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ABSTRACT

Since companies have realised the importance of customer loyalty and since the service
sector has gained higher significance in recent years, we found it interesting to study
what leads to customer loyalty in service companies. The theories we have chosen to
consider are customer loyalty, service quality, service guarantees, affinity marketing,
loyalty programmes and customer clubs, the customer in focus and other factors that
influences customer loyalty. To find out how service companies are working with cus-
tomer loyalty, we have conducted a case study within three service companies. Our
findings are that customer loyalty has a significant importance for the companies we
studied. Quality and personnel were the factors we found had the greatest impact in
service companies concerning customer loyalty. We also found that the companies put a
lot of effort in treating the customer right, to make the customer feel in focus of the
companies’ activity.
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1  INLEDNING

I detta kapitel kommer vi först att ge en introduktion till uppsatsen under rubriken bak-
grund. Här kommer vi att beskriva kundernas och tjänsternas ökade betydelse för före-
tagen. Begreppet kundlojalitet sätts även in i ett sammanhang. Under rubriken pro-
blemdiskussion kommer vi att sätta in läsaren i vårt problemområde som är kundlojali-
tet, tydliggöra våra frågeställningar samt motivera ämnesvalet. Problemdiskussionen
mynnar i sin tur ut i ett syfte, där vi preciserar vad som kommer att studeras i uppsat-
sen.

1.1   Bakgrund

Enligt Holmberg (1997) förändrade oljekrisen på 1970-talet marknadsförutsättningarna
i och med att den följdes av ökad inflationstakt, ekonomisk stagnation och ökad arbets-
löshet. Detta ledde till att maktförhållandena på avsättningsmarknaderna i fortsättningen
blev förändrade. Det var inte längre säljaren som dominerade marknaden, i stället ham-
nade kunden i centrum och kunde välja mellan olika säljare och produkter. Marknads-
strategerna insåg att på kundens marknad måste hela företaget bli mer kundorienterat
om det skulle lyckas skaffa nya kunder och binda kunder till sig. Gummesson (1995)
menar att sköta existerande kunder under lång tid var underordnat önskan att skaffa nya
kunder. Intresset har emellertid kommit att riktas alltmer mot att behålla, vårda och ut-
veckla existerande kundrelationer. Skälet till att satsa på existerande kunder, är att kun-
den alltmer ses som företagets knappa resurs. (ibid) Traditionell marknadsföring har i
första hand syftat till att fortlöpande skaffa nya kunder till företagen, medan mindre vikt
lagts vid att behålla befintliga kunder. En hårdnande konkurrenssituation har dock lett
till att företagen inte längre har råd att se kunderna som en oändlig och förbrukningsbar
resurs, inte minst inom tjänstesektorn. (Blomqvist, Dahl & Haeger, 1993)

Sverige befinner sig idag i en förändring från ett industrisamhälle mot ett tjänstesam-
hälle där tjänster och produkter kompletterar varandra. Innovationerna inom tjänstesek-
torn har spelat en stor roll i efterkrigstidens snabba tillväxt. Det nya tjänstesamhället
innebär dock inte att industrin nedrustas, utan att arbetskraft istället frigörs för att gå in i
tjänstesektorn. Förändringen av tjänstesektorn beror till största delen på att industrin och
det övriga näringslivet har mer kunskapsintensiva och komplexa produktionssystem än
tidigare. Detta har medfört en ökad efterfrågan på informations- och kunskapsbaserade
tjänster. (Edvardsson & Thomasson, 1996) Tjänstesektorn spelar en stor roll i Sveriges
ekonomi och 70 procent av alla anställda i Sverige jobbar i den privata eller offentliga
tjänstesektorn. Allt fler arbetar med kommunikation och information på ett eller annat
sätt och allt färre sysslar med hanteringen av varor. (Kahn, 1995) Eftersom tjänstesek-
torn har fått ökad betydelse i Sverige så anser vi det intressant att undersöka kundloja-
liteten i just tjänstebranschen.

Kotler, Armstrong, Saunders och Wong (1996) hävdar att marknadsföringen idag måste
inriktas på att tillfredsställa kunders behov och inte enbart inriktas på att generera vinst.
Det är viktigt att tillfredsställa dessa behov eftersom ett företags intäkter kommer från
såväl nya kunder som från redan befintliga kunder. Orr (1998) anser att företag ägnar
för mycket tid åt att introducera nya produkter, hitta marknader samt jaga nya kunder
och att de inte ägnar tillräckligt med tid till att utforma strategier för att behålla redan
existerande kunder. Kotler et al (1996) hävdar att det kan kosta fem gånger så mycket
att locka till sig nya kunder som att behålla befintliga kunder tillfredsställda. (ibid) Allt
fler företag talar idag om vikten av att sätta kunden i fokus för verksamheten. Dessutom
finns det en hel del tecken på att företagen gör något för att förvekliga detta. Exempel
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på detta är betoningen på TQM1 och JIT2 som innebär att interna rutiner och processer
ska utgå ifrån kundens krav. Idag finns det dessutom en särskild aspekt för kunder som
hamnat i fokus för företagens marknadsföring, nämligen vikten av att kunderna är nöj-
da. (Söderlund, 1997) Burgeson (1998) hävdar att eftersom det är betydligt mer resurs-
krävande att erhålla nya kunder än att behålla redan existerande, bör företag ge högsta
prioritet till att skapa och upprätthålla kundlojalitet.

1.2  Problemdiskussion

När vi i vår C-uppsats (Porseby & Öhlund, 1999) skrev om märkeslojalitet, fann vi att
lojalitet innebär så mycket mer än bara lojalitet till ett märke. I och med en allt mer
hårdnande konkurrens, har vi märkt att allt fler företag börjat använda sig av kundklub-
bar och lojalitetsprogram. Vi antar därför att företag mer och mer börjar inse vikten av
vårda sina kunder.

Söderlund (1997) anser att förväntningar om samband mellan de tillfredställda kunderna
och andra variabler är den viktigaste anledningen till det ökande intresset för företagen
att få kunderna nöjda. Exempelvis förväntas det att ju nöjdare kund desto större är san-
nolikheten att kunden kommer tillbaka till samma leverantör nästa gång ett köp blir ak-
tuellt. Det förväntas också att en nöjd kund talar om för vänner, bekanta och kollegor
hur förträfflig leverantören är. På så sätt tar kunden hand om delar av leverantörens
marknadsföring vilket sänker leverantörens marknadsföringskostnader och även ökar
trovärdigheten. Straube (1997) hävdar att kundtillfredsställelse består av en attityd eller
åsikt som kunden har, till skillnad mot lojalitet som handlar om kundens beteende. Gi-
tomer (1998) hävdar att tillfredställda kunder kan gå till vilket företag som helst medan
de kunder som är lojala kommer tillbaka efter mer hos samma företag. Lenz (1999) be-
tonar också skillnaden mellan tillfredsställda kunder och lojala kunder. Hon styrker
detta med hjälp av en nyligen gjord undersökning som visade att 60-70 procent av kun-
derna som var tillfredsställda ändå bytte leverantör, medan lojala kunder är de som åter-
kommer, spenderar mer pengar och genererar nya kunder till företaget. Kundtillfreds-
ställelse är viktigt, men sällan tillräcklig för att skapa kundlojalitet (Blomqvist, 1999).
Neal (1999) hävdar i sin artikel att de mest tillfredställda kunderna ofta inte är de mest
lojala. I över ett årtionde har företag fokuserat på kundtillfredsställelse som ett sätt att
öka kundlojaliteten, antagandet har varit att ju mer tillfredsställd en kund är desto mer
lojal är kunden. Kundtillfredsställelse har dock lite att göra med kundlojalitet eftersom
tillfredsställda kunder ofta byter märke och leverantör. Kundtillfredsställelse är inte
längre nyckeln till framgång, det har blivit utbytt av kundlojalitet (Kadampully, 1998).

Fenomenet kundlojalitet innefattar till stor del ämnet konsumentbeteendet och teoretiker
och praktiker har i över sex decennier talat om lojala kunder (Heino & Holmström,
1987). Litteratur som rör affärsliv, marknadsföring, service, kvalitet och kundtillfreds-
ställelse betonar vikten av lojala kunder. Lojala kunder anses vara ryggraden i varje
företag. Att belöna denna lojalitet bör stå i centrum för företagen. Kundlojalitet är det-
samma som villighet att köpa samma produkt eller tjänst igen och därmed upprepade
affärer för företagen. (Hernon, 1998) Söderlund (1997) hävdar att kundlojalitet är den
effekt som både praktiker och forskare intresserar sig mest för när det handlar om sam-

                                                                
1 TQM: betyder ”Total Quality Management” och är program som är designade till att konstant förbättra
kvaliteten av produkter, tjänster och marknadsföringsprocesser. (Kotler & Armstong, 1996)

2 JIT: betyder ”Just-In-Time” och är ett resultat av synen på en rationell varuhantering, med detta menas
att varan levereras till kunden exakt i tid utan att något onödigt lager förekommer. (Dotevall, 1997)
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band mellan kundtillfredsställelse och kundbeteende. Han definierar kundlojalitet på
följande sätt:

Consumer loyalty is viewed as the tendency for a person to continue over time
to exhibit similar behaviours in 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  (op cit, s
131).

Blomqvist, Dahl och Haeger (1993) anser att kundlojalitet innebär att kunden är lojal till
företaget och endast i undantagsfall anlitar en konkurrent. (ibid) Grunden för kundloja-
litet skapas i interaktionen mellan kunden och företaget. Om kunden upplever den posi-
tiv och blir nöjd är möjligheten stor att kunden gör framtida återköp. Relationen uppstår
och blir lönsam först när kunden kommer tillbaka för ett återköp. (Forssten & Lund-
mark, 1995) Lojaliteten kan dock inte sträcka sig hur långt som helst. När det kund-
upplevda värdet av tjänsten sjunkit så mycket att det är uppenbart för kunden att en
konkurrent erbjuder ett överlägset alternativ, anlitar kunden denne istället. (Blomqvist,
Dahl & Haeger, 1993)

För inte så länge sedan var kunder väldigt lojala, men idag har denna lojalitet minskat
betydligt (Graham, 1995). Detta hävdar även Schriver (1997). Han menar också på att
orsakerna till att kunderna ha blivit mindre lojala bland annat är att kunden idag har fler
stilar, varianter, produkter, tjänster och tillbehör att välja bland än någonsin förut. Detta
har lett till att kunderna blir överväldigade och distraherade. Kunderna har tillgång till
mängder av lättillgänglig information, som till exempel produktinformation i form av
broschyrer, konsumentpublikationer samt den oändliga information som går att hitta på
Internet. Detta har lett till att kundernas förväntningar höjs. Informationen uppmuntrar
till att göra jämförelser mellan olika företag och kunder vet vad de vill ha och var de
kan hitta detta till lägsta pris. Dessutom har skillnaderna mellan erbjudanden och med-
delanden suddats ut. Dessa blir mer och mer lika. Inget skiljer sig från mängden som
kunden kan vara lojal till. Trots allt detta kan det anas att vikten av lojalitet är på väg
tillbaka.

Olika författare nämner ett antal orsaker till varför kundlojalitet är viktig. Lojala kunder
spenderar mer pengar och ökar därmed vinsten, de förstår och uppskattar värdet och är
mindre benägna att jämföra priser. Lojala gör dessutom upprepade köp vilket innebär en
långvarig relation och agerar som bra marknadsförare eftersom de sprider den bästa
typen av reklam, det vill säga en positiv ”word of mouth”. Lojala kunder stannar hos
företaget även vid svårigheter och de bidrar till en stark konkurrensfördel för företaget.
Kunder som är lojala ger företaget positiv och negativ kritik. På grund av dessa faktorer
är det viktigt för företagen att knyta varaktiga band med dessa lojala kunder. (Goodwin
& Ball, 1999; Straube, 1997; Lenz, 1999) Forskning har även visat att mer än 80 pro-
cent av företagens vinst oftast kommer från mindre än 20 procent av dess kunder
(Goodwin & Ball, 1999). Griffin (1998) hävdar att ju längre ett företag behåller en lojal
kund, desto mer vinst kommer denne kund att generera. Kundlojalitet är en av de största
tillgångar en marknadsförare kan inneha, eftersom starka attityder motstår förändringar.
Företag som har kunder med hög lojalitet bör göra allt för att upprätthålla den eftersom
lojalitet snabbt kan försvinna om den tas för given (Engel, Blackwell & Miniard, 1993).
Reichheld (1996) hävdar också att kundlojalitet är en av de största faktorerna till varför
ett företag lyckas. Enligt Rosenberg och Cziepel (refererade i Blomqvist, Dahl & Hae-
ger, 1993, s 131) finns det två viktiga faktorer till varför företagen bör lägga större vikt
vid kundlojaliteten. För det första kan företaget med rätt typ av marknadsföringsinsatser
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bygga upp en lojal kundstock med hög återköpsfrekvens. På detta sätt kan företaget
uppnå en stabil marknadsandel som blir lättare att försvara. För det andra visar under-
sökningar också att kostnaden att erhålla en ny kund är mycket högre än att behålla en
befintlig kund. (ibid)

Mowen & Minor (1998) anser att kunder kan vara lojala på olika sätt. De kan till exem-
pel vara lojala till en produkt, tjänst, ett varumärke eller en butik. Enligt Bell (1998) kan
kunder också vara lojala till en organisation, där kunderna lägger stor vikt på relationen
till organisationen. Enligt Blomqvist, Dahl och Haeger (1993) har lojalitet i varuprodu-
cerande företag diskuterats på många håll i litteraturen och då till stor del i termer av
märkeslojalitet och butikslojalitet. Däremot har lojalitet i tjänsteföretag inte diskuterats i
lika stor omfattning. En förklaring till detta är sannolikt tjänstens icke påtagliga karaktär
samt det faktum att själva tjänsten och dess leverantör i de flesta fall inte fysiskt sett går
att skilja från varandra. I tjänsteföretag är det viktigt att urskilja om det är företaget eller
en speciell kontaktperson kunden är lojal mot. Det gäller då för företaget att försöka
komplettera denna personlojalitet med organisationslojalitet, det vill säga lojalitet till
företaget som organisation. (ibid) Tjänsteföretag har större möjlighet att skapa starkare
lojalitetsband än varuproducerande företag. Lojaliteten är större hos tjänstekunder än
varukunder. Risken är oftast större med tjänster än varor och det är inte lika lätt att byta
en tjänst som en vara. (Mägi, 1999)

Lojaliteten är större gentemot tjänster eftersom kunderna upplever en större risk vid köp
av tjänster än vid köp av varor. Forskning har visat på att kunder litar mer till personliga
referenser vid köp av en tjänst än vid köp av en vara. Detta har lett till att pris och fysis-
ka faciliteter har mindre betydelse vid köp av en tjänst. Grunden för verklig lojalitet
skapas i interaktionen mellan kunden och företaget. (Forssten & Lundmark, 1995;
Blomqvist, Dahl och Haeger, 1993) Det är också svårare att bedöma och jämföra olika
tjänster än vad det är att bedöma och jämföra varor. Tjänsterna som är av icke-
standardiserade karaktär medverkar till högre risk då osäkerheten om resultatet av
tjänsten i viss utsträckning finns kvar även vid återköp av samma tjänst. Det är särskilt
viktigt för tjänstföretagen att tänka på  hur de befintliga kunderna ska behållas då servi-
cekonceptet och leveranssystemet ofta är lätta att kopiera och därigenom svåra att be-
hålla som konkurrensfördel på längre sikt. Företagen bör inrikta sig på att erbjuda
tjänster av sådan karaktär att det kundupplevda värdet ökar och därigenom skapar en
köptrohet bland kunderna. Med denna utgångspunkt kan en lojal kund ses som en kund
som över tiden anlitar ett tjänsteföretag för att tillfredställa hela, eller en betydande del,
av sitt behov av de tjänster som täcks in av företagets tjänsteutbud. (Blomqvist, Dahl &
Haeger, 1993)

Eftersom tjänstekvalitet har bevisats vara en viktig ingrediens för att övertyga kunden
att välja ett tjänsteföretag framför ett annat, har många företag insett att ett konsekvent
upprätthållande av en hög tjänstekvalitet ligger till grund för en hög kundlojalitet. (Ka-
dampully, 1998) Edvardsson och Thomasson (1996) anser att tjänstegarantier är ett
kraftfullt verktyg för att skapa lojalitet bland företagets kunder. En annan metod som
påverkar kundlojaliteten i tjänsteföretag är affinitetsmarknadsföring. Affinitetsmark-
nadsföring innebär att marknadsföringen inriktas till individer i en grupp i stället för att
direkt vända sig till intressanta kundämnen. (Blomqvist, Dahl & Haeger,1993) Blom-
qvist (1999) hävdar att lojalitetsprogram och kundklubbar blir fler och fler och att syftet
med dessa är att skapa kundlojalitet. Graham (1995) anser att för att kunden ska bli lo-
jala så är det viktigt för företaget att sätta kunden i centrum eftersom kunderna inte vill
bli tagna för givna, utan de vill känna sig viktiga och uppskattade.
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Utifrån ovanstående diskussion ställer vi oss följande frågor.

• På vilket sätt är kunder i tjänsteföretag lojala?
• Bidrar tjänstekvaliteten på något sätt till kundlojaliteten i tjänsteföretag?
• Utfärdar tjänsteföretag garantier och bidrar dessa till kundlojaliteten?
• Påverkar affinitetsmarknadsföring kundlojaliteten i tjänsteföretag?
• Bidrar lojalitetsprogram och kundklubbar till kundlojaliteten i tjänsteföretag?
• Har tjänsteföretagens sätt att behandla sina kunder någon betydelse för kundlojali-

teten och hur gör företagen i så fall för att få kunden att känna sig i centrum?
• Finns det andra faktorer som påverkar kundlojaliteten i ett tjänsteföretag?

1.3  Syfte

Vårt syfte med denna uppsats är att belysa vad som kan leda till kundlojalitet gentemot
tjänsteföretag.
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2  METOD

I detta kapitel börjar vi med att beskriva det val av forskningsansats, som vi utgick ifrån
i vår undersökning. Sedan behandlas vår litteraturstudie och därefter beskrivs vilken
undersökningsansats vi använt oss av. Därefter det tar vi upp valet av fallstudieföretag.
Fortsättningsvis tar vi upp vilken datainsamlingsmetod som lämpade sig bäst för vår
undersökning. Avslutningsvis beaktar vi metodproblemen validitet och reliabilitet. I
figur 1. har vi även gjort en modell där vår metodväg visas. Begreppen i denna modell
förklaras nedan i detta kapitel.

    Forskningsansats

   Undersökningsansats

  Datainsamlingsmetod

  Metodproblem

Figur 1. Vår metodväg. (Porseby & Öhlund, 1999)

2.1   Forskningsansats

Forskningsansatsen kan diskuteras med hjälp av två olika begreppspar. Dessa är deduk-
tion/induktion och kvalitativa/kvantitativa metoder. (Eriksson & Wiedersheim-Paul,
1997) Deduktion är den slutledning som fås när slutsatser om enskilda företeelser dras
utifrån allmänna principer. Vid ett deduktivt angreppsätt utgår forskaren från litteratur-
studier och skapar modeller eller teorier som sedan testas empiriskt. Induktion är den
slutledning som fås när forskaren utifrån enskilda fall sluter sig till en princip eller all-
män lag. Vid ett induktivt angreppsätt utgår forskaren från empirin och försöker utifrån
denna dra generella slutsatser. (Patel & Tebelius, 1987) Angreppssättet i vårt arbete är
deduktivt, eftersom vi utgick från existerande teorier och därefter undersökte om dessa
överensstämde med resultatet från vår empiriska studie.

Experiment

Kvalitativ Metod

Induktion Deduktion

Kvantitativ Metod

Survey Fallstudie Skrivbordundersökning

Litteraturstudie

Val av fallstudieföretag

Observation Enkät Intervju

Validitet & Reliabilitet

Primärdata & Sekundärdata
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Utifrån den information som undersöks brukar kvantitativa och kvalitativa metoder
skiljas åt. Den viktigaste skillnaden mellan dessa är hur siffror och statistik används.
Kvalitativa metoder har ett förstående syfte och en liten grad av formalisering. Kvant i-
tativa metoder är mer strukturerade, formaliserade och präglade av kontroll. (Holme &
Solvang, 1991) Vi använde oss i vår undersökning av en kvalitativt präglad metod.
Detta grundas på att den information som vi samlat in var svår att kvantifiera och vår
avsikt med undersökningen var att få en helhetsbild samt en djupare förståelse av områ-
det vi studerat.

2.2 Litteraturstudie

Till att börja med använde vi oss av litteratur om marknadsföring som vi tidigare har
läst under vår utbildning för att få uppslag till fortsatt sökning. Vi använde oss av uni-
versitetets bibliotek i Luleå, SKERIAs bibliotek samt Statsbiblioteket i Skellefteå. För
att hitta relevant litteratur för vår undersökning använde vi oss av databaserna Bibdia
och Libris på de olika biblioteken. Vi använde oss även av biblioteken när vi sökte ar-
tiklar som berörde ämnet genom att använda oss av databaserna Helecon, Emerald,
Academic Search FullTEXT Elite, Econlit och Artikelsök. De sökord vi använde oss av
var kundlojalitet, kundtillfredsställelse, lojalitet, kundklubbar, lojalitetsprogram, custo-
mer loyalty, customer retention, service management, customer clubs, loyalty programs,
affinity marketing, service guarantees och service quality.

2.3 Undersökningsansats

Ansatsen i en undersökning beror på vilken typ av problemställning forskaren har. Det
finns olika typer av undersökningsansatser, dessa är experiment, skrivbordsundersök-
ningar, surveys och fallstudier. Ett experiment är en studie som jämför individer som
utsätts för någon form av förändring i sin miljö. När experimentet är genomfört jämförs
resultatet för att se om förändringen i miljön är orsaken till resultatet. (Christensen,
1998) En skrivbordsundersökning utgår från insamling av sekundärdata, information
som andra forskare redan insamlat i  annat syfte.  (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997)
Enligt Svenning (1997) är surveyundersökningen en beskrivande eller förklarande un-
dersökning av intervju- eller enkättyp som är baserad på ett representativt urval. Sur-
veyundersökningen har som syfte att kunna generalisera resultaten till hela populatio-
nen. (Patel & Tebelius, 1987) Enligt Christensen (1998) är en fallstudie en studie av
kvalitativ karaktär där ett fåtal undersökningsenheter studeras ingående för att få en dju-
pare förståelse. En fallstudie kan ske vid ett specifikt tillfälle eller under en längre peri-
od och den baseras både på kvalitativa och kvantitativa, sekundära och primära data.
(ibid) I den empiriska undersökningen valde vi att genomföra en fallstudie, eftersom vi
ville få en djupare förståelse om kundlojalitetens betydelse för företagen och vilka fak-
torer som påverkar denna.

