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Sammanfattning
I den konkurrensutsatta bankmarknaden har det blivit viktigare att utveckla kundrelationerna
då det är ett bra sätt att differentiera sig från varandra. Avsikten med studien är att förklara
och analysera vilken inverkan demografiska faktorer har på lojalitet.
I teorin har det framförts en presentation på relationsmarknadsföring och dennes betydelse i
dagens samhälle. Efteråt har vi utifrån tidigare forskning beskrivit oberoende variabler som
kundnöjdhet, förtroende, kommunikation, engagemang, kompetens och beroende variabeln
kundlojalitet. Därefter har en presentation av demografiska faktorerna kön, ålder, inkomst
och kultur framförts. Dessa faktorer har varit basen för utveckling av vår
undersökningsmodell. Utifrån teorin har vi uppmärksammat att tidigare forskare har kommit
fram till att kommunikation är en viktig variabel för både förtroendet och lojaliteten. Även
nöjdheten och engagemang har i deras undersökningar ett signifikant samband med
lojaliteten.
Studien har använt sig av deduktiv ansats och utifrån en positivistisk synvinkel. Studien har
genomförts med hjälp av en kvantitativ undersökning genom enkätfrågor. Dessa frågor har
baserats på tidigare forskning och tilldelats 130 studenter på Malmö högskola vid två olika
tillfällen.
Analysen har framförts genom statistiska tester i SPSS. Inledningsvis analyserades vilken
tillförlitlighet studien har och det visade sig att alla faktorer förutom kompetensen hade hög
reliabilitet. Därefter kan vi genom korrelationstestet se att förtroende, nöjdhet, engagemang,
kommunikation har en positiv korrelation till kundlojalitet. Studiens sista test var
regressionsanalys som prövade vilka faktorer som har ett signifikant samband med
kundlojaliteten. Det visade sig att alla faktorer förutom kompetens hade ett signifikant
samband med kundlojalitet. Faktorerna slogs samman till en gemensam variabel;
kundlojalitet. Detta gjordes i syfte att jämföra hur demografiska faktorer påverkar
kundlojaliteten hos studenter. Det resultera i att endast kön var den faktor som hade en
signifikant skillnad vilket innebär att den påverkar kundlojalitet. Kultur, ålder och inkomst
hade ingen signifikant skillnad. Vi kunde även utläsa att skillnaderna i medelvärde var för
små mellan de olika grupperna mot variabeln kundlojalitet
Nyckelord: bank, students, customer loyalty, customer satisfaction, trust and relationship
marketing.
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Abstract
In the highly competitive banking market, it has become more important to develop customer
relationships where it is a good way to differentiate themselves from each other. The purpose
of the study is to explain and analyze the impact demographic factors have on loyalty.
In theory there has been a presentation on relationship marketing and its importance in today's
society. Afterwards we have based on previous research described independent variables as
customer satisfaction, trust, communication, commitment, competence and dependent
variable customer loyalty. Since then, a presentation of demographic factors gender, age,
income, and culture have been made. These factors have been the basis for the development
of our research model. In theory, we have drawn attention to the fact that previous researchers
have come to the conclusion that communication is an important variable for both trust and
loyalty. Also satisfaction and commitment in their studies have a significant relationship with
the loyalty.
The study has used the deductive approach and based on a positive point of view. The study
has been carried out with the help of a quantitative study by survey. These questions have
been based on previous research and assigned to 130 students at the Malmo University at two
different times.
The analysis has been made by means of statistical tests in SPSS. Initially the study has
analyzed the reliability and it appeared that all of the factors except competence had high
reliability. Then we can see that by correlation test trust, satisfaction, commitment,
communication has a positive correlation to customer loyalty. The last test was regression
analysis which tested the factors which have a significant relationship with customer loyalty.
It was found that all the factors except competence had a significant relationship with
customer loyalty. Factors were combined into a single variable; customer loyalty. This was
done in order to compare how demographic factors affect customer loyalty among students.
The result was that gender was the only factor that had a significant difference which means
that it affects customer loyalty. Culture, age and income had no significant difference.
because difference in average was too low to detect an impact on customer loyalty We could
also show that the differences in the mean were small between the different groups with the
variable customer loyalty
Keywords: bank, students, customer loyalty, customer satisfaction, trust and relationship
marketing.
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Förord
Vi vill börja med att rikta stort tack till alla respondenter bestående av studenter i Malmö
Högskola.
Vi vill även rikta ett stort och varmt tack till vår handledare Christer Ekelund som har varit
med oss under studiens gång och gett oss värdefulla synpunkter och konstruktiv kritik.
Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer som har stöttat och uppmuntrat oss.

Tack!
Kristianstad 2014

Besnik Tahiri

Berat Mavraj
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1.Inledning
Under denna rubrik presenteras bakgrunden med uppsatsen, problem och forskningsfråga.
Med hänsyn därtill beskrivs syftet med uppsatsskrivandet, avgränsningar som utförts samt
dispositionen och metoden.
1.1 Bakgrund
Bankverksamheten har under de senaste årtiondena utfört förändringar på grund av att
regeringen beslutade att avreglera bankmarknaden på 1970-talet. Avregleringen har inneburit
att fler aktörer såväl nationella som internationella lättare kunnat etablera sig på svenska
bankmarknaden. Avregleringen har medfört en ökad konkurrens hos bankerna vilket har
skapat större valmöjligheter för kunden (Svenska Bankföreningen, 2007).
Sveriges fyra storbanker kallas för universalbanker och består av Nordea, Swedbank,
Handelsbanken och SEB. Dessa har en stark ställning på den totala bankmarknaden och har
dominerande ställning med en gemensam andel på 80-85 procent av marknaden.
Storbankernas marknadsandel minskade senaste åren på grund av utländsk konkurrens. År
2000 fanns det totalt 124 banker i Sverige varav 21 utländska och 2010 fanns 117 banker
varav 29 utländska (Svenska Bankföreningen, 2013).
Eftersom konkurrensen växer hela tiden hos bankerna är det viktigt att skapa
konkurrensfördelar. Det finns många metoder banken kan använda för att bäst nå kunderna,
en av dem kan vara att förbättra sin tillgänglighet vilket gör att det blir lättare för kunden att
kontakta banken och på så sätt känna att företaget anpassar sig efter kundens behov
(Grönroos, 2007).
Det har blivit alltmer viktigt bland företagen att lägga större fokus på befintliga kunder då
produkterna på marknaden blivit mer likartade och konkurrensen stiger. Det är viktigt att
förstå vad kunden har för behov och förväntningar på produkter och tjänster, men även att
vinna kundernas förtroende och kampen mot konkurrenterna om samma kunder (Grönroos,
2002). Detta beror på att reklamutbudet har ökat och att det blivit svårare för en kund att välja
bank (Söderlund, 2001). Det är viktigt att anpassa sig efter kundens behov då det kostar
företagen fem gånger mer att attrahera en kund i jämförelse med att behålla en befintlig
(Kahn, 1995).
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1.2 Problem

“Profits alone are an unreliable measure because it is possible to raise reported short-term
earnings by liquidating human capital. Pay cuts and price increases can boost earnings, but
they have a negative effect on employee and customer loyalty and so shorten the duration and
worth of those assets. Since the only way a business can retain customer and employee loyalty
is delivering superior value, high loyalty is a certain sign of solid value creation” (Reichheld
citerad i Mägi, 1999,s.1).

Bankmarknaden idag är mycket dynamisk och konkurrenskraftig. Kunderna innefattar större
information, högre intelligens och har tillgång till många vägar och val. En bankkund kan
idag sköta i pricip alla sina tjänster hemifrån med hjälp av internet och behöver inte gå till
banken (Ndubisi, 2007). Det har i sin tur lett till att den personliga interaktionen med banken
har försämrats. Resultatet av detta har blivit att kunderna idag är mindre lojala och på så sätt
har riskerna att tappa kunder ökat. Därför är det idag vanligt att man investerar på att behålla
befintliga kunder. För att kunna identifiera kundernas behov försöker bankerna att dela upp
kunderna i olika grupper beroende var i livscykeln de befinner sig. (Wendlandt & Schrader
2007)
Sedan 1990-talet har ett speciellt segment varit ett attraktivt mål för bankerna. Det gäller
ungdomar som vill förverkliga sina mål före vuxenlivet och innehar en hög konsumtionsgrad.
Denna kundgrupp uppskattas av bankerna trots att de är olönsamma på kort sikt, eftersom de
på lång sikt ses som en potentiell investering. Detta segment påstås stämma in hos studenter
som efter sina studier förväntas erhålla en god ekonomisk utveckling. Banker arbetar ständigt
med denna kundgrupp där olika studentförmåner erbjuds i syfte att kunna knyta till sig dessa
långsiktigt. Studenter beskrivs som ett segment som livnär sig med hjälp av lån och bidrag
(Lewis et al., 1994). Studenter är en dyr investering för banker och det beror på att de är
svåra, illojala och är den kundgrupp som oftast byter bank (Thwaites D, 1995).
För att minska illojaliteten är det viktigt för bankerna att undersöka vilka faktorer som
påverkar kundlojaliteten (Ndubisi, 2007, Olivier 1999). Och för att skapa en ytterligare
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dimension i marknadsföringen kring segmentet studenter är det viktigt att undersöka
demografin i samband med lojalitet (Altonen, 2010, Patterson, 2007).
Ålder är en viktig faktor som uppmärksammats i marknadsföringsforskning. Yngre individer
betraktas söka mer efter nya alternativ än äldre individer vilket gör dem mindre lojala
gentemot sin bank. Det är därför viktigt för banken att knyta till sig kunder i en tidig ålder och
forma relationsbasen (Martensen, 2007). Äldre individer har större förtroende för befintlig
information på grund av att bearbetningskapaciteten blir mindre med åldern (Im et al, 2003).
Gurau (2012) har i sin forskning upptäckt att yngre kunder visar ett mindre lojalt beteende i
jämförelse med äldre kunder. I en studie på australienska bankindustrin visade det sig att
pensionärer hade ett mer positivt beteende till tillfredsställelse och lojalitet än studenter (Pont
& McQuilken, 2005).
Genusperspektivet i kundlojalitet har inte undersöks tillräckligt och det finns endast begränsad
information inom detta område. Det har upptäckts skillnader i hur kvinnor och män
konsumerar vilket även kan påverka relationsbyggande och kundlojalitet (Palan, 2001). I
enlighet med forskningen förknippas relationsfärdigheter mer med kvinnor än män (Oakley,
2000). Patterson (2007) menar att det är viktigt att undersöka kön i samband med kundlojalitet
för att se om lojaliteten kan variera beroende på vilket kön kunder har. Vidare hävdar han att
kvinnor tenderar att värdera långsiktiga relationer mer än vad män gör. Därmed kan det
förväntas att kvinnor också anses vara mer lojala (ibid.).
Kultur anses vara en av de mest inflytelserika faktorer för att kunna skapa värden och kunna
påverka beteende. Trots en ökad uppmärksamhet i forskningen om kultur är det en svår faktor
att förstå för marknadsförare (Ackerman & Tellis, 2001). Donthu & Yoo (1998) fann att
kunders kulturella orientering påverkar deras förväntningar på kvalitén på servicen. Bianchi
(2001) menar att relationer mellan kulturella skillnader och kundnöjdhet förmedlas av
överensstämmelse i förväntningar och ömsesidig förståelse. Mccoy et al. (2006) kom fram till
att kulturer med hög maskulinitet, kollektivism och maktdistans ger en svag
användarvänlighet och därmed även sämre lojalitet.
Inkomst är även en viktig faktor som spelar roll för kundens lojalitetsutveckling. Detta beror
på att kunder som har en hög inkomst har fler alternativ och därmed även högre krav på
service. Högre inkomst kan därför medföra mindre nöjdhet än lägre inkomst på grund av
alternativen (Evanschitzky & Wunderlich, 2006) Detta förstärks av Gerrard et al. (1999) som
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har kommit fram till att kunder som har en hög inkomst visar ett minde lojalt beteende än
kunder med lägre inkomst.
Bankindustrin är hårt konkurrensutsatt med liknande tjänster som erbjuds, därför ställs det
högre krav på banker att prestera med kundservice och skapa relationer för att kunna behålla
kunderna. Det är viktigt att bankerna är ute tidigt och lockar till sig studenter i tidig ålder för
att forma en relationsbas. Tidigare forskning har kommit fram till att demografin är väldigt
viktigt för marknadssegmentering och för att uppfylla kundens mål och behov (Agustin &
Singh, 2005; Hiscock 2001). Hiscock (2001) menar att demografin har en påverkan på
utformningen och utvecklingen av lojaliteten. Studenters demografiska aspekter förväntas ha
en påverkan på lojalitet eftersom dessa demografiska aspekter formar studentens profil.
Resultat från tidigare forskning visar att bankens sätt att möta kundernas behov och erbjuda
innovativa produkter inte är tillräcklig. Balansen mellan höga relationskostnader med
bankkunder och viljan av att följa vinsttillväxt behöver nyanseras (Donna et al. 2003). Studien
skall undersöka demografiska faktorers påverkan på studenters lojalitet. Vi vill komma fram
till ett resultat som kan främja bankers arbete om marknadsföring kring specifika segment
som studenter.

