i Sverige och sedan december 2001 bedrivs all verksamhet i koncernen under 

varumärket Nordea, där staten har det största aktieinnehavet på 20 procent (Nordeas 

webbplats 2006). 

 Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och har ett brett urval 

av produkter, tjänster samt lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Koncernen 

har de senaste åren vunnit utmärkelser som bästa bank av diverse magasin (Nordeas 

webbplats 2006). 

 Nordea har 11 miljoner kunder och över 1 180 kontor runtom i Danmark, Finland, Norge, 

Sverige, Polen och de baltiska länderna, och är med sina 4,4 miljoner e-kunder ledande inom 

banktjänster på Internet (Nordeas webbplats 2006). I juli 2006 redovisade Nordea en 

rörelsevinst med 25 procent för årets första kvartal (Nordeas webbplats 2006). 

 De finansiella målen som presenterades 2004, var att nå ledande positioner på alla de 

nordiska marknaderna och att bygga plattformar på utvalda marknader samt segment i Europa 

samt att fokusera på att öka intäkterna där kostnaderna är oförändrade för att då kunna 

säkerställa lönsamhet i liknande nivå som övriga jämförbara banker i Norden (Nordeas 

webbplats 2006). 

 

 Vi intervjuade Magnus Månsson på Nordea Market Support i Stockholm. Inledningsvis fick 

Magnus berätta övergripande hur Nordea arbetar med kundlojalitet. Sedan ställde vi mer 

specifika frågor utifrån de olika komponenter kundlojalitet består av (se bilaga).    

 Omedelbart efter intervjun skrev vi med hjälp av anteckningarna ned hur vi uppfattat vad 

som sagts under intervjun. Detta innebar oundvikligen att resultaten blev färgade efter vår 

subjektiva bedömning.  För att minska subjektiviteten i vår tolkning skickade vi därefter ett e-

mail till Magnus, för att ge honom möjligheten att läsa igenom och korrigera det som vi hade 

missuppfattat.      
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Handelsbanken 

 Handelsbanken grundades 1871 i Stockholm av ett antal framträdande företag och personer 

inom Stockholms näringsliv och bara på ett par år hade de en stark ställning bland bankerna.                        

Handelsbanken är en universalbank vilket innebär att de levererar tjänster inom hela 

bankområdet (Traditionella företagsaffärer, investment banking, trading samt privata affärer 

inklusive livförsäkringar). De har fortfarande en mycket stark ställning på svenska marknaden 

med 455 bankkontor. Under de senaste femton åren har de byggt upp verksamheten i Norge, 

Finland, Danmark samt Storbritannien. Dessutom finns det kontor i tretton andra länder för att 

stödja kontorsrörelsen på hemmamarknaderna.                                                                                                    

 Organisationen är stark decentraliserad. Genom en geografisk uppdelning har de enskilda 

kontoren ansvar för enskilda kunder.                                                                                                                   

 I övrigt har handelsbanken haft de mest nöjda kunderna under de senaste sexton åren. De har 

haft högre lönsamhet än genomsnittet de senaste 34 åren. I juni 2006 ökade rörelseresultat 

med 29 procent och samma period hade de sammanlagt 9 956 anställda. De övergripande 

målen är att ha en högre räntabilitet på eget kapital än ett vägt genomsnitt för övriga 

börsnoterade nordiska banker, och detta ska åstadkommas genom att kunderna ska erbjudas 

bättre service samtidigt som kostnadsnivån ska vara lägre än andra banker (Handelsbankens 

webbplats 2006).                                                                                                                                                    

 När vi ringde till Handelsbankens centrala marknadsavdelning blev vi hänvisade till 

lokalkontoren, eftersom dessa har eget ansvar för kundrelationerna. Marknadsavdelningen 

fungerar enbart som en supportavdelning för lokalkontoren. Valet föll på Handelsbankens 

kontor i Mörby Centrum i Danderyd av geografiska skäl. När vi i fortsättning skriver 

Handelsbanken, avser vi således enbart Handelsbankens kontor i Mörby Centrum. 

 På Mörbykontoret besökte vi Rickard Dahlberg, som är kundansvarig för företag.  

Liksom i föregående intervju lät vi personen i fråga inleda genom att med fria ord redogöra 

för hur banken arbetar med kundlojalitet, för att sedan gå in på mer specifika frågor (se 

bilaga). Efter intervjun, sammanfattade vi våra anteckningar inom de närmsta dagarna men 

någon uppföljning av detta kunde dock inte göras eftersom respondenten inte var anträffbar 

vid tillfället för uppföljning.  

SalusAnsvar 

 1903 grundades försäkringsbolaget Salus som erbjöd försäkringar till läkare. Tjugo år senare 

bildades Ansvar, ett försäkringsbolag för nykterhetsrörelsen och de kristna samfunden. 1997 
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köpte Salus försäkringsbolaget Ansvar och noterades på Stockholmsbörsen (SalusAnsvars 

webbplats 2006).  

 SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationernas konkurrenskraft genom att erbjuda 

försäkrings- och banktjänster som skapar mervärde för deras medlemmar (SalusAnsvars 

webbplats 2006). Deras vision är att bli ledande av organisationsanpassande finansiella 

tjänster och för att kunna uppnå detta krävs det att bolaget klarar av att möta nya krav och 

erbjuda högkvalitativa försäkrings- och banktjänster anpassande efter varje organisations 

medlemsprofil (SalusAnsvars webbplats 2006).  

 SalusAnsvars primärkunder är organisationerna. Dessutom har de slutkunder, vilka består av 

medlemmarna i organisationerna. Marknaden omfattar 1,5 miljoner personer i någon av de 54 

organisationer som SalusAnsvar har ett samarbete med. SalusAnsvar har 540 000 kunder 

(SalusAnsvars webbplats 2006). År 2005 var rörelseresultatet 53,3 miljoner kronor 

(SalusAnsvars webbplats 2006).  

 

 Vi intervjuade Henrik Andersson, marknadskommunikatör på SalusAnsvar. Detta var den 

första intervjun vi genomförde, men eftersom vi under det inledande skedet inriktade oss på 

relationsmarknadsföring i stort, var frågorna utformade efter detta ämne (se bilaga).  