2.4 Val av fallstudieföretag

Vi har valt att genomföra vår fallstudie på tre företag inom tjänstebranschen. Anled-
ningen till att vi valt tre företag är den knappa tid vi hade till vårt förfogande samt på
grund av att vi ville ha en möjlighet att göra jämförelser mellan olika tjänsteföretag an-
gående kundlojalitet. Vi anser att vår förståelse för ämnesområdet vidgas genom att vi
studerar hur tre företag i tjänstebranschen hanterar kundlojaliteten, i stället för att bara
studera två. Eftersom banker tydligt sysslar med tjänster valde vi att genomföra vår fall-
studie på tre olika banker, och jämföra hur dessa hanterar kundlojalitet. Företagen vi
valt att studera närmare är Föreningssparbanken, Handelsbanken och MeritaNordban-
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ken i Skellefteå. Orsaken till att vi valt just dessa företag är den geografiska närheten
samt att dessa är de tre största bankerna i Skellefteå. Vidare anser vi att vi kan erhålla
bäst information om kundlojalitet genom att utföra intervjuerna på de största bankerna,
eftersom de har flest kunder och mest resurser att kunna påverka kundlojaliteten.

2.6   Datainsamlingsmetod

Data för en undersökning kan vara av olika slag. Sekundärdata är redan insamlat mate-
rial som på något sätt dokumenterats av andra undersökare. Primärdata är data som inte
redan är insamlade utan måste samlas in av undersökaren.  (Eriksson  & Wiedersheim-
Paul, 1987) Data kan enligt Patel och Tebelius (1987) samlas in genom dokument, ob-
servationer samt intervjuer och enkäter. (ibid) Beteckningen dokument används för in-
formation som nedtecknats eller tryckts, som exempelvis filmer, bandupptagningar eller
fotografier. Dokument kan användas för att besvara frågeställningar kring faktiska för-
hållanden, faktiska skeenden och individers upplevelser. Observation innebär att bete-
enden och skeenden studeras i ett naturligt sammanhang i samma stund som de inträf-
far. Observationen är oberoende av förmågan av verbal kommunikation och av indivi-
dernas villighet att lämna information. (Patel & Tebelius, 1987) Vid en personlig inter-
vju träffas en intervjuare och en respondent och för en dialog med varandra. Intervjua-
ren kan generera värdefulla data ifall denne lyckas formulera frågeställningarna väl och
får respondenten att uttrycka sig klart och tydligt. Intervjun är värdefull eftersom inter-
vjuaren har en möjlighet att ställa följdfrågor. (Christensen, 1998) En enkät är en skrift-
lig sammanställning av öppna och/eller slutna frågor där respondenten får fylla i på för-
hand givna svarsalternativ eller får svara på frågorna med egna ord. Enkäten kan använ-
das för att samla in data från ett flertal individer. Den kan skickas via post eller genom-
föras per telefon. Enkäten är kostnadseffektiv i jämförelse med andra datainsamlings-
metoder och enkäten kan spridas över ett stort geografiskt område. (Christensen, 1998)

Vi valde att utföra vår undersökning med hjälp av personliga intervjuer. Orsaken till att
vi valde att genomföra personliga intervjuer var att vi ville få tillgång till mer ingående
och relevant information till vår empiriska del av uppsatsen. Denna intervjuform hjälpte
oss att skapa ett personligt förtroende mellan oss som intervjuare och respondenterna.
En del av frågorna vi hade tänkt ställa var dessutom relativt komplicerade vilket krävde
att dessa förtydligades. Slutligen ville vi ha möjligheten att ställa följdfrågor om oklar-
heter skulle uppstå. För att få en bakgrund och förståelse av företaget inför intervjuerna
samlade vi även in sekundärdata. Denna information hittade vi på respektive företags
hemsida på Internet, samt i skriftliga broschyrer som vi erhöll från respondenterna.

Utifrån de teorier vi studerat angående kundlojalitet utformade vi en intervjuguide (se
bilaga 1). Sedan ringde vi till respektive företag och bad att få tala med en lämplig per-
son att intervjua angående kundlojalitet. De personer vi kom i kontakt med var Ewa
Lena Lindgren, chef/affärsstöd på Föreningssparbanken i Skellefteå, Göran Olsson,
ställföreträdande kontorschef på Handelsbanken i Skellefteå och Fred Gustavsson,
chef/privatmarknad på MeritaNordbanken i Skellefteå. Anledningen till att intervjuerna
genomfördes med just dessa personer var att vi blev hänvisade till dessa när vi bad att få
tala med den person som var mest insatt i kundlojalitet på respektive företag. Vi avtala-
de en lämplig tid för intervjun med respektive respondent och överlämnade sedan inter-
vjuguiden till respondenterna i god tid innan intervjuerna skulle genomföras. Detta
gjordes för att respondenterna skulle få en möjlighet att förbereda sig och få en över-
blick om vilka frågor som skulle komma att ställas under intervjun.
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Inervjun med Ewa Lena Lindgren på FöreningsSparbanken ägde rum den 30 november
1999. Intervjun med Göran Olsson på Handelsbanken genomfördes den 2 december
1999 och intervjun med Fred Gustavsson på MeritaNordbanken ägde rum den 14 de-
cember 1999. Samtliga intervjuer genomfördes på respektive respondents kontor och
under intervjuerna utgick vi från vår intervjuguide. Vid samtliga intervjuer användes två
olika frågeformulär. Ett till respondenterna (se bilaga 1) och ett mer utförligt med för-
klaringar till oss själva (se bilaga 2). Anledningen till detta var att vi ville att respon-
denterna skulle svara så fritt som möjligt på våra frågor och inte ledas av förklaringar
och exempel, samt att vi skulle kunna förklara frågorna ytterligare ifall något var oklart.
Vid intervjuerna förde vi båda minnesanteckningar samt använde oss av en bandspelare
för att inte missa viktig information. Vi ställde även följdfrågor när något upplevdes
oklart. Intervjuerna tog mellan en och två timmar vardera. Efter respektive intervju
lyssnade vi på banden och gick igenom anteckningarna. Detta gjordes direkt efter varje
intervjutillfälle, medan vi fortfarande hade informationen färskt i minnet. Sedan sam-
manställde vi intervjuerna och diskuterade svaren. Därefter renskrev vi dem på dator för
att strukturera upp respondenternas svar. När det var klart gick vi tillbaka till företagen
och lämnade över vårt resultat till respektive respondent. Detta gjordes för att de skulle
få ta del av vårt resultat och ge eventuella synpunkter om vi missuppfattat något, samt
för att försäkra oss om att informationen om företaget var korrekt. Vi genomförde även
en kompletterande telefonintervju med respondenten på Handelsbanken den 20:e de-
cember, på grund av att vi fann en del oklarheter när vi skulle sammanställa intervjun.

2.7  Metodproblem

I en undersökning skall två begrepp beaktas som kan påverka noggrannheten av en un-
dersökning. I en undersökning måste forskaren veta att denne undersöker det som avses
att undersökas, det vill säga att validiteten är hög. Forskaren måste också veta att under-
sökningen görs på ett tillförlitligt sätt, det vill att säga reliabiliteten är hög. Dessa be-
grepp validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande till varandra som gör att forska-
ren inte bara kan koncentrera sig på det ena och låta bli det andra. Om mätningen inte är
tillförlitlig hur vet forskaren då vad denne mäter och för att veta vad som mäts, så måste
mätningen vara tillförlitlig. (Patel & Davidson, 1994)

2.7.1  Validitet

I vanliga ordböcker hänför sig validitet som giltighet till sanningen och giltigheten hos
ett yttrande. Ett giltigt argument är hållbart, välgrundat och försvarbart. En valid slut-
ledning är riktigt härledd ur sina premisser. (Kvale, 1997) Med validitet menas att vad
vi säger att vi ska undersöka och vad vi faktiskt undersöker ska överensstämma. Det
finns olika sätt att försöka säkerställa validiteten. Ett sätt är att låta någon utomstående
som är väl insatt i vårt problemområde granska innehållet i instrumentet. Ett annat sätt
är att jämföra utfallet på vårt instrument med något annat tecken (kriterium), på det vi
vill mäta. Det går till exempel att använda en annan teknik och undersöka samma sak.
(Patel och Davidson, 1994) Svenning (1997) anser att observationer, frågekonstruktio-
ner, intervjuer eller respondenternas öppenhet ska i bästa fall bilda en konsistent helhet.
Speciellt frågemetoderna kan vara känsliga. Frågorna kan vara luddigt formulerade och
ställda, intervjuaren kan påverka respondenten med sina egna värderingar, respondenten
kanske själv skäms för att avslöja vissa intima detaljer i sitt eget liv eller håller extra
hårt om sin ekonomiska integritet.
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För att öka validiteten använde vi oss av personliga intervjuer för att få mer relevant och
ingående information. Vi försökte även öka validiteten genom att vi försökte komma i
kontakt med de personer som var mest insatta i ämnet vi skulle studera. Vi reserverar
oss dock för att validiteten kan ha minskat eftersom det var personal på respektive före-
tag som hänvisade oss till respondenterna. För att ytterligare öka validiteten i vår under-
sökning studerade vi ingående de teorier som behandlade vårt ämnesområde och ställde
frågor utifrån dessa. Genom att utföra personliga intervjuer var det även möjligt för oss
att ställa följdfrågor och på sätt fick vi fram så mycket och relevant information som
möjligt. Vår intervjuguide som användes vid de personliga intervjuerna hade vi på för-
hand testat på en utomstående person som var väl insatt i vårt problemområde, för att se
om frågorna var tydliga och gick att besvara. Vi försökte även öka validiteten genom att
minimera inverkan av tidspress, detta gjordes genom att vi redan vid tidsbokningen med
respondenterna talat om hur mycket tid som bör avsättas för intervjun. Eftersom vi an-
vänt oss av personliga intervjuer har vi haft möjlighet att improvisera, diskutera och
förklara frågorna under intervjuernas gång. Detta har minskat risken för missuppfatt-
ningar. Vi har också försökt ge respondenten tid att fundera över frågeställningarna, så
att de kunnat lämna genomtänkta svar. Vi är medvetna om att validiteten kan ha påver-
kats negativt eftersom respondenterna på respektive företag kan ha gett oss överdrivet
positiva svar angående kundlojalitet, eftersom de velat få sitt företag att framstå på bästa
möjliga sätt.

2.7.2  Reliabilitet

Med reliabilitet menas att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt. Om ingenting
förändras i en population skall två undersökningar med samma syfte och med samma
metoder ge samma resultat. (Svenning, 1997) Reliabilitet handlar om hur väl instru-
mentet motstår inflytanden av olika slag. Resultatet av en undersökning innehåller både
”sanna värden” och ett ”felvärde”. Felvärdet beror på brister i instrumentets tillförlitlig-
het. Ett instrument med hög reliabilitet kommer närmare det sanna värdet och felvärdet
har reducerats. För att öka reliabiliteten så kan två intervjuare medverka vid samma un-
dersökning, om resultaten överensstämmer så ökar reliabiliteten. Ett annat sätt är att
lagra verkligheten i form av  inspelningar. På så sätt kan resultaten spelas upp så många
gånger som behövs för att försäkra sig om att allt är uppfattat korrekt. (Patel & David-
son, 1994)

För att öka reliabiliteten deltog båda författarna till uppsatsen vid intervjuerna och vi
använde bandspelare som hjälpmedel vid alla intervjuerna, detta för att vi inte skulle
missa relevant information. Vi gjorde även minnesanteckningar under intervjun, ifall
eventuella problem med bandspelningen skulle uppstå. Direkt efter intervjuerna, medan
vi fortfarande hade dem i gott minne, lyssnade vi på banden och sammanställde resul-
taten. De nackdelar som en besöksintervju innebär så som intervjuareffekten och svå-
righeten att ställa känsliga frågor försökte vi undvika genom att vi var neutrala och lät
respondenten tala så fritt som möjligt. För att ytterligare stärka reliabiliteten utformade
vi två frågeformulär. Ett som lämnades till respondenterna och ett utförligare till oss
själva, med exempel och följdfrågor. Detta för att respondenten skulle svara fritt och
inte låta sig styras av våra alternativ och förklaringar. För att ytterligare öka reliabilite-
ten försökte vi vara objektiva i våra tolkningar av svaren. Vi försökte även öka reliabi-
liteten genom att respondenterna fick en utskrift av våra resultat och därmed en möjlig-
het att korrigera eventuella feltolkningar från vår sida.
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3  TEORI

I detta kapitel läggs en teoretisk beskrivning av problemområdet fram. Först beskrivs
olika typer av kundlojalitet. Sedan lämnas en redogörelse om vad som påverkar kun-
dernas lojalitet till ett tjänsteföretag. Därefter diskuteras tjänstekvalitet och tjänstega-
rantier, sedan tas affinitetsmarknadsföring upp som följs av lojalitetsprogram och
kundklubbar. Slutligen behandlas kunden i centrum samt andra faktorer som påverkar
kundlojaliteten i tjänsteföretag.

3.1  Olika typer av kundlojalitet

McCarthy (1997) menar att kundlojalitet inte är någonting som företaget kan skapa på
kort sikt till exempel genom en kampanj eller bra slogans. Kundlojalitet är ett långsik-
tigt åtagande och resultatet av kunders speciella erfarenheter, som är utöver det vanliga
vid varje tillfälle som kunden haft kontakt med företaget. Att skapa kundlojalitet måste
vara en långsiktig strategi som är väl genomtänkt, högt prioriterad, noggrant imple-
menterad och kontrollerad. Alla i företaget måste vara en del av denna strategi och
strategin måste även vara knuten till företagets ursprungliga företagsstrategi. Feurst
(1999) hävdar att kundlojalitet är ett centralt begrepp inom marknadsföringen och dess
betydelse är viktig att reda ut. Vidare kategoriserar han begreppet efter de drivkrafter
som grundar kundlojalitet. Graderna går från ändpunkten yttre tvång till inre hängivelse.
Den första graden av lojalitet är tvingad lojalitet. Den karakteriseras av trösklar så som
tidsbrist, brist på alternativ, okända alternativ, jobbigt eller dyrt att byta leverantör. Ett
exempel på detta kan vara att en kund anlitar en bank trots att kunden vet att bättre al-
ternativ finns. Den andra graden av lojalitet är köpt lojalitet. Denna lojalitet bygger på
bonus och är en slags medveten lojalitet, men till yttre belöningar som till exempel
pengar och rabatter. Detta kan exempelvis vara att kunden är lojal till ett företag på
grund av att företaget erbjuder ett medlemskort som ger återbäring. Den tredje graden
av lojalitet är praktisk lojalitet som kan vara av vana eller bekvämlighet. Vana är en
omedveten lojalitet som bygger på rutinmässiga val och kunden byter bland kända al-
ternativ. Exempel på detta kan vara att kunden går till en frisör på grund av att kunden
har klippt sig där hela livet. Bekvämlighet är en medveten lojalitet till den förenkling
som erbjudandet medför. Detta kan exempelvis vara att en kund enbart flyger med SAS
eftersom företaget har ett system som underlättar betalningen. Engagerad lojalitet är
den fjärde graden av lojalitet och den bygger på kvalitet eller hängivelse. Kvalitet är en
medveten lojalitet till funktionella egenskaper i produkten eller tjänsten. Exempel kan
vara att företaget erbjuder en viss kvalitet som kunden är nöjd med. Hängivelse är en
medveten lojalitet till ett symbolvärde, status och värderingar. Detta kan till exempel
innebära att kunden inte köper en produkt eller tjänst på grund av att den är den bästa
eller billigaste, utan för att den ger kunden en känsla av status och inre belöning. De
första två graderna tvingad och köpt lojalitet är förhållandevis enkla att åstadkomma,
men samtidigt enkla för en konkurrent att ta över. Ju högre grad av lojalitet desto starka-
re kundengagemang i erbjudandet och därmed svårare för en konkurrent att ta över er-
bjudandet. (ibid)

3.2  Tjänstekvalitet

Kunder är lojala till ett tjänsteföretag om värdet av tjänsten upplevs som högre än från
konkurerande tjänsteföretag. (Kadampully, 1998) Begreppet kvalitet är ett centralt be-
grepp för tjänstemarknadsföringen (Blomqvist, Dahl & Haeger, 1993). Kunder förblir
lojala så länge de är fullständigt nöjda med tjänstekvaliteten. Tjänstekvalitet fokuserar
på hur väl kundens förväntningar motsvarar kundens perception av den levererade
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tjänsten. Tjänstekvalitet är med andra ord skillnaden mellan den erbjudna tjänsten och
den upplevda tjänsten. (Kotler et al, 1996) Enligt Rova & Karlsson (1996) grundar sig
kundens kvalitetsbedömning på jämförelsen mellan den förväntade kvaliteten och den
upplevda kvaliteten. En allmän definition av tjänstekvalitet är enligt Edvardsson och
Thomasson (1996) att tjänsten ska motsvara kundens förväntningar och tillgodose kun-
dernas behov och krav. Edvardsson och Gummesson (1988) anser att utveckling av
kvalitet på tjänster måste ges högsta prioritet. Tjänstekvalitet handlar egentligen om
total kvalitet med beaktande av tjänsters unika egenskaper och förmågan att kombinera
dem till ett ur kundens synvinkel intressant erbjudande. (ibid) Rätt kvalitet uppstår när
förväntningar infrias, behov tillfredställs och krav uppfylls. Tjänsteupplevelsens detaljer
så som trivsamma lokaler och ett trevligt bemötande är viktiga för att den totala tjänste-
upplevelse ska bli bra, eftersom dessa faktorer sammansmälter till att omfatta helheten
av tjänstekvaliteten. (Edvardsson & Thomasson, 1996). Det finns enligt Zeithaml, Para-
suraman och Berry (1990) fem faktorer som påverkar tjänstekvaliteten.

• Påtaglighet: Den fysiska miljön i tjänsteföretaget så som lokaler, utrustning, perso-
nalens och kommunikationsmaterialens framtoning.

• Pålitlighet: Tjänsteföretagets förmåga att utföra den utlovade tjänsten pålitligt och
korrekt.

• Villighet/beredskap: Tjänsteföretagets vilja och beredskap att hjälpa kunderna och
att leverera snabb service.

• Säkerhet: Personalens kunskaper och kompetens samt deras förmåga att väcka fö r-
troende och tillit.

• Empati/inlevelse: Den individuella uppmärksamheten som tjänsteföretaget ger sina
kunder.

Szeinbach, Barnes, Blackwell, Horine och Vandevalle (1999) hävdar att alla beslut en
kund tar för att köpa en produkt eller tjänst är värdebaserade. Kundupplevt värde är den
drivande kraften bakom de flesta beslut som involverar preferenser för produkter och
tjänster. Om det kundupplevda värdet används effektivt kan det locka kunder från före-
tagets konkurrenter och ligga till grund för utvecklingen av kundlojalitet. Kvalitet kan
bli en form av värde, där den ursprungliga perceptionen av kvalitet kan ändras under
utbytesprocessen. Detta kan uppstå om kunden inte upplever vinsten och kostnaderna
som jämlika eller ifall situationen ändras. (ibid) Goodwin och Ball (1999) anser att fö-
retag lyckas genom att erbjuda ett överlägset kundvärde och värde är helt enkelt den
kvalitet som erbjuds till rätt pris. Att skapa värde för kunden är nyckeln till lojalitet
(Patterson, 1998; Neal, 1999). Blomqvist (1999) anser att det är värdet som kunderna
får som skapar lojalitet, och för att företag ska lyckas bör det satsa på värdeskapande.
Detta hävdar även Reichheld (1996) som skriver att företag förtjänar kunders lojalitet
genom att kontinuerligt erbjuda överlägset värde. En riktig konkurrenskraftig leverantör
kan enligt Blomqvist (1999) kännetecknas dels av att vara duktig på att samverka med
kunder under produktionsprocessen, dels av att ha förmåga att hjälpa kunden att till
fullo utnyttja den produkt eller tjänst som skapats. Det handlar således inte om att dis-
tribuera värde utan om att hjälpa kunden att skapa värde. Det är det värde som kunderna
får som skapar lojalitet. En anledning till att så många företag misslyckas är att de satsat
för mycket på mätning, analys och lärande samt fokuserat för mycket på vinst och för
lite på värdeskapande. Frazer-Robinsson (1999) menar att priset ofta överskattas när det
gäller att skapa kundlojalitet. Detta är dock inget bra sätt på lång sikt eftersom de kun-
der som kommer för ett lågt pris ofta lämnar företaget för ett lågt pris. En kundlojali-
tetsstrategi som går runt detta problem är att ersätta ett lågt pris med kundvärde. Det
som driver kundlojalitet är värdet (Neal, 1999). Blomqvist, Dahl och Haeger (1993)
hävdar att kvalitet är den faktor som ligger bakom ett högre kundupplevt värde. Det är
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det kundupplevda värdet som avgör om kunden blir nöjd och lojalitet kan skapas. Upp-
levd tjänstekvalitet och de olika banden som finns mellan företaget och kunden formar
det kundupplevda värdet som måste vara större än kundens totala kostnad. De kund-
upplevda värdet bestämmer nivån och styrkan i relationen. Figur 2. visualiserar sam-
bandet mellan kvalitet, värde och kundrelationer och de streckade pilarna i figuren visar
på de beroenden som finns mellan de olika komponenterna. (ibid)

Figur 2. Förhållandet tjänstekvalitet- värde- relationer. (Blomqvist, Dahl & Haeger, 1993, s 64)

Enligt Kotler et al (1996) finns det tre sätt att utveckla starkare band till kunderna och
därmed uppnå kundlojalitet. Dessa är monetära band, sociala band och strukturella
band.

Monetära band - handlar om att företaget erbjuder finansiella förmåner till kunden. Ex-
empel på detta kan vara att flygbolag erbjuder rabatter till dem som flyger mycket och
hotell erbjuder speciella förmåner till ofta återkommande gäster.

Sociala band - innebär att företagets personal arbetar med att öka deras sociala band till
kunderna genom att lära sig de individuella kundernas behov och önskemål, för att se-
dan individualisera företagets service.

Strukturella band - med detta menas att företaget till exempel kan erbjuda kunden spe-
ciell utrustning eller datalänkar som hjälper kunden att hantera order eller inventarium.

Kadampully (1998) menar att tjänstekvalitet har blivit en av de mest inflytelserika kon-
kurrenskrafterna när det gäller ledande tjänsteföretag. Dessa företag strävar efter att ha
en överlägsen tjänstekvalitet eftersom det leder till kundlojalitet. Mägi (1999) hävdar att
tjänstekvalitet skapar större möjligheter för personliga interaktioner, vilket också leder
till större möjligheter till att kundlojalitet kan skapas.