1.3 Forskningsfråga
- Hur påverkar demografiska faktorer studenters lojalitet gentemot sin bank?

1.4 Syftet
Avsikten med uppsatsen är att förklara och analysera demografiska faktorers påverkan på
studenters lojalitet i relation till sin bank.

1.5 Avgränsningar
Vi har valt att avgränsa oss till målgruppen studenter. Vidare kommer fokus att läggas på
antalet demografiska faktorers påverkan på studenternas lojalitet. Vi har geografiskt begränsat
studien till Malmö på grund av att vi hade stora möjligheter att komma åt ett flertal studenter.

1.6 Disposition
Kapitel 1. Inledning

I detta kapitel framförs inledning, problem, forskningsfråga, syfte,
och avgränsningar.
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Kapitel 2. Teori

I kapitel två presenteras relevant teori från tidigare forskning kring
ämnet. Kapitlet inleds med relationsmarknadsföring.

Kapitel 3. Metod

I kapitel tre presenteras forskningsfilosofi, forskningsansats och
forskningsmetod.

Kapitel 4. Empiri

I empiriska metoden presenteras data som samlats in från
kvantitativa enkätundersökningar.

Kapitel 5. Analys

Under analysen redogörs en sammanställning utav insamlad data
där empiri kopplas med teori.

Kapitel 6. Slutsats

Studiens sista kapitel inleds av en diskussion följt av en slutsats
som anses besvara frågeställningen i uppsatsen. Detta följs upp med
samhälleliga och etiska aspekter, självkritik med uppsatsen och
förslag till vidare forskning.
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2. Teori
I teoridelen presenteras centrala delar som beskriver lojalitet och ett antal faktorer som leder
till lojalitet. Vi har valt att använda centrala begrepp för vår studie så att vi kan få en inblick
och förståelse inom ämnet.

2.1 Relationsmarknadsföringens utveckling
Dagens banker befinner sig i en offensiv konkurrens i samma takt som de försöker integrera
sig i både den inhemska och globala marknaden. Detta har fått banker att omstrukturera sig
för att kunna överleva, denna form kallas för relationsmarknadsföring (Zineldin, 2000).
Grönroos (2007) hävdade att marknadsföringen utvecklades under 1970-talet där samspelet
mellan säljare och köpare fick en ny betydelse. Konkurrensens utveckling har lett till att
företag har anpassat sig efter kundens önskemål vilket medfört att kundens behov
noggrannare undersökts. Relationer blev allt mer intressanta under denna utveckling och det
var då relationsmarknadsföring blev ett användbart begrepp.
Den största skillnaden mellan traditionella marknadsföringen och relationsmarknadsföringen
är att man i den sistnämnda oftast försöker utveckla relationen med sina kunder. I
transaktionsmarknadsföringen är det produkten som är i centrum (Blomqvist et a., 2000).
Coviello et al. (1996) har upprättat fyra olika typer av marknadsföring utifrån dessa två
generella perspektiv; Transaktionsmarknadsföring är transaktionsmarknadsföring,
relationsmarknadsföring är databasmarknadsföring, interaktion marknadsföring och
nätverksmarknadsföring. Morgan & Hunt (1994) skriver att transaktionsmarkandsföringen har
en kort hållbarhet med ett snabbt slut. Relationsmarknadsföring anpassar sig till konsumenten
medan transaktionsmarknadsföringen försöker knyta åt sig kunden med olika kampanjer
(Blomqvist et al., 2000).

2.2 Relationsmarknadsföring
Att utveckla relationer innebär hur du relaterar till och kommunicerar med människor.
Relationsmarknadsföring är ett brett ämne som studerats utifrån en mängd forskare utifrån
olika perspektiv.
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”Relationsmarknadsföring syftar till att skapa en kundrelation från början för att tillfredsställa
och behålla befintliga kunder, medan transaktionsmarknadsföringen försöker göra
försäljningen och hitta nya kunder” (Vence, 2002).
Kotler et al. (2002) menar att transaktionsmarknadsföring är lönsamt för kunder som har en
kort tidshorisont där kunden kan byta till en leverantör utan att behöva spendera mer medan
relationsmarknadsföringen lönar sig i ett långsiktigt perspektiv på grund av att
omställningskostnaderna blir höga. Gummesson (2002) förklarar begreppet
relationsmarknadsföring utifrån en mängd samspel. Samspelen kan förekomma vid en
utbytesaffär där kunden köper en viss produkt eller tjänst av banken. Om kunden upplever ett
mervärde vid samspelet så har banken lyckats eftersom detta gör att kunden står emot
konkurrenternas erbjudande. Zineldin (2000) förklarar relationsmarknadsföringen som inget
fullständigt paradigmskifte. Han menar att utan teknikanvändning är
relationsmarknadsföringen ingen effektiv strategi. Relationsmarknadsföring kan även
förklaras som en introducering till att behålla och förstärka kundrelationer (Bruhn, 2003).
”Relationsmarknadsföring handlar om att etablera, underhålla och förbättra relationer med
kunden” (Grönroos, 2002).
Grönroos (2002) förklarar relationsmarknadsföringen på ett liknande sätt och hävdar att
förändringen i den nya metoden av marknadsföring har gått från att attrahera nya kunder till
att faktiskt behålla kunder under en lång tid.
Banken befinner sig i en bransch som är unik och bör se sig som partners med sina
företagskunder. Detta innebär att båda partnerna deltar i aktiv interaktionsprocess.
Partnerskap och samverkan i banksektorn är starkt där en ömsesidig relation byggs upp.
Zineldin (1995) har kommit fram till att samspelsprocessen mellan företag och deras banker
är beroende och påverkas av faktorer i miljön och atmosfären. Denna produkt består av
förhållandet mellan två partner som påverkas av beteendet och prestationer i samband med
interaktion. Vidare kom han fram till att bankerna läcker i området integrering genom social
och informationsbyte med kunden.
En nyckelfaktor till en välfungerande relation ligger i uppbyggande av kundlojalitet.
Relationsmarknadsföring handlar inte om en tillfällig känsla av värde utan om att skapa
säkerhet och förtroende för varandra under en lång tid. Denna ömsesidiga känsla av tillit kan
bidra till en ökad kundlojalitet (Ndubisi, 2007).
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Customer Relationship Management (CRM) behandlar styrning av kunder och kundrelationer.
Denna är en effektiv metod för att samla in, undersöka och översätta värdefull
kundinformation i administrativa förberedelser (Ernst et al., 2010). Det är idag väldigt viktigt
att förstå hur man skall förvalta en kundrelation på ett effektivt sätt eftersom kunderna har
olika preferenser och värderingar om ett företag. Relationsmarknadsföringen har gjort att
företagen tagit till metoder för att bearbeta relationen med kunden och behandla olika
relationer steg för steg (Srivastava et al. 1998).
Ett av målen med CRM är att konsekvent hantera olika stadier av relationen. Aktiviteterna i
Customer Relationship Management bör styras på ett sätt där man försöker utöka värdet på
kundrelationen och således förknippa den med företagsresultatet. En definition av Customer
Relationship Management är att det är en process för att hantera kundrelationers start och
därefter underhålla kunden på ett sätt som innebär att kunden avvecklas från andra företag och
dess erbjudande. Syftet är att utöka värdet på relationen med företaget (Reinartz et al. 2004).

2.3 Kundlojalitet
Kundlojalitet är svårdefinierat och tidigare forskning har inte hittat en gemensam betydelse
för vad ordet står för. Begreppet lojalitet definieras bland många forskare som upprepande
köp som kunden gör utav en vara eller en tjänst (Ndubisi et al., 2007; Söderlund, 2001;
Koçoğlu & Kirmaci, 2012). Lojalitet behöver dock inte nödvändningsvis innebära att det
föreligger en kundrelation. Det kan finnas många anledningar till varför en kund är lojal och
en bland många är att kunden tycker om företagets produkter eller medarbetare (Söderlund,
2001).
Uncles et al. (2003) förklarar kundlojalitet som en skyldighet att fortsätta göra kontinuerliga
affärer med ett företag. Zineldin (2006) definierar kundlojalitet som sinnestillstånd, en
samling av önskningar, attityder, övertygelser etc. Reichheld (1996) menar att första steget för
bankerna är att hitta rätt kunder som kommer ge en lönsam avkastning på många år. Således
övervinner man hinder och så småningom leder kundtillfredsställelse till ökad lojalitet som
leder till lägre kundbyteskostnader, högre intäkter och lönsamhet (Zineldin, 2006).
”För att vinna kunders lojalitet, behöver du först vinna deras förtroende” (Reichheld and
Schefter, 2000, p.107). Förtroende och kundnöjdhet ligger till grund för kundlojalitet.
Förtroende anses vara den viktigaste faktorn för att kunna skapa lojala kunder (Oliver, 1999)
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För att förstå kundlojalitet är det viktigt att ta hänsyn till utvärderingar och attityder som
påverkar handlandet (Morgan & Hunt, 1994).
En av anledningarna till att kunden väljer att byta bank är att konkurrenterna kan erbjuda
något utöver det vanliga, med andra ord en produkt eller tjänst utöver kundens önskan. En
lojal kund lämnar inte banken efter ett misslyckande men om situationen skulle upprepa sig är
sannolikheten stor att kunden byter bank (Söderlund, 2001).
Kundlojaliteten byggs upp av flera faktorer, undersökningarna visar att om företagen
använder faktorerna förtroende, kundnöjdhet, kommunikation och kompetens på rätt sätt kan
en relation med lojalitet skapas. Genom lojalitetsskapande kan förväntningar och hopp höjas
om att kunden kommer tillbaka. Förtroende och nöjdhet i relationen har en direkt påverkan på
lojalitet medan kommunikation och kompetens har en indirekt påverkan på lojalitet. Företag
strävar efter att frambinga lojalitet vilket innebär att kunden stannar kvar på banken och inte
låter sig påverkas av konkurrenter (Ndubisi et al., 2007; Oliver, 1999).

2.4 Kundnöjdhet
Kundnöjdhet är svårdefinierad och många forskare beskriver begreppet som en form av
utvärdering av ett erbjudande. Det kan förklaras som en utvärdering av vad som förväntats
och vad som verkligen upplevts (Gustafsson et al., 2005; Ndubisi, 2008). Kundnöjdhet är en
känslomässig reaktion på skillnaden vad kunden förväntar sig och vad den i slutändan får
(Zineldin & Jonsson, 2003)
Kundnöjdhet i samband med levererade produkter och tjänster har empiriskt föreslagits och
dokumenterats så att det påverkar köparnas beslut att fortsätta en relation (Ndubisi et al.,
2008).. Det finns en positiv effekt mellan kundnöjdhet och kundlojalitet (Grönroos 2002;
Zineldin 2000). Zineldin & Jonsson (2003) menar att tillfredsställa kundernas behov och
generera positiv word-of-mouth är de viktigaste faktorerna för att utveckla och behålla lojala
kunder. Aaltonen et al. (2010) förstärker detta då han kommit fram till att kundlojalitet och
kundnöjdhet har ett positivt samband. Reichheld och Sasser (1990) har bevisat att när företag
behåller 5 procent mer av sina kunder så ökar vinsten från 25 procent till 125 procent.
Hög tillfredställelse behöver inte nödvändigtvis betyda högt förtroende men tillsammans har
de en positiv korrelation till lojalitet. Sannolikheten är lägre att kunden byter mellan olika
företag om det föreligger hög tillfredsställelse (Ndubisi et al., 2008).
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Word-of-mouth är människors benägenhet att berätta om sina erfarenheter och kan både vara
positiv och negativ även om det i dagens marknadsföring föredras positiv för att förbättra och
ge rekommendationer på förbättring (Richins, 1983). Lojala kunder kommer att ge stark
word-of-mouth, ge referenser och prestera på rådgivande plan (Chen & Bowen, 2001). Raman
(1999) menar att lojala kunder fungerar som en lysande marknadsföringskraft genom
rekommendationer och positiv word-of-mouth. Vid kundnöjdhet minskas sannolikheten att
relationen skall upphöra eller att en negativ word of mouth skall inträffa (Ndubisi et al, 2008).