 Hursomhelst så berörde en del av frågorna kundlojalitet och vi valde att behålla det 

insamlade material som var relevant för vårt ämne. Dock kan vi på grund av detta inte 

diskutera hur SalusAnsvar arbetar med kundlojalitet i samma utsträckning som de övriga 

bankerna. När vi skriver ”bankerna” i fortsättningen avser vi således Nordea och 

Handelsbanken. I de fall SalusAnsvar har kunnat kopplas till studien har vi uttryckligen angett 

detta.     

Databearbetning 

 Efter att ha sammanställt det insamlade materialet har vi försökt identifierat likheter och 

skillnader i bankernas sätt att arbeta med kundlojalitet. Vi har i den mån som det varit möjligt 

försökt se bankerna som en enhet. I vissa fall skiljde dock arbetet anmärkningsvärt mellan 

bankerna, vilket i dessa fall gjorde det nödvändigt att skilja på bankerna. Vi har alltså valt att 

fokusera på bankerna som en enhet, inte på hur bankerna individuellt jobbar med 

kundlojalitet.  

 Nästa steg var att identifiera områden inom vilka vi ansåg fanns brister. Med hjälp av teorin 

kunde vi hitta inspiration till förslag om hur bankerna kan förbättra sitt relationsbyggande.  
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 3. TEORI 

 Det finns varierande definitioner av begreppet kundlojalitet men en vanligt förekommande är 

Olivers citerad i Ribbink et al. (2004: 447), vilken lyder:  

 

  “a deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred product/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”  

 

 Vår tolkning av denna definition är en kund som ständigt återkommer för att köpa en produkt 

eller tjänst av en viss leverantör, trots att påtryckningar och marknadsföringsinsatser från 

andra leverantörer skulle kunna orsaka kunden att byta leverantör. Blomqvist et al., ser en 

lojal kund som: 

 

 ”En kund som över tiden anlitar ett företag för att tillfredställa hela eller en betydande del av 

sitt behov av de produkter och tjänster som täcks in av företagets erbjudande” (Blomqvist et 

al., 2004: 121)  

 

 Liljander och Strandvik definierar lojalitet som ett återkommande köpbeteende inom en 

relation. De skiljer på lojalitet från engagemang, som avser parternas avsikter att handla och 

deras attityder gentemot varandra. En kund med en negativ inställning kan ändå vara lojal, på 

grund av barriärer. Kundlojalitet är alltså inte alltid baserad på en positiv attityd (Storbacka et 

al., 1994: 27-28).      

 Genom att öka lönsamheten bland existerande kunder och förlänga relationens längd kan 

företagens vinst öka. Att skaffa en ny kund kostar fem gånger mer än att behålla en tidigare 

(Dawes & Swailes, 1999: 36). Företag med lojala kunder kan överträffa konkurrenter med 

lägre kostnader och större marknadsandel, ifall dessa konkurrenter istället har högre 

omsättning på sina kunder (ibid: 37). Dessutom kan en återkommande kund som känner sig 

tillfredställd skapa ”word of mouth”, det vill säga, sprida bra publicitet om företaget, vilket är 

gratis marknadsföring. Däremot väljer en otrogen kund att sprida dålig publicitet för företaget, 

då dennes behov inte kan infrias (Wong & Sohal, 2003: 497). 

 Flera författare skiljer på offensiva och defensiva marknadsföringsstrategier. Offensiva 

strategier har fokus på nya kunder genom att försöka öka marknadsandelen (Frankelius, 1997: 

98) eller frekvensen av köp (Storbacka et al., 1994: 22). I den defensiva strategin fokuserar 
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man på befintliga kunder genom att öka kundtillfredsställelsen (Frankelius, 1997: 98) eller 

minimera kundomsättningen (Storbacka et al., 1994: 22).  

 Fokus bör ligga på värdet av individuella kunder istället för antalet kunder. De kunder som 

inte är lönsamma behöver man inte sträva efter att behålla, eller eventuellt försöka att bli av 

med (Dawes & Swailes, 1999: 36). Denna syn stödjer den defensiva strategin.   

 Reichheld nämner också några defensiva strategier, bland annat; att leta efter lojala kunder på 

rätt ställen och fokusera på att skaffa de rätta kunderna istället för mängden kunder, belöna 

säljare för att behålla kunder och inte bara för att attrahera nya kunder, samt att utforma 

lojalitetsprogram för att attrahera och behålla de värdefullaste kunderna (Ahmad & Buttle, 

2002: 152).   

 Nedan har vi med hjälp av litteraturen, identifierat några viktiga faktorer företagen kan 

tillämpa i sitt arbete för att öka lojaliteten. Dessa är främst baserade på Dawes och Swailes 

(1999). De två förstnämnda; kvalitet och kundtillfredsställelse, har vi dock identifierat med 

hjälp av annan litteratur inom kundlojalitet.        

Kvalitet 

 I den hårdnande konkurrensen om kunder har tjänsternas kvalitet blivit den starkaste 

konkurrensstrategin i strävandet att skapa kundlojalitet. Kvalitetsstrategin sägs fortfarande 

vara relativt underutvecklad men blir allt mer en avgörande strategi om ett företag ska 

överleva, och därmed utvecklas också strategin snabbare. Serviceinriktade företag kämpar för 

att bibehålla en överlägsen kvalitet i satsningen på att vinna lojala kunder (Wong & Sohal, 

2003: 495).  

 Dock ska vi poängtera att en kund kan vara missnöjd även om denne tycker kvaliteten är hög. 

Detta kan bero på att priset för tjänsten är för hög eller inte passar kundens behov av någon 

annan anledning (Storbacka et al., 1994: 24). Vi kan därför inte utgå ifrån att hög kvalitet 

automatiskt leder till lojalitet.  