Kundupplevt
värde

Upplevd
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Strukturella band

Sociala band
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Tredje nivåns relation
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3.3  Tjänstegarantier

Voss, Parasuraman och Grewall (1998) och hävdar att garantier är ett bra sätt att minska
den osäkerhet som kunderna känner inför köpet av en tjänst samt för att uppnå kundlo-
jalitet. (ibid) En tjänstegaranti kan ses som en förklaring av vad kunden kan förvänta sig
och vilka åtgärder företagen vidtager om de misslyckas med att leverera det utlovade.
Dessa garantier är ett sätt att minska den risk kunden känner inför köpet av en tjänst.
För tjänster är det svårt att objektivt bedöma hur kvaliteten på tjänsten varit. En kund
som till exempel känner sig missnöjd med en charterresa kan inte returnera denna och få
en ny. Kunden kan däremot få ekonomisk kompensation om denne inte känner sig nöjd
med utfallet av den utförda tjänsten. Att erbjuda kunden garantier eller ekonomisk kom-
pensation minskar kundens osäkerhet inför köpet och ger även signaler till hela företa-
get att fokusera på vad kunden anser vara god kvalitet och ett bra resultat av tjänsten.
Tjänstegarantier ger också en möjlighet för företaget att identifiera de delar av servicen
som inte fungerar och skapar på så sätt ett naturligt incitament att åtgärda dessa. (Blom-
qvist, Dahl & Haeger, 1993)

Edvardsson och Thomasson (1996) anser att tjänstegarantier blir allt vanligare. En
tjänstegaranti innebär att företaget tydliggör för kunden vad denne kan förvänta sig.
Tjänsteföretaget kommunicerar konkret och detaljerat vad kunden kommer att få och
vad som kommer att göras i händelse av att det som utlovas inte infrias. Ur tjänsteföre-
tagets perspektiv blir tjänstegarantin ett stöd i marknadsföringen och en hjälp i kvali-
tetsstyrningen. Ur kundens perspektiv innebär garantin att erbjudandets värde konkreti-
seras, kundens förväntningar blir mer realistiska och kundens osäkerhet minskar. Vill-
korslösa tjänstegarantier har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att styra kundför-
väntningar och skapa konkurrensfördelar samt kundlojalitet. (ibid)

Maher (1992) hävdar att för att en tjänstegaranti ska kunna utlova en perfekt tjänst
måste den vara ovillkorlig, precis och tydlig, betydelsefull och enkel. Blomqvist, Dahl
och Haeger (1993) menar att för att garantin ska bli framgångsrik är det viktigt att den
utformas i enighet med kundernas förväntningar och företagets förutsättningar. Garantin
uppmuntrar kunden att klaga och därmed får företaget en möjlighet att återvinna miss-
nöjda kunder. Genom att hantera kundens missnöje väl och dra nytta av en stark åter-
ställande tjänst ökar ofta kundlojaliteten. (ibid) Graham (1995) menar att genom att er-
bjuda önskvärda och relevanta garantier till kunderna får företaget bättre rykte och där-
med en bra konkurrensfördel. (ibid) En tjänstegaranti som lovar tillfredsställelse eller
pengarna tillbaka kan vara ett kraftfullt marknadsföringsverktyg ifall företaget kan hålla
de som utlovas. Före ett företag publicerar dess tjänstegaranti bör företaget testa denna
garanti inom företaget. (Greco, 1993)  Företag har funnit att tjänstegarantier ofta för
företaget framåt genom att driva tjänsteutförandet utöver kundens förväntningar. I
många år har det antagits att tjänster inte kan innehålla garantier, eftersom en tjänst kon-
sumeras samtidigt som den produceras. Men idag vet man att tjänstegarantier kan vara
självuppfyllande, genom att lova perfekt service tvingas företagen att leverera det utlo-
vade. (Maher, 1992)

3.4  Affinitetsmarknadsföring

En annan metod som påverkar kundlojaliteten i tjänsteföretag är affinitetsmarknadsfö-
ring. Affinitet betyder släktskap och används för att visa på en individs identifikation
med en speciell kundgrupps normer och värderingar. (Blomqvist, Dahl & Haeger, 1993)
Affinitetsmarknadsföring tar ett steg från den traditionella massmarknadsföringen.
Istället för att agera på egen hand för att skicka samma meddelande till miljontals kun-
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der, samarbetar företagen för att locka till sig kunder med speciella intressen. (Emigh,
1999) Begreppet affinitetsmarknadsföring bildas i kombination med ordet marknadsfö-
ring och dess idé är att tillfredsställa så väl kundens grupprelaterade som individuella
behov. Detta uppnås genom att marknadsföringen inriktas till individer i en grupp som
består av människor med samma intressen eller värderingar. Företaget använder sig av
den tillhörighet och lojalitet kunden har till en grupp i stället för att direkt vända sig till
intressanta kundämnen. (Blomqvist, Dahl & Haeger, 1993)

På senare år har affinitetsmarknadsföring blivit populärt och framtiden för denna typ av
marknadsföring ser enligt Acunto (1999) ljus ut. Dagens kunder är mer tidspressade och
söker efter enkelhet och bekvämlighet. Alternativet att använda företagets tid och före-
tagens resurser för att ta hand om personliga affärer blir mer och mer lockande. Företag
som använder sig av affinitetsmarknadsföring, har möjlighet att erhålla stora delar av
marknaden. Nyckeln till framgång är enligt Acunto att strukturera och implementera
affinitetsmarknadsföring. Engen (1998) hävdar att affinitetsmarknadsföring är ett sätt att
segmentera marknaden till subsegment. Det är ett sätt att nå målmarknaden med me-
ningsfulla meddelanden. Affinitetsmarknadsföring är ett lägre kostnadsalternativ för att
skaffa kunder. Engen anser vidare att affinitetsmarknadsföringen är ett effektivt sätt för
företagen att nå vissa kunder genom att företaget använder sig av någon annan part som
redan har etablerat lojalitet och förtroende med dess existerande kunder. Det finns enligt
Blomqvist, Dahl och Haeger (1993) tre huvudsakliga särdrag för affinitetsmarknadsfö-
ring.

Stöd av tredje part - innebär att företaget utnyttjar den redan existerande relationen
mellan affinitetspartnern och gruppens medlemmar och på så sätt ökar kundkommuni-
kationens effektivitet och trovärdighet. Genom att till exempel kundgruppens ledare står
bakom marknadsföringen av företagets tjänster ökar trovärdigheten och budskapet når
lättare fram till kunden. Ett exempel är att då ett företag marknadsför kreditkort till läka-
re ökar sannolikheten att budskapet når fram till dessa om läkarorganisationen föreslår
att kreditkortet ska användas. (ibid)

Del av nytta -  innebär att både affinitetspartnern och gruppens medlemmar har nytta av
att tjänsten utnyttjas. När kundens organisation gynnas, motiveras medlemmarna ytter-
ligare till att köpa företagets tjänster. Om till exempel en bank avsätter en del av vinsten
på ett kreditkort till cancerforskning mot att läkarorganisationen uppmanar sina med-
lemmar att använda kortet i fråga, skapas ett incitament för medlemmarna att använda
just det kortet. (ibid).

Värdeökning - innebär att företaget erbjuder medlemmarna i gruppen förmåner som
svarar mot deras speciella behov. Förståelse för medlemmarnas livsstil, konsumtions-
mönster och intressen är av stor vikt i detta sammanhang. Ett exempel på detta är ett
specialdesignat kreditkort som tas fram för läkarorganisationens medlemmar, vilket
skapar exklusivitet och ökar känslan av grupptillhörighet. (ibid).
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I figur 3. nedan visas Blomqvist, Dahl och Haegers (1993) princip för affinitetsmark-
nadsföring. Den bygger på att företaget utnyttjar den lojalitet som finns mellan kund-
gruppen och affinitetspartnern. Företaget och affinitetspartnern ingår sedan ett avtal där
de erbjuder sitt stöd mot en vanligen monetär ersättning från företaget. Företaget får på
detta sätt tillgång till en kommunikationskanal som ökar budskapets effektivitet och
trovärdighet. Serviceleveransen samt kundens ersättning för denna sker utan direkt in-
blandning av affinitetspartnern.

      Serviceleverans

                                 Lojalitet                                              Avtal

             Ersättning

Figur 3. Principen för affinitetsmarknadsföring (Blomqvist, Dahl & Haeger, 1993, s 149)

Kundens lojalitet blir följaktligen i stor utsträckning beroende av affinitetspartnerns
lojalitet till företaget. Hur framgångsrik den här typen av marknadsföring blir är i hög
grad beroende av företagets förmåga att tillfredsställa affinitetspartnerns behov. Samti-
digt förutsätter affinitetsmarknadsföringen att företaget uppfyller kundens krav på bland
annat tillgänglighet och kvalitet. En annan viktig faktor är hur starka banden är mellan
individen och gruppen och i vilken grad individen vill visa att denne identifierar sig
med gruppen. (Blomqvist, Dahl & Haeger, 1993)

3.5  Lojalitetsprogram och kundklubbar

Blomqvist (1999) hävdar att lojalitetsprogrammen blir fler och fler. I vissa branscher
har i princip alla större företag någon form av lojalitetsprogram. Motiven skiljer sig lite
åt, men det viktigaste är att skapa lojalitet bland företagets kunder. (ibid) Idag är det
mycket vanligt med lojalitetsprogram och olika kundklubbar. Det verkar nästan som om
marknadsförare tror att lojaliteten sitter i ett lojalitetskort. Det är viktigt att komma ihåg
att det är relationen bakom kortet som räknas. Lojalitetsprogram har definierats som en
medveten åtgärd från företaget med syfte att bygga upp ekonomiska och emotionella
barriärer för kunden att byta leverantör. (Feurst, 1999) Lojalitetsprogram har blivit mer
populära och den huvudsakliga orsaken för företagen för att inneha dessa program är att
bygga en vägg runt så många lönsamma kunder som möjligt. En nyligt genomförd un-
dersökning visar att det är en väldigt god idé att belöna lojala kunder genom lojalitets-
program. (Allonzo & Hein, 1999) De flesta lojalitetsprogram utnyttjar en primär driv-
kraft, pengar, som huvudsakligt lockbete. Det finns även andra skäl för kunden att bli
medlem i företagets lojalitetsprogram. Dessa är minskad osäkerhet, bättre information
och minskade kostnader. Fördelarna med lojalitetsprogrammen är att det är ett bra sätt
att skapa en bättre kontakt med kunden samt att företagen erhåller bättre information om
kunderna. (Blomqvist, 1999) Enligt Hughes (1999) måste ett lojalitetsprogram för att bli
effektivt vara lätt att använda, erbjuda omedelbara belöningar, innehålla värde för kun-
den, vara inriktade på kunder vars beteende företaget vill ändra, vara begränsat till vad
företaget hat råd att spendera samt innehålla en utgångsstrategi.

Kund Företag
Affinitets-

partner
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Frazer-Robinsson (1999) menar att för att företag ska lyckas med varaktiga lojalitets-
program måste företaget kombinera hårda faktorer så som ökad försäljning med mjuka
faktorer som bygger på känslor och interaktioner. (ibid) Lojalitetsprogram är fram-
gångsrika på grund av att lojala kunder kostar mindre att serva, de är mindre priskänsli-
ga, de spenderar mer pengar och de ger positiva rekommendationer om företaget. Den
största orsaken till att företag utvecklar lojalitetsprogram är konkurrensen, företag för-
söker vara överlägsna dess konkurrenters lojalitetsprogram. (Dowling & Uncles, 1997)
Minton (1999) hävdar att lojalitetsprogram bidrar till goda kundrelationer. Det bästa
med de stora intresset för lojalitetsprogram är att de satt luppen på ett av marknadsfö-
ringens största utmaningar, nämligen skapandet av kundlojalitet (Kahn, 1995).

Det finns även en del risker med dessa program. Företag måste se upp med att kunderna
inte enbart kommer till dem på grund av deras lojalitetsprogram eller att programmet
enbart blir ett sätt att ge rabatter till företagets kunder som redan är lojala och lönsam-
ma. (Blomqvist, 1999) Dowling och Uncles (1997) ser också risker med lojalitetspro-
gram och ställer sig frågan om dessa program verkligen skapar extra lojalitet utöver den
redan existerande lojaliteten. De ställer sig också frågande till om dessa program verkli-
gen uppmuntrar kunden att köpa mer. För att ett lojalitetsprogram ska bli effektivt måste
det öka värdet av produkten eller tjänsten samt motivera lojala kunder till återköp.
Blomqvist (1999) hävdar att det som är viktigt att tänka på innan företag startar ett loja-
litetsprogram, är att det gäller att undvika att programmet blir den enda bärande faktorn
i företagets lojalitetssatsning. Bridgland (1999) anser att för varje företag, stort eller
litet, är det mest effektiva skyddet mot konkurrens långsiktig kundlojalitet. Lojalitets-
program som bara erbjuder finansiella förmåner som pris och rabatter ger endast kort-
siktig kundlojalitet. Han anser vidare att det enda sättet att bygga långsiktig lojalitet är
genom att skapa riktiga relationer baserat på känslor och förtroende till produkten eller
tjänsten. Ett sätt att bygga upp denna långsiktiga lojalitet är genom kundklubbar och
lojalitetsprogram. (ibid) Magnusson och Forssblad (1996) definierar begreppet kund-
klubb på följande sätt:

En kundklubb är en formaliserad sammanslutning av kunder vilka uppfyller
vissa kriterier som företaget ställt upp, vilka utför någon form av prestation
för sitt medlemskap och som belöning för detta erhåller förmåner som bara
är tillgängliga för klubbens medlemmar (op cit, s 126).

Kundklubbar betecknas enligt Butscher (1998) som en synonym till värdeorienterade
lojalitetsprogram. Kundklubbar har några speciella egenskaper som gör dessa effektiva
och skiljer dem från andra typer av lojalitetsprogram. Dessa egenskaper är att kund-
klubben är startad, planerad och hanterad av företaget i stället för kunden. Kundklubben
erbjuder värde för medlemmarna genom att optimera kombinationen mellan finansiella
och icke finansiella fördelar. Blomqvist, Dahl och Haeger (1993) hävdar att kundklubb-
en är en vanlig företeelse i många tjänsteföretag, men är relativt outforskad inom mark-
nadsföringslitteraturen. Det material som finns, ingår för det mesta som en del av ett
större resonemang kring kundlojalitet och kundkommunikation. Kundklubben är ett sätt
att formalisera relationerna med stamkunderna, det vill säga de kunder som företaget
anser viktiga och därmed värda att investera i. Kunderna är normalt sett villiga att bli
stamkunder under förutsättning att företaget erbjuder stamkunderna unika fördelar. Det
finns ett motiv för kunderna att inleda en relation med företaget när värdet av de för-
väntade fördelarna överstiger kostnaderna. Potentiella fördelar kan vara minskad osä-
kerhet, lägre transaktionskostnader och bättre information. Potentiella kostnader inklu-
derar investering i tid, pengar och den prestation som krävs för att ingå i relationen.
Syftet med kundklubben är normalt att öka kundlojaliteten vilket involverar skapandet
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av någon form av medlemsmentalitet hos kunderna. (ibid) När en kund väl har bytt fö-
retag är det ofta svårt att återvinna denne. Detta är skäl nog att skapa byteskostnader3

och på så vis behålla kunden. En vanlig metod är att starta en kundklubb, särskilt i
tjänstebranschen där det kan vara svårt för företaget att differentiera sitt erbjudande.
(Blomqvist, Dahl & Haeger, 1993) De favörer kunden erhåller genom medlemskapet
ska kännas riktiga både för kund och leverantör, som exempelvis kan vara mängdrabat-
ter eller någon annan favör som upplevs positivt. Kundklubben kan också ge tillträde till
en berikande gemenskap, till exempel ett nätverk av intressanta personer. (Magnusson
& Forssblad, 1996)

Företag kan enligt Murphy (1997) skapa kundklubbar för deras mest lönsamma kunder
och ta medlemsavgifter för att hålla dem privilegierade och på så sätt generera lojala
kunder. Genom att kunderna är lojala och erbjuds att vara med i dessa kundklubbar så
erhåller kunderna ett speciellt värde som de inte kan få någon annanstans. Kundklubbar
kostar relativt mycket på grund av kostnaderna för förmåner och kunddatabaser. Det
finns dock många möjligheter att täcka dessa kostnader, eftersom kundklubbar gör kun-
derna lojala vilket ökar vinsten på lång sikt. (ibid) Genom kundklubben kan starkare
band mellan företaget och kunden skapas. Kundklubben är ett instrument som, rätt an-
vänt, förbättrar företagets möjligheter att bygga relationer med lönsamma och attraktiva
kundgrupper. Kundklubben ger företaget möjligheter att samla in individuell kundin-
formation, förbättra kunddialogen och därigenom utveckla tjänsteerbjudandet. Kund-
klubben kan därigenom med god potential öka kundlojaliteten. (Blomqvist, Dahl & Ha-
eger, 1993)

3.6  Kunden i centrum

Graham (1995) anser att kunder inte vill bli tagna för givna, de vill känna sig viktiga
och uppskattade. Några sätt att få kunden att känna sig i centrum är att säga tack på oli-
ka sätt och få kunden att känna sig noterad, samma gäller med att vara entusiastisk.
Blomqvist, Dahl och Haeger (1993) menar att för att kunden ska känna sig uppskattad
och därmed också vara lojal, måste företagen satsa på att ge ett bra första och sista in-
tryck, möta kundens förväntningar, upplysa kunden, ha en bra kunddialog samt ta kun-
dens klagomål på allvar. (ibid)

3.6.1  Kundbemötande

Företaget bör satsa på att ge ett bra första och sista intryck. Det är viktigt att kunden
känner förtroende för företaget redan från början, eftersom det är svårt att reparera ska-
dan av ett dåligt första intryck. På samma sätt är det sista intrycket viktigt för att kunden
ska komma tillbaka och för att denne ska sprida positiv ”word of mouth”. En förutsätt-
ning för att kundlojalitet ska skapas är att kunden upplever sig vara intressant för före-
taget även efter att denne har betalat. (Blomqvist, Dahl & Haeger, 1993) Gitomer (1998)
skriver i sin artikel att det är viktigt att ge ett bra första intryck genom att vara glad,
vänlig och ha rätt framtoning i det första man säger. Kunder ska också ges en bra servi-
ce så att de kommer ihåg det och sprider detta vidare till andra. Sista intrycket är också
viktigt och företaget bör kommunicera med kunden efter transaktionen och fortsätta att
erbjuda värde utan förväntning att få någonting tillbaka. (ibid)

3.6.2  Kundens förväntningar

                                                                
3 Byteskostnader: kommer från engelskans ”switching costs” och syftar på de fördelar som kunden förlo-
rar och det arbete som krävs av denne vid byte av företag. (Blomqvist, Dahl & Haeger, 1993)
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För att kunna erbjuda en tjänst som uppfattas som utmärkt för kunden är det viktigt för
företaget att veta vad kunden förväntar sig. Misslyckas företaget med att möta kundens
förväntningar innebär det slöseri av företagets kostnader, tid och resurser. (Zeithaml,
Parasuraman & Berry, 1990) Detta hävdar även Blomqvist, Dahl och Haeger (1993) och
för att kunna anpassa företagets tjänster efter kundens behov och preferenser måste fö-
retaget veta vad kunden förväntar sig och vilka delar av serviceleveransen denne upple-
ver som viktigast. Ett sätt att möta kunden halvvägs är att informera kunden om vad
denne har att förvänta sig. Det blir då viktigare, men även lättare för företaget att hålla
det som utlovas eftersom det uttryckligen beskrivits. (ibid) Forskare har tittat på olika
slags förväntningar i ett antal servicebranscher och tagit reda på vilka faktorer som på-
verkar förväntningarna. De har också undersökt om och i så fall hur företagen kan
överträffa kundens förväntningar. De slutsatser som kom fram var att kunderna vill er-
hålla bra service. Det visade sig att kunderna inte förväntar sig några märkvärdigheter,
de förväntar sig att företagen ska göra det företaget åtagit sig. Hotellgäster förväntar sig
till exempel ett rent och bekvämt rum och bilverkstadens kunder förväntar sig att bilen
ska bli åtgärdad. (Kahn, 1995)

Något som påverkar förväntningar är naturligtvis priset. Många kunder tror att ju mer de
betalar, desto bättre service ska de få. Men samtidigt är ett lågt pris ingen ursäkt för en
dålig service. Det finns även andra faktorer som höjer kundens förväntningar, dessa är;
när kunden har flera leverantörer att välja mellan, vid katastrofsituationer, det vill säga
när kunden drabbats av en omvälvande händelse, när kunden får dålig service första
gången samt när kunden är en erfaren köpare. (ibid) Frazer-Robinsson (1999) anser att
för att bygga lojalitet bör företagen överträffa kundens förväntningar vid varje tillfälle.
Engel, Blackwell och Miniard (1993) menar däremot att företagen inte bör överdriva
och lova mer än de kan hålla eftersom kunden kommer att förvänta och i värsta fall krä-
va det som utlovas (ibid). När konkurrensen på marknaden är hård är det lätt att lov för
mycket, det är bättre för företaget att vara realistisk och kunna hålla vad företaget lovat.
På så sätt är det lättare att möta kundens förväntningar. (Graham, 1995) En bra tumregel
är enligt Kotler et al (1996) att endast lova det företaget kan leverera och alltid leverera
mer än vad företaget lovar.