2.5 Kommunikation
Kommunikation härstammar från latinets communicare och innebär något gemensamt.
Kommunikation är en slags process där aktörerna har förhoppningar och inställningar som har
en effekt på budskapet som skall utvecklas (Nilsson, 2007). Zineldin & Jonsson (2003) menar
att kommunikation och interaktion är kärnan i en relation där minst två partner är i kontakt
med varandra. Vidare hävdar han att det är kommunikationen som knyter individer och
företag tillsammans. Mohr och Nevin (1990) tyder att kommunikationen i ett partnerskaps
relation har högre frekvens och fler informella lägen och indirekt innehåll än ett
affärsförhållande. Resultatet av intensiv kommunikation blir en ökad nivå av tillfredsställelse
(Zineldin & Jonsson, 2003). House och Stank (2001) menar att kommunikationen är en
förutsättning för att utveckla starkt förtroende som leder till hög kundnöjdhet.
Kommunikationen innefattar formella och informella utbyten där man delar meningsfull och
aktuell information mellan köpare och säljare. Begreppet är även ett hjälpmedel för kontakt
och överföring av tankar (Naoui & Zaiem, 2010).
Kommunikation avser förmåga att erbjuda snabb och tillförlitlig information. Jones et al.
(2000) har kommit fram till att kommunikation har en viktig roll för den personliga relationen
och för att kunna erhålla lojalitet. Ball et al. (2004) har i sin studie kommit fram till att
kommunikation har direkta effekter på förtroende, tillfredsställelse och lojalitet. Bruhn och
Grand (2000) argumenterar för vikten av att ha kunddialog som kommer att bidra till nytta i
längden. Ndubisi (2007) menar att vid effektiv kommunikation mellan bank och bankkund
blir följden en bättre relation och större lojalitet.
Grönroos (2002) belyser vikten för banker av att ha regelbunden kommunikation med sina
kunder och framförallt upplysa om fel som förekommit. Detta är viktigt för kundens fortsatta
förtroende.
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2.6 Förtroende
Förtroende är en viktig faktor för långvarig relation. Om säljarna lägger ner tid på
investeringar som utvecklar en nära relation med kunden så ökar sannolikheten för högre
förtroende (Ndubisi et al., 2007). Garbarino och Johnson (1999) förklarar tillit som en önskan
att lita på den andra parten genom att uppträda med förtroende och tillförlitlighet. Camerer
(1998) menar att förtroende är ett psykologiskt tillstånd som omfattar avsikt att acceptera
sårbarhet som baseras på positiva förväntningar av avsikter eller beteende av någon annan.
Zineldin (1998) menar att för att få en lyckad relation så krävs kommunikation med tillit.
Detta kommer att skapa gemensam nytta och leda till att kundnöjdhet uppnås.
Hrebiniak (1974) förklarar vikten av uppbyggnad av förtroende i relationsutbyte eftersom
relationer som kännetecknas av tillit är så högt värderad att parterna kommer att vilja förbinda
sig i sådana relationer. Morgan och Hunt (1994) har kommit fram till att förtroende statistiskt
sätt har en positiv signifikant relation till lojalitet. Förtroende underlättar samspelet med
motparten och reducerar svårigheten för att utveckla en relation. Det är därför viktigt att
uppskatta kunden och uppfylla dennes önskningar eftersom detta kan vara avgörande för
fortsatta affärer (Ndubisi et al., 2007) Förtroende skapas genom att man som företag håller
vad man lovar och får kunden att återkomma (Ndubisi et al, 2007 & Morgan & Hunt, 1994).
Förtroende kan även förklaras genom individers tro som kan fördelas mellan ärlighet och god
avsikt. Förtroende är betydelsefullt för en välfungerande kommunikation vilket är grunden för
effektiva kundrelationer. Förtroende byggs upp i relationen och skapar förutsättning för att
kunden blir lojal (Ndubisi et al., 2007). Gemenskap har en viktig betydelse i förtroende och
påverkar människans beteende i olika hänseende där förtroende är utgångspunkten (Helliwell
& Putnam, 2004).

2.7 Engagemang
Engagemang är en annan viktig faktor för styrkan i en relationsmarknadsföring. En användbar
konstruktion för att mäta sannolikheten för kundlojalitet och förutsäga framtida inköpsekvens
(Ndubisi et al., 2007). Moorman et al. (1992) beskriver engagemang som en varaktig önskan
att bevara en värdefull relation. Morgan and Hunt (1994) har kommit fram till att engagemang
har ur statistisk synvinkel en positiv korrelation till förtroende och lojalitet. Ndubisi et al.
(2007) menar att engagemang är en vilja att göra kortsiktiga uppoffringar i syfte att realisera
långsiktiga fördelar. Zineldin & Jonsson (2003) hävdar att engagemang är ett resultat av
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utveckling av samarbetsrelationer som hänvisar oss till förtroende och tidsdimensioner i en
relation. Vidare påstår Zineldin & Jonsson (2000) att förtroende är en viktig förutsättning för
engagemang och understryker att det inte räcker med att andra parten är pålitlig utan den
måste aktivt stödja åtagandet. Engagemang kan endast byggas på åtgärder och inte på löften.
Flera studier skiljer på två typer av engagemang; Calculative och Affective (Gustafsson et al.
2005; Donna, 2010). Donna (2010) förklarar calculative engagemang som ett förhållande
som bygger på utbyte där medlemmarna utvecklar engagemang för organisationen eftersom
de ser det som fördelaktigt när det gäller kostnader och belöningar. Den affektiva bygger mer
på uppfattningar om liknande värderingar och mål och inträffar när personen identifierar sig
med en organisation. Den affektiva är starkt kopplad till förtroende och även lojalitet
(Gustafsson et al. 2005).
Morgan & Hunt (1994) menar att engagemang är en indikation på att båda parter är
intresserade av att kvarhålla och stärka relationer. Vidare menar han att lojalitet kan skapas
genom kontinuerligt engagemang och att engagemanget syftar på att förverkliga värde för
båda parter på långsikt. Grönroos (2002) hävdar att banken är en förutsättning för att kunden
skall visa större engagemang genom att visa intresse som att komma med förslag för framtida
planer och mål. Fullerton (2004) understryker betydelsen av att banken skall lyssna på kunden
och försöka skapa förtroende och engagemang som gör kunden mer lojal.

2.8 Gemensamma värderingar
Gemensamma värderingarna fungerar som en direkt föregångare till relationen men även till
åtagande och förtroende (Morgan & Hunt 1994).
”Gemensamma värderingar är i vilken utsträckning parterna har föreställningar om
beteenden, mål och strategier som är viktiga eller oviktiga, rätt eller fel, och lämpligt eller
olämpligt” (Ekelund, 2002).
Våra värderingar omfattar det vi anser som viktigast för oss. De anses vara grunden för ett
företags kultur. Gemensamma värderingar innefattar att alternativen är lika fördelaktiga för
båda parterna. Om företaget bedriver en strategi som gör att företagets intressen gynnas på
den andres bekostnad kommer detta ge dåliga konsekvenser. Företaget bör därför kunna
samordna ett socialt perspektiv för att kunna inse konkurrensen och för att kunna kontrollera
affärsstrategin (Porter et al, 2006).
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Gemensamma värderingar påverkar förtroendet i riktning mot att kunden blir mer engagerad i
relation med företaget (Kashyap & Sivadas, 2012). Gemensamma värderingar handlar inte om
personliga värderingar eller om att värdet som finns i företaget skall spridas, utan den handlar
om att öka den totala gruppen av ekonomiskt och socialt värde (Porter et al, 2006).

2.9 Kompetens
Ndubisi et al. (2007) förklarar kompetens som kundens påverkan av företagets teknologiska
och kommersiella kompetens. Alexandra (2003) förklarar kundens kunskap som systematisk
kundinformation och kundkompetens som bygger på att skapa och integrera kundinformation
i hela organisationen. Vidare beskriver han kundens kunskap som oefterhärmlig eftersom
processerna för att integrera kundkunskap finns inbäddade i företagens kognitiva aktiviteter.
Ndubisi et al. (2007) understryker betydelsen av att företag bör ha kunskap om servicen som
kunden behöver och är tillgänglig med olika råd om hur kunden bör satsa pengarna eller
dylikt. DelVecchio(1998) menar att en kompetent kund kan på grund av sin förmåga känna
sig mindre beroende av ett företag och istället utvärdera alternativen som man har vilket
minskar lojaliteten.
Kompetensen är betydande för att ett företag skall fungera. Den ger anställda mer trygghet vid
bemötande av kunder. Kunden behöver känna att banken har förståelse som därmed skapar
en inre trygghet hos kunden (Grönroos, 2002). Gummesson (2002) menar att det är viktigt att
kunden förstår vad banken vill förmedla vilket betonar vikten av kommunikationens betydelse
vid utveckling av kompetens. Peppers & Rogers (2005) hävdar att kompetens som är
relaterad till kunden har en viktig betydelse då företaget behöver anpassa sig efter kunden och
dennes behov. De beskriver även att hög kompetens ger högre tillförlitlighet i en relation.
Detta förstärker Ganesan (1994) och menar att inkompetens har en negativ effekt för
förtroendet.
Företagets kompetens består av fyra delar; företagets kunskap om kundens marknad,
företagets förmåga att ge bra råd, förmågan att hjälpa kunden att planera sitt köp och
företagets förmåga att leverera material (Ndubisi et al., 2007).