Kundtillfredsställelse  

 Tillfredsställelse kan förklaras som en känslomässig respons mellan vad kunder förväntar sig 

och vad de slutligen tar emot från företaget. Lyckas företaget skapa en kund som känner sig 

tillfredställd med vad de erbjuder kommer denne förmodligen att stanna kvar och bli en lojal 

kund. En annan fördel med en tillfredställd kund är att priset på produkten eller tjänsten inte 

spelar någon större betydelse. Då behöver företaget inte tänka på vad eventuella konkurrenter 

har att erbjuda för pris på marknaden (Zendelin, 1999: 167). 
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 Kunskap om kunder är en viktig faktor för företag i sin strävan att välja rätt kunder och skapa 

de rätta erbjudandena till de kunder de har bestämt sig att intressera sig för. På detta sätt 

hjälper det kunden att öka sin framgång, vilket genererar ett välmående för kunden. Mår 

kunden bra i sin relation med företaget leder det till återköp och ökad lojalitet 

(Frankelius,1997: 104).  

 Också här är dock en reservation värd att beakta. För vissa kunder är relationer till företagen 

mindre viktiga och för dessa spelar det mindre roll hur pass tillfredställda de är (Storbacka et 

al., 1994: 28).  

Kundvärde 

 Framgångsrika företag tillfredställer inte bara kundens behov, utan de försöker också leverera 

kunden det där ”lilla extra”. För att lyckas skapa ett värde för kunden krävs det fokusering på 

produktkvalitet, service, samt pris. Om företaget klarar av att arbeta och skapa något unikt av 

dessa tre kärnfaktorer, skapas ett ovärderligt värde vilket leder det till en lojal kund 

(Weinstein & Johnson, 1999: 4-5).  

 Kunderna kommer att vara lojala mot företaget om de känner att värdet är större än vad de 

skulle uppleva ifall de bytte leverantör. Om företag visar sig vara lyhörda, invagga trygghet 

och visa kompetens gentemot kunden ökar värdet för denne. Företag uppmuntras att vara 

innovativa nära kunden (Dawes & Swailes, 1999: 37).  

 Att bygga upp ett starkt varumärke har länge setts som en dominerande faktor för att 

attrahera och behålla kunder, men är inte längre en garanti för kundlojalitet (ibid: 37).   

Relationer 

 Det är personalen med kundkontakt som bygger relationerna som leder till kundlojalitet. 

Därför är det viktigt med låg personalomsättning, eftersom relationen upphör mellan kunden 

och den anställde, när den sistnämnde lämnar företaget. Vid hög personalomsättning får 

företaget förlita sig på volymbaserade strategier genom exempelvis pris. Att konkurrera med 

priset kan få motsatt effekt i relationsbyggandet (Dawes & Swailes, 1999: 37-38).  

 För att hantera kundrelationer har företagen kundtjänstavdelningar för att dels ge 

upplysningar, dels hantera klagomål. Tyvärr är det vanligt att företag i sin kundtjänst har 

personal som är lågutbildad och begränsade befogenheter, vilket leder till att missnöjdheten 

inte alltid behandlas på bästa sätt (Gummesson, 1995: 105-107).  

 En bra klagomålshantering kan stärka kundrelationer och förbättra kundens 

kvalitetsuppfattning. Är hanteringen oproffisionell kan det leda till ett missnöje eller att 
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relationen bryts. Vidare kan detta bidra till ett dåligt rykte på marknaden som kan bli kostsamt 

för företaget (Arnerup, 1992: 55).   

 Avgiftsfria telefonnummer eller datorterminaler, vilka genom kunden kan visa sitt missnöje 

är ett par instrument som kan användas för att se till att klagomålen kommer fram. Är kunden 

missnöjd är det vanligt att kunden blir belönad om företaget har brustit i sin kundhantering på 

något sätt. En annan viktig faktor är att utbilda personalen samt ge den stöd för att hantera 

klagomålen på ett korrekt sätt (Blomqvist et al., 2004: 69). 

 Byteskostnader är också något som kan leda till långvariga relationer (ibid: 38). Att etablera 

en ny relation kräver investeringar i form av ansträngningar, tid eller pengar. Barriärer som 

ekonomiska, tekniska, geografiska, tid, kunskap, sociala, kulturella, ideologiska eller 

psykologiska kan innebära att missnöjda kunder ändå stannar lojala gentemot företaget 

(Storbacka et al., 1994: 26-27). En kund kan alltså mer eller mindre tvingas att vara trogna, 

mot dennes egentliga vilja.    

Information 

 Informationssystemen måste utformas så att företagen kan identifiera de lönsamma kunderna 

och även de som är potentiella avhoppare (Dawes & Swailes, 1999: 38). Det är också viktigt 

med en databas som registrerar kundens transaktioner. På detta sätt kan marknadsförare 

kontrollera vad ett specifikt kundsegment behöver för att bli tillfredställda. Dessutom kan 

kundinformationen användas till att förändra produkter eller tjänster mer effektivt.    

 Informationstekniken och dess kommunikationskapacitet kan vara till en betydande fördel 

när marknadsförare ska bestämma vilka kunder de ska fokusera på samt förenkla skapandet av 

kundvärde. IT är ett effektivt verktyg för att spara tid och pengar i byggandet av att leverera 

kunden tillfredställelse (Zendelin, 1999: 167).   

Intern struktur  

 Företaget måste se till så att organisationskulturen stödjer arbetet med att behålla kunderna 

och inte bara belönar arbete som inriktar sig på att skaffa nya kunder (Dawes & Swailes, 

1999: 38).  

  

 Blomqvist et al. nämner tre konkreta metoder som kan användas för att knyta kunderna 

närmare sig; lojalitetsprogram, affinitetsmarknadsföring och tjänstegarantier (Blomqvist et al., 

2004: 129-144). Nedanför ska vi redogöra för dessa metoder mer ingående.   
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Lojalitetsprogram 

 Lojalitetsprogram är en metod som kan användas för att utveckla relationerna med de 

kunderna som företaget ser som mest betydelsefulla och därmed värda att satsa pengar på. 

Syftet med programmen är att skapa starka band mellan kund och leverantör för att förlänga 

kundrelationen. Detta försöker företagen göra genom att skapa en medlemsmentalitet hos 

kunderna och erbjuder kunden olika typer av förmåner mot att kunden är företaget troget och 

köper dess produkter under en längre tidsperiod (Blomqvist et al., 2004: 130).  

Nedan tar vi upp exempel på vad företag har gjort och gör för att skapa en lojal kund genom 

att använda lojalitetsprogram. 