3.6.3  Information

Den viktigaste förutsättningen för att företaget skall få lojala kunder är att de erbjuds
tjänster som tillgodoser deras behov och som de är nöjda med. Kunder tenderar att vara
mer lojala till tjänster än till varor, detta beror på att denne upplever en större risk vid
köp av tjänster. Köpet av en tjänst innebär ofta ett risktagande från kundens sida på
grund av tjänstens icke påtagliga karaktär. Det är därför viktigt för företaget att vinna
kundens förtroende genom att minska den upplevda risken. Detta kan göras genom att
på olika sätt göra det osynliga synligt och det icke påtagliga påtagligt för kunden. Kun-
der som är informerade och har kunskap om företaget och dess tjänster tenderar att an-
lita företaget i allt större utsträckning. För tjänsteföretag som lägger över en allt större
del av serviceleveransen på kunden är det extra viktigt att utbilda och upplysa kunderna.
Ifall detta inte görs är risken stor att kundernas lojalitet gentemot företaget snabbt erode-
ras. (Blomqvist, Dahl & Haeger, 1993) Söderlund (1997) menar att utbildning är en
viktig del i kundvården. Många produkter och tjänster som säljs idag är så komplicerade
att användaren bara får full valuta för sin investering om produkten används på rätt sätt.
Företag kan arbeta med utbildning på många sätt, de kan baka in den i produktens pris,
ge rabatt på grundutbildning eller till och med använda utbildning som en egen intäkts-
källa. Graham (1995) anser att för att få kunder att vara lojala bör företaget ta initiativet
och berätta för kunden hur denne kan spara pengar. Detta leder till att kunden inte
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kommer att söka efter lägre priser hos konkurrenterna. Att kommunicera och hålla en
nära kontakt med kunden genom att skicka information och inte bara reklam, visar att
företaget bryr sig om kunden och på så sätt stärks relationen. (ibid) Företag bör också
göra kunden till en bättre användare genom att utbilda och styra kunden till att bli en
bättre medproducent av tjänsten. Kommunikation och belöningar av olika slag är två
vägar att gå i detta avseende. (Blomqvist, Dahl & Haeger, 1993) Det bästa sättet att be-
vara lojala kunder är att vara öppen, informera brett och kunna ge svar på frågor av alla
slag. Företag bör också ge kunderna information om möjligheten att köpa billigt eller
rationellt, till exempel vid tillfälliga rabatter och säsongserbjudanden. Detta kan medfö-
ra att kunden känner sig särbehandlad vilket gör det svårare för konkurrenter att ta över
kunden. (Gustafsson & Rennemark, 1991)

3.6.4  Kunddialog

Kundkommunikation i traditionell mening innebär att företaget talar om för marknaden
vad det har att erbjuda och förträffligheten i detta erbjudande. Många företag bör dock
inse vikten av att lyssna till kunderna. Det finns två huvudsakliga skäl till varför tjänste-
företag bör lyssna till sina kunder. Detta för att förbättra de befintliga tjänsternas kon-
kurrenskraft och för att hitta möjligheter till att utveckla nya tjänster. (Blomqvist, Dahl
& Haeger, 1993) Att lyssna på sina kunder är till stor hjälp för att få information om
kunderna samt ett sätt att förbättra tjänsterna. Om företaget tar sig tid att lyssna på kun-
den känner sig kunden uppmärksammad och därmed ökar lojaliteten. (Graham, 1995)
Romagnole (1998) skriver i sin artikel att man tidigare förutspådde att priset var den
drivande faktorn till lojalitet, i dag vet man att den största faktorn till lojalitet är relatio-
nen mellan kunden och företaget. Lojala kunder vill ha regelbunden kontakt med före-
taget, det är därför viktigt att företaget har en bra kunddialog med sina kunder. (ibid)

Tvåvägskommunikationen är enligt Forssten och Lundmark (1995) viktig för kundloja-
litet. Kunddialogen bidrar inte bara med information, den stärker dessutom relationen då
kunden känner sig betydelsefull. Information om kunderna leder till en god kundkänne-
dom och detta kan underlättas av att företaget använder sig av databaser, där det kan
lagra information om kunderna. God kundkännedom kan leda till högre tjänstekvalitet.
(ibid) Det ömsesidiga utbytet av information mellan kund och företag är ett sätt att öka
kostnadseffektiviteten i marknadsföringen i dagens informationsmättade marknader.
Fördelarna med kunddialogen är att den talar om för företaget när fel uppstått och hur
det kan förbättras. Den ger idéer till nya produkter och tjänster, skapar värde och ger
nöjda kunder som stöder företagets marknadsföring genom en positiv ”word of mouth”.
Dessutom bidrar en bra kunddialog till kundlojaliteten och gör att kunden föredrar att
göra affärer med företaget framför andra. (Blomqvist, Dahl & Haeger, 1993)

3.6.5  Hantering av klagomål

Kotler (1991) anser att företagen bör sätta upp system som maximerar kundens möjlig-
heter till att klaga. På så sätt kan företaget få reda på vad kunderna tycker om företaget.
Detta är också en bra källa om hur företaget kan förbättra sig. Att enbart lyssna till kla-
gomålen räcker däremot inte, företaget måste även göra något åt det som kunden är
missnöjd med. När ett företag inser att en lojal kund genererar stor vinst är det dumt att
riskera att förlora denne genom att ignorera klagomålen. Kahn (1995) anser att klago-
mål ska ses som ett viktigt tillfälle att få nöjda kunder. En riktig behandlig av klagomå-
len kan leda till bättre lönsamhet. Det gäller att uppmuntra kunderna att klaga så pro-
blemet kan redas ut i bästa samförstånd, eftersom det lönar sig att ta hand om de kunder
företaget redan har. Forssten och Lundmark (1995) för ett liknande resonemang om att
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det gäller för företaget att maximera antalet klagomål, eftersom missnöja kunder som
övertygas att förbli kunder är mer lojala och värdefulla än andra ”tysta” kunder. Några
sätt att förebygga klagomål är enligt Kahn (1995) att be kunderna om hjälp med att för-
bättra servicen och kanske till och med belöna kunder som kommer med synpunkter
eller tips om förbättringar. Det finns studier som visar på att kunder som klagat, och fått
en bra behandling gärna kommer tillbaka som kunder.

Företag bör se klagomål som viktig information om att en produkt eller tjänst inte fun-
gerar. Det finns statistik som visar att upp till 80 procent av alla klagomål är berättigade
och det är i allmänhet lönsammare att ta en liten ekonomisk smäll än att bli av med en
lojal kund. Företag bör därför göra det enkelt för kunderna att klaga och besvara klago-
målen utan dröjsmål. Korrekt hanterande av klagomål bidrar till att stärka kundrelatio-
nen och lojaliteten. Att omvandla en dålig erfarenhet till en bra överraskar ofta kunden
och uppfattas som mycket positivt. (Gustafsson & Rennemark, 1991) Genom att aktivt
söka upp kunder som kan ha blivit missnöjda, uppmuntra kunderna att klaga och konti-
nuerligt mäta kundtillfredsställelsen kan negativa upplevelser rättas till och framtida
brister undvikas. (Blomqvist, Dahl & Haeger, 1993)

Några sätt att behålla lojalitet är att underhålla kvaliteten och ersätta missnöjda kunder
genast (Engel, Blackwell & Miniard, 1993). Under senare år har det uppmärksammats
att det går att rätta till missnöje. En missnöjd kund är alltså inte automatiskt förlorad.
Det finns ett antal återställarstrategier, som innebär företagets kreativa respons när fel
eller missnöje uppstått. Den återställarstrategi som enligt en undersökning bedömts som
bäst var således prisreduktion. Med detta menas att kunden får ersättning för samtliga
kostnader. Dessa kan till exempel vara aktuella utgifter för telefonsamtal med leverantö-
ren, transporter till och från leverantören för att klaga, ersättning för förlorad arbetstid,
etcetera. Åtgärda felet bedömdes också som en bra återställarstrategi och denna handlar
om att laga eller rätta till eventuella fel och förklara företagets policy. En annan åter-
ställarstrategi är att chefen eller anställda tar över och här handlar det om att interaktio-
nen mellan kunden och företagets personal kan låsa sig i anslutning till missnöjet. Man
kommer helt enkelt inte vidare och därför får annan personal ta över. Den fjärde strate-
gin är att rätta till felet samt att erbjuda något extra. Detta kan till exempel vara en gra-
tis produkt, mer service eller rabatt på framtida köp. Rabatt på framtida köp uppfattades
dock enligt undersökningen som ett manipulativt sätt att få kunderna att komma tillba-
ka. (Söderlund, 1997)

3.7  Andra faktorer som påverkar kundlojaliteten

3.7.1  Varumärket

På grund av det stora utbudet av produkter och tjänster på marknaden tvingas kunden att
ta hundratals köpbeslut varje dag. För att underlätta beslutsprocessen söker kunden efter
genvägar och den viktigaste av dessa är att kunna lita på vanemässiga beslut, det vill
säga att köpa varumärken som har erbjudit tillfredställelse tidigare. Varumärken4 un-
derlättar och gör på så sätt kundens beslutsprocess effektivare och kan i sin tur leda till
lojalitet. (Doyle, 1990) Albertsson och Lundqvist (1997) för ett liknande resonemang
om att varumärken spar tid i beslutsprocessen och därmed effektiviserar den. Behovet
av att förenkla valmöjligheterna och på så sätt göra märkesvalet hanterbart leder till att
konsumenten kan bli lojal till varumärken  (Barnard & Enrenberg, 1997). Forskning om
varumärken har visat att starka varumärken skapar kundlojalitet (O’Donnell, 1999).
                                                                
4 Varumärket ska ange källan eller ursprunget för produkterna eller tjänsterna, representera varumärkes-
innehavarens goodwill och indikera kvaliteten på varorna eller tjänsterna (Håkansson & Wahlund, 1996).
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Urde (1997) menar att den lojalitet ett varumärke åtnjuter är en funktion av de enskilda
konsumenternas lojalitet. Christiansen (1997) hävdar att målsättningen för märkesinne-
havaren är att sluta långsiktiga avtal med så många konsumenter som möjligt. Detta
avtal grundar sig på att märkesinnehavaren erbjuder produkter av en viss typ och kvali-
tet, som tillfredsställer ett specifikt behov hos konsumenten på bästa sätt. Denna be-
hovstillfredsställelse kan resultera i köptrohet och lojalitet hos konsumenten. Varumär-
ket har stor betydelse för kunders lojalitet. Det viktiga är att kunden verkligen tycker om
varumärket och väljer det framför liknande märken. Lojala kunder stannar kvar vid sitt
favoritmärke, även om konkurrenter plötsligt sänker priset. Varumärket kan ses som ett
starkt konkurrensmedel för de företag som har lyckats bygga upp en bred bas av lojala
konsumenter (Melin, 1997). Ett sätt att direkt mäta lojaliteten till ett varumärke, är ge-
nom att fråga ifall kunden skulle kunna tänka sig att köpa märket igen eller om kunden
skulle kunna rekommendera märket vidare (Burgesson, 1998).

3.7.2  Personalen

Företag som vill skapa långsiktiga relationer måste försäkra sig om att ha rätt personal,
eftersom lojal personal skapar lojala kunder. Det handlar inte bara om att le, vara trevlig
och säga de rätta sakerna. Det handlar om att förstå kunden och att skapa ett förtroende
där lojalitet och respekt kan utvecklas. Personkemin mellan individerna i relationen blir
viktigare ju längre relationen varar. Företag behöver kompetent och serviceinriktad per-
sonal, eftersom kunder uppskattar erfaren, kunnig och motiverad personal. En annan sak
som kunderna tycker om är konsekvens och de uppskattar att möta samma personal som
kunden känner igen och som i sin tur känner igen kunden. Att leverera kvalitet till kun-
den startar med att ha rätt kvalitet på personalen. Kvalitet hos personalen handlar inte
enbart om hur personalen sköter sina arbetsuppgifter, det handlar också om hur de skö-
ter mänskliga interaktioner och hur bra personalen är på att bygga varande relationer på
arbetet. Dessa färdigheter kan förbättras genom utbildning och träning, men det är svårt
att utveckla dessa hos en person som från grunden saknar kompetens inom detta områ-
de. (Frazer-Robinsson, 1999)

McCarthy (1997) menar att inget företag kan förväntas att bygga kundlojalitet om inte
de anställda som interagerar med kunderna är villiga att satsa på kundrelationerna. Han
styrker Frazer-Robinssons påstående att om företaget vill ha lojala kunder behöver det
lojala anställda. Det är viktigt att de anställda förstår vikten av lojalitet och tar hand om
kunderna på ett bra sätt. Han menar också på att kundlojalitet och personalens lojalitet
är starkt knutna till varandra. En undersökning visar på att företag som har hög perso-
nallojalitet också har hög kundlojalitet. Reichheld (1996) hävdar att anställning av rätt
personal har mycket stor betydelse för huruvida kunder ska bli lojala eller inte. Han
grundar för det första detta på att det tar lång tid att bygga relationer till kunder, för det
andra på att anställda som är lojala har större möjlighet att öka effektiviteten och för det
tredje på att de resurser som sparas genom att ha lojala anställda kan investeras i annat
så som kundlojalitet. Söderlund (1997) betonar också vikten av rekrytering av rätt per-
sonal när det gäller kundlojalitet. Han menar att det blir lättare att åstadkomma kundlo-
jalitet om företaget aktivt rekryterar personal som redan från början känner till idén om
att kunderna är viktiga.
3.7.3  Tillgänglighet

Graham (1995) menar att lojaliteten ökar om företaget finns tillgängligt för kunden ökar
kundlojaliteten. Några exempel han nämner är att företaget kan ha ett gratis telefon-
nummer, där kunden kan kommunicera med företaget. Företaget bör även ha någon
slags telefonsvarare när det är stängt samt att det bör ha bekväma öppettider. Att företa-
get har en e-mail adress där kunden kan nå det är ett annat sätt för företaget att finnas
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tillgängliga för sina kunder. (ibid) Tillgängligheten är en underskattad egenskap och
handlar inte bara om öppettider och att svara i telefon inom ett visst antal signaler. Till-
gängligheten är en nyckel som möjliggör en vidare utveckling av relationen. Detta inne-
bär att företaget alltid finns till hands, är lätt att samverka med och är mottaglig för kun-
der och omvärld. Ett kundnära företag gör det enkelt för kunden att fysiskt, kognitivt
och emotionellt närma sig företaget. Tillgängligheten är avgörande för kundanskaffning
och återköpsbenägenheten hos gamla och nya kunder. (Blomqvist, 1999)

3.7.4  Innovation

Enligt Kadampully (1998) är kundernas förväntningar av teknologiska innovationer i
servicebranschen, idag högre än någonsin. För att tillfredsställa kundens behov måste
företaget ha en stark konkurrensfördel som nås genom kontinuerliga tjänsteinnovatio-
ner. Engel, Blackwell & Miniard (1993) instämmer i resonemanget om att innovation är
viktigt för att erhålla en konkurrenskraftig fördel. Blomqvist, Dahl och Haeger (1993)
anser att för att företagets kunder ska bli lojala, krävs förutom att de är nöjda med kva-
liteten på företagets nuvarande tjänster, att företaget följer med i utvecklingen av nya
tjänster. Den information som kommer fram i dialogen med kunderna kan vara till stor
hjälp vid utvecklingssatsningar. Det är dock viktigt att understryka att företaget inte
enbart bör lyssna till kunderna vid utveckling av nya tjänster, eftersom kundernas refe-
renser normalt sett inte sträcker sig längre än vad som finns tillgängligt på marknaden i
dagsläget. Det är därför viktigt att ta till vara innovationstänkandet inom företaget.



Kapitel 4  Fallstudie - FöreningsSparbanken

24

4  FALLSTUDIE – FÖRENINGSSPARBANKEN

I kapitel 4, 5 och 6 presenteras den information som vi samlat in på företagen Före-
ningsSparbanken, Handelsbanken och MeritaNordbanken. Kapitlen inleds med en pre-
sentation av företagen. Därefter behandlas olika typer av kundlojalitet och tjänstekva-
litetens betydelse för kundlojaliteten. Efter det följer tjänstegarantier, affinitetsmark-
nadsföring och lojalitetsprogram. Slutligen beaktas kunden i centrum och andra fakto-
rer som påverkar kundlojaliteten hos respektive företag.

Den första Sparbanken grundades 1820 i Göteborg. 1915 grundades den första jord-
brukskassan i Västerhaninge utanför Stockholm och 1974 bytte jordbrukskassan namn
till Föreningsbanken. 1997 föreslog styrelserna i Föreningsbanken och Sparbanken ett
samgående mellan de båda bankerna till FöreningsSparbanken. FöreningsSparbanken är
idag en av Nordens största bankgrupper. Banken är rikstäckande och har cirka 700
kontor. Varannan svensk är kund i FöreningsSparbanken, banken har cirka 4,4 miljoner
privatkunder, cirka 230 000 små och medelstora företag och lantbruk. 229 kommuner,
21 landsting och cirka 107 000 organisationer är kunder i banken. FöreningsSparban-
kens affärsidé är att ge ett uthålligt mervärde med ett komplett, lättanvänt och kundan-
passat utbud av finansiella tjänster. Detta genom ett samspel byggt på närhet, tillgäng-
lighet och dialog. Affärsidén riktar sig mot privatpersoner, företag, lantbruk, organisa-
tioner samt kommuner och landsting. (FöreningsSparbanken i korthet, FöreningsSpar-
bankens hemsida, 1999) Ewa Lena Lindgren, chef/affärsstöd på FöreningsSparbanken i
Skellefteå säger att det som skiljer FöreningsSparbanken från andra banker är att Före-
ningsSparbanken riktar sig mer mot privatkunder och små och medelstora företag, me-
dan andra banker så som affärsbanker, riktar sig mot stora företag och mindre mot pri-
vatkunder.

4.1  Olika typer av kundlojalitet

Lindgren anser att kundlojalitet innebär en kund som återkommer ”i alla väder”. Re-
spondenten tycker att kundlojalitet är viktigt och FöreningsSparbanken jobbar långsik-
tigt med kundlojalitet. Den strategi för kundlojalitet som respondenten nämner, är en
vision som sträcker sig till år 2005. Denna vision bygger på att skapa relationer med
kunderna i marknadens bästa samspel, byggt på närhet, tillgänglighet och dialog. Visio-
nen ses enligt respondenten som en ledstjärna för hur de anställda ska jobba med rela-
tioner och vart de ska sträva. FöreningsSparbanken har även utformat en Bankbok som
en del i relationsskapandet. Denna bok är en guide som hjälper kunden att förstå, fö r-
enkla och utveckla sin ekonomi. Boken är uppdelad i kundens olika skeden i livet och i
den går att läsa om hur kunden bäst kan utnyttja bankens tjänster, till exempel under
studietiden, vid giftermål, husköp och dödsfall. Lindgren menar dock att Bankboken i
sig inte kan skapa långsiktiga relationer utan menar att även människor behövs för rela-
tionsskapandet. Boken kan emellertid hjälpa personalen att ge kunderna ett uthålligt
mervärde med ett komplett, lättanvänt och kundanpassat utbud av finansiella tjänster.
Respondenten betonar att en stor del av kundlojaliteten bygger på personkemin mellan
kund och bankpersonal. Därför lägger FöreningsSparbanken stor vikt vid sin personal,
och social kompetens är tungt vägande när det gäller att skapa kundlojalitet. Visionen
bygger inte så mycket på att försöka jaga nya kunder, utan fokuserar på att försöka få
företagets befintliga kunder att bli helkunder och med detta menas att kunden ska ha alla
sina pengar hos FöreningsSparbanken. Idag har FöreningsSparbanken många kunder
som är ”otrogna”, det vill säga kunder som har sina pengar i andra banker också. Målet
är att få dessa kunder att bli helkunder. Det har även förts livliga diskussioner inom fö-
retaget om huruvida FöreningsSparbanken ska fokusera på de kunder som är lönsamma
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idag eller om företaget ska fokusera på att försöka göra icke lönsamma kunder till lön-
samma. Enligt Lindgren är alla i företaget medvetna om visionen och alla försöker strä-
va mot samma mål. I samband med sammanslagningen mellan Föreningsbanken och
Sparbanken fick alla anställda skriva på ett kontrakt, att de ställer upp och är beredda att
jobba efter visionen samt att de vet vad den innebär. FöreningsSparbanken gör rege l-
bundna marknadsundersökningar både bland personalen och kunderna. Dessa under-
sökningar har visat att de kunder som tagit till sig den nya tekniken som företaget erbju-
der, som till exempel kort, telefonbanken och Internetbanken, också är de mest lojala
kunderna. Detta förvånade respondenten, eftersom det i och med dessa självbetjänings-
tjänster är lätt för kunden att byta bank. Dessa tjänster finns även i andra banker. Samti-
digt blir ju inte en Internet kund bearbetad av konkurrenter då denne sällan eller aldrig
besöker något bankkontor. Hon tror dock att orsaken till kundernas lojalitet beror på att
kunderna i och med självbetjäningstjänsterna får tillgång till sin bank dygnet runt, sju
dagar i veckan. Trots att företaget erbjuder bonus till trogna kunder, tror hon inte att
detta är den främsta faktorn till lojalitet. Utifrån ovanstående resonemang anser Lind-
gren att den kundlojalitet FöreningsSparbankens har, främst bygger på vana eller be-
kvämlighet hos kunderna.

4.2  Tjänstekvalitet

Lindgren anser att begreppet tjänstekvalitet är svårt att definiera, eftersom det som upp-
fattas som tjänstekvalitet varierar från person till person. För att kunna erbjuda tjänste-
kvalitet menar respondenten att det är viktigt att försöka ta reda på kundens förvänt-
ningar och försöka överträffa dessa med ”ett plus”. Med detta menas att kunden får nå-
gonting mer än denne hade förväntat sig. Det behöver inte vara mycket, utan kan till
exempel vara att personalen i det nya datasystemet kan lägga in kommentarer om kun-
derna i kunddatabasen. Om en kund kommit in för att ta ett lån till en ny bil, kan perso-
nalen nästa gång kunden besöker banken, fråga denne om hur det går med den nya bi-
len. Utbudet av tjänster är enligt Lindgren väldigt lika i de olika kreditinstituten. Därför
gäller det för företaget om det ska kunna konkurera i framtiden, att skapa relationer och
tillgänglighet för kunden och försöka vara bäst på detta. Det som gör FöreningsSpar-
banken unika idag, är enligt respondenten Bankboken samt den lokala förankringen.
FöreningsSparbanken jobbar mycket med att förbättra tjänstekvaliteten och responden-
ten hävdar att en hög tjänstekvalitet är en bidragande faktor till kundlojaliteten.

Av de fem faktorer som påverkar tjänstekvaliteten anser Lindgren att den fysiska mil-
jön, som lokaler och utrustning ej spelar så stor roll. Det är ”mjukvaran” som är det vä-
sentliga. FöreningsSparbanken betonar därför pålitligheten hos personalen och hon sä-
ger att ”det vi lovat ska vi hålla”. Har personalen lovat att återkomma till en kund, görs
detta även om de inte har det svar kunden förväntar sig. Respondenten nämner även
villighet och beredskap samt personalens kunskaper som viktiga faktorer till tjänstekva-
liteten. För att öka det kundupplevda värdet för kunden nämner Lindgren tillgänglighe-
ten. Det är viktigt att möta kunden på kundens villkor. FöreningsSparbanken går allt
mer ifrån de strikta öppettiderna och ifall en kund vill besöka banken efter stängning
klockan fyra, så är detta möjligt. Respondenten menar att kunden inte ska behöva ta
ledigt från sitt arbete för att gå till banken. De band FöreningsSparbanken har till sina
kunder är enligt Lindgren banden till bankens nyckelkunder eftersom dessa nyckelkun-
der erbjuds rabatter och finansiella förmåner. De sociala band respondenten nämner är
att nyckelkunderna blir erbjudna en valfri kontaktperson samt personlig rådgivning en
gång per år. De strukturella band respondenten tar upp är Internetbanken.
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4.3  Tjänstegarantier

För att komma till rätta med om FöreningsSparbanken misslyckats med att leverera det
som utlovats har företaget inga direkta tjänstegarantier utan har istället en uttalad rekla-
mationspolicy. Det kan handla om en kunds reklamation eller reaktion, och detta förs in
på ett Intranet så att informationen kan föras vidare till de anställda i syfte att bli bättre
och att ej samma misstag görs igen. Om ett ärende har gått snett anser Lindgren att det
är viktigt att lyssna på kunden, förklara situationen och inte gå i försvarsställning. Det är
viktigt att tro på kunden och se till att det blir en snabb handläggning av problemet, det
vill säga att försöka lösa problemet på plats. En viktig del i reklamationspolicyn är att
härleda kunden vidare om ej problemet går att lösa på plats. Lindgren tror ej att kunder-
na är medvetna om företagets reklamationspolicy, men kunden kan läsa om detta i
bankboken. Har banken förorsakat kunden skada får kunden ersättning för detta. Re-
spondenten tror att denna reklamationspolicy bidrar till kundlojaliteten eftersom den
bygger på att kunden ska bli nöjd.