2.10 Demografiska faktorer
Studien behandlar 4 demografiska aspekter som valts ut som lämpliga faktorer för att
analysera deras påverkan på studenters lojalitet till banken. Valet till faktorerna har baserat sig
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på lämplighet och tidshorisont. Demografiska aspekters betydelse i lojalitetssammanhang
förstärks av Hiscock (2001) där kundkännetecken som demografiska aspekter har en påverkan
på utformning och utveckling av lojaliteten. Det är viktigt att banken knyter till sig
studenterna i tidig ålder och formar relationsbasen eftersom under denna ålder förutsätts det
inte att studenten har en hög inkomst vilket gör att studenten inte har många alternativ och
därmed inte lika höga krav på service. Kön är en grundläggande faktor som har en påverkan
på lojaliteten och kultur anses vara en av de mest inflytelserika faktorer för att skapa värden
och kunna påverka beteende (Gurau 2012; Martensen 2007;Patterson 2007;Evanschitzky &
Wunderlich 2006).
2.10.1 Kön
I forskning om demografi har forskare funnit stora skillnader i beteendet hos män och kvinnor
(Koleysnikova et al. 2009; Ndubisi 2006; Das 2014). Ndubisi (2006) menar att
könsidentiteten har en viktig roll för konsumentens beteende. Vidare menar Chan (2005) att
kön spelar en roll i relationen för grunderna av relationsmarknadsföring och kundlojalitet.
Ndubisi (2006) har kommit fram till att kvinnliga bankkunder är mer lojala när banken visar
högre grad av trovärdighet medans männen visar större lojalitet vid låg nivå av trovärdighet.
Detta förklarar han med att männen har en benägenhet att visa starkare lojalitet än kvinnliga
bankkunder på kognitiv förtroende. Tidigare forskning har funnit signifikanta samband mellan
könet och lojaliteten (Gould & Weil 1991; Ndubisi 2006). Oakley (2000) menar att kvinnor
har högre relationskvaliteter än män. Patterson (2007) understryker betydelsen av
undersökning av könet i samband med kundlojalitet för att se om lojaliteten varierar beroende
på könet.
Bakewell & Mitchell (2004) har kommit fram till att kvinnor har större förmåga att integrera
med personal, ställa frågor och röra sig långsammare än männen. Grohmann (2009) betonar
att uppfattningarna av varumärkesförmåner skiljer sig från kön till kön där män och kvinnor
har olika personligheter gällande ett varumärke. Holmburg et al. (2001) har kommit fram till
att kvinnliga låginkomsttagare inte har långsiktiga planer med banken gällande sparandet och
investeringar. Studier har kommit fram till att könsidentitet kan vara förutsägbart för
konsumenternas beteende i vissa aspekter som någon gång påverkar konsumenternas attityder
(Das, 2014). Ndubisi (2006) har kommit fram att kvinnor tenderar att vara mer lojala än
männen på högre nivåer av tillit.
2.10.2 Ålder
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Forskning kring ålder har eskalerats i marknadsföringen. Martensen (2007) menar att yngre
individer söker mer efter nya alternativ än äldre individer vilket minskar lojaliteten till
banken. Im et al. (2003) menar att detta beror på att äldre individer har större förtroende för
den tillgängliga informationen på grund av att förmågan att bearbeta informationen minskas
med åldern. Aaltonen et al. (2008) menar att äldre personer kräver mer personlig kontakt
eftersom de inte är lika flexibla när det kommer till att bearbeta information genom
internetbanken. Det förstärks av Alexander et al. (2007) som i en studie i Kanada på en stor
bank kommit fram till att under medelåldern 44 år använde 25 procent internetbanken vilket
tyder på att äldre personer vill ha mer personlig kontakt med banken angående ärendena..
Pont & McQuilken (2005) bevisade i en studie på australienska bankindustrin att pensionärer
hade ett mer positivt beteende till tillfredsställelse och lojalitet än studenter. Gurau (2002) har
i sin forskning upptäckt att yngre kunder visar ett mindre lojalt beteende i jämförelse med
äldre kunder. Det beror på att äldre kunder har större pålitlighet och med största fokus i
personlig kontakt med banken. Caruana (2002) har kommit fram till att åldersgruppen 15-39
som har avslutad utbildning på eftergymnasial nivå och uppåt visar mindre lojalitet mot
banken.
2.10.3 Inkomst
Inkomst anses vara en viktig faktor som spelar roll för studentens lojalitetsutveckling.
Ungdomar i allmänhet har lägre inkomst än vuxna personer. Men ungdomarna betraktas ha
mer diskretionära inkomster och köpkraft. Detta ger bankerna två goda anledningar att satsa
på studentsegmentet, genom att intjäna intäkter och forma relationsbasen så att bankerna kan
dra nytta av lojala kunder i framtiden (Chia et al. 2009). Nazer (2010) har i sin studie kommit
fram till att inkomst har en betydande påverkan på relationsmarknadsföring och kundlojalitet.
Evanschitzky & Wunderlich (2006) har påvisat att kunder med högre inkomst har fler
alternativ och även högre krav på service. Därför kan hög inkomst medföra mindre nöjdhet
och lojalitet än lägre inkomst på grund av alternativen som finns. Carraher et al. (2006) menar
att lägre inkomsttagare har större tillit och ökad word of mouth kommunikation. Detta beror
på att lägre inkomsttagare inte har många alternativ och förlitar sig på de få alternativ den har.
Detta förstärks av Gerrard et al. (1999) som har kommit fram till att kunder som har en hög
inkomst visar ett minde lojalt beteende än kunder med lägre inkomst.
2.10.4 Kultur
Kultur anses vara en av de mest inflytelserika faktorer för att kunna skapa värden och kunna
påverka beteende. Trots en ökad uppmärksamhet i forskningen om kultur är det en svår faktor
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att förstå för marknadsförare. Kultur är en demografisk egenskap som beskriver den nationella
eller geografiska ursprung hos en individ. Individer med olika etnicitet kan dela samma kultur
genom assimilation (Ackerman & Tellis, 2001). På senare tid har studier visat att kulturen
påverkar konsumentens upplevda servicekvalitet. Donthu & Yoo (1998) fann att kunders
kulturella orientering påverkar deras förväntningar på kvalitén på servicen. Furrer, Liu &
Sudharshan (2000) fann att kunder från olika kulturer bildar olika uppfattningar om
servicekvaliten på samma stimuli på grund av antingen skillnader i förväntningar eller att de
fäst olika vikt på olika kriterier. Bianchi (2001) menar att relationer mellan kulturella
skillnader och kundnöjdhet förmedlas av överensstämmelse i förväntningar och ömsesidig
förståelse. Strauss & Mang (1999) menar att kulturella skillnader har en betydande påverkan
på utvärderingstjänster. Han menar även att kulturella chocker som medför missnöjdhet hos
konsumenten, uppstår när tjänsteleverantören inte uppfyller kulturella förväntningar på
utländska kunder. Mccoy et al (2006) kom fram till att kulturer med hög maskulinitet,
kollektivism och maktdistans ger en svag användarvänlighet och sämre lojalitet.

2.11 Utveckling av undersökningsmodellen
Nedanstående modell är en bearbetning av Ndubisi (2006) modell. Vi har utifrån teoretisk
undersökning valt ut faktorer som anses ha störst koppling till kundlojalitet. Vi har bortsett
från gemenamma värderingar i modellen på grund av att vi upplever att denna faktor inte har
en stor påverkan på lojaliteten utan finns med i samband med förtroende och engagemang.
Valet av dessa faktorer beror på att dessa utifrån tidigare forskning har koppling till
kundlojalitet men även koppling emellan.

Demografiska
variabler
Kön
Ålder
Inkomst

Kundnöjdhet
Kommunikation
Förtroende
Kundlojalitet
Engagemang
Kompetens

Kultur
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Modellen utgår från fem faktorer som är viktiga för utformningen av lojaliteten: kundnöjdhet,
kommunikation, förtroende, engagemang och kompetens. Enligt tidigare forskning har
kundnöjdhet, förtroende och engagemang en direkt koppling till lojaliteten medan
kompetensen och kommunikationen har en indirekt påverkan på lojaliteten. (Ndubisi et al.,
2007; Oliver 1999; Zineldin & Johnsson 2003; Fullerton 2004).
Enligt Ndubisi et al. (2007) och Oliver (1999) tidigare undersökningar ligger förtroende och
kundnöjdhet till grund för lojalitet. Reiccheld & Schefer (2000) menar att för att vinna
kunders lojalitet måste du först vinna deras förtroende. Zineldin (2006) hävdar att
kundnöjdhet leder till ökad lojalitet som i sin tur leder till lägre kundbyteskostnader, högre
intäkter och lönsamhet. Även Aaltonen et al. (2010) visar ett signifikant samband mellan
kundnöjdhet och kundlojalitet. Ndubisi et al. (2008) påvisar att hög tillfredsställelse inte
behöver betyda högt förtroende men att de tillsammans har ett positivt samband till lojalitet.
Han menar även att sannolikheten är lägre att kunden byter mellan olika företag om det
förligger hög tillfredsställelse.
Kommunikation och kompetens påverkar förtroende genom att kompetensen kan utvecklas
med hjälp av effektiv kommunikation. Det kan leda till att kunden skapar förtroende för
företaget (Ndubisi et al. 2007). I allmänhet bör god kommunikation påverka alla aspekter av
relation men framförallt förtroende och kundnöjdhet som efter hand leder till lojalitet. Genom
regelbunden kontakt med kunderna förväntas relationen bli bättre vilket berör kundlojaliteten
positivit (Ndubisi et al. 2008). Kompetens och kommunikation är två input som indirekt
påverkar lojaliteten. Kompetensen påverkar även förtroendet och kundnöjdheten genom att
om ett företag har välutbildad personal underlättar det att vinna kundens förtroende. Genom
god kunskap om köparens marknad och kunna erbjuda kunden goda råd ökar chansen markant
till att behålla en nöjd kund som har förtroende för sin bank (Ndubisi, 2007).
Zineldin & Jonsson (2000) menar att förtroende är en viktig förutsättning för engagemang och
understryker att det inte räcker med att andra parten är pålitlig utan den måste aktivt stödja
åtagandet. Engagemang kan endast byggas på åtgärder och inte på löften. Morgan and Hunt
(1994) har kommit fram till att engagemang har ur statistisk synvinkel en positiv korrelation
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till förtroende och lojalitet. Vidare beskriver han förtroende som en kritisk variabel i
relationer. Kunder som inte är villiga att lita på en säljare i en konkurrensutsatt marknadsplats
kommer sannolikt inte vara lojala (Ndubisi, 2007).
Eftersom studien berör hur demografiska faktorerna påverkar studenters lojalitet till banken så
kommer vi att undersöka om det stämmer att kvinnor är mer lojala mot sin bank vad män är
(Ndubisi 2006 fyll på). Om det stämmer att äldre människor litar på den befintliga
informationen vilket gör dem mer lojala än yngre (Patterson 2007; Oakley 2000; Martensen
2007; Alexander et al. 2007). Vi vill även analysera hur inkomsten påverkar lojaliteten, om
det stämmer att högre inkomsttagare utvärderar fler alternativ och visar mindre lojalitet i
förhållande till låg inkomsttagare (Evanschitzky & Wunderlich, 2006; Carraher et al. 2006;
Gerrard et al. 1999). Vi vill även kartlägga om kultur har en påverkan på studenters lojalitet.
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3. Metod
I detta kapitel beskrivs vårt tillvägagångssätt för att uppnå målen med uppsatsskrivandet.
Nedanför kommer en beskrivning av metoddelarna vi har valt och motiven för dessa val.

3.1 Forskningsfilosofi
Det finns olika syn på forskning och forskaren väljer den forskningsfilosofi beroende på sin
bedömning av vetenskapen. Det finns många forskningsfilosofier och de mest bekanta och
som även är motsatser är positivism och hermeneutiska forskningsfilosofin (Saunders et al.,
2009).
Positivisterna tror på en sann verklighet som kan erhållas med observationer. En av
positivisternas grundläggande egenskap är att generalisera, kunna förutspå kommande
händelser. Positivism är emot all forskning som innehåller subjektivitet i bedömningarna
(ibid.).
Hermeneutikerna hävdar att kunskapen är relativ och att verkligheten utformats från
humanisterna, att kunna förstå och inte generalisera är grundläggande egenskaper hos
hermeneutikerna (Denscombe, 2009).
3.1.1 Val av forskningsinriktning
Uppsatsen har behandlat en positivistisk forskningsfilosofi. Datainsamlingen skall ske med
hjälp av enkäter. Detta förstärker vårt val av positivistisk forskningsfilosofi där generalisering
sker och sanning kan erhållas med hjälp av observationer. Vi vill öka förståelsen av
begreppet lojalitet och se hur de demografiska faktorerna påverkar studenternas lojalitet.

3.2 Forskningsansats
Det finns tre olika forskningsansatser inom vetenskapsteori. Dessa tre typer är en deduktiv
ansats, en induktiv ansats och en abduktiva ansatsen (Saunders et al., 2009).
Den deduktiva ansatsen går ut på att man använder sig av befintlig teori som sedan prövas.
Syftet med den induktiva ansatsen är att man istället försöker skapa kunskap inom området
genom observationer och till skillnad från den deduktiva ansatsen dras slutsatserna utifrån
resultatet av empirin. Den tredje ansatsen abduktionen är en kombination av deduktiv och
induktiv ansats (Saunders et al., 2009).
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3.2.1 Val av forskningsansats
Studien baseras på deduktiv ansats. Problemformuleringen bearbetades genom teoretisk
undersökning. Detta val gjordes eftersom vi har utgått från teorier för att därefter anpassa
dessa teorier med vår syftesformulering som sammanhängs med ämnet kundlojalitet.