 Många av de stora flygbolagen använder sig av ”flygprogram” där de kan utläsa hur många 

flygresor en kund har köpt av flygbolaget under en viss period. På detta sätt kan de kunder 

som företagen ser som lojalast, belönas med exempelvis en fri flygbiljett (Zineldin, 2000: 

145).  

 Flygbolagen har också bonusprogram som i första hand vänder sig till affärsmän. Denne får 

poäng i förhållande till antal flugna mil och genom att köpa tjänster av flygbolagets 

samarbetspartners (Blomqvist et al., 2004: 131).  

Marknadsförare erbjuder ofta fördelar som är enkla och billiga att leverera men som inte 

engagerar kunderna (Duffy, 2005: 285). Ett exempel som nämns är Starbucks Coffee, som 

erbjuder sina kunder ett kreditkort som ger bonus om kortet utnyttjas. Genom att använda 

kortet får kunden 1 % att handla Starbucksprodukter för. Detta är knappast något kunderna 

värdesätter (ibid: 286).    

 Kritikerna menar på att lojalitetsprogrammen är dyra att utveckla och underhålla samtidigt 

som det finns få bevis på att det ändrande kundbeteendet kompenserar utgifterna för 

programmen. Det är också dyrt för företaget att utföra reklammarknadsföring vid 

introduktionen av ett lojalitetsprogram (Uncles et al, 2003: 303- 306). Dessutom, ifall ett 

lojalitetsprogram skulle lyckas, är det vanligt att det snabbt kopieras av konkurrenterna, vilket 

förstör det unika med programmets syfte (ibid: 310).  

 Kunder söker sanning och ärlighet. De behöver känna sig trygga och säkra på de företag de 

anlitar. Företag som redan etablerat bra relationer med sina kunder genom bra produkter och 

tjänster kan skada relationerna med lojalitetsprogram (Duffy, 2005: 286).   
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Affinitetsmarknadsföring 

 Affinitet betyder släktskap och används för att visa på en människas identifikation med en 

speciell kundgrupps normer och värderingar. I kombination med ordet marknadsföring skapas 

begreppet affinitetsmarknadsföring vars idé är att tillfredställa kundens grupprelaterade och 

individuella behov. Syftet med programmet är alltså att locka till sig kunder med 

gemensamma intressen. Här använder sig företaget av den tillhörighet och lojalitet kunden har 

till en grupp istället för att vända sig till intressanta kundämnen (Blomqvist et al., 2004: 140). 

 Affinitetsgrupper är grupper av konsumenter med gemensamma intressen som vill ha en 

relation med leverantören, men också med andra medlemmar. Exempel på detta kan vara 

miljöintresserade eller Harley-Davidsonägare (Gummesson, 1995: 21). Många av företagens 

mål har blivit att äga kunden livet ut, inte bara skapa nya. Marknadsföraren vill öka sin andel 

av kundens affärer. Exempelvis vill banker öka sin andel av kundens ”plånbok”. Detta är 

affinitetsmarknadsföringens målsättning (Kotler, 1999: 161).   

Garantier  

 Tjänstegarantier är ett verktyg som kan användas i arbetet för att öka kundtillfredsställelsen 

och behålla kunder. Garantier förklarar vad kunderna kan förvänta sig och vad företaget gör 

om det misslyckas uppfylla förväntningarna. Detta leder till minskad risk för kunden och 

bättre kvalitet på företagets tjänster (McDougall et al., 1998: 278).  

 Garantier kan vara specificerade, vilket innebär att omfattnings- och utbetalningsvillkoren 

anges, eller ovillkorliga (ibid: 278). Exempel på den förstnämnda typen skulle kunna vara ”är 

tåget mer än en timme försenat får du pengarna tillbaka för biljetten”.  

 Fördelen med specifika garantier är att det är lätt för kunden att avgöra när garantin kan 

utnyttjas. En nackdel är ifall omfattningen inte är av central betydelse för kunden. Kunden 

kan i dessa fall tänkas ifrågasätta trovärdigheten av garantin eftersom andra serviceaspekter 

inte omfattas av garantin (ibid: 280).  

 En ovillkorlig garanti skulle kunna vara ”vi garanterar 100 % nöjdhet”. McDougall et al. 

menar att denna garanti i teorin borde vara den effektivaste eftersom den kan utnyttjas av alla 

de kunder som är missnöjda med något oavsett anledning. Dock kan dessa garantier på grund 

av sin otydlighet leda till att kunderna känner att de måste förhandla om eventuell ersättning. 

Som en följd av detta kan de känna sig motvilliga till att åberopa en ovillkorlig garanti (ibid: 

280).       
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 Ovan har vi diskuterat uttryckliga garantier, det vill säga att sådana som är nedskrivna och 

förespråkade. Viktigt att poängtera är också att garantier kan vara dolda, vilket innebär att de 

bara används om kunden påpekar sin missnöjdhet (Björlin-Lidén & Skålen, 2003: 39-40). 
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4. ANALYS 

Bankernas arbete med lojalitetsbyggande  
 Arbetet med kundlojalitet skiljer sig nämnvärt mellan de två bankerna. Den ena (Nordea) 

nämner fördelsprogram som det övergripande sättet att arbeta, medan den andre 

(Handelsbanken) erbjuder kontaktpersoner till alla. De prioriterar att skapa nöjda kunder och 

relationerna ska byggas på förtroende. 

 

Strategi 

 De bankerna vi undersökte skiljer sig åt i sina strategier vad gäller fokus på att attrahera nya 

kunder respektive behålla befintliga kunder. Nordea uttryckte tydligt att de använder en 

strategi inriktad på att främst behålla kunder och göra affärer med befintliga kunder. Detta 

görs genom att öka kundens ”share of wallet”, det vill säga andelen av kundens totala utgifter 

på bankprodukter som denne lägger på företagets produkter. Denna strategi är helt i linje med 

Frankelius (1997: 98) och Storbacka et al. (1994: 22) diskussion om defensiva strategier.  

Handelsbanken däremot satsar mer resurser på att attrahera nya kunder än att bearbeta de 

redan befintliga. De hävdar att dess kunder är mycket nöjda och därför är det lättare att 

behålla dessa än att attrahera nya kunder. Detta påminner om den offensiva strategin som 

Frankelius (1997: 98) diskuterar. 