4.4  Affinitetsmarknadsföring

Respondenten menar att FöreningsSparbanken använder sig av affinitetsmarknadsfö-
ring. Som stöd av tredje part använder sig FöreningsSparbanken av ett samarbete som
företaget har med Golfförbundet. Lindgren är inte så insatt i detta, men samarbetet in-
nebär att FöreningsSparbanken har ett erbjudande om ett kort tillsammans med Golfför-
bundet. Vidare nämner hon samarbetet med fackliga organisationer vilket påverkar
medlemmarna indirekt. De fackliga ledarna kan prata väl om FöreningsSparbanken och
på så sätt påverka dess medlemmar. Den ömsesidiga nyttan företaget och affinitetspart-
nern har, kan till exempel vara att FöreningsSparbanken förvaltar organisationens peng-
ar och organisationen talar i sin tur väl om banken. För att öka affinitetspartnerns värde
så erbjuds till exempel medlemmarna i golfförbundet rabatt på kortet. Lindgren tror inte
att denna typ av marknadsföring direkt bidrar till kundlojaliteten, hon menar däremot att
detta kan leda till fler kunder, som i och för sig kan bli lojala i framtiden.

4.5  Lojalitetsprogram och kundklubbar

FöreningsSparbanken har inget direkt lojalitetsprogram, utan Lindgren pratar istället om
nyckelkunder. För att bli nyckelkund måste minst två av tre av följande kriterium upp-
fyllas. Kunden måste ha lön eller pension knuten till ett konto i banken, ha ett sparande,
eller ha ett lån i banken. De förmåner kunden erhåller som medlem i klubben är bland
annat 30 procents rabatt på betalningstjänsterna giro, kort och Internet samt personlig
rådgivning en gång per år. Nyckelkunderna fick även Bankboken (värd 250 kronor)
hemskickad i brevlådan, där de erbjuds en rad andra förmåner. Anledningen till att fö-
retaget valde att just nyckelkunderna skulle få Bankboken var att dessa kunder skulle
känna att de blev erbjudna ett mervärde. För vissa kunder betyder det väldigt mycket att
vara nyckelkund och Lindgren anser att dessa nyckelkunder är mycket lojala. Det re-
spondenten anser kunna vara en risk med programmet för nyckelkunder, är att de kun-
der som ej är med i programmet kan känna sig förbisedda. Men eftersom det enligt re-
spondenten är relativt små krav för att bli medlem, ser hon inte detta som någon stor
risk. Risken kan dock vara ifall antalet nyckelkunder skulle bli så många att banken får
svårt att leva upp till den utlovade rådgivningen en gång per år.
4.6  Kunden i centrum

4.6.1  Kundbemötande
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Lindgren anser att det är viktigt att bemöta kunden på ett bra sätt. Detta kan göras ge-
nom att titta på kunden, eftersom kunden uppskattar att bli sedd. Ett bra första intryck är
att säga hej och sedan fråga: ”Vad kan jag hjälpa dig med?” Även det sista intrycket
anser respondenten vara viktigt, så att kunden verkligen känner sig nöjd när denne läm-
nar banken. Ett sätt kan vara att fråga kunden: ”Är det någonting mer jag kan hjälpa dig
med?” Respondenten anser att ett bra kundbemötande till stor del bidrar till kundlojali-
teten.

4.6.2  Kundens förväntningar

För att veta om FöreningsSparbankens tjänster motsvarar kundens förväntningar
genomförs regelbundna SIFO-undersökningar. Dessa undersökningar har visat att kun-
der vill bli hjälpta med det ärende de har, de vill bli respekterade och vänligt bemötta.
Kunderna vill även ha information och fler initiativ från bankens sida. Respondenten
anser vidare att företaget kan få reda på vad kunden förväntar sig genom att fråga kun-
den. Man försöker på FöreningsSparbanken överträffa kundens förväntningar. Lindgren
menar att det är små saker som kan göras för att kundens förväntningar ska överträffas.
Det kan till exempel vara att önska trevlig resa om kunden beställer utländsk valuta eller
att ge kunden en almanacka så att denne känner sig speciell. Genom att försöka över-
träffa kundens förväntningar tror respondenten att kundlojaliteten stärks.

4.6.3  Information

För att upplysa kunderna bjuds de in till särskilda informationsträffar. Dessa träffar har
olika teman. Det kan vara placeringsträffar eller informationsträffar om pensioner. Per-
soner i villaområden kan bjudas in för informationsträffar om lån. FöreningsSparbanken
försöker även komma in och informera på arbetsplatser. Företaget har ett tema om kvin-
nor och ekonomi, där kvinnor bland annat erbjudits att deltaga i en aktieskola. Kunderna
erbjuds även information om bankens tjänster genom att personalen informerar kunder-
na inne på kontoret. FöreningsSparbanken försöker enligt Lindgren att minska den
upplevda risken genom att få kunden att känna förtroende för personalen. Detta förtro-
ende bygger på den kunskap som personalen innehar. Respondenten menar att om före-
taget erbjuder den information kunderna efterfrågar kan det på så sätt öka lojaliteten.

4.6.4  Kunddialog

FöreningsSparbanken försöker ha en bra kunddialog genom att företaget försöker lyssna
på sina kunder. För att få reda på vad kunderna tycker om företaget, så genomförs en
SIFO-undersökning en gång per år. Resultatet av denna undersökning gås noggrant ige-
nom med all personal, så att alla på företaget kan ta del av resultatet. Ett annat sätt som
personalen får ta del av kundernas synpunkter är via ”Kundloopen”. Kundloopen är ett
dataprogram där personalen själva kan mata in de synpunkter kunderna haft och sedan
kan annan personal gå in programmet och läsa statistik över kundernas synpunkter och
därmed förbättra sig. På Internetbanken finns det också någonting som heter Dialogen,
där kunder kan framföra sina synpunkter om företaget. FöreningsSparbanken har även
databaser där information om företagets kunder lagras. Respondenten tror att en bra
kunddialog bidrar till kundlojaliteten eftersom detta gör att kunderna känner sig upp-
märksammade.

4.6.5  Hantering av klagomål

Lindgren anser att så mycket som möjligt av klagomålen bör lösas direkt på golvet utan
inblandning av chefen. Hon tycker inte att kunden först ska behöva framföra sina kla-
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gomål för en medarbetare och sedan gå igenom samma sak igen med en chef och kan-
ske ytterligare en gång med någon annan chef. Då är det något som är fel i kedjan. Där-
för är det bestämt att personalen har befogenhet att besluta och ge kompensation till
kunden för upp till en viss summa. Om det blir nödvändigt kan naturligtvis kunden vän-
da sig till chefen. Respondenten menar vidare att om kunden blivit påförd en kravavgift
eller någon annan avgift, ska detta rättas till direkt om kunden har rätt. En sådan sak ska
enligt Lindgren aldrig behöva diskuteras. För att tillfredställa den missnöjde kunden kan
personalen även erbjuda denne en blomstercheck, biobiljett, nyckelring eller liknande.
FöreningsSparbanken uppmuntrar inte direkt sina kunder att klaga, men välkomnar de
kunder som gör det och ser klagomålen som en möjlighet till förbättring. Respondenten
anser att det är bättre att kunderna kommer till företaget och klagar, än att de sprider
missnöjet vidare till vänner och bekanta. Lindgren anser det viktigt att få kunden att
känna sig nöjd, eftersom en missnöjd kund som blivit bra bemött och fått kompensation,
blir mycket lojalare i framtiden än en kund som aldrig haft en reklamation.

4.7  Andra faktorer som påverkar kundlojaliteten

4.7.1  Varumärket

FöreningsSparbanken har enligt respondenten ett bra och starkt varumärke. Hon styrker
detta med hjälp av en undersökning som visat att det nya varumärket sedan samman-
slagningen har haft en enorm genomslagskraft. Lindgren tror att detta beror på åter-
gången till den gamla eken och kärvarna, och att kunderna känner igen sig i det gamla.
Respondenten tror att varumärket kan påverka kundlojaliteten, framför allt i den äldre
generationen.

4.7.2  Personalen

Respondenten nämner att FöreningsSparbanken har stort fokus på personalen när det
gäller att skapa kundlojalitet och social kompetens är en tungt vägande faktor. När Fö-
reningsSparbanken ska rekrytera ny personal och banken har två sökande med likvärdig
utbildning och kompetens, så prioriteras en person som är utåtriktad framför en som är
mer tillbakadragen. Personalen på FöreningsSparbanken har även erbjudits träning i
social kompetens i ett samarbete banken har med Sunnanå utbildning. Det är enligt re-
spondenten viktigt med personkemi för att kunna möta kunden och detta bygger på att
den anställde är trygg i sig själv. Är man trygg som individ så klarar man lättare av att
möta olika typer av människor. Mycket av personalens utbildning har på senare tid varit
inriktad mot teknik. Det har även genomförts ett antal rådgivningsprogram både för
privat- och företagssidan. På försäkringssidan och placeringssidan genomförs internut-
bildningar. FöreningsSparbanken går mer mot interna utbildningar  på grund av höga
kostnader samt att fler anställda kan få möjlighet  till utbildning. För att uppnå kundlo-
jalitet betonar Lindgren förmågan att lyssna och skapa ett förtroende hos kunderna.

4.7.3  Tillgänglighet

FöreningsSparbanken finns tillgängliga på kontoret, via telefon, Internet samt via ut-
tagsautomater. Detta har medfört att företaget finns tillgängliga för sina kunder 24 tim-
mar per dygn, sju dagar i veckan. Lindgren anser att detta har stor betydelse för kund-
lojaliteten och att detta kommer att bli avgörande i framtiden. Anledning till detta är
enligt respondenten att dagens människor har mindre tid till att gå till banken eftersom
folk jobbar mer. FöreningsSparbanken försöker därför allt mer komma ifrån kontoren
och har något som kallas arbetsplatsbanker. Till exempel finns det förslag om att på
högskolan Skeria i Skellefteå inrätta en sådan arbetsplatsbank. Där kommer det att fin-
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nas en dator där kunderna kan komma åt banken via Internet, en telefon där kunderna
kan komma åt telefonbanken samt en Cashladdare där kunderna kan ladda sitt Cashkort.
För att uppnå kundlojalitet försöker FöreningsSparbanken vara tillgängliga på kundens
villkor.

4.7.4  Innovation

FöreningsSparbanken höll tidigare på med innovation i väldigt hög grad, men försöker
idag ha en hanterlig och mer renodlad mängd av tjänster. Naturligtvis följer företaget
med i utvecklingen och håller fortfarande på med innovation, men inte i lika hög grad
som tidigare. Ett exempel på en ny tjänsteinnovation är Cashkortet. Lindgren hävdar
dock att det är viktigt med innovationer när det gäller kunders lojalitet.
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5  FALLSTUDIE – HANDELSBANKEN

Svenska Handelsbanken grundades 1871 och 1996 köpte Handelsbanken Stadshypotek.
Handelsbanken är en nordisk universalbank och organisationen karaktäriseras av en
konsekvent genomförd decentralisering och lönsamhetsstyrning samt ett starkt kost-
nadsmedvetande. Handelsbanken är idag stark på den svenska marknaden och banken
finns representerad på cirka 30 platser i Norden. Bankens kärna är det stora kontorsnä-
tet. Kontoren har ansvaret för alla kunder inom sitt geografiska område. På kontoret
samordnas tjänsterna för varje kund. Vid behov sker detta i ett nära samarbete med ban-
kens dotterbolag samt med regionala och centrala specialister. Handelsbankens grundidé
är att alltid utgå från den enskilda kundens behov och förutsätter hos varje medarbetare
ett relations- och kvalitetsansvar gentemot kunden och en överblick över koncernens
tjänsteutbud. (Handelsbankens hemsida, 1999) Göran Olsson, ställföreträdande kontors-
chef på Handelsbanken i Skellefteå säger att det som skiljer Handelsbanken från andra
banker är att det är en väldigt platt organisation och den största delen av beslutsfattande
sker på kontoren. Kontoren är bankens kontakt med kunden. Detta innebär att i princip
alla beslut tas nära kunden. Alla centrala enheter finns endast till för att stödja kontoren.
Fram till idag har Handelsbanken enligt respondenten varit ensamma om detta, men
andra banker har idag börjat anamma detta synsätt.

5.1  Olika typer av kundlojalitet

Olsson anser att kundlojalitet innebär att kunden gör affärer hos Handelsbanken. En
lojal kund har givetvis möjligheten att gå till konkurrenter, men ger Handelsbanken i
alla fall chansen att försöka hjälpa denne. Om kunden väljer att göra sina affärer hos en
annan bank, beror det i sådana fall på att Handelsbanken inte är tillräckligt konkurrens-
kraftiga och inte på att kunden går förbi företaget. Respondenten tycker självklart att det
är viktigt med kundlojalitet. Han grundar detta på att det är mycket enklare att tjäna
pengar på befintliga kunder, än att ständigt jaga nya. Den viktigaste beståndsdelen till
kundlojaliteten är enligt respondenten att Handelsbanken försöker jobba med relations-
baserad försäljning istället för produktbaserad försäljning. Företaget har ett mer eller
mindre uttryckt förbud mot att ordna säljtävlingar och liknande, som går ut på att sälja
en viss mängd av en produkt. En sådan tävling kan enligt Olsson leda till att mot slutet
av tävlingen när personalen är nära att uppfylla målet, slutar de se om kunden verkligen
behöver produkten och säljer produkten enbart för tävlingen skull. Detta kan leda till att
kunden blir missnöjd och en sådan kund kan företaget lätt förlora. Istället för att sälja
något som kunden inte behöver, försöker Handelsbanken jobba med kunden i centrum
och fylla varje kunds behov. Däremot kan personalen i banken försöka väcka behov.
Det är inte alltid som kunden är medveten om att Handelsbanken har en produkt som
skulle passa denna. Det är emellertid alltid kunden som avgör om denne vill ha produk-
ten eller inte. I och med detta så tror respondenten att Handelsbanken får nöjda kunder
som också är lojala. Den strategi företaget använder sig av för att uppnå kundlojalitet är
att satsa på kunden, eftersom alla banker i stort sett har samma produkter. Det är enligt
respondenten denna strategi som har skiljt företaget från dess konkurrenter. Handels-
banken försöker inte trycka ut produkter, utan försöker istället möta kundens behov.
Alla på företaget är medvetna om denna strategi. Det pratas mycket om den och tanke-
sättet ska finnas i ryggmärken hos varje medarbetare. Olsson tror att en övervägande del
av Handelsbankens kunder har en praktisk lojalitet. Han grundar detta på att Handels-
bankens försäljning är relationsbaserad. När kunden till exempel har gjort en större affär
har denne endast haft att göra med en eller ett par tjänstemän. Detta är bekvämt för kun-
den eftersom ett förtroende och en upparbetad relation kan skapas. Detta har lett till att
priset har fått en mindre betydelse.
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5.2  Tjänstekvalitet

Respondenten säger att Handelsbanken självfallet försöker hålla en hög kvalitet i allt
som görs. När det gäller företagets tjänster så har Handelsbanken inarbetade helhetstän-
kanden. Banken försöker inte bara sälja en placeringsprodukt, utan jobbar utifrån ett
placeringskoncept och tar reda på hur kunden ser ut, hur kundens placeringar ser ut sen
tidigare, vilken tidshorisont och vilken riskbenägenhet kunden har. Efter att detta har
beaktats ska medarbetaren se om produkten passar in i kundens situation. Gör den inte
det så avstår medarbetaren från att sälja produkten till kunden. De anställda försöker
inte sälja en separat produkt utan försöker istället se till kundens helhet. Detta inarbeta-
de helhetstänkande finns genomgående i allt Handelsbanken gör och detta är enligt re-
spondenten det som är unikt och tillför kvalitet i Handelsbankens tjänster. Företaget har
ingen utpräglad strategi för att förbättra tjänstekvaliteten. Medarbetarna försöker dock
föra en intern dialog inom företaget, där medarbetarna kan byta erfarenheter och ta reda
på vad som gick snett respektive bra och varför. På så sätt kan medarbetarna på Han-
delsbanken lära av vad varandra om hur tjänstekvaliteten kan förbättras. Respondenten
menar att tjänstekvaliteten tillsammans med personalen är de främsta faktorerna bakom
kundlojaliteten.

Av de faktorer som påverkar tjänstekvaliteten enligt teorin anser Olsson att det är per-
sonalens framtoning som företaget bygger det mesta på. Med detta syftar respondenten
tillbaka på att Handelsbanken har en relationsbaserad försäljning. Personalen ska utbil-
das till att vara förtroendeingivande. Kontorets utformning är inget som Handelsbanken
satsar mycket på. Miljön behöver inte vara lyxig, det viktiga är att dess framtoning ska
vara ändamålsenlig och fylla sin funktion. Pålitlighet är något som Handelsbanken job-
bar mycket med. Banken ska utföra det som utlovas och göra det på ett bra och riktigt
sätt. Angående villighet och beredskap kan bankens och kundens intressen ibland kolli-
dera. Ett bra exempel på detta är enligt respondenten automatiseringen som sker ganska
snabbt inom bankväsendet. Handelsbanken strävar efter att kunden ska börja använda
kort samt betala räkningar via Internet. Handelsbanken vill enligt Olsson kunna använda
sig av denna tid, för att göra lönsammare affärer istället. Respondenten menar att vissa
kunder inte är så villiga att börja använda den nya tekniken. Självklart försöker medar-
betarna på banken att balansera detta. Att ändra på ett för kunden invant beteende, sker
inte utan ett visst motstånd från kundens sida. Om kunden till exempel vill betala sina
räkningar i kassan så föreslår banken, att för att kunna erbjuda en så snabb service som
möjligt, bör kunden betala sina räkningar via Internet istället. Respondenten anser att
personalen ska ha kunskap, kompetens och en framtoning som väcker förtroende hos
kunderna. Lyckas personalen väcka ett förtroende hos kunden kan bra affärer göras.
Olsson anser att om upparbetade relationer mellan tjänstemän och kunder finns, är det
lättare för tjänstemannen att sätta sig in i kundens situation och kan på så sätt lättare
möta kundens behov. Det respondenten nämner om vad Handelsbanken gör för att öka
det upplevda värdet hos kunden, är att medarbetarna använder sig av helhetstänkandet
som nämnts tidigare. För att uppnå detta satsar Handelsbanken mycket på rådgivning.

Olsson påpekar att Handelbanken aldrig jobbat med så kallade förmånskunder som får
särskilda villkor. Banken har istället individuella vilkor, det vill säga om kunden är en
bra kund för banken får denne också bra villkor. Därför menar respondenten att banken
inte har några finansiella band till sina kunder. I och med köpet av Statshypotek som
hade ett inarbetat bonussystem så har Handelsbanken idag ett bonussystem, men detta
rör endast bostadsfinansiering. Olsson anser att Handelsbanken har väldigt starka soci-
ala band till sina kunder och kunderna är i sin tur väldigt trogna. De sociala banden
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Handelsbanken har med sina kunder är enligt respondenten bankens största konkurrens-
fördel. De strukturella banden har enligt respondenten inte varit särskilt viktiga tidigare,
men har accelererat de senare åren och de kommer dessutom att bli allt viktigare i fram-
tiden, särskilt när det gäller företagssidan. Detta beror på att de tekniska lösningarna, för
att företagskunderna själva ska kunna utföra tjänsterna, har blivit mer komplexa. Ju fler
sådana komplexa system ett företag har tillsammans med Handelsbanken desto svårare
blir det att byta bank, eftersom andra banker kanske inte alls har samma system.

5.3  Tjänstegarantier

Handelsbanken har inte någon fastställd form av tjänstegarantier utan erbjuder individu-
ella lösningar vid varje tillfälle. Om banken gjort fel får kunden självklart kompensation
för detta, eftersom Handelsbanken strävar efter att hålla det som lovas. Olsson menar att
det kan vara svårt att utfärda någon garanti när det kommer till rådgivning, eftersom all
rådgivning är subjektiv. Medarbetarna kan ha fel även om beslutet har fattats på goda
grunder utifrån de förutsättningar som gällde vid tillfället. Om ett bra råd har getts så
ska kunden vara medveten om  riskerna köpet kan innebära om något går snett.

5.4  Affinitetsmarknadsföring

Handelsbanken sysslar inte med affinitetsmarknadsföring i någon större utsträckning.
Ett exempel på stöd av tredje part kan dock vara att om Handelsbanken värvar ett före-
tag som kund, försöker banken givetvis också få de anställda att bli kunder i banken
också. Om företagsledningen eller ägaren är nöjd med Handelsbanken, försöker banken
trycka på att företagsledningen/ägaren gärna kan påverka de anställda att bli kunder i
Handelsbanken. Den ömsesidiga nyttan mellan Handelsbanken och affinitetspartnern
kan vara att om affinitetspartnern lockar de anställda att använda Handelsbanken så kan
banken i gengälld sy ihop ett paket av diverse tjänster, som i sin tur gynnar de anställda.
Dessa paketlösningar erbjuds främst till större företag. För att öka affinitetspartnerns
värde nämner respondenten paketlösningarna. Olsson anser att affinitetsmarknadsföring
bidrar till kundlojaliteten, eftersom det för kunden kan uppfattas som ett enkelt sätt att
anlita ett tjänsteföretag via den organisation kunden är medlem i.

5.5  Lojalitetsprogram och kundklubbar

Handelsbanken använder sig ej av något lojalitetsprogram. Företaget bjuder istället in
till träffar där de selekterar en viss kundgrupp som banken tror kan vara intresserade av
den information som erbjuds på träffen. Det är inte de kunder som är mest lojala som
bjuds in, det kan lika gärna vara andra bankers kunder som bjuds in till träffen. Olsson
tror inte på det här med lojalitetsprogram och kundklubbar, eftersom de ofta bygger på
att kunden måste uppfylla vissa kriterier för att bli medlem. En kund kan ena dagen ha
mycket pengar och vara medlem i programmet, för att andra dagen ta ut sina pengar och
uteslutas ur programmet. På Handelsbanken ska alla kunder behandlas lika och få en
god service.