3.3 Forskningsmetod
Det finns flera olika typer av metoder som forskare använder sig utav för att samla in data.
Ndubisi (2006) forskare inom lojalitet använder sig av den kvantitativa metoden för att samla
in information Zineldin (2006).
De två mest grundläggande metoderna inom den företagsekonomiska forskningen är
kvalitativ och kvantitativ forskning. Kvantitav metod beskrivs som en analys och tillämpas
vid analys av en bred information och utifrån det dra slutsatser. Här betonas den deduktiva
ansatsen (Saunders et al., 2009). Kvantitativ undersökning kan bestå av enkätundersökning
och har fördelen att den är opartisk i jämförelse med en kvalitativ undersökning (Denscombe,
2009).
Det andra alternativet är kvalitativ metod som ger en djupare förståelse där helheten räknas
och inte de specifika delarna. Kvalitativ data samlas främst genom individuella intervjuer
vilket skapar mer omfattande svar på frågorna och därmed en djupare förståelse av ämnet.
(Christensen et al., 2010).
Vi kommer att begränsa oss till den kvantitativa forskningsmetoden eftersom att vi vill
undersöka hur de demografiska faktorer påverkar studenternas lojalitet till sin bank. Vi
behöver underlag ifrån ett flertal respondenter i form av enkäter för att kunna se om det finns
något mönster. Den kvalitativa metoden är inte lika lämplig för denna studie eftersom utifrån
den kvalitativa är det svårt att generalisera då intervjuer inte omfattas av lika många
respondenter som enkätundersökning(Christensen et al., 2010).
3.3.1 Val av metod
Vi kommer att använda oss av den kvantitativa metoden. En större mängd data kommer
samlas in med hjälp av enkäter som kommer delas ut till slumpmässigt utvalda studenter. Det
är viktigt att tänka på att formulera sig enkelt vid frågorna. Detta för att underlätta och spara
tid åt respondenterna vid svar utav frågorna. Om frågorna är krångliga är vi medvetna om att
risken finns att vi inte får in alla svar vi behöver.
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4. Empirisk metod
Under detta kapitel beskrivs strategin som tillämpats i studien. Denna beskriver
litteraturundersökningen och datainsamlingsmetoden. Vidare presenteras urval och bortfall
som inträffat och slutligen en beskrivning av hur enkäten har uppbyggts och studiens
operationalisering.

4.1 Litteratursökning
För att upprätthålla en akademisk standard med hög trovärdighet och tillförlitlighet har vi i
vår uppsats refererat till vetenskapliga artiklar men vi har även använt oss av facklitteratur i
form av böcker. Sökorden användes separat men även i kombination med varandra. Ett stort
antal vetenskapliga artiklar samlades in för att skapa förståelse för ämnet.
Sökningen av vetenskapliga artiklar har skett genom Kristianstad högskola samt Malmö
högskolas databas; ”Summon” och ”Mah”. De sökord som främst använts är: bank, students
customer loyalty, customer satisfaction, och relationship marketing.

4.2 Datainsamlingsmetod
Datainsamling kan delas upp i två delar, primärdata det vill säga ny information som samlas
in och sekundärdata som utgörs av information som samlats in i tidigare studier (Christensen
et al., 2010). I vår undersökning har vi tillämpat primärdata. En fördel med primärdata är att
man kan anpassa datainsamlingen till det som ska undersökas (ibid.).
Kvantitativa metoden har använts i studien för att få en större bredd på materialet och större
trovärdighet och stöd i slutsatser. Mycket av tidigare forskning har använt sig av
enkätundersökning för att komma fram till statistiska och trovärdiga slutsatser.
Enkätundersökningen kommer förhopppningsvis att underlätta arbetet för oss genom att
bringa fram statistiska samband för demografiska faktorerna och dess påverkan på
kundlojalitet (Ndubisi 2007; Olivier 1999; Zineldin 2000).
Undersökningen kommer att omfatta en större grupp av respondenter och därmed en större
trovärdighet i jämförelse med få intervjuer. Vårt tillvägagångssätt med enkäterna kommer att
ske till slumpmässigt utvalda personer, detta vid olika tillfällen och bestämda platser. Tanken
är att vi under två förmiddagar skall knacka på fyra klassrum i Malmö högskola och
presentera vårt syfte med enkäten. Detta tror vi kommer vara tillräckligt för vårt syfte på
grund av att klasserna omfattar cirka 30-40 elever och vi önskar få ihop 130 enkäter. Vi har
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valt Malmö högskola på grund av att den ligger centralt i Malmö och för att de har ett stort
utbud av studenter.
Vid tillämpning av fysisk enkätundersökning hoppas vi på att respondenterna kommer att ge
oss tillförlitligare svar än vad en webbenkät skulle ha gjort. Webbenkät sker inte genom fysisk
kontakt vilket gör att svaren eventuellt kan bli mindre seriösa. Det är även svårare att få tag på
respondenterna genom internet. Fördelarna med en webbenkät är att det är enklare att samla in
och sammanställa svaren och därmed även lättare att överföra svaren till SPSS för vidare
statistiska analyser.

4.3 Urval och bortfall
Det finns två huvudsakliga inriktningar av urvalsmetod; sannolikhetsurval och ickesannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval är när respondenterna blir slumpmässigt utvalda och
man vet inte vem som svarar. Ett icke-sannolikhetsval är när forskarna väljer ut sina
respondenter i sin undersökning (Christensen et al., 2010). I sannolikhetsurval skall
populationen väljas ut slumpmässigt och för att det ska ske måste man ha ett register över alla
enheter som ingår i populationen. Genom ett slumpmässigt urval kommer man nära ett
resultat som kan vara likvärdigt den totala populationen. För att få större säkerhet är det
viktigt med större urval. Urvalet utmärker sig då man kan dra slutsatser utifrån resultatet
(ibid.).
Av praktiska skäl har vi använt oss utav sannolikhetsurval eftersom våra respondenter har
valts ut slumpmässigt. Våra respondenter har i enlighet med studien baserats på studenter och
därför har alla studenter i Malmö högskola chans att bli utvalda. Vi har valt studenter som har
funnits tillgängliga för vår enkätundersökning och där vi kunnat förutspå att könet, inkomsten,
kulturen och åldern är blandad. Vi har valt att knacka på klassrum och med föreläsarens
tillstånd introducerat syftet med enkätundersökningen.. Eftersom vi skall analysera data har vi
använt oss av stratifierat urval där risken för systematiska fel är minimal (Denscombe, 2009).
I samband med enkätutdelningen räknade vi med att få en bild över hur de demografiska
faktorerna påverkar studenters lojalitet.
Bortfall avser personer som inte kunnat ta del av undersökningen. Detta är vanligt
förekommande i undersökningar eftersom personer har en fri vilja om de vill delta i en
undersökning eller inte (Denscombe, 2009). Enkäterna har delats ut på Malmö högskola och
vi har generaliserat genom att förutspå att alla studenter är bankkunder idag. Vi lyckades
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samlat in 130 enkäter, detta under förutsättning att en enkät motsvarar bortfallen. På grund av
helhetsskäl har vi valt att ta bort tre enkäter som bestått av halvklara och ofullkomliga svar.

4.4 Enkätens uppbyggnad
Vid utformning av enkätundersökning har vi valt ut frågor som baserar sig på våra
grundläggande faktorer i undersökningsmodellen. Vi har i undersökningsmodellen inkluderat
fem faktorer för att undersöka studenters lojalitet. Dessa byggstenar omfattas av tre frågor
vardera. Frågorna är baserade på tidigare forskning (Ndubisi, 2007). Vi har även inkluderat
demografiska faktorer i enkäten för att kunna analysera om de har en påverkan på studenters
lojalitet till sin bank.
Enkätundersökningen omfattar totalt 18 frågor och besvarades utifrån en sjugradig likertskala.
Där 1= ”instämmer inte alls” och 7= ”instämmer bra” (Körner & Wahlgren, 2009). Fördelen
med denna typ av frågeformulär är att man kan öka täckningsgraden genom att man kan få
med olika kvaliteter/aspekter på fenomenet kundlojalitet (Ibid.). Frågorna i enkäten är
rangordnade utifrån grundfaktorerna som tillsammans skall underlätta en analys av hur
demografiska faktorer påverkar studenters lojalitet till sin bank.

4.5 Operationalisering
Enkätundersökningen är baserad på Ndubisi (2007) undersökning. Samtliga frågor är hämtade
från hans undersökning. Det är svårt att mäta hur lojal en kund är därför har vi valt att
använda oss av sifferskala. Utifrån sifferskalan går det att sätta betyg på lojaliteten för att
senare kunna analysera och dra slutsatser. Vi har valt att mäta lojaliteten genom att ställa 18
frågor där respondenten sätter betyg för varje påstående. Skalstegen är 7=”Instämmer bra”
och 1=”instämmer inte alls”. Dessa påståenden skall täcka och representera faktorerna som
tagits upp i vår undersökningsmodell; Kundnöjdhet, Kompetens Engagemang,
Kommunikation och Förtroende som slutligen leder till Kundlojalitet.
Vår uppsats har förklarande syfte, i och med det vill vi undersöka kausala samband på hur de
oberoende variablerna påverkarn på den beroende variablen (Christensen et al. 2010). Enkäten
är uppbyggd av två delar. I den första delen presenteras fyra bakgrundsfrågor som täcker de
demografiska aspekterna. Därefter har vi 18 frågor som mäter beroende och oberoende
variabler (se nedan).
Lojalitet är uppsatsens beroende variabel. Lojalitet mäts genom tre påstående. Dessa
påstående kommer från (Ndubisi, 2007). Respondenternas svar mäts på en sjugradig
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Likertskala där 1 betyder ”instämmer inte alls” och 7 betyder ”instämmer bra”. Svaren på
dessa frågor slåss ihop till variabeln kundlojalitet. Vid hög intern reliabiltet mäter de samma
sak. De oberoende variablerna presenteras nedan och de mäts genom tre påstående var.
Därefter presenteras fyra kontrollvariabler bestånde av kön, ålder, inkomst och kultur.

4.5.1 Kundnöjdhet
Kundnöjdhet är en viktig faktor som kan leda till kundlojalitet. Det finns en direkt koppling
mellan kundnöjdheten och övriga faktorer som tas upp i vår modell. En nöjd kund gör oftast
upprepande köp på samma ställe eftersom kunden känner förtroende för företaget. Förtroendet
skapas utifrån bra service där regelbunden kommunikation förekommer (Koçoğlu & Kirmaci
2012). För att mäta kundnöjdheten har vi valt att ta upp två påstående som ska täcka detta
område: 13. ”Jag är nöjd med min bank”, 14 ”Banken anpassar sig efter mina behov” 15 ”I
vilken grad uppfyller banken mina förväntningar”.
4.5.2 Komptens
Kompetens är en viktig faktor som bankerna strävar efter att utveckla. Genom att utbilda
personalen kommer anställdas kunskaper och attityder utvecklas vilket är betydelsefullt för att
ett företag ska fungera (Grönroos, 2002). För att mäta kompetensen har vi valt följande
påstående; 7.”Min bank har kunskap om bankservice”, 8. ”Min bank erbjuder råd om hur jag
skulle kunna investera mina pengar, 9. ”Min bank hjälper mig att planera mina
investeringar”.
4.5.3 Kommunikation
Kommunikation underlättar missförstånd och hjälper på så sätt till att lösa svårigheter mellan
kund och bank (Mukherjee & Nath, 2003). Följande påstående skall mäta kommunikationen
mellan student och bank; 4. ”Information från banken är alltid rätt”, 5. ”Jag har bra
kommunikation med min bank”, 6. ”Banken ger aktuell och trovärdig information”.
4.5.4 Förtroende
Förtroende är en viktig faktor som har en direkt koppling till kundlojaliteten (Ndubisi, 2007).
Vi ska mäta förtroendet studenten har för sin bank genom dessa påståenden; 1. ”Banken bryr
sig om säkerheten för mina transaktioner”, 2. ”Bankens löften är tillförlitliga”, 3. ”Jag har
förtroende för bankens tjänster ”(Ibid.).
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4.5.5 Kundlojalitet
Vi har även valt påstående som anses ha en direkt påverkan på om kunden är lojal. Följande
påstående tas upp; 10. ”Min bank har flexivel service” 11. Min bank gör justeringar för att
passa mina behov”, 12. ”Min bank erbjuder anpassade tjänster för möta mitt behov”
(Ndubisi, 2007).
Demografiska faktorer
4.5.6 Kön
Vi frågade våra om kön där man i början av enkäten kryssar in Man/Kvinna. Genom samla in
de svaren kunde vi utifrån resultaten analysera om det förekommer skillnader i kön och hur
den påverkar lojaliteten (Ndubisi, 2007).
4.5.7 Ålder
Vi ville få reda på respondenternas ålder och lät dem därmed fylla in hur gamla de var.
Därefter valde vi att gruppera in svaren i fyra olika ålderskategorier. Det gjorde vi för att
lättare kunna se om det fanns någon skillnad i lojalitet mellan de olika ålderna. Vår första
grupp är ”18-20” det är en mycket vanlig intervall bland studenter på högskola. Det är vid den
åldern som man slutar gymansie och påbörjar universitet.
4.5.8 Genomsnittliga månadsinkomst
Vi ställde frågan hur mycket den genomsnittliga måndasinkomsten var (bidrag, lön etc.).
Eftersom våra respondenter består av studenter så gjorde vi annorlunda grupperingar i
inkomskategorierna.
4.5.9 Ursprung
Vi ställde frågan ”Har du ett ursprung utanför Sverige?” för att ta reda på om det föreligger
någon skillnad i lojalitet beroende på ursprung.