 

Kvalitet 

 Bankerna framhåller hur viktigt det är med kvalitetsaspekten, vilket de till viss del är tvungna 

till på grund av krav från Finansinspektionen. Enligt Wong & Sohal (2003: 495) har kvalitet 

blivit den starkaste strategin i målet att skapa kundlojalitet. 

 

Tillfredställelse 

 Bankerna vill att kunderna ska känna sig omhändertagna och uppskattade. Detta gör 

bankerna genom att erbjuda rätt produkter, exempelvis bra ränta från början. Andra sätt som 

nämns inkluderar att kontakta kunder vid behov, samt att i de fall kunderna lämnar banken ta 

reda på varför de hoppar av. De viktigare kunderna erbjuds också att delta i aktiviteter som 

aktiekvällar, tjejmiddagar och golftävlingar. Zeneldin (1997: 167) menar att tillfredsställelse 

beror på hur kundernas förväntningar infrias genom det företaget slutligen levererar.    
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Kunskap 

 För att identifiera de rätta kunderna segmenterar bankerna dessa efter personlighet eller 

förmögenhet. Utifrån dessa segmenteringsvariabler kan de sedan rikta olika 

marknadsföringsinsatser till de rätta kunderna. Ett konkret exempel hämtat från Nordea är 

DM-kampanjer, vilka genom kunder erbjuds att skaffa ett Visa Gold kort. Dessa erbjudanden 

skickas till tänkbara användare, vilka hittas genom en ”scoring-modell”. Detta innebär att 

företaget tittar på de kunder som redan har kortet och försöker hitta ”tvillingar” som har ett 

liknande beteende som de befintliga användarna men däremot inte har kortet.  

 Vidare skaffas kunskap om kunden genom att den personliga bankmannen tittar på vilka 

behov kunden kan tänkas ha samt vilka trender som gäller. Även extern data köps in för att få 

en bättre kunskapsbild. Frankelius (1997: 104) nämner hur viktigt det är med kunskap om 

kunder för företag i sin strävan att välja rätt kunder.  

 

Kundvärde 

 Mycket av det bankerna nämnde för att skapa kundvärde nämndes redan när de diskuterade 

hur de arbetar för att tillfredsställa kunderna. Nordea framhåller hur viktigt det är med den 

personliga kontakten för att skapa ett värde för kunden. Även rabatter, kompetens och att 

kunna erbjuda en helhetslösning för kundens behov  prioriteras högt för att skapa ett 

kundvärde, vilket liknar Weinstein & Johnsons (1999: 4-5) diskussion för att skapa kundvärde 

genom produktkvalitet, service och pris.  

 I Dawes & Swailes (1999: 37) nämns att produkter ska skapas i linje med kundernas behov. 

Detta gör Nordea genom att utföra djupintervjuer med kunder för se vilken utformning 

produkterna skall ha för att täcka kundens behov. Här tittar banken dessutom på idéer från 

andra länder som kan tänkas kopieras och säljas till sina kunder.  

 Handelsbanken nämner hur viktigt det är att ge kunden mer service än vad denne förväntar 

sig, vilket är linje med vad Weinstein & Johnson (1999: 4-5) förespråkar med det ”lilla extra”.   

Handelsbanken säger sig anpassa sina produkter efter omvärlden. Anställda som har 

kundkontakt får komma med idéer om nya produkter. I skapandet av att hitta nya metoder för 

att leverera kunden ett värde är Handelsbanken konservativa. De avvaktar hur en ny produkt 

fungerar på marknaden för andra banker innan de fattar ett beslut om huruvida de ska utveckla 

och erbjuda produkten eller inte.  
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Relationer 

 Av Nordeas kunder har enbart de största kunderna en kontaktperson. Hos Handelsbanken har 

samtliga kunder till och med två kontaktpersoner. Detta för att undvika att det blir ett ”glapp” 

i relationen när en tjänsteman lämnar banken. Dawes & Swailes (1999: 37-38) nämner att det 

är personalen med kundkontakt som bygger relationerna som leder till kundlojalitet, samt 

vikten med låg personalomsättning. 

 I de fall kunderna är missnöjda använder sig Nordea av en kundombudsman, eftersom de 

anser det är ett effektivt sätt att hantera klagomål då inte någon chef är inblandad. Kunden 

slipper dessutom ta kontakt med någon person som den har bra kontakt med på kontoret. Hos 

Handelsbanken hanteras klagomålshanteringen i första hand av kontaktpersonerna. Skulle 

ändå missnöjet kvarstå hos kunden kan ärendet skickas vidare till en 

regionalklagomålsavdelning. SalusAnsvar hanterar missnöjda kunder genom telefon eller e-

post. Målet är att kunden ska hjälpas snabbt och korrekt. Den ska behandlas respektfullt, även 

om det kanske inte alltid anses att kunden har rätt. Detta för att inte förlora kunden samt att 

förhindra att negativ ”word of mouth” sprids. Enligt Arnerup & Edvardsson (1992: 55) är 

klagomålshantering  något som förhöjer kvalitetsuppfattningen och stärker kundrelationerna. 

Ingen av bankerna försöker skapa barriärer för kunder i syfte att göra det svårt för kunder att 

byta leverantör. De menar att om kunderna samlar många produkter eller upplever att 

relationen är bra minskar riskerna att kunderna byter bank. Blomqvist et al. (2004: 38) nämner 

att barriärer kan leda till långvariga relationer vilket kan göra att missnöjda kunder stannar 

kvar i företaget. 

  

Information 

 Bankerna har upptäckt fördelarna med IT, genom bland annat utveckling av hemsidor, via 

vilka kunden kan utföra bankärenden. IT är ett effektivt verktyg för att spara tid och pengar i 

byggandet av att leverera kunden tillfredställelse (Zendelin, 1999: 167). 