5.6  Kunden i centrum

5.6.1  Kundbemötande
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Handelsbankens ambition är enligt Olsson att möta kunden på att vänligt och professio-
nellt sätt. Vid sista intrycket gäller detsamma, att vara vänlig och avsluta besöket på ett
trevligt sätt. Respondenten menar att hur personalen bemöter kunden är den främsta
faktorn bakom kundlojalitet.
5.6.2  Kundens förväntningar

När en kund kommer in på banken vet personalen på Handelsbanken i allmänhet inte
vad kunden förväntar sig. Om kunden däremot är känd och ofta gör affärer med Han-
delsbanken tror respondenten att medarbetarna har ganska bra uppsikt på vilket bemö-
tande kunden förväntar sig och vilken servicenivå kunden kräver. Detta löser sig genom
att kunden ofta går till den medarbetare denne brukar göra affärer med. Olsson anser att
Handelsbankens tjänster motsvarar kundens förväntningar, eftersom banken har få kla-
gomål samt nöjda kunder som kommer tillbaka och gör återköp. Handelsbanken har ej
gjort någon egen undersökning för att mäta kundens förväntningar, men Olsson visar på
Postens kundbarometer som görs varje år. Denna undersökning har visat att Handels-
banken varit den bank som kunderna tyckt bäst om de flesta åren. Medarbetarna försö-
ker styra kundernas förväntningar till att vara mer självständiga och göra fler ärenden
själva med hjälp av den automatik som erbjuds. För att överträffa kundens förväntningar
försöker medarbetarna på Handelsbanken ta reda på så mycket som möjligt om kunden
innan en affär görs. Banken satsar mycket på rådgivning och ibland kan ett sätt att
överträffa kundens förväntningar till och med vara att avråda kunden från ett köp. Om
en kund till exempel har mycket pengar placerade i en högriskfond, kan medarbetarna
avråda denne från att placera mer pengar i en sådan fond. Detta gör att kunden inte läm-
nar banken missnöjd, kunden får ett förtroende för banken och detta kan i sin tur leda
till kundlojalitet.

5.6.3  Information

Handelsbanken satsar enligt respondenten väldigt lite på direktmarknadsföring. Banken
försöker istället upplysa genom direkt  kontakt med kunden och satsar därför mycket på
personlig interaktion. Om till exempel kunden kommer in för att ta ett lån till en bil, så
upplyser även medarbetarna kunden om olika typer av försäkringsskydd. Handelsban-
ken har dock annonsering ibland, till exempel om banken erbjuder någon ny placerings-
produkt. Detta görs för att nå de kunder som inte kommer in på banken så ofta. Företa-
get försöker minska den upplevda risken genom information och det har ett koncepttän-
kande, vilket innebär att medarbetarna tar reda på vad kunden har sedan tidigare.
Medarbetarna försöker inte bara sälja en produkt, utan ser till kundens helhet. Kunden
ska veta vilken risk som finns med den enskilda tjänsten som denne köpt och hur den
risken är vägd i förhållande till vad kunden har sedan tidigare. Detta koncepttänkande
bidrar enligt respondenten till kundlojaliteten.

5.6.4  Kunddialog

Olsson anser att Handelsbanken har en bra tvåvägskommunikation med sina kunder.
Företaget har ett kundvårdsystem där information om kunderna och dess synpunkter
lagras. Om till exempel en kund tidigare uttryckt ett intresse om en produkt som denne
vill ha längre fram i tiden, kan detta lagras och på så sätt kan medarbetarna fråga om
detta längre fram. Om en kund uttryckt att de aldrig vill ha en viss produkt, kan detta
lagras i databasen så att information om denna produkt inte ska upprepas för kunden
igen. Respondenten menar att detta kundvårdsystemet till stor del bidrar till lojaliteten
hos kunderna.
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5.6.5  Hantering av klagomål

Det finns statistik på de klagomål Handelsbanken får. Klagomålsfrekvensen ligger på
hälften av vad företaget borde ha i relation till företagets marknadsandel. Handelsban-
ken försöker enligt respondenten lösa klagomålen på kontoret, eftersom det är där kund-
relationerna finns. Olsson tror aldrig att medarbetarna på kontoret har skickat en kund
vidare uppåt i organisation, det har dock hänt att kunder gått vidare på eget initiativ.
Detta tycker respondenten är bra, om kunden inte kan komma överens med medarbetar-
na på kontoret ska denne givetvis gå vidare så att problemet kommer till rätta. Om en
kund är missnöjd, försöker medarbetarna på Handelsbanken ta reda på varför kunden är
missnöjd. Ofta beror missnöjet på att kunden tror att denne blivit lovad något, medan
det i själva verket var frågan om ett råd utan några löftesgarantier. Respondenten menar
dock att det oftast kostar så lite att göra kunden nöjd igen. Handlar det bara om att pruta
bort en avgift så görs det, om detta är det enda som krävs för att göra kunden nöjd igen.
Klagomålet hanteras av den medarbetare som är kundansvarig och denne har även befo-
genheter att kompensera kunden om det behövs. Banken har ingen fastslagen policy om
hur klagomål ska hanteras, hur kunden kompenseras varierar från fall till fall. Ibland
rättas felet till, ibland erbjuds prisreduktion och har man på Handelsbanken riktigt gjort
bort sig så rättas felet till, samt att kunden erbjuds något extra. Företaget uppmuntrar
inte kunder att klaga, men försöker använda kunderna som ett bollplank. Om Handels-
banken har en ny teknisk avancerad produkt kan medarbetarna föreslå en kund att testa
produkten. Fungerar den inte tillfredställande, får kunden komma tillbaka med produk-
ten och tala om vad som inte var bra med den. Banken får i och med detta in klagomål
på ett bra sätt, eftersom kunden inte upplever att de klagar utan bidrar med konstruktiv
kritik. Olsson anser att om kunders klagomål hanteras på rätt sätt och kunden blir nöjd
igen så leder detta till kundlojalitet.

5.7  Andra faktorer som påverkar kundlojaliteten

5.7.1  Varumärket

Olsson anser att varumärket inte hade någon större betydelse för kundlojaliteten för någ-
ra år sedan, utan kundernas lojalitet styrdes av personalen på kontoret. På senare år, då
det börjat bli blåsigare på marknaden med mycket omstruktureringar och finanskrisen
på 90-talet så har varumärket fått en ökad betydelse för kundlojaliteten. Respondenten
tror att kundlojaliteten beror på att kunderna förknippar Handelsbankens varumärke
med kvalitet. Mätningar har visat att Handelsbanken har ett väldigt starkt varumärke.
Varumärket har framför allt stor betydelse när en större företagskund väljer bank. Dessa
kunder vill ha en välrenommerad bank med ett bra anseende, eftersom företagskunderna
i sin tur går ut till sina affärspartner och presenterar att de jobbar i lag med Handelsban-
ken. Det är enligt respondenten en styrka för dessa företagskunder att Handelsbanken är
internationellt känt som en väldigt bra bank.

5.7.2  Personalen

Respondenten tror att personalen bidrar till kundlojaliteten med 100 procent. Kunderna
är inte lojala till skylten Handelsbanken, utan de är lojala till människorna bakom skyl-
ten. Eftersom Handelsbanken jobbar med att sätta kunden i centrum är det viktigt att
personalen är väl medvetna om detta och jobbar mot samma mål, det vill säga att ha
nöjda kunder. På Handelsbanken pratas det mycket om relationsbaserad försäljning och
varje anställd har enligt respondenten detta relationstänkande i ryggmärgen. Handels-
banken satsar även mycket på utbildning och erbjuder särskilda kurser i kundvård som
alla anställda ska gå. Företaget har ett utbildningsprogram som är uppdelat på tre områ-
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den, dessa är betalning, placering och finansiering. Inom dessa områden finns även ut-
bildning om kundvård. Handelsbanken har en fastställd minimikompetens som alla an-
ställda ska uppnå. I vilken takt bestäms av personalens individuella utvecklingsplan.

5.7.3  Tillgänglighet

Handelsbanken finns tillgängliga för sina kunder, dels genom kontoret och dels genom
tekniska tjänster så som telefon, Internet och uttagsautomater. Dessa tekniska tjänster är
tillgängliga för kunden mellan 06.00 och 24.00. Olsson tror att företagets tillgänglighet
bidrar till kunders lojalitet under förutsättning att de tekniska hjälpmedlen fungerar.

5.7.4  Innovation

Eftersom respondenten menar att innovation i hög grad bidrar till kundlojalitet, arbetar
Handelsbanken kontinuerligt med detta. Innovation och tjänsteutveckling sker främst på
central nivå, men initiativen sker ute på kontoren. Handelsbanken har en förslagsverk-
samhet där medarbetarna kan skriva ner nya idéer och förslag om förbättringar, som
sedan skickas till en förslagskommitté på central nivå. Dessa förslag granskas och om
de varit en god idé genomförs förslaget och personen som kommit med idén får en liten
belöning. Ett annat sätt som Handelsbanken tar till sig nya idéer är genom att snegla på
sina konkurrenter och utvecklar liknande tjänster, men med en Handelsbanken-prägel.
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6  FALLSTUDIE – MERITANORDBANKEN

MeritaNordbanken erbjuder ett brett utbud av bank- och finanstjänster till privatperso-
ner, företag, institutioner och offentlig sektor. MeritaNordbanken är en av Nordens och
Östersjöområdets ledande bankgrupper. MeritaNordbanken är Sveriges mest tillgängli-
ga bank genom ett eget rikstäckande kontorsnät, Postens omkring 1 000 kontor, landets
största telefonbank, banktjänster via Internet och alltmer utvecklade former av självser-
vice. Kundbasen omfattar över 6,5 miljoner privatpersoner samt 400 000 företag, insti-
tutioner och offentliga myndigheter. Banken finns representerad utanför Norden i 19
länder. (MeritaNordbankens hemsida, 1999) Det som skiljer MeritaNordbanken från
andra banker är enligt Fred Gustafsson, chef/privatekonomi på MeritaNordbanken på
Skellefteåkontoret, ägarbilden. Historisk så har MeritaNordbanken varit statens bank,
men idag är banken endast delvis ägt av staten, resten är privatägt. Detta har medfört att
många av statens penningflöden hanteras av MeritaNordbanken. Detta kan till exempel
vara flöden till försäkringskassor och löner till statsanställda. En annan sak som skiljer
MeritaNordbanken från andra banker är ett avtal banken haft med Postverket. Detta
avtal har gått ut på att MeritaNordbanken har kunnat utnyttja Postens kontor för vissa
banktjänster, mot att Posten fått ersättning för dessa. Idag är emellertid detta avtal upp-
sagt.

6.1  Olika typer av kundlojalitet

Gustafsson anser att kundlojalitet innebär ett ömsesidigt utbyte mellan kunden och Me-
ritaNordbanken. Med detta menas att kunden känner sig nöjd i alla avseenden och att
kunden har sina samtliga affärer samlade hos MeritaNordbanken, vilket i sin tur gynnar
banken och kunderna. Respondenten menar vidare att kundlojalitet är jätteviktigt och att
kundlojaliteten är en bra bas att bygga verksamheten på. Han anser också att det kostar
mycket pengar ständigt skaffa nya kunder. MeritaNordbanken arbetar långsiktigt med
kundlojalitet och försöker skapa goda förutsättningar för kunden. Bankens strategi för
kundlojaliteten är bland annat att utbilda personal för att personalen ska kunna möta
kundernas behov. MeritaNordbanken har gått från att vara ordermottagare till att satsa
mer på rådgivning. Banken satsar även mycket på att ha uppdaterade produkter för att
kunna arbeta långsiktigt, och på så sätt kunna möta framtiden och kundernas behov.
Alla på företaget är medvetna om denna strategi. Gustafsson menar vidare att det är
väldigt viktigt att lyssna på kunderna. För att få reda på vad kunderna tycker genomför
MeritaNordbanken vartannat år en kundattitydmätning där ett antal frågor till olika
kundgrupper ställs. Banken får i och med denna undersökning fram ett kundnöjdhetsin-
dex. Genom detta kundnöjdhetsindex får banken reda på vad kunder önskar och för-
väntar sig. Respondenten menar att det är svårt att veta på vilket sätt MeritaNordban-
kens kunder är lojala. Han säger dock att bankens kunder kan tänkas ha köpt lojalitet
och praktisk lojalitet. Att MeritaNordbankens kunder har köpt lojalitet grundar han på
att bankens förmånskunder och pluskunder erhåller vissa rabatter och andra förmåner.
Respondenten menar kunderna i banken har praktisk lojalitet. Om till exempel föräld-
rarna är kunder i banken, så tenderar även barnen att bli kunder i banken. Det är be-
kvämt att ha en redan upparbetad kontakt. Detta skiljer sig dock mellan storstad och
landsbygd. Postkontoren innebar en bekvämlighet för kunder på landsbygden.
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6.2  Tjänstekvalitet

MeritaNordbanken erbjuder enligt Gustafsson tjänstekvalitet genom att vara professio-
nella och att försöka göra rätt i allt som görs. Det som är unikt i MeritaNordbankens
tjänster är enligt respondenten förmånskundskonceptet som banken har. Han menar att
ingen annan bank har ett lika uttalat förmånskundskoncept. MeritaNordbanken i Skel-
lefteå har även fem personliga bankmän, dessa har en egen kundstock och jobbar enbart
med tidsbokade kunder. För att förbättra tjänstekvaliteten arbetar MeritaNordbanken
löpande med att förbättra de faktorer i kundnöjdhetsindex som varit lägre än vad som
önskas. Genom att kontinuerligt förbättra tjänstekvaliteten så uppnår MeritaNordbanken
enligt Gustafsson en högre kundlojalitet.

Gustafsson anser att samtliga faktorer som påverkar tjänstekvaliteten är väldigt viktiga
och dessa är grunden för att verksamheten ska fungera. MeritaNordbanken har byggt
om lokalerna för att anpassa företaget till kunderna. Efter ombyggnaden så har banken
färre kassaplatser och fler rådgivningsplatser. Respondenten nämner också att säkerhet
så som personalens kunskaper och kompetens är viktiga faktorer för tjänstekvaliteten,
eftersom det har visat sig vara viktigt enligt kundnöjdhetsindexet. Kunderna förväntar
sig att personalen ska ta initiativ, ge rekommendationer och dela med sig av sina kun-
skaper. Gustafsson nämner även empati/inlevelse som en viktig faktor. De personliga
bankmännen har en kundstock på mellan 1000-1500 kunder som ska kontaktas varje år.
Detta kan ske via brev eller e-mail, men också genom fysisk kontakt. Detta gör att kun-
derna känner sig omhändertagna. För att öka det kundupplevda värdet så har Merit a-
Nordbanken delat in alla kunder i kundbaser och försöker på olika sätt få dessa kunder
att bli förmånskunder som erbjuds ett mervärde så som rabatter, bättre räntor samt råd-
givning.

MeritaNordbanken har monetära band till sina kunder i och med förmånskundkonceptet,
genom att dessa kunder erbjuds finansiella förmåner. MeritaNordbanken har sociala
band genom att banken gör mycket relationsbaserade affärer. Företaget har en väldigt
stabil och lojal personal, en stor del av personalen har jobbat väldigt länge på banken.
Detta har lett till ett högt förtroendekapital, trovärdighet hos personalen och trygghet för
kunden. MeritaNordbanken har strukturella band eftersom banken länge jobbat med
Posten. Banken har genom detta fångat upp många kunder på landsbygden och respon-
denten hoppas att dessa kunder ska stanna kvar hos MeritaNordbanken och till exempel
utnyttja bankens finansiella förmånerna, nu när avtalet med Posten är uppsagt.

6.3  Tjänstegarantier

MeritaNordbanken har enligt respondenten inga nedskrivna tjänstegarantier. Banken
försöker istället leverera rätt pris inom rätt tid. Respondenten menar att en affär är en
ömsesidig relation och inga affärer görs utan att kunden accepterar det. Det är alltid två
parter i ett avtal. Om banken misslyckas att leverera det som utlovas får kunden själv-
klart ersättning för detta.

6.4  Affinitetsmarknadsföring

Enligt respondenten använder sig MeritaNordbanken av affinitetsmarknadsföring. Ett
exempel på stöd av tredje part som Gustafsson nämner är en produkt som heter Med-
lemslån, där banken har ett ramavtal med LO. MeritaNordbanken har lovat att tillhan-
dahålla ett lån till LO’s medlemmar. Företaget marknadsför produkten via LO och där-
med inte direkt till kunden. Ett annat exempel som respondenten nämner är Internet, där
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banken har länkar på vissa mäklarsidor och når på så sätt kunder via mäklarnas hemsi-
dor. Den ömsesidiga nyttan mellan MeritaNordbanken och affinitetspartnern är att ban-
ken genom affinitetspartnern får göra fler affärer och att affinitetspartnern på så sätt når
MeritaNordbankens kundbas. Banken försöker också på olika sätt öka affinitetspart-
nerns värde. Detta varierar från fall till fall. Respondenten anser att affinitetsmarknads-
föring till viss del bidrar till kundlojalitet.

6.5  Lojalitetsprogram och kundklubbar

Det lojalitetsprogram som MeritaNordbanken har är enligt respondenten förmånskunds-
konceptet. Kunden kan antingen bli pluskund eller förmånskund genom att uppfylla
vissa kriterier. För att bli pluskund måste kunden ha ett personkonto i banken, ha bank-
tjänster i Solo på Internet och telefon och/eller bankkort eller också vara över 65 år och
ha ett personkonto med pensionsinsättning samt ha sammanlagt 35 000 kronor i affärs-
volym (sparande eller lån). För att bli förmånskund måste kunden och dess familj ha
personkonto med banktjänster i Solo på Internet, telefon och/eller bankkort samt ha att
sammanlagt sparande över 125 000 kronor eller en affärsvolym över 250 000 kronor.
Banken försöker aktivt bearbeta de kunder som ej är med i programmet med hjälp av
olika marknadsföringsåtgärder som till exempel direkt reklam. Förmånskunderna och
pluskunderna erhåller ränteförmåner och olika typer av rabatter på tjänster och fö r-
månskunderna får även en personlig bankman som erbjuder rådgivning angående
sparande, placeringar, värdepapper och lån med mera. Respondenten menar att fö r-
månskundskonceptet bidrar till kundlojaliteten och styrker detta med att kundnöjdhets-
indexet har visat detta. Gustafsson anser att ett lojalitetsprogram måste förändras, fö r-
ädlas och arbetas med, så att programmet är aktuellt och hänger med på marknaden.
Den risk respondenten ser med lojalitetsprogrammet är om detta inte görs och pro-
grammet urvattnas. Ett lojalitetsprogram måste vara aktuellt så att kunden ser det som
intressant och upplever ett mervärde.

6.6  Kunden i centrum

6.6.1  Kundbemötande

Respondenten anser att kunden ska bemötas på ett positivt sätt så att vederbörande är
nöjd och belåten när denne kommer in på banken. Detsamma gäller när kunden lämnar
banken. Personalen på MeritaNordbanken försöker stötta varandra så att personalen på
bästa sätt kan möta kunden. Även om någon av personalen har en ”dålig dag” är det
viktigt att hålla en god min utåt gentemot kunderna. Attitydundersökningar har visat att
kunder tycker att det är väldigt trevligt att komma in på MeritaNordbanken. Respon-
denten tror att en anledning till detta kan vara att en stor del av personalen jobbat på
banken länge och på så sätt har relationer mellan kunder och personal uppstått. Det är
enligt respondenten dessa relationer som till stor del lett till kundlojaliteten.

6.6.2  Kundens förväntningar

MeritaNordbankens tjänster motsvarar enligt Gustafsson kundens förväntningar. Detta
grundar han på kundnöjdhetsindexet. Mätningarna i kundnöjdhetsindex täcker in allt
från produkter till tillgänglighet. Respondenten menar att MeritaNordbanken försöker
påverka kundens förväntningar genom att exempelvis lokalen byggts om. Detta har lett
till att kunden i större grad förväntar sig kunna sitta ner och få rådgivning eftersom det
efter ombyggnaden finns fler rådgivningsplatser och färre kassaplatser. Enligt Gustafs-
son försöker banken alltid överträffa kundens förväntningar genom att försöka erbjuda
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kunden något mer än denne förväntat sig och att kunden får något nytt innan denne
lämnar kontoret. Genom att motsvara kundens förväntningar finns det ingen anledning
för kunden att byta bank och lyckas banken dessutom överträffa förväntningarna inne-
bär det enligt respondenten att kunden också blir lojal.

6.6.3  Information

För att upplysa och informera kunderna använder sig MeritaNordbanken av media, di-
rektreklam och skyltning. Det finns en informations-TV i taket på kontoret och de an-
ställda går ibland runt i lokalen för att upplysa, utbilda och informera kunderna. Banken
har även en hemsida på Internet. För att minska den upplevda risken, som kan upplevas
av kunden vid till exempel placeringar i fonder, nämner respondenten att MeritaNord-
banken idag kan visa på en historisk utvecklig av fondsparande, vilket inte var möjligt
för ett antal år sedan. På så sätt kan kunden se hur ett fondsparande sett ut under ett an-
tal år, och att det genomgående varit mer lönsamt att spara i fonder än att ha ett vanligt
sparkonto. Respondenten tror att information till stor del bidrar till kundlojalitet.

6.6.4  Kunddialog

Respondenten menar att banken har en bra dialog med sina kunder. Han nämner dock
att det är svårt att ha en bra dialog med alla kunder eftersom MeritaNordbanken har så
väldigt många. Trots detta så syns det i statistiken att banken behåller sina kunder och
till och med har en tillväxt. Detta är enligt Gustafsson ett mått på att banken jobbar rätt.
Information om kunderna lagras via ett stort datasystem som sköts av de centrala enhe-
terna. MeritaNordbanken har begränsad information om dess kunder, eftersom det finns
strikta regler för vad som får och inte får lagras i kunddatabaserna. Respondenten menar
vidare att en bra kunddialog bidrar till kundlojaliteten.

6.6.5  Hantering av klagomål

Klagomål försöker personalen på MeritaNordbanken i största möjliga mån reda ut på
kontoret. Misslyckas detta hänvisas klagomålet vidare till en central enhet i Stockholm.
Det är enligt Gustafsson viktigt att lyssna på kundens klagomål och göra en bedömning
om detta är relevant. Det är i första hand den banktjänsteman som har haft hand om af-
fären som tar hand om klagomålet. Ifall problemet inte går att lösa skickas ärendet vida-
re till någon med chefsposition. Är det tydligt att banken gjort fel får kunden självklart
ersättning för detta. Att till exempel ta bort en uppläggningsavgift kostar inte så mycket
för banken, att kunden blir nöjd är det viktiga. All personal på MeritaNordbanken har ej
befogenhet att kompensera missnöjda kunder, eftersom om ett fel har begåtts måste
detta följas upp och inte slätas över genom att personalen på egen hand ersätter kunden.
MeritaNordbanken har inga direkta rutiner för hur klagomål ska hanteras, utan klagomål
hanteras olika från fall till fall. Respondenten menar vidare att banken strävar efter att
det inte ska bli några fel över huvud taget. Det ska vara kvalitet i allt som görs. Bankens
personal uppmuntrar inte kunderna att klaga, men de är mottagliga för kunders idéer om
förbättringar. Respondenten menar att det är viktigt att klagomål tas på allvar eftersom
detta påverkar kunders lojalitet.
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6.7  Andra faktorer som påverkar kundlojaliteten

6.7.1  Varumärket

Gustafsson anser att varumärket har stor betydelse för kundernas lojalitet eftersom va-
rumärket står för något. MeritaNordbankens varumärke står enligt respondenten för att
banken är ledande i Norden och att det är en bank för såväl privatkunder, som små och
medelstora företag.