4.6 Reliabilitet
En studie med hög reliabilitet anses ha hög tillförlitlighet. Oavsett vem som utför studien skall
resultatet kunna överensstämma med tidigare studier. För att resultatet skall stämma överens
med tidigare forskning är det viktigt att vara noggrann och försöka minska slumpmässiga fel.
Undersökningen ska vara möjlig att upprepas och resultaten bör bli identiska med tidigare
forskning (Saunders et al., 2009).

32

För att få en hög reliabilitet har vi i vår studie hämtat information från säkra källor. Vidare har
våra frågor varit exakt likadana formade för alla respondenter vilket kan ha medfört ökad
reliabilitet. Eftersom vår målgrupp har varit studenter har vi vänt oss till skolor för att minska
risken för felaktiga respondenter

4.7 Validitet
Validitet betyder att man mäter det som man har i syfte att mäta. Validitet upptäcker man
genom att mäta om rapportens resultat stämmer överens med den planerade rapporten och
kallas för samtidiga validiteten (Körner & Wahlgren, 2009). Inom forskning är det viktigt att
ange vilken situation och för vilka personer resultaten är tillämpliga. Man kan säga som sådan
att hög validitet förutsätter hög reliabilitet men att inte hög reliabilitet garanterar hög validitet
(Saunders et al., 2009).
För att få en hög validitet har frågorna formulerats utifrån tidigare forskning. Vi har utformat
frågorna på ett enkelt sätt för att risken för missförstånd skall vara låg. Det är även viktigt att
studenterna i undersökningen förstår frågorna för att minska risken för felmätningar.

4.8 Etiska beaktanden
Det är väldigt viktigt att dagens forsknings bedrivs korrekt och noggrant eftersom denna
spelar en viktig roll för den kommande samhällsutvecklingen. Vi som forskare måste ta
hänsyn till vetenskapsrådets krav och följa dessa utförligt. Forskningsetiska principerna
omfattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.
Vi har beaktat dessa krav då vi med noggrannhet har informerat respondenterna kring syftet
med undersökningen och vad vi vill få ut genom enkätundersökningen. Vi har under
föreläsarens tillstånd och studenternas medgivande delat ut enkäterna vilket är i enlighet med
samtyckeskravet. Vi har valt att låta respondenterna vara anonyma vilket gör att de inte kan
identifieras och följer både konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Forskningsetiska
principer, 2002).

33

5. Empiriska Analys
Under empiriska analysen sammanställs empiriska data från enkätundersökningen.
Statistiska tester har genomförts för att klargöra empiriska data och för att stämma överens
med syftet med uppsatsen.

5.1 Beskrivande statistik
Enkäten besvarades av 130 studenter från Malmö högskola. Nedan presenteras demografiska
faktorerna som senare kommer prövas mot kundlojalitet.

Tabell 5.1.1 Kön
Frekvens
Kvinna
77
Valid
Man
53
Total
130
Missing System
1
Total
131

Procent
58,8
40,5
99,2
,8
100,0

Av totalt 130 deltagare i enkätundersökning bestod frekvensen av 77 kvinnor respektive 53
män. Den procentuella fördelningen av den tillfrågade populationen gav 58,8 % bestående av
kvinnor och resterande 40,5 % män.
Tabell 5.1.2 Ålder
Frekvens Procent
18-20
58
44,3
21-23
33
25,2
24-26
26
19,8
27-30
7
5,3
30 +
6
4,6
Total
130
99,2
Missing System
1
,8
Total
131 100,0
Åldern bland studenterna låg mellan de yngsta som var 19 år och den äldsta som var 47. I
tabellen ovan ser vi att den vanligaste åldern bland studenter var mellan 18-20 som gav en
frekvens på 58 studenter. Intervallen 21-23 och 24-26 var också vanligt med antalet 33 och 26
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studenter. Därefter börjar antalet avta och intervallet mellan 27-30 har en frekvens på endast
7. Slutligen ser vi att det är 6 studenter som är över 30 år.

Tabell 5.1.3 Inkomst
Frekvens Procent
5000 eller mindre
93
71,0
5000–10000
23
17,6
Valid
10000–15000
8
6,1
15000 +
6
4,6
Total
130
99,2
Missing System
1
,8
Total
131 100,0
Den vanligaste inkomsten bland studenterna vara 5000 eller med en frekvens på 93 studenter
vilket var 71% av det totala antalet. Inkomsten mellan 5000-10 000 var näst vanligast och
bestod av 23 studenter. Intervallet 10 000-15 000 hade en frekvens på endast 8 studenter.
Slutligen var det 6 studenter som hade en inkomst över 15 000.

Tabell 5.1.4 Kultur
Frekvens Procent
Sverige
74
56,5
Utanför Sverige
56
42,7
Total
130
99,2
Missing System
1
,8
Total
131 100,0
Enligt tabellen ovanför var det 74 studenter som hade sitt ursprung från Sverige vilket var
56,5%. Vidare var det 56 studenter som inte hade sitt ursprung från Sverige.

5.2 Cronbach’s Alpha
Cronbach’s Alpha mäter sambanden mellan variablerna och tillämpas för att ta fram en
överensstämmelse hos ett mätinstrument (Field, 2013). Vid genomförande av testet så
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analyserar man hur reliabla och exakta frågorna är. De 18 påståendena har rangordnats utifrån
ordningen som är utformad i enkäten (se bilaga 1). Respondenterna har värderat frågorna
utifrån likertskalans 7 skalsteg där 1 betraktas som ”instämmer inte alls” och 7 ”instämmer
bra”. Samtliga faktorer har tre frågor för att kunna få ett reliabelt och komplett alfa värde. Ett
bra alfa värde bör ligga på minst 0,7, värden under 0,7 påvisar en mindre tillförlitlighet kring
frågorna (Field, 2013). Studien har undersökt om frågorna är reliabla i de oberoende
faktorerna förtroende, kommunikation, engagemang, kompetens, kundnöjdhet samt
kundlojalitet. Resultatet i alfa testet har gett en hög reliabilitet i frågorna med undantag för
kompetensen som gav ett alfa värde på 0,555.

Tabell 5.2.1 Cronbach’s Alpha

Reliability Statistics
Förtroende
Cronbach's
Antal
Alpha
frågor
,747
3

Reliability Statistics
Kommunikation
Cronbach's
Antal
Alpha
frågor
,719
3

Reliability Statistics
Kompetens
Cronbach's
Antal
Alpha
frågor
,555
3

Reliability Statistics
Kundnöjdhet
Cronbach's
Antal
Alpha
frågor
,807
3

Reliability Statistics
Engagemang
Cronbach's
Antal
Alpha
frågor
,831
3

Reliability Statistics
Kundlojalitet
Cronbach's
Antal
Alpha
frågor
,808
3
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5.3 Korrelationstest

Korrelationstestet testar om det finns samband mellan två variabler. I detta fall för att se
samband mellan kundlojalitet, förtroende, kommunikation, kompetens och kundnöjdhet.
Korrelationen ger kraften och riktningen på sambandet mellan två variabler (Field, 2013).

Tabell 5.3.1
korrelation

Pearson
Correlation
Kundlojalitet Sig. (2tailed)
N

Kundloja Förtroen Kund Kommun Kompete Engage
litet
de
nöjdhet ikation
ns
mang
**
**
**
1
,416
,526
,475
,133
,536**

130

,000

,000

,000

,132

,000

130

130

130

130

130

Tabellen ovan har upprättats för att analysera vilka variabler som korrelerar med varandra.
Samband mellan variabler föreligger när korrelationen ligger nära 1 eller -1. Vid 1 visar den
maximal positivt samband och vid -1 visar den maximal negativt samband Korrelationen
anses vara svagt då värdet ligger under 0,2. För att starkare samband skall kunna ges bör
korrelationen ligga mellan 0,2 till 0,8 (Wahlgren, 2008). Det innebär att sambandet mellan
engagemang och lojalitet är starkt då korrelationen ligger på 0,536. Även kundnöjdhet har en
stark korrelation till lojalitet på 0,526. Ovannämnda variabler har ett signifikant samband med
lojaliteten och påverkar därmed varandra. Variabeln kompetens (0,133) har ett svagt samband
till lojalitet och har därmed inte lika stark påverkan emellan varandra. P-värdet visar att
undersökningen inte är slumpmässig om värdet är under 5 % (se bilaga 2).

5.4 Regressionsanalys
Regressionsanalysens syfte är att visa hur den oberoende variabeln påverkar på den beroende
variabeln. Regressionsanalysen kan vara bivariat och multivariat. I den bivariata så ingår
endast två variabler – en beroende och oberoende variabel. Den multivariata använder sig av
flera oberoende variabler och jämför sig sedan med beroende variabeln. Vi kommer att
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använda oss av båda metoderna eftersom vi har flera oberoende faktorer som behöver testas
mot beroende variabeln.

Tabell 5.4.1 Multiple regressionanalys

Model
(Constant)
Förtroende
Kommunikation
1
Engagemang
Kundnöjdhet
Kompetens

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
5,848
1,541
,092
,083
,168
,101
,305
,130
,180
,110
-,020
,066

Standardized
Coefficients
Beta
102
,173
,253
,186
-,025

t
3,795
1,110
1,660
2,679
1,635
-,306

Collinearity
Statistics
Sig. Tolerance VIF
,000
,269
,617 1,620
,099
,482 2,075
,002
,424 2,361
,105
,400 2,498
,760
,784 1,276

a. Dependent Variable: Kundlojalitet
Vi kan utläsa utifrån tabellens värde att endast engagemang har ett signifikant samband med
kundlojalitet eftersom p-värdet ligger under 0,05. Denna skiljer sig ifrån korrelationstestet
som visade att alla faktorer förutom kompetens hade ett signifikant samband med lojaliteten.
B-värdet beskriver hur mätningen av beroende variabeln utförts genom de oberoende
faktorerna. Om lojaliteten ökar med 1 så ökar förtroende med 0,092, kommunikationen med
0,168, Engagemang med 0,305, Kundnöjdhet med 0,180 och Kompetensen minskar med
0,020. Man kan utifrån betavärdet utläsa vilken oberoende variabeln som har störst effekt på
den beroende variabeln kundlojalitet. Engagemang är den faktor som har störst påverkan på
kundlojalitet på 0,253. Kompetens är den som har minst påverkan och har ett b-värde på –
0,025.

Genom Collinearity diagnostics får vi ut två värden; Tolerans-värde och VIF-värde. VIF står
för ”Variance Inflation Factor” och tas fram genom 1 delat med toleransvärdet. För att få så
bra Toleransvärde som möjligt så skall den vara hög och ligga nära 1. För att få bra VIF-värde
skall den ligga så lågt som möjligt där 1 är minimum. Resultatet ger inga indikationer på
multikollinäritet. I fall med multikollinäritet tar man bort en variabel för att öka toleransvärdet
(Field, 2013)
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Tabell 5.4.2: Bivariat regressionsanalys - kundnöjdhet
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
B
Std. Error
1 (Constant)
8,810
1,279
Kundnöjdhet
,508
,073
a. Dependent Variable: Kundlojalitet

Standardized
Coefficients
Beta

Collinearity
Statistics
t
Sig. Tolerance VIF
6,888 ,000
,526 6,998 ,000
1,000 1,000

Utifrån tabellen kan vi utläsa vilken påverkan kundnöjdhet har på kundlojalitet. Tabellens Bvärde visar oss att om kundlojalitet ökar med 1 så ökar kundnöjdhet med 0,508. T-värdet
hjälper oss att avgöra om koefficienten är signifikant, man säger att ju längre bort t-värdet är
från noll desto mer signifikant är koefficienten. T-värdet ligger runt 5267 vilket ger
indikationer på en stark signifikans. Koefficienten är positiv och ger oss hög tillförlitlighet
och innebär att hypotesen accepteras.