 Informationssystem är något bankerna uppmärksammat i strävandet efter att lokalisera de 

rätta kunderna. Det som är intressant är att bankerna inte har något utvecklat 

informationssystem som ska hjälpa dem att identifiera eventuella ”avhoppare”. Som Dawes & 

Swailes (1999: 38) nämner, måste informationssystemen utformas så att även de som kan 

tänkas vara potentiella avhoppare kan hittas.  
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Intern struktur 

 Bankerna använder sig inte av något belöningssystem för att stimulera personalen till att 

rädda kvar en befintlig kund eller sälja en ny produkt till en befintlig kund, utan eventuellt kan 

ett bra arbete synas i lönekuvertet. En anledning som nämns till varför det inte utgår 

provisioner är att det anses vara svårt att mäta prestationerna. Enligt Dawes & Swailes (1999: 

38) krävs det att företaget stödjer organisationskulturen i arbetet med att behålla kunderna.  

 

Lojalitetsprogram 

 Lojalitetsprogram används för att utveckla relationerna med de kunder som företaget ser som 

mest betydelsefulla och därmed värda att satsa pengar på. Syftet med programmet är att skapa 

starka relationer mellan kund och leverantör där kunden förblir lojal (Blomqvist et al., 2004: 

130). 

 Handelsbanken har inget speciellt lojalitetsprogram, utan tittar i varje enskilt fall på 

eventuella rabatter, räntesatser och så vidare.  

 Nordea däremot har så kallade fördelsprogram riktade till olika kunder beroende på kundtyp.  

För tonåringar erbjuder Nordea bland annat kostnadsfritt elektroniskt kort till och med 18 års 

ålder. I samband med detta får ungdomarna ett id-kort gratis, så att de också kan använda det 

elektroniska kortet, samt en Internettjänst som möjliggör dem att följa sina köp. Däremot kan 

de inte flytta pengar från sina egna konton.  

 När tonåringarna slutar gymnasiet och antingen väljer att studera vidare på Universitet eller 

gå ut i arbetslivet, finns det två olika program, beroende på vilken av nyss nämnda kategorier 

kunden tillhör. För studenter erbjuds bland annat ett kostnadsfritt personkonto, Visakort, 

Internetbank samt värdepapperskonto (courtaget för aktiehandel måste dock betalas). De som 

är över 18 år och inte studerar, kallas hos Nordea ”ung vuxen”, får en rad tjänster, exempelvis 

Visakort gratis första året, för att sedan betala 50% de kommande åren till och med de fyller 

29 år. 

 När kunden inte studerar eller är över 29 år, finns möjligheten att bli PLUS-kund hos Nordea. 

För detta krävs dock antingen ett eget sparande och/eller ett lån motsvarande totalt 50 000 

kronor. Att vara pluskund innebär tillgång till kostnadsfri ekonomisk rådgivning, samt 25 % 

rabatt på bankkort och Internettjänster.      

 Skulle en kund (eller en familj) ha mer än 300 000 kronor i sparande och/eller lån hos Nordea 

uppfylls kraven för att bli Förmånskund. Som Förmånskund får personen en personlig 

bankman, förmånliga villkor på lån och sparande samt 50 % rabatt på vanligaste tjänsterna. 
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De allra förmögnaste kunderna, det vill säga de som har mer än två miljoner i placeringsbart 

kapital, får dessutom tillgång till en egen bankman (”Nordea Private Banking”).   

 För de som är över 65 år sänks kraven för att vara pluskund eller förmånskund. Tanken med 

detta är att inte ska straffa pensionärerna om deras förmögenhet skulle minska i samband med 

pensionen.  

 

Affinitetsmarknadsföring 

 Blomqvist et al. (2004: 140) hävdar att affinitetsmarknadsföringens syfte är locka till sig 

kunder med gemensamma intressen. Efter intervjuerna med respondenterna fann vi att 

bankerna skiljer sig åt i arbetet med affinitetsmarknadsföring.  

 Det tydligaste exemplet på hur de undersökta företagen jobbar med affinitetsmarknadsföring 

är SalusAnsvar. SalusAnsvar samarbetar med fackförbund som exempelvis 

Civilingenjörsförbundet, eller andra organisationer som MHF (Motorförarnas 

Helnykterhetsförbund) och Sportfiskarna. Dessa samarbeten bygger på att kunderna har 

förtroende för organisationerna. Exempelvis står organisationerna som avsändare när brev 

skickas ut till kunderna för att markera att organisationen står bakom budskapet.  

SalusAnsvar riktar sig alltså främst till medlemmar i någon av de organisationer företaget har 

samarbete med. Vi ställde frågan hur kunder som inte är medlemmar i 

samarbetsorganisationer behandlas ifall dessa skulle vara intresserade av att bli kunder. I 

dessa fall kan företaget erbjuda kunden alternativet att bli medlem i MHF-support mot en 

avgift, som är en organisation som arbetar för nykterhet i trafik.  

 Också Nordea arbetar med affinitetsmarknadsföring i viss mån. Banken har avtal med vissa 

fackföreningar, vars medlemmar erbjuds medlemslån. Annars sker affinitetsmarknadsföring 

främst på lokal nivå.  

 Handelsbanken har inga samarbetsavtal med fackförbund, ideella organisationer eller 

liknande. Anledningen till detta är enligt banken att dess organisation inte lämpar sig för 

sådant, eftersom sådana avtal skulle behöva slutas centralt. Det är upp till varje lokalkontor 

hur arbetet med kundrelationer ska utföras.   

 

Garantier 

 Varken Nordea eller Handelsbanken har några uttalade tjänstegarantier. För vissa enskilda 

produkter kan det dock förekomma garantier, exempelvis en fond med garanterad avkastning. 

Enligt McDougall et al. (1998: 278) är tjänstegarantier ett verktyg som företag kan använda 

för att öka tillfredställelsen och behålla kunder. 
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Brister och förslag till förbättringar 

 Efter att ha redogjort för hur banker arbetar med kundlojalitet, skall vi nu diskutera inom 

vilka områden vi identifierat brister och hur de förslagsvis skulle kunna förbättra sig. 

 

 Det är svårt att identifiera någon märkbar skillnad mellan hur bankerna försöker differentiera 

sig vad det gäller kvalitetsaspekten. De nämner att det ställs lagliga krav för rådgivning av 

finansiella tjänster men lite nämns om egna initiativ för att förbättra kvaliteten. Samtidigt har 

bankerna inga uttalade tjänstegarantier. Här ser vi en möjlighet för företagen att differentiera 

sig genom utvecklandet av garantier i syfte att markera att företaget är mån om att tjänsterna 

håller hög standard.  