6.7.2  Personalen

Personalen har enligt respondenten mycket stor betydelse för kundlojaliteten. Rätt per-
sonal är speciellt viktig vid rådgivning eftersom fel person kan vara förödande för affä-
ren. Det är oerhört viktigt att personalen har social kompetens så att de kan hantera kun-
der på rätt sätt. Att en stor del av personalen har jobbat på MeritaNordbanken länge, har
bidragit till att goda kundrelationer har uppstått. Respondenten menar också att direkt
kundkontakt är en viktig faktor för kundlojalitet. Eftersom det blivit viktigare med råd-
givning, förmögenhetsförvaltning och privatjuridik och kunderna efterfrågar detta, sat-
sar banken mycket på utbildning inom dessa områden för att på bästa sätt kunna möta
kundernas behov.

6.7.3  Tillgänglighet

MeritaNordbanken finns tillgängliga för sina kunder på kontoret, via postkontoren, via
telefonbanken, Nordbanken direkt (personlig service via telefon) samt via Internet och
bankomater. Kunden kan genom dessa kanaler nå banken dygnet runt. Respondenten
tror att tillgängligheten bidrar till kundlojaliteten, så vida de tekniska funktionerna fun-
gerar tillfredställande. Om en kund lärt sig en viss teknik som fungerar bra finns det
ingen anledning för kunden att byta till en annan bank med ett annat system. Han anser
också att det kan vara förödande med ett dåligt system, eftersom det kan leda till att
kunden byter bank.

6.7.4  Innovation

MeritaNordbanken arbetar kontinuerligt med innovationer i både tjänster och varor.
Detta görs för att banken ska kunna överleva på marknaden och för att banken ska kun-
na upprätthålla kundlojalitet. Den innovation banken jobbar mycket med idag är Internet
och det uppdateras hela tiden.
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7  ANALYS OCH DISKUSSION

I detta kapitel analyseras den information vi erhållit genom intervjuerna i de tre före-
gående kapitel som är vår empiriska del. Empirin kopplas samman med de teorier som
tagits upp i teorikapitlet samt att företagen jämförs sinsemellan. Därefter förs en slut-
diskussion där våra egna kommentarer och rekommendationer ges.

7.1  Olika typer av kundlojalitet

Enligt McCarthy (1997) måste skapandet av kundlojalitet vara en långsiktig strategi
som är väl genomtänkt, högt prioriterad, noggrant implementerad och kontrollerad. Alla
i företaget måste vara en del av denna strategi. (ibid) Samtliga respondenter på tjänste-
företagen vi studerat hävdar att kundlojalitet är viktigt, och arbetar långsiktigt med
kundlojalitet. FöreningsSparbankens strategi  för att uppnå kundlojalitet, är att företaget
har en vision som sträcker sig till år 2005. Banken lägger även stor vikt på personalen
och fokuserar på att försöka få företagets befintliga kunder att bli helkunder. Alla på
FöreningsSparbanken är medvetna om denna strategi. Den strategi Handelsbanken an-
vänder sig av för att uppnå kundlojalitet är att personalen försöker jobba med relations-
baserad försäljning istället för produktbaserad försäljning. Företaget försöker möta kun-
dens behov, istället för att sälja produkter som kunden inte behöver. All personal på
företaget är medvetna om denna strategi. Respondenten på MeritaNordbanken säger att
företagets strategi för kundlojaliteten är att utbilda personalen, ha uppdaterade produkter
samt att lyssna på kunderna. Denna strategi är alla på företaget medvetna om.

Feurst (1999) hävdar att kundlojalitet kan kategoriseras efter de drivkrafter som grundar
detta. Graderna går från yttre tvång till inre hängivelse. Dessa grader är tvingad lojalitet,
köpt lojalitet, praktisk lojalitet och engagerad lojalitet. De första två graderna tvingad
och köpt lojalitet är förhållandevis enkla att åstadkomma men samtidigt enkla för kon-
kurrenter att ta över. Ju högre grad av lojalitet desto starkare kundengagemang i erbju-
dandet och därmed svårare för konkurrenter att ta över. (ibid) Respondenten på Före-
ningsSparbanken anser att företagets kunder främst har praktisk lojalitet och hon grun-
dar detta på att kunderna har tillgång till banken dygnet runt. Respondenten på Han-
delsbanken tror att en övervägande del av bankens kunder har en praktisk lojalitet. Vil-
ket baseras på att Handelsbankens försäljning är relationsbaserad. Respondenten på Me-
ritaNordbanken tror att bankens kunder kan tänkas ha köpt lojalitet och praktisk lojali-
tet. Att kunderna har köpt lojalitet grundar respondenten på att bankens förmånskunder
och pluskunder erhåller vissa rabatter och andra förmåner. Att kunderna har praktisk
lojalitet baserar respondenten på att det är bekvämt för kunden att ha redan upparbetade
kontakter med banken.

Enligt litteraturen måste skapandet av kundlojalitet vara en långsiktig strategi som alla i
företaget måste vara medvetna om. Utifrån vårt empiriska resultat fann vi att samtliga
företag vi studerat anser att kundlojalitet är viktigt och alla jobbar långsiktigt med
kundlojalitet. Alla tre företagen har strategier för att uppnå kundlojalitet. Dessa strategi-
erna ser dock lite olika ut hos respektive företag, men alla strategier bygger på att skapa
relationer med företagens kunder. Alla medarbetare på respektive företag ska enligt re-
spondenterna vara medvetna om företagens strategier för kundlojaliteten. Vi fann i och
med detta att tjänsteföretag verkar ta kundlojaliteten på allvar och att de jobbar aktivt
och långsiktigt med detta. Företagen verkar också ha förstått att det är viktigt att alla på
företaget är medvetna om de strategier företaget jobbar efter för att uppnå kundlojalitet.
Vad gäller de grader av kundlojalitet som Feurst (1999) nämner i teorin fann vi att alla
företag vi studerat ansåg sig ha kunder med praktisk lojlitet, endast ett företag nämnde



Kapitel 7  Analys och slutdiskussion

42

köpt lojalitet. Den slutsats vi kan dra utifrån detta är att företagen anser sig ha kunder
som är lojala av praktiska skäl som vana och bekvämlighet. Detta är enligt den teori vi
studerat bra, eftersom praktisk lojalitet hör till de högre graderna av lojalitet och kunder
med denna grad av lojalitet är inte lika enkla för konkurrenter att ta över.

7.2  Tjänstekvalitet

Kunder förblir enligt Kotler et al (1996) lojala så länge de är fullständigt nöjda med
tjänstekvaliteten. Tjänstekvalitet handlar egentligen om total kvalitet med beaktande av
tjänsters unika egenskaper och förmågan att kombinera dem till ett ur kundens synvin-
kel intressant erbjudande (Edvardsson & Gummesson, 1988). Alla respondenter på de
studerade företagen, anser att tjänstekvaliteten är väldigt viktig för att uppnå hög kund-
lojalitet. Respondenten på FöreningsSparbanken hävdar att det, för att kunna erbjuda
tjänstekvalitet, är viktigt att försöka ta reda på kundens förväntningar och försöka över-
träffa dessa. Hon menar vidare att tjänsterna i de olika kreditinstituten är väldigt lika
och att det, för att kunna erbjuda tjänstekvalitet är, viktigt att skapa goda relationer med
kunderna. Det som gör FöreningsSparbanken unik idag är enligt respondenten Bankbo-
ken samt den lokala förankringen. Respondenten på Handelsbanken menar att för att
erbjuda tjänstekvalitet så har banken inarbetade helhetstänkanden, vilka gör Handels-
bankens tjänster unika. MeritaNordbanken erbjuder tjänstekvalitet genom att vara pro-
fessionella och att försöka göra rätt i allt som görs. Det som är unikt i MeritaNordban-
kens tjänster är enligt respondenten det förmånskundkoncept som banken har.

Det finns enligt Zeithaml, Parasuraman och Berry (1990) fem faktorer som påverkar
tjänstekvaliteten. Dessa är påtaglighet, pålitlighet, villighet/beredskap, säkerhet och em-
pati/inlevelse. (ibid) De tre studerade företagen arbetar på olika sätt med dessa faktorer.
Respondenten på FöreningsSparbanken menar att påtagligheten ej spelar så stor roll när
det gäller kunders lojalitet. Hon menar att det är ”mjukvaran” som är det väsentliga och
FöreningsSparbanken jobbar därför mycket med pålitligheten hos personalen. Respon-
denten på Handelsbanken anser att det personalens framtoning som företaget bygger det
mesta på när det gäller påtagligheten. Kontorets utformning är inget som Handelsban-
ken satsar mycket på, det viktiga är att miljöns framtoning ska vara ändamålsenlig. På-
litlighet är något som Handelsbanken satsar mycket på. Angående villighet och bered-
skap så kan banken och kundens intressen ibland kollidera. Respondenten betonar även
säkerhet och anser att personalen ska ha kunskap, kompetens och en framtoning som
väcker förtroende hos kunderna. För att väcka empati/inlevelse så menar respondenten
att upparbetade relationer leder till att tjänstemannen lättare kan möta kundens behov.
Till skillnad från de övriga bankerna nämner respondenten på MeritaNordbanken att
företaget satsat mycket på påtagligheten. Lokalerna har byggts om för att anpassa ban-
ken efter kundernas behov. Respondenten nämner även säkerhet, så som personalens
kunskaper som en viktig faktor. Angående faktorn empati/inlevelse nämner responden-
ten att det är viktigt att MeritaNordbankens kunder känner sig omhändertagna.

Blomqvist, Dahl och Haeger (1993) hävdar att kvalitet är den faktor som ligger bakom
ett högre kundupplevt värde. Det är det kundupplevda värdet som avgör om kunden blir
nöjd och lojalitet kan skapas. (ibid) För att öka det kundupplevda värdet nämner re-
spondenten på FöreningsSparbanken tillgängligheten, hon menar att det är viktigt att
möta kunden på dennes vilkor. För att öka det kundupplevda värdet nämner responden-
ten på Handelsbanken att medarbetarna använder sig av helhetstänkandet. För att uppnå
detta satsar banken mycket på rådgivning. För öka det kundupplevda värdet har Meri-
taNordbanken delat in alla kunder i kundbaser och försöker på olika sätt få dessa kunder
att bli förmånskunder så att dessa kan erhålla finansiella förmåner.
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Enligt Kotler et al (1996) finns det tre sätt att utveckla starkare band till kunderna och
därmed uppnå kundlojalitet. Dessa är monetära, sociala och strukturella band. (ibid) De
monetära band som FöreningsSparbanken har till sina kunder är enligt respondenten de
band som banken har till sina nyckelkunder, eftersom dessa kunder erbjuds vissa finan-
siella förmåner. De sociala band banken har till sina kunder är att nyckelkunderna blir
erbjudna en valfri kontaktperson samt personlig rådgivning. De strukturella band re-
spondenten på FöreningsSparbanken nämner är Internetbanken. Eftersom Handelsban-
ken inte jobbar med så kallade förmånskunder utan i stället erbjuder individuella vilkor
till dess kunder, anser respondenten att banken inte har några monetära band. Respon-
denten anser dock att Handelsbanken har väldigt starka sociala band till sina kunder. De
strukturella banden blir enligt respondenten allt viktigare, eftersom det tekniska lös-
ningarna banken erbjuder har blivit mer och mer komplexa. Respondenten på Merita-
Nordbanken anser att banken har monetära band till sina kunder i och med förmåns-
kundkonceptet och sociala band genom att banken gör mycket relationsbaserade affärer.
Banken har strukturella band genom det avtal som banken haft med Posten.

Angående tjänstekvalitet stämmer teorin väl överens med vårt empiriska resultat. I teo-
rin nämns att tjänstekvalitet i hög grad bidrar till kundlojalitet. Detta fann vi även i em-
pirin. De företag vi studerat erbjuder tjänstekvalitet på olika sätt och företagen försöker
även erbjuda något unikt i tjänsteerbjudandet. Företagen jobbar även med de fem fakto-
rer som enligt teorin påverkar tjänstekvaliteten. Vi fann dock att företagen jobbar med
dessa faktorer på olika sätt. Till exempel arbetar MeritaNordbanken mycket med påtag-
ligheten medan FöreningsSparbanken och Handelsbanken betonar pålitligheten. Säker-
het så som personalens kunskaper och kompetens är den faktor som alla företag nämner
som en viktig faktor. Detta tror vi beror på att personalen i ett tjänsteföretag har en vik-
tig roll, eftersom denna är tjänsteföretagens ansikte utåt och den faktor som påverkar
den upplevda kvaliteten mest. Det framgick även i vår studie att alla de studerade före-
tagen försöker öka det kundupplevda värdet. Även i detta avseende skiljer sig tillväga-
gångssätten för de olika företagen åt. Detta anser vi inte ha så stor betydelse. Vi anser
att huvudsaken är att företagen erbjuder något som ökar det kundupplevda värdet. Slut-
ligen fann vi att samtliga företag har alla de band som ett företag enligt teorin kan ha till
sina kunder. Detta anser vi vara bra eftersom starka monetära, sociala eller strukturella
band mellan kund och företag ökar kundlojaliteten.

7.3  Tjänstegarantier

En tjänstegaranti kan ses som en förklaring av vad kunden kan förvänta sig och vilka
åtgärder företagen vidtager om de misslyckas med att leverera det utlovade. Dessa ga-
rantier är ett sätt att minska den risk kunden känner inför köpet av en tjänst. (Blomqvist,
Dahl & Haeger, 1993) Voss, Parasuraman och Grewall (1998) hävdar att garantier är ett
bra sätt att minska den upplevda risken samt för att uppnå kundlojalitet. (ibid) Som
tjänstegaranti har FöreningsSparbanken en reklamationspolicy, medan varken Handels-
banken eller MeritaNordbanken har någon fastställd tjänstegaranti. Handelsbanken er-
bjuder emellertid individuella lösningar vid varje tillfälle. Respondenten på Merita-
Nordbanken menar att det alltid är två parter i ett avtal och att det i och med detta ej
behövs några tjänstegarantier.

Slutsatsen vi kan dra utifrån detta, är att teorin i detta avseende ej helt stämmer överens
med vårt empiriska resultat. Tjänsteföretag verkar ej satsa på att utfärda tjänstegarantier.
Vi anser att för att tjänsteföretag ska vara konkurrenskraftiga och kunna erhålla högre
kundlojalitet bör företagen lägga större vikt på att utfärda tjänstegarantier. Detta för att
kunder enligt teorin kan uppleva en större risk vid köp av en tjänst, än vid köp av en
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vara. Vidare anser vi att det skulle kunna vara en bra konkurrensfördel att erbjuda
tjänstegarantier till företagets kunder eftersom bankerna idag i princip erbjuder samma
typ av tjänster, tror vi att.

7.4  Affinitetsmarknadsföring

Affinitetsmarknadsföring påverkar enligt Blomqvist, Dahl och Haeger (1993) kundloja-
liteten i tjänsteföretag. Det finns tre huvudsakliga särdrag för affinitetsmarknadsföring.
Dessa är stöd av tredje part, del av nytta och värdeökning. (ibid) Även om ingen av re-
spondenterna på respektive företag visste vad affinitetsmarknadsföring var, så använde
sig samtliga företag av denna typ av marknadsföring, eftersom företagen riktar en del av
sin marknadsföring till individer i en grupp istället för direkt till individen. De exempel
på stöd av tredje part som respondenterna gav var att FöreningsSparbanken har ett sam-
arbete med golfförbundet och samarbetar med fackliga organisationer. Respondenten på
MeritaNordbanken tog också upp ett samarbete med en facklig organisation. Han
nämnde även länkar på vissa mäklarsidor som exempel på stöd av tredje part. Det re-
spondenten på Handelsbanken nämnde som stöd av tredje part är, att Handelsbanken då
det värvar ett företag som kund även försöker få de anställda på företaget att bli kunder i
banken. Alla respondenter nämnde den ömsesidiga nyttan mellan bankerna och affini-
tetspartnern. Bankerna försöker även på olika sätt erbjuda något som ökar affinitetspart-
nerns värde.

Teorin stämmer i detta avseende delvis överens med empirin, eftersom företagen enligt
vår mening inte direkt använder sig av affinitetsmarknadsföringen i syfte att öka kund-
lojaliteten, utan mer för att få fler kunder. Ingen av respondenter visste vad affinitets-
marknadsföring innebar och vi tror därför inte att företagen medvetet använder sig av
denna typ av marknadsföring i syfte att påverka kundlojaliteten. Vi tror dock att denna
typ av marknadsföring kan få större betydelse i framtiden, eftersom konkurrensen hård-
nar och kunder idag upplever ett ökande informationsbrus. Det kan bli svårt för företag
att endast nå kunder via direktreklam och företag måste i framtiden utnyttja andra typer
av marknadsföring för att nå sina kunder. Vi anser att affinitetsmarknadsföring är ett bra
sätt för företagen att nå många kunder genom redan upparbetade kontakter. Detta borde
även öka trovärdigheten hos bankerna, i och med att till exempel ett företag rekommen-
derar banken i stället för att banken marknadsförs direkt till kunden.

7.5  Lojalitetsprogram och kundklubbar

Blomqvist (1999) hävdar att lojalitetsprogrammen blir fler och fler. I vissa branscher
har i princip alla större företag någon form av lojalitetsprogram. Motiven skiljer sig lite
åt, men det viktigaste är att skapa lojalitet bland företagets kunder. Enligt Bridgland
(1999) är kundklubbar och lojalitetsprogram ett sätt att bygga upp långsiktig lojalitet.
Blomqvist (1999) nämner även en del risker med dessa program. (ibid) Både Före-
ningsSparbanken och MeritaNordbanken använder sig av lojalitetsprogram. Förenings-
Sparbanken har nyckelkunder som erhåller rabatter och andra förmåner. Detta erhåller
även MeritaNordbankens kunder om de är medlemmar i det förmånskundkoncept ban-
ken har. Respondenterna på FöreningsSparbanken och MeritaNordbanken anser att ban-
kernas lojalitetsprogram bidrar till kundlojaliteten. Handelsbanken däremot, använder
sig inte av något lojalitetsprogram. De risker respondenten på FöreningsSparbanken ser
med programmet är att kunder som ej är med kan känna sig förbisedda och att antalet
nyckelkunder kan bli så stort att det blir svårt att hantera. Den risk respondenten på Me-
ritaNordbanken ser är att om programmet inte hålls aktuellt och därmed kan urvattnas.
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De teorier vi studerat visar att de flesta större företag använder sig av någon form av
lojalitetsprogram eller kundklubb. Detta stämmer även överens med vårt empiriska re-
sultat. Vår empiridel visade att två av de tre företag vi studerat använde sig av lojalitets-
program i någon form. Detta förvånade oss. Vi trodde att alla banker hade speciella
förmåner för kunder som uppfyller vissa kriterier. Utifrån det resonemang som respon-
denten på Handelsbanken förde angående lojalitetsprogram och kundklubbar, anser vi
att kundlojaliteten inte behöver försämras bara för att alla kunder behandlas lika. Vi tror
till och med att den kan förbättras, eftersom kunden inte känner några krav att uppfylla
vissa kriterier för att erhålla vissa förmåner. I och med att det finns en del risker med
dessa program anser vi att företagen kanske bör lägga mindre vikt vid dessa program för
att belöna lojala kunder.

7.6  Kunden i centrum

7.6.1  Kundbemötande

Blomqvist, Dahl och Haeger (1993) menar att företaget bör satsa på att ge ett bra första
och sista intryck. Det är viktigt att kunden känner förtroende för företaget redan från
början. En förutsättning för att lojalitet ska skapas är att kunden upplever sig vara in-
tressant för företaget även efter att denne har betalat. (ibid) Samtliga respondenter anser
att det är viktigt med ett bra kundbemötande och alla studerade företag försöker ge ett
bra första och sista intryck eftersom detta enligt respondenterna kan leda till en högre
kundlojalitet.

I detta fall stämde teorin mycket väl med vårt empiriska reslutat, vilket enligt vår me-
ning var relativt väntat. Vi tror att i och med att företagens tjänsteutbud inte skiljer sig
så mycket åt, så konkurrerar tjänsteföretag till stor del med personalen och hur de be-
möter kunden.

7.6.2  Kundens förväntningar

För att kunna erbjuda en tjänst som uppfattas som utmärkt för kunden är det viktigt för
företaget att veta vad kunden förväntar sig. (Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1990)
Frazer-Robinsson (1999) anser att för att bygga lojalitet bör företagen överträffa kun-
dens förväntningar vid varje tillfälle. (ibid) För att få reda på kundens förväntningar
nämner alla respondenter olika undersökningar som genomförs regelbundet. Genom
dessa undersökningar får företagen bland annat reda på vad respektive företags kunder
förväntar sig. Samtliga företag försöker även på olika sätt överträffa kundens förvänt-
ningar.

Även i detta avseende överensstämde vår empiridel med de teorier vi studerat. Vi kan
tydligt se att samtliga företag verkar lägga stor vikt vid att ta reda på vad kunderna för-
väntar sig. Företagen genomför regelbundet olika undersökningar och verkar ta resulta-
tet av dessa undersökningar på allvar. Vi anser också att det är bra att företagen försöker
överträffa kundernas förväntningar, eftersom detta enligt teorin leder till kundlojalitet.

7.6.3  Information

Kunder tenderar att vara mer lojala till tjänster än till varor, detta beror på att kunden
upplever en större risk vid köp av tjänster. Det är därför viktigt för företaget att vinna
kundens förtroende genom att minska den upplevda risken. För tjänsteföretag är det
därför extra viktigt att utbilda och upplysa kunderna. Om detta inte görs är risken stor
att kundernas lojalitet gentemot företaget snabbt eroderas. (Blomqvist, Dahl & Haeger,



Kapitel 7  Analys och slutdiskussion

46

1993) Graham (1995) anser att kommunikation och en nära kontakt med kunden genom
information och inte bara reklam, visar att företaget bryr sig om kunden och på så sätt
stärks relationen. (ibid) För att upplysa kunden nämner respondenten på FöreningsSpar-
banken att olika kundgrupper bjuds in till informationsträffar med olika teman, banken
informerar på arbetsplatser samt att personalen på företaget informerar kunderna på
kontoret. För att minska den upplevda risken försöker FöreningsSparbanken få kunden
att känna förtroende för personalen genom att personalen har goda kunskaper. För att
upplysa kunden satsar Handelsbanken inte så mycket på direktmarknadsföring, det sat-
sar i stället mycket på direktkontakt och personlig interaktion med kunderna. Företaget
försöker minska den upplevda risken genom information och ett konceptänkande där
personalen ser till kundens helhet. För att upplysa och informera kunderna så använder
sig MeritaNordbanken bland annat av media, direktreklam och skyltning. För att minska
den upplevda risken nämner respondenten att företaget kan visa på historisk fondut-
veckling vid placeringar i fonder.