Resultatet visar att det finns en stark påverkan mellan kundnöjdhet och kundlojalitet. Detta
ger Zineldin & Jonsson (2003) tyngd på och menar att tillfredställa kundens behov är otroligt
viktigt för att utveckla och behålla lojala kunder. Aaltonen et al. (2010) och Ndubisi et al.
(2008) har kommit fram till att kundnöjdhet har en positiv korrelation till lojalitet. Vi kunde
utifrån regressionsanalysen utläsa att kundnöjdhet hade lägst toleransvärde på 0,4. I
regressionsanalysen valde vi att inte plocka bort kundnöjdhet för att öka de andra oberoende
variablernas toleransvärde på grund av att kommunikation och engagemang hade nästan lika
låga toleransvärde som kundnöjdhet men även att risken inte är stor för multikollinearitet.
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Tabell 5.4.3: Bivariate regressionsanalys - kommunikation

Coefficientsa

Model

1

(Constant)
Kommunikation

Unstandardized Standardized
Collinearity
Coefficients
Coefficients
Statistics
Std.
B
Error
Beta
t
Sig. Tolerance VIF
9,670
1,324
7,305 ,000
,462
,076
,475 6,104 ,000
1,000 1,000

a. Dependent Variable: Kundlojalitet
Ovan presenteras regressionen mellan kommunikation och kundlojalitet. B-värdet talar om för
oss att om kundlojalitet ökar med 1 så ökar kommunikationen med 0,462. Kommunikationens
t-värde ligger högt över noll vilket ger oss en stark signifikans. Detta tydliggörs även genom att
signifikansen ligger under 5 % vilket innebär att kommunikation påverkar kundlojalitet och
hypotesen accepteras.
Tabellens värde ger oss en bild över att kommunikation har en stark påverkan till
kundlojalitet. Zineldin (2003) menar att det är kommunikationn som knyter individer och
företag samman. Detta förstärker Jones et al. (2000) och menar att kommunikationen är
viktig för den personliga relationen men även för att erhålla lojalitet. Ndubisi (2007) har i sin
studie kommit fram till att kommunikation mellan bank och bankkund leder till större
lojalitet. Grönroos (2002) uppmanar banker att ha regelbunden kommunikation med
kunderna för kundens fortsatta förtroende. Regressionsanalysen visade att kommunikation
hade lågt toleransvärde på 0,482 men eftersom tre oberoende variabler låg på liknande
toleransvärde upplevde vi att borttagning av en variabel inte hade gett en signifikant skillnad.
Risken för multikollinearitet är därmed liten.
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Tabell 5.4.4 Bivariat regressionsanalys - förtroende
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
B
Std. Error
1 (Constant)
11,207
1,264
Förtroende
,375
,072
a. Dependent Variable: Kundlojalitet

Standardized
Coefficients
Beta

Collinearity
Statistics
t
Sig. Tolerance VIF
8,866 ,000
,416 5,173 ,000
1,000 1,000

I tabellen ovan ser vi regressionen mellan förtroende och kundlojalitet. Om kundlojalitet ökar
med 1 så ökar förtroende med 0,375. T-värdet är även här en lång bit över noll vilket gör att
förtroende har en stark påverkan till kundlojalitet. Man kan även utläsa att signifikansnivån är
under 5 % vilket förklarar att förtroende påverkar lojaliteten och att hypotesen accepteras.

Resultatet gav oss uppfattning om att förtroende och kundlojalitet har en stark påverkan. Detta
resultat har en stark överensstämmelse med tidigare forskning. Morgan och Hunt (1994) har
statistiskt kommit fram till att förtroende har en positiv relation till lojalitet. Ndubisi et al.
(2007) förklarar att förtroende byggs upp i relationen och skapar förutsättning för att kunden
blir lojal. Zineldin(1998) menar att kommunikation med tillit krävs för en lyckad relation och
att detta leder till att kundnöjdhet uppnås. Reiccheld och Schefter (2000) menar att för att
vinna kunders lojalitet måste man först vinna deras förtroende. Detta förstärker Oliver (1999)
genom att han kommit fram till att förtroende är den viktigaste faktorn för att skapa lojala
kunder.

Tabell 5.4.5 Bivariat regressionsanalys – engagemang

Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients

Standardizd
Coefficients

Model
B
Std. Error
1
(Constant)
8,155
1,335
Engageman
,531
,074
g
a. Dependent Variable: Kundlojalitet
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Beta

t
Sig.
6,108 ,000
,536 7,191 ,000

Collinearity
Statistics
Toleranc
e
VIF
1,000

1,000

Studiens fjärde hypotes visar regressionen mellan engagemang och kundlojalitet. B-värdet
förklarar att om kundlojalitet ökar med 1 så ökar förtroende med 0,531. T-värdet talar om för
oss att ju längre ifrån noll t-värdet är desto starkare signifikans har variabeln och eftersom den
ligger på 5367,191 så är koefficienten mer signifikans. Det förstärks med att signifikansnivån
liggger under 5 % vilket gör att engagemang påverkar lojaliteten och att hypotesen accepteras.
Detta resultat indikerar att engagemang och kundlojalitet påverkas starkt av varandra. Detta
överensstämmer med tidigare forsknings resultat. Engagemang beskrivs som en varaktig
önskan att bevara en värdefull relation (Moorman et al., 1992) Morgan and Hunt (1994) har
kommit fram till att engagemang statisktiskt sätt har en positiv korrelation till förtroende och
lojalitet. Zineldin & Jonsson (2003) menar att engagemang är resultat av utvecklade
samarbetsrelationer som leder oss till förtroende och tidsdimensioner i en relation. Fullerton
(2004) kom fram till att banker skall lyssna på kunden och skapa förtroende och engagemang
som gör kunden mer lojal. I regressionsanalysen visade det sig att engagemang hade näst lägst
toleransvärde på 0,424. Eftersom tre oberoende variablers toleransvärde låg i linje med
varandra valde vi att inte plocka bort en variabel för att få högre toleransvärde, detta på grund
av att effekten inte skulle blivit betydelsefull för analysen och att risken för multikollinearitet
var minimal.

Tabell 5.4.6 Bivariat regressionsanalys – kompetens
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
B
Std. Error
1 (Constant)
16,137
1,026
Kompetens
,107
,070
a. Dependent Variable: Kundlojalitet

Standardizd
Coefficients
Beta

Collinearity
Statistics
t
Sig. Tolerance VIF
15,732 ,000
,133 1,517 ,132
1,000 1,000

Tabellen visar regressionen mellan kompetens och kundlojalitet. B-värdet i tabellen förklarar
att om kundlojalitet ökar med 1 så ökar kompetensen med 0,107. T-värdet bestämmer om
variabeln är signifikant och eftersom t-värdet ligger nära noll så är variabeln inte signifikant.
Detta förtydligas genom att signifikansnivån är över 5 % vilket innebär att den har en svag
påverkan till lojalitet och hypotesen förkastas.
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Utfallet i tabellen talar om för oss att kompetens har en svag påverkan på kundlojalitet. Vilket
inte överensstämmer med tidigare forskning. (Fatehipoor et al. 2013) har funnit ett signifikant
samband mellan kompetens och kundlojalitet. Men sambandet var inte starkt mellan
variablerna. Regressionsanalysen gav ett högt toleransvärde på 0,784 vilket är bra eftersom
desto närmare 1 desto bättre är toleransvärde.

5.5 Mann- Whitney-U
Mann-Whitney U är en icke-parametrisk test som beskriver skillnaden mellan två
ranksummor och ju mindre ranksumman är desto mindre är chansen att det har skett
slumpmässigt. Den används för att analysera om det föreligger någon skillnad bland olika
grupper. Man drar slutsatser utifrån vilka antagande man har gjort vid fördelningen av data.
När man utför Mann-Whitney testet är det viktigt att hänsyn tas till Z- och P-värdet. Z-värdet
beskrivs som en förenad måttstock och visar hur mycket en viss punkt avviker från
medelvärdet. Den gör det möjligt för oss att analysera vikten av att avvikelser
uppmärksammas bland olika populationer. P-värdet står för probvalue och utgår från
antagandet att nollhypotesen är sann. Om ett p-värde ligger under 0,05 innebär detta att
variabeln är signifikant (Field, 2013).

Tabell 5.5.1 Mann-Whitney - Kön
Z-värde

Kundlojalitet
-3,184

P-värde

,005

a. Grouping Variable: Kön
Tabellen ovanför visar att det finns ett signifikant skillnad mellan kön och kundlojalitet. Det
ser vi då Z-värdet är -3,184 och P-värdet är 0,005. Z-värdet -3,184 innebär att det föreligger
en signifikant avvikelse från medelvärdet. Vi har även tittat på medelvärden (bilaga 3).
Utifrån medelvärdena kunde vi tolka att kvinnor har lägre medelvärde på svarfrekvensen än
vad männen hade. Det betyder att könet har en påverkan på kundlojaliteten hos studenterna.
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Tabell 5.5.2 Mann-Whitney - kultur
Z-värde

Kundlojalitet
-,141

P-värde

,888

a. Grouping Variable: Kultur
Enligt tabellen ovanför går det inte att påvisa att det föreligger någon signifikant skillnad
mellan kultur och kundlojalitet. Detta då P-värde överstiger 0,05 som är signifikansnivån. Vi
kan även utläsa att Z-värdet är lågt vilket tyder på det inte föreligger någon större avvikelse i
medelvärde Det finns inte heller någon större skillnad i medelvärden (bilaga 4). Det betyder
att kultur inte har någon påverkan på kundlojalitetet hos studenterna.

5.6 Kruskal-Wallis test
Kruskal-Wallis test är en icke-parametrisk test som mäter kvalitativa variabler men även
kvantitativa som i vårt fall då variablerna inte är normalfördelade. Den jämför flera olika
grupper som är oöverträffade. Om svarsalternativen är fler än två används Kruskal-Wallis
som är väldigt likt Mann-Whitney där P-värdet är i fokus (Field, 2013).

Tabell 5.6.1 Kruskal-Wallis -Inkomst
Chi-Square
df
P-värde

Kundlojalitet
4,330
6
,632

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Inkomst
Enligt tabellen ovanför går det inte att påvisa att det föreligger någon signifikant skillnad
mellan kultur och kundlojalitet. Detta då P-värde överstiger 0,05 som är signifikansnivån.
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Det finns inte heller någon större skillnad i medelvärden (bilaga 5). Det betyder att kultur inte
har någon påverkan på kundlojalitetet hos studenterna.

Tabell 5.6.2 Kruskal-Wallis - Ålder
Chi-Square
df
P-värde
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Ålder

Kundllojalitet
16,459
19
,626

Enligt tabellen ovanför går det inte att påvisa att det föreligger någon signifikant skillnad
mellan ålder och kundlojalitet. Detta då P-värde överstiger 0,05 som är signifikansnivån. Det
finns inte heller någon större skillnad i medelvärden (bilaga 6). Det betyder att kultur inte har
någon påverkan på kundlojalitetet hos studenterna.

5.7 Sammanfattning av analysen
Cronbach’s Alpha mäter om det finns samband mellan variablerna och man analyserar graden
av reliabilitet och noggrannhet vid genomförande av frågorna i enkätundersökningen. Alfa
värdena visade en god reliabilitet genom att värdena ligger över 0,7 på samtliga faktorer med
undantag för kompetensen som hade ett alfa värde på 0,555
Korrelationstestet har tagits fram för att se vilka variablar som har störst korrelation till
lojalitet. Samtliga variabler i testet visade starka samband med lojalitet med undantag för
kompetensen där sambandet var svagt. Detta test följdes upp av regressionsanalys där vi ville
få fram vilka variablar som har ett signifikant samband med kundlojalitet. Det visade sig
överensstämma med korrelationstestet där alla faktorer med undantag för kompetens hade ett
signifikant samband med kundlojalitet.
Efter sammanslagning av samtliga variabler till en gemensam kundlojalitet kunde vi jämföra
demografiska faktorers påverkan på kundlojalitet.. Mann-Whitney U och Kruskal-Wallis
testet genomfördes och visade att endast kön har en signifikant skillnad till kundlojalitet och
därmed påverkas den av kundlojalitet. Resterande demografiska faktorer är inte signifikanta
eftersom de har för små skillnader i medelvärde för att påvisa att den påverkar kundlojalitet.
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6. Resultat
Under resultatet görs det diskussioner och slutsatser från undersökningen. Här beaktas de
samhälleliga och etiska aspekterna i anknytning till ämnet. Avslutningsvis riktas självkritik
och även förslag på framtida forskning kring ämnet.