 Vi föreslår att företagen utformar uttalade specifika garantier då vi anser att en ovillkorlig 

garanti med dess alla aspekter blir alltför omfattande och svårt att uppfylla. Ett exempel på en 

specifik garanti skulle kunna bestå av att lova besvara e-post inom 24 timmar. Om kunden 

påpekar att företaget har brustit med det som utlovats, ska denne utan att ens behöva åberopa 

garantin erhålla en lämplig kompensation. Företag som vågar sticka ut och erbjuda garantier 

visar att de är kvalitetsmedvetna, som i sin tur kan hjälpa företaget att bygga kundlojalitet.   

 

 En annan brist vi identifierat är avsaknad av ett avancerat informationssystem som registrerar 

viktiga kunder som är på väg att lämna företaget. Varningssystem för att notifiera när 

”kritiska händelser” inträffar relaterat till de viktigaste kunderna skulle kunna förebygga att 

banken förlorar en kund i onödan. Med kritiska händelser menar vi exempelvis när en kund 

säljer av en större del av sitt fond- eller värdepappersinnehav eller gör ett stort uttag från ett 

sparkonto. Vid en sådan händelse ska systemet kunna meddela den personliga bankmannen. 

Ifall kunden inte har en bankman rör det antagligen sig om en mindre viktig kund som banken 

inte behöver lägga ner alltför mycket resurser på.         

 När den personlige bankmannen blivit varse om händelsen kan denne avgöra om det behövs 

göras några speciella åtaganden som att kontakta kunden för att försöka få en uppfattning om 

vad som är anledning till den kritiska händelsen. Det vi menar är kanske inte att på ett 

osmidigt sätt fråga kunden varför exempelvis ett stort uttag gjorts. Vi menar snarare att 

bankmannen skulle kunna intressera sig för hur kunden mår i sin relation till banken och på 

detta sätt eventuellt få reda på orsaken till den kritiska händelsen. Förhoppningsvis beror 

händelsen inte på banken, men om det skulle göra det har banken i alla fall blivit förvarnad 

och får utifrån förutsättningarna arbeta för att göra det bästa av situationen. Om kunden 
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exempelvis redan bestämt sig för att avsluta ett sparkonto kan banken åtminstone försöka 

rädda kvar kundens övriga innehav. 

 Om en viss typ av kritiska händelser inträffar mer frekvent hos en kund betyder detta 

antagligen att det mer är fråga om kundens normala beteende än en kritisk händelse. Som 

exempel kan nämnas en kund som handlar med aktier dagligen. Det ska därför i individuella 

fall finnas möjlighet att spärra systemet från att skicka ut varningar om sådana händelser.      

   

 Organisationskulturen inom företagen upplever vi inte vara tillräckligt stark för att 

uppmuntra personalen till att göra sitt yttersta för att rädda kvar kunder eller öka kundens 

”share of wallet”. Visserligen kan personalen hoppas på att ett bra arbete ger utdelning vid 

löneförhandlingen, men andra monetära belöningar i form av individuella provisioner eller 

gruppbonus torde kunna leda till ännu bättre inspiration för personalen. Problemen med att 

mäta prestationen vad det gäller att rädda kvar kunder anser vi går att övervinna på flera sätt. 

Förslagsvis kan de mäta det individuellt, för ett kontor eller för hela företaget. Individuellt kan 

de exempelvis vid ingången av en viss period mäta hur många kunder en bankman har till sitt 

förfogande. Vid utgången av denna period kan de sedan avläsa hur många av dessa som 

fortfarande är kvar som kunder. Naturligtvis sker vissa kundavhopp, som dödsfall, utlandsflytt 

och så vidare utom bankmannens kontroll, men dessa avhopp bör ju drabba alla bankmän. Ett 

bra arbete med att rädda kunder resulterar sannolikt i att andelen kvarvarande kunder vid 

utgången av perioden är hög.   

 

 Som vi redan nämnt kan barriärer också leda till långvariga relationer. Företagen hävdar att 

de inte medvetet försöker låsa in kunderna. Det kan diskuteras huruvida det är moraliskt att 

bygga kundlojalitet på barriärer, då kunden mer eller mindre tvingas vara lojal mot företaget. 

Att diskutera den moraliska aspekten ligger dock utanför ramen för vår undersökning, vi 

påpekar bara att detta också kan vara ett sätt att skapa lojala kunder på.  

 En barriär skulle kunna bestå av att kunden erbjuds en väldigt konkurrenskraftig sparränta, 

under förutsättning att kunden flyttar sitt övriga innehav av bankprodukter till denna bank.   

Skulle kunden sedan exempelvis välja att flytta över ett bostadslån till en konkurrent går 

kunden miste om den förhöjda sparräntan.   

 

 Vi skall avslutningsvis kort redogöra för några individuella brister hos respektive bank. Ett 

exempel relaterat till relationer är hur Nordea går tillväga i de fall en bankman lämnar 

företaget. Då får kunderna bekanta sig med en ny, okänd person, jämfört med Handelsbanken 
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som ser till att samtliga kunder har två kontaktpersoner för att överbrygga detta glapp.    

Däremot kan det ifrågasättas om det är optimalt att ha två personer på samtliga kunder. Om vi 

återkopplar till Dawes & Swailes (1999: 36), är inte alla kunder lönsamma och det är de 

lönsamma Handelsbanken bör sträva efter att behålla. Efter detta resonemang anser vi, att två 

kontaktpersoner skulle vara optimalt, men enbart för de viktigare kunderna. 