Samtliga företag vi studerat vidtager olika åtgärder för att informera och upplysa sina
kunder och på så sätt minska den upplevda risken kunder upplever vid köpet av en
tjänst. Utifrån detta kom vi fram till att teorin stämmer med resultatet av vår studie. Vi
tror att det kan vara svårt att informera kunder, eftersom kunder idag ständigt utsätts för
mängder av information. Det är därför viktigt för företagen att kunna erbjuda sådan in-
formation som kunderna tar till sig.

7.6.4  Kunddialog

Tvåvägskommunikationen är enligt Forssten och Lundmark (1995) viktig för kundloja-
liteten. Kunddialogen bidrar inte bara med information, den stärker dessutom relationen
då kunden känner sig betydelsefull. Information om kunderna leder till en god kund-
kännedom och detta underlättas om företaget använder sig av databaser, där de kan lag-
ra information om kunderna. (ibid) Om företaget tar sig tid att lyssna på kunden känner
sig kunden uppmärksammad och därmed ökar lojaliteten. (Graham, 1995) Alla studera-
de företag har enligt respondenterna en bra dialog med sina kunder och vilket de ansåg
bidrar till kundlojaliteten. Företagen har också databaser där information om företagens
kunder lagras. Företagen försöker lyssna på sina kunder på olika sätt. Exempelvis så får
Föreningssparbanken reda på kunders synpunkter via SIFO-undersökningar, Kundloo-
pen och via Dialogen på Internet. Handelsbanken har ett kundvårdsystem där kundernas
synpunkter lagras. MeritaNordbanken har ett datasystem där banken lagrar information
om sina kunder.

Även när det gäller företagens kunddialog stämmer teori och empiri överens. Företagen
verkar hantera tvåvägskommunikationen med kunderna på ett föredömligt sätt. Alla
företag lagrar information om kundernas synpunkter, så att övrig personal kan ta del av
denna och på så sätt förbättra sig.

7.6.5  Hantering av klagomål

Blomqvist, Dahl och Haeger (1993) anser att genom att aktivt söka upp kunder som kan
ha blivit missnöjda, uppmuntra kunderna att klaga och kontinuerligt mäta kundtillfreds-
ställelsen kan negativa upplevelser rättas till och framtida brister undvikas. Om företa-
get hanterar klagomål på ett för kunden tillfredsställande sätt leder detta ofta till en
stärkt kundrelation och därmed ökad lojalitet. (ibid) En missnöjd kund är inte automa-
tiskt förlorad. Det finns ett antal återställarstrategier som innebär företagets kreativa
respons när fel eller missnöje uppstått. Dessa strategier är prisreduktion, åtgärda felet
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chefen eller anställda tar över, rätta till felet samt att erbjuda något extra. (Söderlund,
1997) Samtliga företag vi studerat försöker enligt respondenterna att lösa klagomålen på
bästa möjliga sätt. Genom att främst försöka ta hand om klagomålen på kontoren. Det
framgick även att inget av de studerade företagen har någon speciell rutin för hur kla-
gomål ska hanteras, utan detta varierar från fall till fall. Företagen använder sig av de
återställarstrategier som nämns i teorin och samtliga respondenter nämner att vilken av
dessa strategier som används beror på situationen. Inget av företagen uppmuntrar sina
kunder att klaga men samtliga respondenter välkomnar klagomålen och ser dessa som
en möjlighet till förbättring. Alla företagen försöker enligt respondenterna hantera kla-
gomålen på ett riktigt sätt eftersom de tror att detta leder till kundlojalitet.

Teorin och vårt empiriska resultat överensstämmer delvis i detta avseende. Samtliga
företag försöker ta hand om klagomål på ett för kunden tillfredsställande sätt eftersom
detta bidrar till kundlojalitet. I teorin hävdas att företag bör uppmuntra kunderna att kla-
ga, vi fann dock att inget av de studerade företagen gör det. Detta tror vi beror på att
företagen försöker undvika klagomål eftersom detta ses som något negativt. Vi anser att
företagen bör lägga större vikt vid att uppmuntra kunder till att klaga, eftersom det alltid
kommer att finnas kunder som är missnöjda. Det är enligt vår mening bättre att kunder
klagar hos företaget än att de sprider missnöje till andra.

7.7  Andra faktorer som påverkar kundlojaliteten

7.7.1  Varumärket

Forskning om varumärken har visat att starka varumärken skapar kundlojalitet
(O’Donnell, 1999). Samtliga respondenter anser att varumärket bidrar till kundernas
lojalitet. Respondenten på FöreningsSparbanken tror att varumärket har störst betydelse
i den äldre generationen. Respondenten på Handelsbanken hävdar att varumärkets bety-
delse för kundlojaliteten har ökat på senare år och respondenten på MeritaNordbanken
anser att varumärket har stor betydelse för kundlojaliteten eftersom det står för något.

I resultatet av empirin framgår det att varumärket verkar ha stor betydelse för kundloja-
liteten. Detta hävdas även i teoriavsnittet. Vi instämmer med detta, eftersom varumärket
innefattar allt som företaget står för och därmed också vad det gör för sina kunder. Allt-
så påverkar varumärket till stor del kundlojaliteten.

7.7.2  Personalen

Företag som vill skapa långsiktiga relationer måste försäkra sig om att ha rätt personal,
eftersom lojal personal skapar lojala kunder. Kvalitet hos personalen handlar inte enbart
om hur de sköter sina arbetsuppgifter, det handlar också om hur personalen sköter
mänskliga interaktioner och hur bra personalen är på att bygga varande relationer på
arbetet. Dessa färdigheter kan förbättras genom utbildning och träning. (Frazer-
Robinsson, 1999) Respondenten på FöreningsSparbanken nämner att företaget fokuse-
rar mycket på personalen när det gäller att skapa kundlojalitet och social kompetens är
en tungt vägande faktor. Personalen har erbjudits träning i social kompetens, utbildning
inriktad mot teknik samt att ett antal rådgivningsprogram och internutbildningar genom-
förts. Respondenten på Handelsbanken anser att  personalen är den främsta faktorn bak-
om kundlojaliteten. Företaget satsar mycket på utbildning och har ett utbildningspro-
gram där kundvård ingår. Personalen har enligt respondenten på MeritaNordbanken
mycket stor betydelse för kundlojaliteten. Att personalen har social kompetens är oer-
hört viktigt och direkt kundkontakt är enligt respondenten en viktig faktor till kundloja-
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litet. MeriaNordbanken erbjuder personalen utbildning i rådgivning, förmögenhetsför-
valtning och privatjuridik, för att på bästa sätt möta kundens behov.

Enligt teorin så bidrar personalen till kundlojalitet, detta stämmer även överens med vårt
empiriska resultat. Samtliga respondenter anser att personalen bidrar till kundlojaliteten
och de studerade företagen erbjuder även personalen utbildning. Att personalen är viktig
för kundlojaliteten fann vi genomgående hos de studerade företagen, eftersom persona-
lens betydelse för kundlojaliteten nämns av samtliga respondenter på flera ställen i vår
empiridel. Slutsatsen vi kan dra utifrån detta, är att personalen verkar vara det som bi-
drar mest till kundlojalitet i tjänsteföretag.

7.7.3  Tillgänglighet

Graham (1995) menar att genom att företaget finns tillgängligt för kunden ökar kund-
lojaliteten. Respondenterna på de tre företag vi studerat nämner alla att respektive bank
är tillgängliga för dess kunder i princip dygnet runt. Detta genom att bankerna finns
tillgängliga via kontoren, telefon, Internet och uttagsautomater. Samtliga respondenter
anser att tillgängligheten bidrar till kundlojaliteten.

Även angående tillgängligheten stämmer teori och empiri väl överens. Vi fann det
märkligt att företagen ansåg tillgängligheten bidrar till kundlojaliteten, eftersom alla
företagen vi studerat försöker finnas tillgängliga för kunden på samma sätt. Ingen av de
studerade företagen erbjuder bättre tillgänglighet än de övriga företagen. Därför anser vi
inte att tillgängligheten i detta fall bidrar så mycket till kundlojaliteten.

7.7.4  Innovation

Blomqvist, Dahl och Haeger (1993) anser att för att företagets kunder ska bli lojala,
krävs förutom att de är nöjda med kvaliteten på företagets nuvarande tjänster, att företa-
get hänger med i utvecklingen av nya tjänster. Företagen i vår studie arbetar kontinuer-
ligt med innovationer. Alla respondenter tror att innovationer bidrar till kundlojaliteten.

Vårt empiriska resultat stämmer angående innovationer överens med vad som framgick
i teorin. Vi anser att eftersom dagens människor är mer stressade och konkurrensen på
marknaden ökar, gäller det för företagen att kontinuerligt arbeta med innovation. Före-
tagen kan på så sätt möta kundernas behov och därmed uppnå kundlojalitet.
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8  AVSLUTANDE SLUTSATSER

Vi är medvetna om att man utifrån denna studie kanske inte kan dra några generella
slutsatser, men vi fann det ändå intressant att undersöka hur tjänsteföretag hanterar
kundlojaliteten. Utifrån de studerade företagen kan vi se tendenser till att tjänsteföretag
verkar ta kundlojalitet på allvar. Detta tror vi beror på att det är allmänt känt att det
kostar så mycket mer att skaffa nya kunder än det är att behålla redan befintliga kunder.

Det vi kom fram till i vår studie var att de företag vi studerat var rörande överens vad
gäller kundlojalitet och att det verkar vara väldigt viktigt i tjänsteföretag. De slutsatser
vi kan dra utifrån studien är att det som tas upp i teorin angående vad som påverkar
kundlojaliteten också påverkar kundernas lojalitet enligt det vi kom fram till i empirin.
Företagen jobbar i princip med alla faktorer som teorin nämner är viktiga för kundloja-
liteten. Vi tror att teorin stämmer så pass bra överens med vårt empiriska resultat efter-
som allt ett företag gör för sina kunder leder till ökad kundlojalitet. Vi kom dock fram
till att vissa faktorer påverkar kundlojaliteten mer än andra. Det som alla studerade
tjänsteföretag verkar anse viktigast var personalen och tjänstekvalitet. Ett tjänsteföretag
lever ju på sina kunder och eftersom tjänsteföretag ofta erbjuder liknande tjänster så är
ett starkt konkurrensmedel personalen. Att kvalitet anses vara en av de viktigaste fakto-
rerna förstår vi, vi tror att kunder efterfrågar hög kvalitet och väljer det företag som er-
bjuder bäst kvalitet.

Angående tjänstegarantier så vill vi belysa att tjänsteföretag inte verkar lägga så stor
vikt vid att utfärda tjänstegarantier. I detta fall skiljer sig vår empiriska studie från de
teorier som behandlar tjänstegarantier. Eftersom begreppet affinitetsmarknadsföring
verkar vara någonting nytt som de flesta företag inte verkar veta innebörden av, kan vi
inte påstå att tjänsteföretag använder sig av affinitetsmarknadsföring i syfte att uppnå
kundlojalitet utan mer för att erhålla fler kunder. Den slutsats vi kan dra angående loja-
litetsprogram och kundklubbar är att merparten av tjänsteföretag verkar använda sig av
någon form av lojalitetsprogram eller kundklubb. Detta är den tydligaste åtgärden från
företagens sida i syfte att uppnå kundlojalitet, eftersom företagen har uttryckta förmåner
till lojala kunder. En annan viktig slutsats vi fann, var att tjänsteföretag verkar betona
vikten av att sätta kunden i centrum och tillfredsställa denne på bästa sätt. Tjänsteföre-
tagen gör allt som nämns i teorin för att få kunden att känna sig i centrum. Av de andra
faktorer som påverkar kundlojaliteten så är som nämnts tidigare personalen en av de
viktigaste faktorerna till kundlojaliteten i tjänsteföretag. Medan andra faktorer som till
exempel tillgängligheten och innovation enligt vår mening svåra att konkurrera med,
eftersom det är lätt att kopiera och handlar mer om att överleva än att skapa relationer
med kunderna. Vidare fann vi att varumärken verkar fått ökad betydelse för kundlojali-
teten på senare år. Eftersom de studerade företagen jobbar så pass bra med kundlojali-
teten anser vi oss inte ha inte ha några rekommendationer, förutom det vi nämnt i analy-
sen. Den övergripande slutsats vi kan dra utifrån studien av kundlojalitet i tjänsteföre-
tag, är att tjänsteföretag jobbar med kundlojalitet på ett mycket föredömligt sätt.
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9  FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER

Eftersom vi tagit reda på vad som påverkar kundlojaliteten i tjänsteföretag så är ett för-
slag till fortsatta studier att bara studera en av faktorerna på djupet. Till exempel hur
tjänstekvalitet eller personalen påverkar kundlojaliteten i tjänsteföretag.

Ett annat förslag till fortsatta studier är att studera affinitetsmarknadsföring mer på dju-
pet än vad vi gjort, eftersom det verkar vara något nytt som det inte finns så mycket
forskning kring samt att vi tror att det kommer att få ökad betydelse i framtiden.

Eftersom vi genomförde vår undersökning i bankväsendet så kan ett förslag till vidare
studier vara att genomföra samma undersökning i en annan tjänstesektor. Ett förslag kan
vara att undersöka kundlojalitet inom turismväsendet, eftersom dessa företag också job-
bar utpräglat med tjänster och är något som har fått ökad betydelse på senare år.

Vi fann i våra slutsatser att de studerade företagen kanske har gett oss väl positiv infor-
mation om hur de arbetar med kundlojalitet. Vi ställer oss dock frågande om kunderna
uppfattar företagens åtgärder för kundlojalitet på samma sätt. För att verkligen få reda
på hur kundlojaliteten ser ut i tjänsteföretag så vore det intressant att undersöka kund-
lojaliteten hos tjänsteföretag utifrån kundernas synvinkel. Detta kan till exempel genom-
föras genom enkäter och/eller fokusgrupper.
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INTERVJUGUIDE 1               Bilaga 1

Kundlojalitet
1. Fakta om företaget.
2. Vad skiljer Er från andra banker?
3. Vad anser Ni kundlojalitet vara?
4. Anser Ni kundlojalitet viktigt?
5. Arbetar Ni långsiktigt med kundlojalitet?
6. Har Ni någon form av strategi där Ni arbetar för kundlojalitet?
7. Är alla i företaget medveten om denna strategi?
8. Hur anser Ni Era kunder vara lojala?

Tjänstekvalitet
9. Anser Ni att tjänstekvaliteten bidrar till kundlojaliteten?
10. På vilket sätt erbjuder Ni tjänstekvalitet?
11. Arbetar Ni för att förbättra tjänstekvaliteten?
12. Erbjuder Ni kunden något som är unikt i era tjänster?

Fem faktorer som påverkar tjänstekvaliteten är:
Påtaglighet, Pålitlighet, Villighet/beredskap, Säkerhet, Empati/inlevelse.

13. Arbetar Ni med dessa faktorer?
14. Försöker Ni öka det kundupplevda värdet?
15. Vilka slags band/relationer har Ni till Era kunder?

Tjänstegarantier
16. Erbjuder Ni någon form av tjänstegarantier eller ekonomisk kompensation om Ni

misslyckas leverera det Ni utlovat?
17. Är kunderna medvetna om dessa garantier och vad de innebär?
18. Bidrar tjänstegarantierna till lojalitet hos Era kunder?

Affinitetsmarknadsföring
19. Använder Ni Er av affinitetsmarknadsföring, d.v.s. inriktas delar av eran marknads-

föring till individer i en grupp ?
20. Använder Ni Er av ”stöd av tredje part”  t ex. genom att marknadsföringen riktas till

en organisation (affinitetspartner) för att nå den enskilde individen?
21. Finns det någon ömsesidig nytta mellan Er och en eventuell affinitetspartner?
22. Erbjuder Ni något som ökar affinitetspartnerns värde?
23. Bidrar detta på något sätt till kundlojaliteten?

Lojalitetsprogram
24. Använder Ni Er av lojalitetsprogram eller kundklubb?
- Hur ansluter sig kunder till programmet/klubben?
- Vilka förmåner erhåller kunderna som är med i programmet/klubben?
25. Bidrar detta till kundlojalitet?
26. Ser Ni några risker med programmet?

Kunden i centrum
27. Hur hanterar Ni första respektive sista intrycket  mellan kund och frontpersonal?
28. Leder detta till kundlojalitet?
29. Vet Ni om Era tjänster motsvarar kundens förväntningar?
30. Försöker Ni möta/överträffa kundens förväntningar?



31. Bidrar detta till kundlojaliteten?
32. Vad gör Ni för att upplysa kunden och vilken typ av information ger Ni Era kunder?
33. Försöker Ni minska den upplevda risken en kund kan uppleva vid köpet av en

tjänst?
34. Tror Ni att information bidrar till kundlojaliteten?
35. Hur är Er kunddialog med era kunder och bidrar detta till kundlojaliteten?
36. Har Ni någon databas där information om kunderna lagras?
37. Hur hanteras klagomål och bidrar detta till kundlojaliteten?
38. Finns det rutiner för hur klagomål ska hanteras och vem har befogenheter att kom-

pensera missnöjda kunder?
39. Uppmuntrar Ni kunder att klaga?
40. Diskuteras hur Ni ska få kunderna att klaga till Er i stället för till andra?

Andra faktorer som påverkar kundlojaliteten
41. Vilken betydelse har Ert varumärke för kundernas lojalitet?
42. Bidrar personalen till kundlojaliteten?
43. Erbjuds personalen utbildning och träning?
44. På vilka sätt finns Ni tillgängliga för Era kunder?
45. Tror Ni att tillgängligheten bidrar till kundlojaliteten?
46. Arbetar Ni kontinuerligt med tjänsteinnovationer och anser Ni detta leda till kund-

lojalitet?



INTERVJUGUIDE 2               Bilaga 2

Kundlojalitet
1. Fakta om företaget.
2. Vad skiljer Er från andra banker?
3. Vad anser Ni kundlojalitet vara?
4. Anser Ni kundlojalitet viktigt, i så fall på vilket sätt?
5. Arbetar Ni långsiktigt med kundlojalitet?
6. Har Ni någon form av strategi där Ni arbetar för kundlojalitet?
7. Är alla i företaget medveten om denna strategi?
8. Hur anser Ni Era kunder vara lojala?
- tvingad lojalitet ( tidsbrist, brist på alternativ, jobbigt eller dyrt att byta)
- köpt lojalitet (bonus som pengar och rabatter)
- praktisk lojalitet (vana eller bekvämlighet)
- engagerad lojalitet (kvalitet eller hängivelse)

Tjänstekvalitet
9. Anser Ni att tjänstekvaliteten bidrar till kundlojaliteten?
10. På vilket sätt erbjuder Ni tjänstekvalitet?
11. Arbetar Ni för att förbättra tjänstekvaliteten?
12. Erbjuder Ni kunden något som är unikt i era tjänster?

Fem faktorer som påverkar tjänstekvaliteten är:
- Påtaglighet: Den fysiska miljön i tjänsteföretaget så som lokaler, utrustning, persona-
lens och kommunikationsmaterialens framtoning.
- Pålitlighet: Tjänsteföretagets förmåga att utföra den utlovade tjänsten pålitligt och
korrekt.
- Villighet/beredskap: Tjänsteföretagets vilja och beredskap att hjälpa kunderna och att
leverera snabb service.
- Säkerhet: Personalens kunskaper och kompetens samt deras förmåga att väcka förtro-
ende och tillit.
- Empati/inlevelse: Den individuella uppmärksamheten som tjänsteföretaget ger sina
kunder

13. Arbetar Ni med dessa faktorer, i så fall hur?
14. Försöker Ni öka det kundupplevda värdet, i så fall hur?
15. Vilka slags band/relationer har Ni till Era kunder?
- monetära band (finansiella förmåner)
- sociala band (personalens band till kunderna)
- strukturella band (speciell utrustning eller datalänkar)

Tjänstegarantier
16. Erbjuder Ni någon form av tjänstegarantier eller ekonomisk kompensation om Ni

misslyckas leverera det Ni utlovat?
17. Är kunderna medvetna om dessa garantier och vad de innebär?
18. Bidrar tjänstegarantierna till lojalitet hos Era kunder?

Affinitetsmarknadsföring
19. Använder Ni Er av affinitetsmarknadsföring, d.v.s. inriktas delar av eran marknads-

föring till individer i en grupp ?
20. Använder Ni Er av ”stöd av tredje part”  t ex. genom att marknadsföringen riktas till

en organisation (affinitetspartner) för att nå den enskilde individen?



21. Finns det någon ömsesidig nytta mellan Er och en eventuell affinitetspartner?
22. Erbjuder Ni något som ökar affinitetspartnerns värde?
23. Bidrar detta på något sätt till kundlojaliteten?

Lojalitetsprogram
24. Använder Ni Er av lojalitetsprogram eller kundklubb? Hur ser det i så fall ut?
- Hur ansluter sig kunder till programmet/klubben?
- Vilka förmåner erhåller kunderna som är med i programmet/klubben?
25. Bidrar detta till kundlojalitet?
26. Ser Ni några risker med programmet?

Kunden i centrum
27. Hur hanterar Ni första respektive sista intrycket  mellan kund och frontpersonal?
28. Leder detta till kundlojalitet?
29. Vet Ni om Era tjänster motsvarar kundens förväntningar? I så fall hur?
30. Försöker Ni möta/överträffa kundens förväntningar?
31. Bidrar detta till kundlojaliteten?
32. Vad gör Ni för att upplysa kunden och vilken typ av information ger Ni Era kunder?
33. Försöker Ni minska den upplevda risken en kund kan uppleva vid köpet av en

tjänst?
34. Tror Ni att information bidrar till kundlojaliteten?
35. Hur är Er kunddialog med era kunder och bidrar detta till kundlojaliteten?
36. Har Ni någon databas där information om kunderna lagras?
37. Hur hanteras klagomål och bidrar detta till kundlojaliteten?
- Prisreduktion
- Åtgärda felet
- Chefen eller andra anställda tar över
- Rätta till felet och erbjuda något extra
38. Finns det rutiner för hur klagomål ska hanteras och vem har befogenheter att kom-

pensera missnöjda kunder?
39. Uppmuntrar Ni kunder att klaga? I så fall hur?
40. Diskuterar Ni hur Ni ska få kunderna att klaga till Er i stället för till andra?

Andra faktorer som påverkar kundlojaliteten
41. Vilken betydelse har Ert varumärke för kundernas lojalitet?
42. Bidrar personalen till kundlojaliteten, i så fall på vilket sätt?
43. Erbjuds personalen utbildning och träning?
44. På vilka sätt finns Ni tillgängliga för Era kunder?
45. Tror Ni att tillgängligheten bidrar till kundlojaliteten?
46. Arbetar Ni kontinuerligt med tjänsteinnovationer och anser Ni detta leda till kund-

lojalitet?