6.1 Diskussion och slutsatser
Lojalitet är ett väl utforskat område som undersökts i många olika branscher. Bankindustrin är
en hårt konkurrensutsatt bransch som gått från transaktionsmarknadsföring till
relationsmarknadsföring. Dagens banker arbetar hårt för att kunna locka till sig kunder,
därför har kundservic fått en ökad uppmärksamhet där relationsskapande blivit ett sätt för
banker att differentiera sig från varandra. För att kunna skapa relationer är det viktigt att
bankerna lockar till sig studenterna i en tidig ålder. Syftet med uppsatsen är att analysera
vilken inverkan demografiska faktorer har på studenters lojalitet till banken.
Studenter är en intressant målgrupp som vill förverkliga sina mål inför vuxenlivet och har en
hög konsumtionsnivå. Studenterna ses som lönsamma på långsikt och bankerna erbjuder
studentförmåner för att kunna locka till sig dessa på ett långsiktigt plan. Studenter anses vara
en viktig kundgrupp för banker och studenters lojalitet beskrivs som nyckel till framgång.
Övergångsperioden från att vara studenter till att börja jobba är ett gyllene läge för banker att
knyta till sig studenters lojalitet och uppfylla sin långsiktiga investering.
För att kunna komma fram till lämpliga slutsatser har vi först utifrån regressionsanalys
analyserat vilka oberoende variabler som är signifikanta med beroende variabeln
kundlojalitet. De oberoende variablerna bestod av engagemang, kundnöjdhet,
kommunikation, kompetens och förtroende. Samtliga av dessa faktorer slogs samman med
kundlojalitet till en gemensam variabel. Detta underlättade arbetet vid analysiska tester där
syftet var att jämföra vilka demografiska faktorer mot kundlojalitet.
Empiriska materialet har samlats in genom enkätundersökning där vi fick in 130 svar.
Frågorna är baserade på tidigare forskning vilket gör det möjligt att mäta det vi undersöker.
Vidare har statistiska tester i SPSS analyserats och gett oss resultat att bygga vidare på.
Ndubisi (2006) har i sin undersökning visat att kommunikation och förtroende har direkt
förhållande till lojaliteten. Han har även utifrån resultat visat ett signifikant samband mellan
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kommunikation, förtroende och kundlojalitet och har kommit fram till att bankkunder är lojala
om banken är pålitlig, engagerad i service och tillförlitlig vid kommunikation.
Demografin är enligt tidigare forskning viktigt för segmentering av marknaden och för
kundens behov och mål. Demografin förväntas ha en påverkan på utformning och utveckling
av lojaliteten eftersom demografiska aspekter formar studentens profil. Forskare som
(Altonen 2008, Martensen 2007, Patterson 2007, Gurau 2012) har funnit signifikanta samband
med demografiska aspekter och lojalitet.
Med hjälp av en enkel regressionsanalys jämförde vi de oberoende variablerna var för sig i
relation mot beroende variabeln kundlojalitet. Engagemang, kundnöjdhet, kommunikation och
förtroende visade sig ha ett signifikant samband till kundlojalitet. Detta beror på att samtliga
av dessa hade ett signifikansvärde under 5 procent samtidigt som t-värdet låg långt ifrån noll
vilket styrker bevisen på variablernas signifikans. Detta test skiljde inte sig ifrån
korrelationstestet som visade att samtliga faktorer förutom kompetens hade stark korrelation
med kundlojalite medan kompetens visade sig även här ha en svag korrelation med
kundlojalitet. Vi kom fram till att kundnöjdhet och engagemang var de faktorer som hade
störst påverkan på lojalitet hos studenterna. Aaltonen et al. (2010) överensstämmer med vårt
resultat och har kommit fram till att kundlojalitet och kundnöjdhet har ett högt samband.
Grönroos (2002) har påvisat en positiv effekt mellan kundnöjdhet och kundlojalitet. Zineldin
& Jonsson (2003) har statistiskt bevisat ett signifikant samband mellan kundnöjdhet och
kundlojalitet. Morgan och Hunt (1994) har kommit fram till att engagemang är ur statistisk
synsätt positivt korrelerad till lojalitet. Fullerton (2004) menar att genom att skapa
engagemang så blir kunden mer lojal mot banken.
Nästa steg i analysen har varit att undersöka om demografiska faktorerna har en påverkan på
kundlojaliteten. Här använde vi oss av Mann-Whitney- och Kruskall-Wallis testet. Vi kom
fram till att kön var den enda faktor som hade en signifikant skillnad med kundlojalitet. Vi
kunde även utläsa att det fanns skillnad i medelvärdena på könet och att kön har en påverkan
på kundlojalitet hos studenterna. Påståendet om att kön och lojalitet har en signifikant skillnad
överensstämmer med tidigare forskning. Utifrån medelvärdena kan vi konstatera att (Altonen
2008, Ndubisi 2006). påstående om att kvinnor är mer lojala än män stämmer även in hos
studenter. Resterande faktorer ålder, kultur och inkomst visade sig inte ha någon signifikant
skillnad mot lojaliteten. Vi kunde även utläsa att skillnaderna i medelvärde var för små
mellan de olika grupperna mot variabeln kundlojalitet. Anledning till att studien inte visade en
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överensstämmelse i dessa demografiska faktorer kan bero på att studien bestod av ett relativt
litet stickprov vilket ökar möjligheten för att snedvridning av resultatet.

6.2 Samhälleliga och etiska aspekter
Konkurrensen på bankmarknaden ökar ständigt vilket ger studenterna möjligheter att välja
mellan olika banker. Därför behöver bankerna sträva efter att försöka hålla kvar studenter.
Den största anledningen till detta är att studenter är en kundgrupp som väntas bli en långvarig
investering med goda affärsmöjligheter. Två viktiga faktorer som tas upp i vår studie är
engagemang och kundnöjdhet som har en hög påverkan på lojaliteten. Banker bör satsa på att
skapa engagemang hos studenterna så att det leder till ökad förtroende och lojalitet. De bör
fokusera på att göra studentenra nöjda eftersom kundnöjdheten är högt korrelerad med
kundlojalitet. Även faktorer som kommunikation och förtroende är viktiga att lägga vikt på då
dessa är en förutsättning för lojalitet. Bankerna bör även tänka på att manliga studenter visar
sig vara mindre lojala än kvinnliga.
Etiska aspekter som förekommit i vår undersökning är att bankerna bör tänka på att skapa
engagemang hos studenterna så att kundnöjdhet och kudlojalitet kan uppnås. Det är främst
engagemang vi vill lyfta fram då denna är en viktig grundpelare för lojala kunder.

6.3 Självkritik
Vi har inledningsvis samlat in information om faktorer som är kopplade till lojalitet. Utifrån
informationen har urvalet baserat sig på faktorer som är kopplade till lojalitet, men på grund
av begränsad tid har andra faktorer uteslutits som även kan ha en betydande påverkan på
lojalitet.
Uppbyggnaden av enkätfrågorna har inspirerats utifrån tidigare forskare. Vi har upplevt att
några frågor inte var formulerade på ett tydligt sätt vilket har gett missvisande svar och
inneburit bortfall i studien. Vi har även insett att frågan ”hur många banker är du kund hos”
bör varit med då kunderna inte behöver vara bundna till endast en bank.
Vi kunde ha utfört vår enkätundersökning på flera skolor och därmed fått tag på flera
respondenter. Det hade gett oss större bredd på information vilket hade förstärkt våra
slutsatser.
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6.4 Förslag till framtida forskning
Det kan vara intressant att göra liknande studie där man får med en större population vilket
medför en större avspegling av studenter. Det hade varit intresseväckande att inkludera flera
demografiska faktorer som exempelvis utbildning, geografi etc. Alternativt hade målgruppen
studenter kunnat ersättas med någon annan målgrupp.
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8.Bilagor

Bilaga 1:

Enkätfrågor:
Kön:

Man

Kvinna

21-23

24-26

Ålder:

18-20

37-30

30+

Har du ett ursprung utanför Sverige?
Ja

Nej

Genomsnittliga månadsinkomst (bidrag, lön etc.):

1. Banken bryr sig om säkerheten för mina transaktioner
1

2

3

4

5

6

7

Instämmer inte alls

Instämmer bra

2. Bankens löften är tillförlitliga

1

2

3

4

5

6

Instämmer inte alls

7
Instämmer bra
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3. Jag har förtroende för bankens tjänster

1

2

3

4

5

6

7

Instämmer inte alls

Instämmer bra

4. Information från banken är alltid korrekt

1

2

3

4

5

6

7

Instämmer inte alls

Instämmer bra

5. Jag har bra kommunikation med banken

1

2

3

4

5

6

7

Instämmer inte alls

Instämmer bra

6. Banken ger aktuell och trovärdig information

1

2

3

4

5

6

7

Instämmer inte alls

Instämmer bra

7. Min bank har kunskap om bankservice.

1

2

3

4

5

6

Instämmer inte alls

7
Instämmer bra

8. Min bank erbjuder mig råd om hur jag skulle kunna satsa mina pengar.
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1

2

3

4

5

6

7

Instämmer inte alls

Instämmer bra

9. Min bank hjälper mig att planera mina investeringar

1

2

3

4

5

6

7

Instämmer inte alls

Instämmer bra

10. Min bank har flexibel service.

1

2

3

4

5

6

7

Instämmer inte alls

Instämmer bra

11. Min bank gör justeringar för att passa mina behov.

1

2

3

4

5

6

7

Instämmer inte alls

Instämmer bra

12. Min bank erbjuder anpassade tjänster för att möta mitt behov

1

2

3

4

5

6

Instämmer inte alls

7
Instämmer bra

13. Jag är nöjd med min bank
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1

2

3

4

5

6

7

Instämmer inte alls
14.

Instämmer bra

Banken anpassar sig efter mina behov

1

2

3

4

5

6

7

Instämmer inte alls

Instämmer bra

15. Banken uppfyller mina förväntningar
1

2

3

4

5

6

7

Instämmer inte alls

Instämmer bra

16. Jag ser min bank som första valet i förhållande till andra banker.

1

2

3

4

5

6

7

Instämmer inte alls

Instämmer bra

17. Jag rekommenderar min bank till andra

1

2

3

4

5

6

7

Instämmer inte alls

Instämmer bra

18. Jag skulle kunna tänka mig att byta bank

1

2

3

4

5

6

Instämmer inte alls

7
Instämmer bra
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Bilaga 2:

Korrelationsmatris
Correlations

Kundlojalite Pearson
t
Correlation
Sig. (2tailed)
N
Förtroende Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N
Kundnöjdhe Pearson
t
Correlation
Sig. (2tailed)
N
Kommunika Pearson
tion
Correlation
Sig. (2tailed)
N
Kompetens Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N
Engageman Pearson
g
Correlation
Sig. (2tailed)
N

Kundlojali Förtroen Kundnöjd Kommuni Kompete Engagema
tet
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het
kation
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**
**
**
1
,416
,526
,475
,133
,536**
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,416**

,000

,000
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,000
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1
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,538**
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,504**

130
,287**

130
,530**

,000

,000

,001

,000

130
1

130
,628**

130
,201*

130
,718**

,000

,022

,000

130
1

130
,399**

130
,569**

,000

,000

130
1

130
,088

,000
130
,526**

130
,538**

,000

,000

130
,475**

130
,504**

130
,628**

,000

,000

,000

130
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130
,287**

130
,201*

130
,399**

,132

,001
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,000

130
,536**
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130
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130
,088

,000

,000

,000

,000

,320

130

130

130

130

130
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,320
130
1

130

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Bilaga 3
Report
Kundlojalitet
Kön
kvinna
man
Total

Mean
98,5974

N
77

104,5660
101,0308

53
130

Bilaga 4
Report
Kundlojalitet
Kultur
Sverige
Utanför
Sverige
Total

Mean
100,6081
101,5893

N
74
56

101,0308

130
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Bilaga 5

Kundlojalitet
Inkomst
0-5000
5000-10 000
10 00015000
15 000+

Mean
102,23
102,83

N
93
23

101,85

8

100,14

6

Bilaga 6

Kundlojalitet
Ålder
18-20
21-23
24-26
27-30
30+

Mean
104,6
104,4
101,5
101,9
101,6

N
58
33
26
7
6
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