 Ett annat exempel hämtat från hur SalusAnsvar arbetar med affinitetsmarknadsföring. De 

erbjuder kunder som inte är medlemmar i någon av dess samarbetsorganisationer att bli 

medlemmar i MHF-support. Enligt våra åsikter anser vi att detta strider mot tanken med 

affinitetsmarknadsföring, vilket Blomqvist et al. (2004: 140) förklarar är att locka till sig 

kunder med gemensamma intressen. Dessa kunder har säkerligen inget emot att betala en 

mindre avgift mot att erhålla prisfördelar. I extrema fall skulle det kunna leda till att även 

potentiella rattfyllerister också nappar på ett sådant erbjudande. Att informera icke-

medlemmar om prisfördelar vid ett eventuellt medlemskap anser vi vara mer ett vapen för att 

konkurrera med priset än att bygga långsiktiga relationer baserat på gemensamma 

värderingar.   
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5. SLUTORD 

 Utifrån teorin har vi med denna studie redogjort för på vilket sätt Nordea och Handelsbanken, 

men även SalusAnsvar i viss mån, arbetar med kundlojalitet. Vi har funnit att utrymme för 

förbättringar finns hos samtliga. Inom vissa aspekter av kundlojalitet, som att tillfredsställa 

kunder och skapa kundvärde, har vi inte lyckats hitta något dramatiskt som avviker från 

befintliga teorier. Dock vill vi poängtera att det enligt oss finns individuella svagheter hos 

respektive bank, vilka vi dock inte fokuserat på eftersom vi valt att titta på banker generellt.  

 Inom andra aspekter av kundlojalitet har vi identifierat gemensamma brister. Dessa har vi 

sedan bidragit med förslag till hur företagen kan förbättra sina processer. Vi upptäckte brister 

i kvalitetstänkandet, avsaknande av garantier, informationssystemen samt organisationernas 

strukturer. Dessutom vore det intressant att undersöka huruvida företagen skulle kunna 

använda sig av barriärer för att öka lojaliteten.  

 Det kan diskuteras huruvida detta resultat skulle uppnås ifall undersökningen utfördes på ett 

annat sätt exempelvis vad det gäller utformningen av intervjufrågor, urvalet av banker och 

respondenter. Vi menar ändå att vi identifierat ett antal bristområden som dock kräver 

närmare uppmärksamhet. Först efter mera djupgående studier inom respektive bristområde är 

det möjligt att dra mera långtgående slutsatser om bristerna inom företagens arbete med 

lojalitetsbyggande.    

 Detta leder oss in på förslag för fortsatt forskning. Förutom ovan nämnda förslag om att 

undersöka inverkan av barriärer, utformningen av informationssystem samt organisationernas 

strukturer, anser vi att det saknas studier om hur banker skulle kunna utforma tjänstegarantier. 

Studier inom detta område finns om bland annat hotell, men väldigt lite om banker. Vi är i 

synnerhet intresserade av varför banker inte erbjuder garantier för sina kunder. Beror det på 

att de för ”fega” eller lämpar sig helt enkelt inte deras verksamhet för detta? 
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7. BILAGOR 

Intervjufrågor om kundlojalitet 

(Användes för Nordea och Handelsbanken) 

 

 

Hur arbetar ni med kundlojalitet? 

 

Strategi 

Vad är viktigast för er, att öka marknadsandelen eller att minimera kundomsättningen? 

Lägger ni ner mer resurser på att attrahera nya kunder eller behålla kunder? 

 

Kvalitet  

Är det viktigt att era tjänster håller hög kvalitet? 

Varför?   

 

Tillfredsställelse  

Vad gör ni för att era kunder ska känna sig tillfredsställda? 

 

Kunskap 

Hur ser den rätta kunden ut för er? 

Gör ni någon segmentering av kunderna för identifiera de rätta kunderna? 

Hur skaffar ni kunskap om kunderna? 

 

Kundvärde 

Hur skapar ni ett värde för kunden som gör att de känner detta är större än hos 

konkurrenterna? 

Vad ligger till grund vid utformningen av era produkter? 

 

Relationer 

Är det vanligt med att kunder har en personlig kontaktperson hos er? 

Vad är fördelarna respektive nackdelarna med en personlig kontaktperson? 

(Vad gör ni om en anställd med en god och långvarig relation med en nyckelkund lämnar 

företaget?)  
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Försöker ni skapa barriärer för kunder i syfte att göra det svårt för denne att byta till en 

konkurrent? 

Hur hanterar ni missnöjda kunder? 

 

Information  

Har ni ett informationssystem som fungerar väl för att identifiera de viktiga kunderna och 

kunderna som är på väg att byta till en konkurrent? 

 

Intern struktur 

Hur belönas man när man attraherat en ny kund till företaget? 

Hur belönas man när man sålt en ny produkt till en redan befintlig kund? 

Hur belönas man när man räddat kvar en kund? 

 

 

Hur ni jobbar mer konkret med kundlojalitet 

Har ni något lojalitetsprogram? (Hur bidrar detta till ökad kundlojalitet?) 

Använder ni affinitetsmarknadsföring, det vill säga, inriktar ni er marknadsföring till individer 

i en grupp, som delar gemensamma intressen, (t ex läkare, veteranbilsentusiaster)?  

(Hur bidrar detta till ökad kundlojalitet?) 

Använder ni tjänstegarantier ifall en kund är missnöjd med något? (Hur bidrar detta till ökad 

kundlojalitet?) 
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Intervjufrågor om relationsmarknadsföring 

(Användes för SalusAnsvar) 

 

Traditionell marknadsföring 

Hur arbetar ni med de fyra P:na, pris, plats, påverkan och produkt? 

 

Kunder 

Vad är en bra kund för er? (Vilka kunder betyder mest och varför?) 

Vad gör ni för att attrahera nya kunder? 

Hur arbetar ni med en ny kund i initialskedet? 

Riktar ni er till alla kunder eller specifika kundgrupper? Om specifika, vilka kundgrupper? 

Satsar ni mer resurser på att bibehålla kunder än tidigare? 

Löner det sig att vara en lojal kund mot er och i så fall på vilket sätt?  

 

Relationsmarknadsföring 

Vad innebär relationsmarknadsföring för er? (Vad är målet med er banks 

relationsmarknadsföring?) 

Tror ni att ni kommer att fokusera mer på relationsmarknadsföring i framtiden jämfört med 

idag? 

 

Kommunikation 

Vilka kommunikationskanaler använder ni er av? (Är det någon skillnad på vilken 

kommunikationskanal som används för de viktigare kunderna?)    
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